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Delta heeft in Zutphen en omstreken
een brede maatschappelijke functie
dat in de loop der jaren is uitgegroeid
naar een ‘bedrijf ‘ dat aan ruim 1600
mensen werk biedt! Jan Borgonjen: ‘
Het was in 1988 voor mij best wel even
wennen toen ik van het industriebe-
drijf Gems bij het ‘mensgericht be-
drijf’ Delta aan de slag ging. Zeer in-
grijpend, maar wel zeer boeiend, zo
bleek al snel. Destijds was ook in Vor-
den onder de naam ‘Elshof’ een deel
van Delta in de voormalige rijwielen-
fabriek Empo onder gebracht. Daar
werden toen allerlei werkzaamheden
voor deze fabriek verricht.

In 1982 had Delta in Zutphen al een
nieuw gebouw in gebruik genomen,
waar mensen met een arbeidshandi-
cap werken. Dat kan bijvoorbeeld op li-
chamelijk gebied, sociaal, c.q. psy-
chisch gebied zijn. 

De indicaties worden uitgevoerd door
de UWV Werkbedrijf. Delta werd in
die jaren door negen omliggende ge-
meentes (waaronder ook Vorden) ge-
subsidieerd. 

In 1989 vond er een reorganisatie
plaats en ging men van een ‘open
eind’ naar budgetfinanciering. Dat

ging niet in één keer, maar dat proces
nam enkele jaren in beslag’, zo zegt
Jan Borgonjen. 

Overigens is Delta uitvoerder van de
Wet Sociale Werkvoorziening en is het
onder meer kwaliteitspartner van ge-
meentes en werkgevers. Zo werken er
ongeveer 200 personen bij de afdeling
‘Arbeidsontwikkeling ‘. Bij ‘ Delta in-
dustrie ‘ werken 300 man, die zich on-
der meer bezig houden met assemble-
ren, confectie en staal, verpakkingsaf-
deling en groepsdetachering. 

Jan Borgonjen: ‘Ook werken er men-
sen bij de ‘Bezorg Service’, een onder-
deel dat ik destijds zelf heb opgestart.
Wij hebben een krantenwijk opgezet
en ben ik in eerste instantie met diver-
se mensen op pad geweest. In het be-
gin niet gemakkelijk, maar toch wel
een mooi proces. Om ook intern bij
ons de mensen van nieuwe ideeën en
mogelijkheden te overtuigen en gerea-
liseerd te krijgen, was niet altijd even
gemakkelijk ’, zo zegt Jan.

De organisatie kent daarnaast ook de
tak ‘ Delta Diensten’ met in totaal 420
medewerkers. Hieronder ressorteert
ook ‘ Groenbouw & Milieu ‘, bij vele in-
woners in deze regio wel bekend. (Van-
daar ook die opmerking over de ‘schaf-
keet ‘ aan het begin van dit artikel !)
Het werkgebied van Delta omvat de
gemeente Bronckhorst, Brummen,
Zutphen, Lochem en Voorst. In dit ge-
bied wonen 163.000 mensen. Momen-
teel staan er uit deze gemeentes nog
224 mensen bij Delta op de wachtlijst.
Die hopen daar zo snel mogelijk aan
de slag te kunnen. Jan Borgonjen: ‘ Wij
zijn binnen het bedrijf continu bezig
om nieuwe werkzaamheden/opdrach-
ten aan te boren. 

Momenteel bijvoorbeeld het vervoer
van pakketten. Het is alom bekend dat
gemeentes steeds meer moeten bezui-
nigen en zijn wij daardoor voortdu-
rend met elkaar in gesprek om te be-
kijken hoe wij elkaar kunnen verster-
ken. Zo voeren wij thans al postwerk-
zaamheden van de gemeenten
Bronckhorst, Zutphen en Voorst uit ’,
zo zegt Jan Borgonjen.

Jan Borgonjen over:

Delta: Een regionale Specialist in Werken

Vorden. ‘ Bij ons op de hoek staat dikwijls een ‘schafkeet’ van de Delta. Ik
moet altijd eerst even ‘goedendag ‘ zwaaien en dan gaan ze aan het werk’,
zo werd afgelopen woensdagavond in De Herberg door Herman Vrielink ,
(één van de ‘Vrienden van het Wim Kuijpertoernooi’) gekscherend en be-
slist niet denigrerend bedoelt, opgemerkt. Ook Jan Borgonjen, Manager
Innovatie bij Delta, die deze avond voor de ‘ Vrienden’ een boeiend verhaal
afstak over deze organisatie moest er eveneens om lachen, maar voegde er
wel doodernstig aan toe dat één van de speerpunten van Delta is: ‘ werken
aan een betere imago’!

De ledenvergadering is een verplichte,
jaarlijks terugkerende vergadering die
de leden de mogelijkheid geeft om het
bestuur te controleren en te wijzi-
gen.Tijdens de vergadering wordt te-
ruggekeken op het afgelopen jaar. Een
jaar waarin er achter de schermen
heel hard gewerkt is om de ledenad-
ministratie op orde te brengen en over
te zetten naar een nieuwe systeem
maar waar ook geprobeerd is om de
vereniging aantrekkelijker te maken
voor de leden. De ledenvergadering is
op donderdagavond 4 maart in het
Dorpscentrum.

Ledenvergadering
Sparta
Vorden - Gymnastiekvereniging
Sparta houdt op 4 maart a.s. de
jaarlijkse ledenvergadering.

Het wordt een heel gezellige mid-
dag die men niet mag missen. Het
eerst met Gea en Jos als de nieuwe
gastheren van het Ludgerusge-
bouw.

Wichmond/
Vierakker
Seniorensoos
Wichmond - Woensdagmiddag
24 februari komt Ali Kemink uit
De Heurne met een geweldig
programma: ze vertelt  "echt
waar" gebeurde  verhalen uit
haar oma's tijd, o.a. het verhaal:
"de lange onderbokse".

Het gezelschap brengt een afwisse-
lend programma met liedjes en sket-
ches. De kosten bedragen € 7,50 per

persoon (incl. gratis verloting, want
het toegangsbewijs is tevens het lot). 

Overigens zijn er aan de zaal nog
kaarten verkrijgbaar en wat Vorden
betreft bij mevrouw T. Klein Kranen-
barg (tel. 551347) en wat Wichmond
betreft bij mevrouw O. Nijenhuis (tel.
441863). 

Aanvang 14.00 uur (zaal open vanaf
13.15 uur).

Feestmiddag Zonnebloem
Vorden. De afdelingen Vorden en
Wichmond van de Zonnebloem
organiseren zaterdag 21 februari
in het dorpscentrum te Vorden
een ontspanningsmiddag waar-
aan wordt meegewerkt door het
cabaretgezelschap ‘De Hengellän-
ders’ uit Hengelo (O).

www.vvdbronckhorst.nl

zekernu

Gld.dichtbij

Kijk
op provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bossen
Tulpen

€5.00

Elke maandag brooddag 3 stuks € 2.89

Hij is weer terug!
Krat bier voor € 8.83, dat kan bij ons op elke
zaterdag, doe voor min. € 25.00 aan boodschappen
(excl. bier) en profiteer. (max. 2 kratten/alle srt.)

Gratis Macaronimix bij H.O.H. gehakt, kilo €2.99

Gratis Krieltjes bij 5 Kipkrokantschnitzels € 2.99

Alleen bij Plus Hans Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766

LIJST 5
www.d66bronckhorst.nl
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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: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 februari 10.00 uur Marije v.d. Wilt-Karreman.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 februari 10.00 uur ds. P. Vroegindeweij, Ermelo.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 februari 10.00 uur ds. Westerink Vorden.

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 februari 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 februari 17.00 uur Woord- en communieviering
volkszang. 
Zondag 21 februari 10.00 uur Woord- en communieviering
m.m.v. herenkoor.

Tandarts
20/21 februari D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 24 00. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen 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 huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
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
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.

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

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

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

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

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: April t/m Sep-
tember: 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,
kinderopvang.

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming 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.

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

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

TE HUUR (tijdelijk) vrijge-
legen woonhuis te WICH-
MOND Begane grond 170
m², intree, hal, gang, woon-
kamer 41,5 m², keuken 27,5
m², 2 slaapkamers, badka-
mer, berging, vlizo trap naar
bergzolder. Inl. 06 21580650

�

Te huur: Woonruimte
voor 1 à 2 personen, omge-
ving Hengelo (Gld.). Info 06-
16126757.

�

Hobbybeurs Beltrum
zondag 21 februari Zalencen-
trum Dute, Mr. Nelissenstraat
16 van 10.30 - 17.00 uur.
Inl. 0544-464164

�

TE  HUUR

Nieuwe bedrijfshal
Locatie : Bedrijvenweg 2 te  Vorden

Afmeting : 15 x 17 x 6 meter (l x b x h)

Elektrische roldeur : 4 x 4,2 meter (b x h)

Mogelijkheid : kantoor(unit)

Informatie : bezichtiging / prijs 

Tel. 0575-551428

Te Koop: VW Golf 2 b.j.
1989 APK tot feb 2011! 1600
cc Meer info: 0573-450229 of
06-12567112

�

Te huur per 1 maart tijde-
lijke woonruimte: comfortabel
chalet op rustige lokatie vlak-
bij Ruurlo. Huurprijs €395,-
excl. p.m. Info: 0573-451441

�

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

Vlaai van de week

Christoffelvlaai € 6,55
kersen met chocoladeslagroom 6-8 pers

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Euroknallers

• Witte bollen € 1,00
zacht, zak à 5 stuks
max. 2 zakken per klant

• Bolussen    4 stuks € 2,00
Aanbiedingen geldig van di. 16 t/m za. 27 februari.

Te Koop: kluis data safe
H.90 Br.60 D 70,metalen
kasten incl. 4 legborden en
afsluitbaar, nieuwe legbord-
stelling Bruinzeel H.208 cm D
60 cm, 7 mtr.  30 legborden,
z.g.a.n.  4 clubs( stoelen)
Bruinstof/leer rug verstel-
baar, antieke kast met op-
zetstuk,  Heftruck-TMC 2 ton
hefvermogen met Nissan
motorgas. Tel: 06-53154507

�

Dagmenu’s
17 t/m 23 februari

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50. 

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 17 februari
Tomatensoep / Hachee met aardappelpuree en rode kool.

Donderdag 18 februari 
Oostenrijkse speklap met jus, zuurkool en aardappelen / panna
cotta met slagroom.

Vrijdag 19 februari 
Bruine bonensoep / sissi’s kaiserschmarrn met vruchtencompote.

Zaterdag 20 februari (alleen afhalen/bezorgen)
Saté kipfilet met champignonsaus, aardappelen en groente /
ijs met slagroom.

Maandag 22 februari
Gesloten.

Dinsdag 23 februari
Wiener Schnitzel met 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 opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Te huur: half vrijstaande
woning in buitengebied van
Zelhem. € 550,- excl. 06-
17552141

�

Eigen woonruimte ge-
zocht door nette heer(58jr)
geen roker, vast werk,
tel.0617033487

�

er is maar een / jan van
veen / maar toch ..... / in de
slof / zo onverwacht / zo goed
bedacht / zo fijn / gezien te
zijn / ̃ t viel mij ten deel / mijn
valentijn: / OSCAR RON-
DEEL !

�

Ik ben op zoek naar ca 1
ha goed grasland (omgeving
Linde) om mijn suffolk scha-
pen komend jaar op te wei-
den. Uiteraard tegen vergoe-
ding. Patrick Haccou
0622907806 www.suffolks.nl

�
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…Ook voor vervanging van 

werkblad, vaatwasser, koelkast, kraan etc.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Uw adres voor:

EN-590/Gasolie

Diesel blank en
petroleum

(verkrijgbaar a.d. pomp)

WEULEN
KRANENBARG
Enkweg 1A, Vorden

0575 551811
www.wkolie.nl

TANKEN?
bij

WEULEN
KRANENBARG

NATUURLIJK!

Enkweg 1A, Vorden
www.wkolie.nl

OOK IN 2010
WINTERSCHILDERPREMIE

EN 6% BTW REGELING

Groenloseweg 13 • Ruurlo • Tel. 0573-451287
hasseloschilders@kpnplanet.nl

workshop studiekeuze
zat. 20 februari 10-16 uur

www.keuzecoaches.nl

WITTE 
KADETJES

6 VOOR

€ 1.95

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 16 t/m zaterdag 20 februari 2010.

PANDA
BROOD 

EEN LEKKER DONKER
MEERGRANENBROOD

NU VOOR €1.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

FRAMBOZEN-
BAVAROISE

VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

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

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje 

Saar 
Zij is geboren op 8 februari 2010, weegt 3755
gram en is 53 cm lang. 

Sandor Verkijk en Alexandra Kappert
Tesse 

De Eendracht 1 
7251 GA Vorden 

Hondenschool ”Klein Weetink”
uit Velswijk begint weer met de 

trainingen op zaterdag 20 februari.
Ook behendigheidsbaan.

Inlichtingen en/of opgave:
Ap Peters 0314-641436.

Lucia Mullink 0314-622361
Zie: www.kleinweetink.nl

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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

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

Met deze woorden willen wij u bedanken voor het
overweldigende en hartverwarmende medeleven,
die wij hebben ontvangen na het overlijden van

Johanna Derksen-Wolsheimer 

Het doet ons goed te weten dat zij
niet alleen voor ons zo bijzonder was.

Hengelo Gld., februari 2010

Fam. Derksen

Ontroerd geven wij u kennis dat mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa toch nog onverwachts in alle 
rust, voorzien van de H. Sacramenten der Zieken, 
van ons is heengegaan

Hermanus Maria Rutgers
Herman

geridderd in de Orde van Oranje Nassau

echtgenoot van Hermina Elisabeth Hendriks

* 23-6-1927 † 13-2-2010

Wichmond: H.E. Rutgers-Hendriks

Hengelo Gld.: Helma en Gerard 
Ehringfeld-Rutgers
     Rob

Zutphen: John Rutgers
Wilma Hulshof

Zutphen, Verpleeghuis Slingerbosch.

Correspondentieadres: 
Dorpsstraat 6a
7234 SN  Wichmond

De plechtige gezongen uitvaart, waarvoor u 
wordt uitgenodigd, zal worden gehouden op 
donderdag 18 februari om 10.30 uur in de 
St. Willibrorduskerk te Vierakker.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op 
het Parochiekerkhof.

Na de begrafenisplechtigheid is er gelegen-
heid tot condoleren in het St. Ludgerusgebouw, 
Vierakkersestraatweg 37 te Vierakker.

Hiermee danken wij u hartelijk voor het door u be-
toonde medeleven na het overlijden van onze lieve
vrouw, moeder en oma

Betsie van Doesburg-
van Gijtenbeek

Klaas van Doesburg
Paul en Ellen
Ruben en Nanja
en kleinkinderen

Februari 2010,
Stationsweg 29, 7251 EL Vorden

Ruim een jaar na vaststelling van zijn ziekte en
na een relatief kort ziekbed is dinsdagnacht rustig
ingeslapen

Bert Bergman

* Hellendoorn, † Vorden,
24 maart 1927 10 februari 2010

Ans Boxhoorn - Verbeek

Petro Bergman

Jeannette Terstegge - Bergman
Paul Terstegge
Zaia

Brinkerhof 64
7251 WZ  Vorden

De crematieplechtigheid heeft op maandag 15 fe-
bruari plaatsgevonden in het crematorium te Dieren.
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‘Blij met baan en hoop hem te houden’

De provincie zegt 60 miljoen euro 

te moeten bezuinigen.  Maar we 

hebben jaarlijks 100 miljoen in de 

‘buffer voor tegenvallers’ staan. 

Dat geld is nergens voor bestemd 

en dus pijnloos te gebruiken voor 

deze tegenslag. Dat noem ik geen 

bezuiniging.

Martijn Leisink, fractie D66

Ik zou willen dat het zo was. 

Maar bij € 35 mld. bezuinigingen 

door de regering kan de provincie 

niet buitenspel blijven. Gelukkig 

kunnen we waarschijnlijk 

door  ombuigingen en door te 

bezuinigen op de extra’s de gevol-

gen voor de Gelderse burger bin-

nen de perken houden.

Wim Spinhoven, fractie PvdA

Bezuinigingen 
niet nodig!

De Veluwe. Mooi mijn plek!

Wat moet een provincie doen?

In januari spraken Provinciale Staten tijdens de maandelijkse 

vergadering over de taak en de financiën van de provincie Gelderland.   

De taak van een provincie is afhankelijk van wat zij wil en kan 

uitvoeren of aan anderen kan overlaten. Ruimtelijke ordening, natuur 

en landschap, infrastructuur en openbaar vervoer zijn kerntaken. 

Over sociaal beleid lopen de meningen uiteen. Waar het geld vandaan 

moet komen om de kortingen van het Rijk op te vangen is de vraag. De 

meningen zijn verdeeld. Van ‘Bezuinigen is absoluut niet nodig’ tot 

‘We moeten zelfs verder gaan dan de genoemde 60 miljoen’. SP, D66 

en GroenLinks willen geen paniek zaaien en de bezuinigingen zelfs 

tot onderwerp van de verkiezingen maken. De voorstellen op korte 

termijn die Gedeputeerde Staten (GS) hebben gedaan worden door veel 

partijen omarmd. Het gaat hierbij om een vacaturestop, uitstel van 

de nieuwbouw en terughoudendheid in het aangaan van meerjarige 

verplichtingen en het beperken van externe inhuur. Het antwoord 

op de vraag waarop nog meer moet worden bezuinigd komt in de 

Voorjaarsnota aan bod. Dan is er waarschijnlijk ook meer duidelijkheid 

over de bezuinigingen uit Den Haag. www.gelderland.nl/bezuinigingen

Expertpanel 65-plus voor OV-chipkaart

Wijkdialogen in Nijmegen

Op 1 maart start een campagne voor 65-plussers in Gelderland 

om de ov-chipkaart te gebruiken. De provincie Gelderland 

geeft aan deze ouderen 30.000 OV-chipkaarten weg met een 

saldo van 10 euro. Zestien senioren adviseren de provincie als 

‘expertpanel’ op basis van hun ervaringen om de kaart en de 

informatie erover te verbeteren. Meer nieuws over de actie is 

vanaf 1 maart te vinden op de website van Ervaarhetov.nl

Tot 2012 zijn er in Nijmegen jaarlijks minimaal twee 

wijkdialogen onder het motto ‘Buurt in dialoog’. Tijdens zo’n 

bijeenkomst komen wijkbewoners en vertegenwoordigers van 

instellingen samen om aan een goed leefklimaat in de wijk te 

werken. De provincie Gelderland draagt financieel bij om dit 

mogelijk te maken. De lokale welzijnsorganisatie Het Inter-

lokaal organiseert het geheel.

Meer informatie op www.gelderland.nl/stadenregio

Alina Bruijnes (1973) uit Elburg heeft verschillende 

foto’s geplaatst op de site De Veluwe. Mooi mijn plek! waar 

Veluwenaren kunnen laten zien hoe mooi zij hun 

streek vinden. 

De provincie is met deze site begonnen om de Veluwe 

te promoten. Waarom Alina meedeed? ‘Er lag buiten 

zoveel sneeuw! Daarom greep ik mijn fototoestel. 

Elburg is namelijk niet alleen mooi als stadje met 

zijn grachten eromheen. Ook in de nieuwbouw van 

Elburg is het goed toeven. Veel ruimte en groen 

maken het wonen daar tot een plezier. Ik vind dat de 

site over de Veluwe leuk is opgezet en daarom heb ik 

mijn foto’s daar geplaatst.’

www.develuwemooimijnplek.nl

In Wageningen schept de gemeente met financiële hulp van 

de provincie ‘middelbanen’. 

Kees Merkx (1950) is ingenieur cultuurtechniek, maar hij 

heeft dat werk nooit gedaan. Wel veel vrijwilligerswerk en 

hij was lang werkloos. Merkx kreeg via sociale werkvoorzie-

ning Permar (‘Iedereen heeft recht op arbeid’) een middel-

baan als beheerder bij het Stadsatelier waar mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding wordt 

geboden. Merkx: ‘Ik heb een paar keer een Melkertbaan 

gehad, maar ze hielden steeds op bij gebrek aan geld. Ik ben 

met deze baan heel blij en hoop hem te houden.’ Middelba-

nen zijn bedoeld om mensen terug op de arbeidsmarkt te 

krijgen.  Meer informatie op www.gelderland.nl/stadenregio

Reageer op www.gelderland.nl/stelling

actueel

Waar moet het geld voor bezuinigingen vandaan komen?                                     (foto Jaap Zoet)

Alina Bruijnes: 'De website Veluwe. Mooi mijn plek! laat veel mooie plekjes zien'

Kees Merkx zorgt met plezier voor de dagelijkse koffie

Senioren adviseren de provincie over de OV-chipkaart                        (APA FOTO)
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STELLING DISCUSSIE

actueel

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

KAPSALON MONIQUE

Leliestraat 34
7255 XN Hengelo Gld.

Tel.: 06-28250508

Vol smaak
Bloemkool mooie forse per stuk 1,49
Zuid Afrikaanse witte druiven
heerlijk zoet en zonder pit 400 gram 0,99
Sappige Conference peren 1,5 kilo 1,69

Uit eigen snijkeuken

Alle stamppotgroenten
2e zak halve prijs

Uit eigen keuken
Witlofschotel + bakje rauwkost naar keuze

per persoon 5,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 22 februari. 

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

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 0575-553999

6%*
BTW * Voor woningen ouder dan 2 jaar.

Van experts kun je meer verwachten.

Verbouwings-

uitverkoop!

Profiteer nu!
Alles moet 

weg!
Op=Op

Meeneem-prijzen

EXPERT ARENDSEN, KERKSTRAAT 2, HENGELO GLD, TELEFOON (0575) 464261

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF
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3.  Gemeentehuis Vorden, circa 1915.

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

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding

van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 35 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Felicitaties bij welkom 500e lid VTP.
Felicitaties van voorzitter Han Pelgrum
met Truus Brandenbarg.

1. Optreden in Jonkers Bos.

3

2



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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Ketsgrei.

B. Zwa.

C. Waeke.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

On stage: De wereldberoemde/beruch-
te band uit Zutphen e.o.: GRATIS BIER.
Het voorprogramma wordt verzorgd
door BATTY MINX.Het beste wat Vor-
den en Baak te bieden hebben in een
Band! Met de Fantastische Zangeres Ju-
dith Brink. Ondanks een lichte handi-
cap zal ze toch de pannen van de Kaai
swingen. De avond begint met Batty
Minx als opwarmer. Sinds 2008 is de
Zutphense cover-, en pretband "Gratis
Bier" weer actief in de regio. Na een
pauze van een kleine 10 jaar heeft de
band besloten dat het weer hoog tijd is
om een bandje neer te zetten waar de
energie en het speelplezier van af spat.
De naam van de band is enigszins aan-

gepast en doet nog meer recht aan het
karakter van de band: Gratis Bier Het
handelsmerk van Gratis Bier was al-
tijd het speelplezier, de wisselwerking
met het publiek en de improvisaties.
Dat is gebleven en doordat het reper-
toire grondig onder handen is geno-
men zijn er weer veel nieuwe creatieve
uitdagingen voor op het podium gec-
reëerd. Nummers van de Dijk, the Rol-
ling Stones en Herman Brood zijn
goed vertegenwoordigd in het reper-
toire. Daarnaast worden ook num-
mers gespeeld van the Police, Status
Quo, Van Morrison, Joe Cocker, the
Beatles, de Kreuners en zelfs een num-
mer van André Hazes siert de repertoi-
relijst.

Gratis Bier als vanouds te vinden zijn
op de diverse evenementen die Zut-
phen en omstreken rijk is en in cafés.

Gratis Bier bij Cafe De Bierkaai
Baak - In het kader van het carna-
valsrevalidatieproces heeft de Bier-
kaai 20 februari weer een gezellig
avondje gepland.

EEN COMPUTER DIE HET
GEWOON ALTIJD DOET
De Sensire thuiszorgwinkels organise-
ren regelmatig demonstratiedagen
voor allerlei hulpmiddelen. Dat er nu
gekozen wordt voor een demonstratie
van simPC's heeft alles te maken met
de voordelen van dit systeem. 

De simPC is een makkelijke en veilige
computer waarop alle veelgebruikte

functies zijn voorgeprogrammeerd:
surfen op het web, e-mailen, tekstver-
werken, presentaties maken, internet
bankieren, een digitaal fotoalbum bij-
houden, chatten en zelfs spelletjes
spelen. De computer is bovendien
compact, geruisloos en energiezuinig.
Dankzij een service abonnement
hoeft de gebruiker niet meer om te kij-
ken naar onderhoud, beveiliging of
het maken van kopieën. Hij heeft ge-
woon een computer die het altijd
doet, zonder 'toeters en bellen'. De
simPC is daardoor een uitstekende
aanvulling op het uitgebreide assorti-
ment comfortartikelen van de Sensire
thuiszorgwinkels.

INLOOPDEMONSTRATIE
Iedereen kan op vrijdag 19 februari
binnen lopen bij het Sensire Service-
huis aan de Dorpsstraat 7 in Vorden.
Aanmelden is niet nodig. Geïnteres-
seerden kunnen de mogelijkheden
van deze gemakkelijke computer be-
kijken of zelf achter de simPC plaats-
nemen om te ervaren hoe eenvoudig
het is. Er zijn experts aanwezig die al-
le vragen kunnen beantwoorden.

Demonstratie makkelijke
computer bij Sensire Servicehuis
Vorden - Op vrijdag 19 februari
vindt er in het Servicehuis in Vor-
den een demonstratiedag voor
computers plaats. Het zijn niet zo-
maar computers, maar zogenoem-
de simPC's. Een makkelijke en veili-
ge computer, zeer geschikt voor ie-
dereen die gelnteresseerd is in de
voordelen van een computer, maar
opziet tegen installatie, onder-
houd en het risico van virussen. De
thuiszorgwinkels laten op 19 fe-
bruari zien dat dankzij de vooraf
gelnstalleerde programma's en
een service abonnement het ge-
bruik van een simPC volledig zor-
genvrij is.

Het trio bestaat uit Judith Ellis, so-
praan (verv. van Sonja Roskamp) - Mo-
nique van der Hoeven, alt/mezzo en
Willeke Smits, orgel. Alle drie wer-
ken zij professioneel in de muziek. 

Judith Ellis is een Engelse operazan-
geres, maar woont en werkt in Ne-
derland, Monique van der Hoeven
studeerde eveneens in Engeland,

Willeke Smits is tevens koordirigente,
naast haar praktijk als kerkmusicus
en organiste van o.a. de Tuindorp-
kerk in Utrecht. Het programma
bestaat o.a. uit het beroemde Stabat
Mater van J.B. Pergolesi, het orgel-
koraal: 'O Mensch, bewein dein Sünde
gross' en Praeludium und Fuge in C
van Joh. Seb. Bach. 

Kortom: een boeiend programma
dat de moeite waard is en waarin u
kunt luisteren naar twee prachtige
zangeressen in het Stabat Mater van
Pergolesi.

Concert dorpskerk
Vorden - Op zondagmiddag 21 fe-
bruari geeft het DURANCK TRIO
uit Utrecht een concert in de Vor-
dense Dorpskerk.

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

Het lintje en de daarbij behorende
oorkonde werden overhandigd door
burgemeester Henk Aalderink tijdens
een bestuursvergadering van de
EHBO-vereniging in zaal Langeler.

Stienie Eggink is vanaf 1968 lid en be-
stuurslid van de EHBO-vereniging
Hengelo. Ze regelt onder meer hart-
reanimatie-avonden en bezoekt men-

sen thuis of in het ziekenhuis. Vanaf
1976 tot 1985 was ze lotusslachtoffer.
Verder was de Hengelose in de periode
van 1990 tot 1995 secretaris van de
Christelijke scholen in Hengelo. Bij de
plaatselijke afdeling van de Zonne-
bloem was ze van 2001 tot 2006 be-
stuurslid. Ze organiseerde activiteiten
en ging bij mensen op bezoek.

Koninklijk lintje voor Hengelose

Hengelo - Stienie Eggink-Regelink uit Hengelo is vorige week dinsdag ko-
ninklijk onderscheiden. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau.

Stienie Eggink, Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Gezien de trouw van de vrijwilligers
had ze er alle vertrouwen in, want ook
dit jaar mochten er weer negen vrij-
willigers worden gehuldigd voor hun
jarenlange inzet. Van de groep Vorden
werden mevr. J. Hogeslag-Abbink en

mevr. A.B. Wesselink-Mekking gehul-
digd voor 10 jaar inzet. Zij ontvingen
een medaille met oorkonde. De dames
D.A. Veenink-Jansen, J. Wolsink-Brus
en J.G.G. Scheers en de heren H.A. Huis
in 't Veld, J.H. Lockhorst, P.M.T. Beerten

en J. Scheer ontvingen een gesp met
oorkonde voor 20 jaar eerste hulpver-
lener bij de groep Zelhem-Halle. Dhr.
Scheer en de dames Wolsink en
Scheers konden deze avond helaas
niet aanwezig zijn en zij ontvangen de
onderscheiding en oorkonde op een
latere datum. 
Dhr. B. Diepenbroek werd extra in het
zonnetje gezet voor onder andere zijn
jarenlange inzet als collectecoördina-
tor bij de jaarlijkse collecte.

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Rode Kruis

Zelhem. - Tijdens een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilli-
gers van de afdeling Bronckhorst van Het Nederlandse Rode Kruis bij De
Brink in Zelhem sprak voorzitter, mevr. Ria Dohmen, de wens uit dat het
goede werk van het Nederlandse Rode Kruis in de afdeling nog lang door
mag gaan.

Zaterdag 6 maart is de eerstvolgende
gelegenheid, die wordt gehouden in
de Oranjehof aan de Prinses Beatrix-
straat 41 in Zelhem. De kosten voor de
keuring bedragen € 27,50.

U kunt zich opgeven via de ANBO rij-
bewijskeuringslijn, tel. 06-27594051
(tussen 18.30 en 20.00 uur). Krijgt u
geen gehoor, probeert u het dan een
andere keer. U kunt zich ook al aan-
melden voor de keuring op 3 april, 1
mei en 5 juni.

Rijbewijskeuring 70 plussers
Bronckhorst - Vanaf hun 70e ver-
jaardag moeten automobilisten
één keer per vijf jaar medisch ge-
keurd worden. De ouderenbond
ANBO Zelhem kan deze keuringen
voor u regelen.



Bij de carnavalsvereniging op de Kra-
nenburg doen ze dat traditiegetrouw
tijdens het carnavalsweekend, dus af-
gelopen zaterdagavond om 21.11 uur.
Dat gebeurde op een wel zeer ludieke
wijze. Toen de carnavalsvierders zich
de eerste glaasjes gerstenat al goed
hadden laten smaken, kwamen daar
plotseling twee motorcrossers (Erwin
Plekkenpol en Marcel Bulten) de feest-
tent binnen scheuren.

Beide heren in eerste instantie onher-
kenbaar verkleed en achterop de
motor (wel herkenbaar) twee vrouwen
Joke Bulten en Marian Pardijs. Toen de
‘makkers hun wild geraas hadden ge-
staakt’, vroeg Herbert Rutgers de bei-
de heren om naar voren te komen om
zich respectievelijk tot Prins en Adju-
dant te laten installeren. Echter, beide
mannen schudden van nee en weiger-
den om op de bühne te verschijnen.

‘Dan blijft er niets anders over dan om
Joke Bulten tot Prinses te benoemen
en Marian Pardijs tot haar Adjudante.
Alom verbazing, de grap en de ge-
heimhouding was ten volle geslaagd. 

Deze zaterdagavond werd tevens af-
scheid genomen van de ‘oude’ Prins
Richard de Tweede en zijn Adjudant
Willem. 

Tijdens het ‘oer-gezellige’ feest met
medewerking van de band Bachus
ging de ‘Carnavalist’ (wisselbeker voor
het origineelste kostuum) naar de
groep ‘Chickies’ .

Prinses Joke de Eerste en
Adjudante Marian

Kranenburg - Stichting Kranenburgs Carnaval heeft voor het eerst sinds
haar 20 jarig bestaan een Prinses (Joke de Eerste). Het is in Nederland
gebruikelijk dat de carnavalsverenigingen op de ‘elfde van de elfde’ hun
nieuwe Prins (es) bekend maken.

Prinses Joke en Adjudante Marian met links Herbert Rutgers en rechts Willem Schmitz

De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat. Na de dienst is er koffie en thee.

Kerkdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo
Ds. E. Laman Trip – Klein Starink is
zondag 28 februari voorganger in
de kerkdienst van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo.

NIEUWE WEBSITE
Met de nieuwe site zijn we u nog beter
van dienst. U ziet alle diensten van de
bibliotheek overzichtelijk gerang-
schikt in een nieuw jasje.  Wilt u in
een oogopslag kunnen zien wat er spe-
ciaal voor u allemaal te doen is, kijk
dan bij Alles voor kinderen, jongeren,
ouders, volwassenen en onderwijs.
Ook de bibliotheekcatalogus en uw ei-
gen bibliotheekaccount MijnMenu
hebben een facelift ondergaan. Ga op
ontdekkingstocht en maak kennis
met de nieuwe look&feel en de nieu-
we mogelijkheden.

MIJNMENU
Met Mijn Menu heeft ieder biblio-
theeklid zijn of haar eigen biblio-
theekaccount. Hier kunt u zien wat u
geleend heeft en wanneer het ingele-
verd moet worden. U kunt materialen
verlengen of reserveren. U kunt uw ei-
gen recensies schrijven en uw waarde-
ring geven aan een boek. Bent u een
muziekliefhebber? Via Mijn menu
kunt u rechtstreeks reserveren en/of
muziek luisteren bij Muziekweb. 

ALA@DIN 
Kent u bijvoorbeeld Al@din? De digita-
le vraagbaak van de bibliotheek? Ach-
ter deze vraagbaak zit een netwerk
van bibliothecarissen. Zij kunnen vrij-
wel iedere vraag beantwoorden en ge-
ven vaak al de volgende dag per e-mail
antwoord. 

ZOEKMACHINE
Met Zoekmachine kunt u over elk on-
derwerp informatie zoeken in ver-
schillende landelijke bronnen. Zo
vindt u bijvoorbeeld informatie uit de
kranten- en tijdschriftenbank. Mis-
schien bent u gelnteresseerd in een
test van de Consumentenbond? Ook
dan kunt u terecht in de bibliotheek.
De artikelen uit de Volkskrant, uit
Keesings Historisch Archief met arti-
kelen vanaf 1946 en alles uit Picarta
zijn nu ook met uw lenerspas van huis
uit toegankelijk.

Met zoek&boek is het mogelijk om
vanuit huis materialen die u vindt via
Zoekmachine aan te vragen: zo heeft u
de complete collectie (meer dan 35
miljoen boeken en andere materialen)
van de Nederlandse bibliotheken bin-
nen handbereik.

INTERNET CAFÉ
In al onze bibliotheken staan compu-
ters waar iedereen gebruik van kan
maken. Bent u lid en heeft u een stan-
daard abonnement of hoger? Dan is
internetten zelfs gratis!
U kunt internetten en (web)mailen,
maar er zijn ook nog een aantal ande-
re voordelen. U kunt namelijk exclu-
sief databases inzien, waar u normaal
gesproken voor moet betalen. Consu-
mententests van de consumenten-
bond bijvoorbeeld, of uittreksels! Dit
kost u echter helemaal niets, alleen
voor het printen vragen wij een ver-
goeding. 500 kranten uit 70 landen in
37 talen fulltext te lezen.

PressDisplay biedt u toegang tot kran-
ten van Azerbeidzjan tot Zimbabwe.
Fulltext, actueel én met een archief
tot 90 dagen. Ook Nederlandse kran-
ten zoals het Algemeen Dagblad, de
Volkskrant, NRC Handelsblad en het
Nederlands Dagblad zijn in PressDis-
play opgenomen. De krant ziet er het-
zelfde uit als de papieren editie, dus
inclusief advertenties en foto’s. Het be-
stand is heel actueel. De kranten wor-
den opgenomen zodra ze uitkomen
en blijven 60 dagen beschikbaar.

THE BEEP HYVES VOOR JONGEREN
Thebeep.hyves.nl (De bieb) is de jonge-
renhyves van de bibliotheken in de
Achterhoek. Hier vind je alle activitei-
ten die de bibliotheken organiseren
voor jongeren en veel ander nieuws.
We hebben ook 2 aparte hyves ge-
maakt: onstageinthebeep.hyves.nl (Op
stage in de bieb) met alle stages voor
jongeren in de bibliotheek en the-
beepplayground.hyves.nl voor gamers.
In de bibliotheek blijkt dat bezoekers
enthousiast zijn over de mogelijkhe-
den van de digitale omgeving. Zij ont-
dekken dat het handig is om vanuit
hun luie stoel boeken aan te vragen of
alvast op te zoeken wat ze willen le-
nen. Een voorbeeld: Vera de Vries: “Ik
gebruikte de Zoekmachine altijd,
maar Al@din kende ik nog niet. Ik heb
meteen een vraag gesteld over de ver-
zorging van angorakonijnen, want
mijn dochter krijgt er volgende week
een voor haar verjaardag.” De mede-
werkers van de bibliotheek zijn altijd
bereid u alles te vertellen over de mo-
gelijkheden van de online-diensten.

Digitale maand: Het gemak
van de bibliotheek on line
Dat er in de bibliotheek boeken,
cd’s en dvd’s te vinden zijn, is bij
veel mensen bekend. Maar weet u,
dat er ook veel online diensten
zijn? Met deze online diensten van
de bibliotheek is het mogelijk om
veel informatie vinden. De meeste
daarvan zijn bovendien ook nog
gratis. Tijdens de digitale maand
van 15 tot 28 februari wordt er in
de vestigingen van bibliotheek
West Achterhoek speciaal aan-
dacht gevestigd op dit gemak van
de bibliotheek.

Hierin staat helaas een foutieve da-
tum vermeld. De open dag wordt ge-
houden op woensdagochtend 17
maart a.s. Graag tot dan!!

Rectificatie open dag 'De Vordering'

woensdagochtend 17 maart a.s.
Vorden - In de vorige uitgifte van
het Contact staat een aankondi-
ging van de open dag van basis-
school 'De Vordering'.

Jitske Winkels deed mee op het onder-
deel professionele categorie. Tijdens
dit evenement werden de winnaars
bekend gemaakt van deze prestigieu-
ze fotowedstrijd. Alle stylisten van Ami
kappers laten op foto hun visie en cre-

ativiteit zien op het gebied van trendy
en draagbare kapsels.  Hier werd de
Vordense Jitske Winkels eerste van al-
le drieënzestig Ami kappers vestigin-
gen in Nederland met als werkplek sa-
lon Ami Deventer.  Verder zijn de am-
bities van Jitske om nog verder haar
beroep uit te breiden.

Als kapster wil ze ook de opleiding
visagie gaan volgen voor het uiteinde-
lijke totaal plaatje.

Jitske Winkels wint Ami Award
Vorden - Jongstleden werd weer de
jaarlijkse Ami award uitgereikt in
de Hanzehof te Zutphen. Er werd
gestreden in verschillende catego-
rieën.
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WEEKBLAD

Nu 
ook op 
internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

... 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

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

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

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

Zadel
passen, verkoop, reparatie en 

her- en bijvullen

Lederwerken
handgemaakte lederwerken

en lederreparaties

Ruitersportartikelen
o.a. Troxel Rijhelmen, HitAir 

Airbagvest, GPG Adapters en 

Safestyle veiligheidsbeugels

Paardenvoeders
HiPro paardenvoeders

Stalstrooisel
Chopped stropellets

www.oldehietmoat.nl
T 0314-642 175 • M 06-1369 1852

FEBRUARI AANBIEDING

10% korting
OP TROXEL RIJHELMEN

Zondag 21 februari – Het eerste lustrum
Open Dag 

Kom sfeer proeven onder het genot
van een hapje en een drankje

Iedere laatste woensdag van de maand
Live muziek

Woensdag 24 februari
Band:  1st Avenue

Aanvang: 21.00 uur. Toegang gratis

Administratiekantoor

DE  WENDING

UW BOEKHOUDING ZELF VERWERKEN

ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR

VIA HET DOOR DOOR ONS
GRATIS

VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA

BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN

UW BOEKHOUDING ZELF VERWERKEN
ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR

VIA HET DOOR ONS
GRATIS

VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA.
BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN.

ZorgeloosLeven.nl
voor rookmelders, kool-

monoxidemelders en
blusdekens. Ook voor een

VERKEERSMAATJE
(Veilig Verkeer Pop) voor
in uw straat gaat u naar

ZorgeloosLeven.nl

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

huur

Mooiland Vitalis beheert 
ruim 12.000 moderne, goed 
onderhouden woningen in 
meer dan 140 gemeenten.

Mooiland Vitalis
Nieuwstraat 5a 
7311 HX Apeldoorn 
T 055 521 64 63 
F 055 578 88 22
apeldoorn@mooilandvitalis.nl

www.mooilandvitalis.nl

Overal Thuis

Thuis in Wichmond

Wichmond is een gezellig dorp in een prachtige omgeving.
Alle voorzieningen bevinden zich in de nabij gelegen dorpen
Vorden, Hengelo (Gld.) en hanzestad Zutphen. In deze rustieke
plaats bieden wij u de volgende woning aan.

Hackforterweg 8 

Gezellige woning met een ruime tuin en aangrenzende berging.
De begane grond is ingedeeld met een woonkamer, slaap-
kamer, keuken, douche en toilet. Op de eerste verdieping
bevindt zich nog een royale slaapkamer en een zee aan
bergruimte. De woning bevindt zich in een nette buurt met
voldoende parkeergelegenheid rondom. Deze woning
wordt toegewezen aan personen boven de 25 jaar. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Mooiland
Vitalis 055-5216463

R.
E. C

 8
03

54

Kale huurprijs

��������
Bovenvermelde huurprijs 
is per maand en exclusief 
€ 6,56 aan servicekosten. 
Heeft u interesse, neem 
dan zo spoedig mogelijk 
contact met ons op.



Zelf ben ik benaderd doordat ik regel-
matig vanwege zwemlessen van mijn
kinderen Nick en Yvette op het zwem-
bad vertoefde. Ik vind het een uitda-
ging om mij voor het Vordense bad in
te kunnen zetten’, zo zegt hij. Het
nieuwe bestuur (bestaande uit voorzit-
ter Wolters Ziggers, Jan Wullink pen-
ningmeester, Marcha Vervoort secreta-
ris en de leden Meta van Arkel en Ma-
rieke van Loo) is inmiddels keihard
aan de slag gegaan , want het particu-
liere zwembad heeft te maken met
een verouderde accommodatie zoals
entree, kantine en kleedruimten .En
daar moet nodig wat aan gedaan wor-
den. Wolter Ziggers gaat even terug in
de tijd en wijst op de plannen (uit
2002) waarbij de toenmalige gemeen-
te Vorden het plan ‘Poort tot ’t Groote
Veld’ lanceerde. 
‘Daarbij was de doelstelling om met
en bij het openlucht bad allerlei toeris-
tische trekpleisters en activiteiten te
ontwikkelen, uitwaaierend over aan-
grenzend natuurgebied met als mid-
delpunt een hotel en een sterk gemo-
derniseerd zwembad. Het uitgangs-
punt van de gemeente Vorden was om

het zwembad over te dragen aan een
‘derde ‘, waardoor de subsidie aan het
zwembad kon worden beëindigd en
daardoor een structurele budgetruim-
te voor de gemeente zou ontstaan’, zo
zegt hij. Kort geleden werd zoals in-
middels bekend, het gehele plan afge-
blazen omdat er geen investeerder
kon worden gevonden. 
In de afgelopen jaren werd het be-
stuur van ‘In de Dennen’ intussen wel
met enorme problemen opgezadeld,
want het noodzakelijk onderhoud
werd steeds maar weer uitgesteld en
naar ‘achteren’ verschoven. Wolter
Ziggers: ‘Inmiddels heeft de gemeente
Bronckhorst eind 2009 aan ons voor-
gesteld dat zij het bad van ons wilde
overnemen teneinde de zeggenschap
over het zwembad te verkrijgen. De ge-
meente wil alle zwembaden in
Bronckhorst (Vorden, Zelhem, Henge-
lo, Steenderen en Hummelo )in een
stichting bad- en recreatie maatschap-
pij onderbrengen. Wij hebben ken-
baar gemaakt daaraan in beginsel niet
te willen meedoen. We hebben name-
lijk in de loop der jaren een ‘eigen ge-
zicht’ met eigen specifieke kwaliteiten

opgebouwd. 

Immers, wanneer wij onder een ex-
ploitatie maatschappij gaan vallen is
ons zwembad slechts één van de vele
accommodaties binnen Bronckhorst
die daarmee haar eigen identiteit ver-
liest. En dat willen wij graag behou-
den en moet mijns inziens ook kun-
nen’, aldus voorzitter Ziggers. Hij wijst
in dit geval op de hoge bezoekersaan-
tallen aan het zwembad ( 2007- 50.000
bezoekers, 2008- 50.000 en 2009-
60.000 bezoekers) en de brede maat-
schappelijke functie van ‘In de Den-
nen’. Het zwembadbestuur betreurt
ten zeerste dat de gemeente jarenlang
geen geld voor het noodzakelijke (ach-
terstallig ) onderhoud heeft willen in-
vesteren. 

Wolter Ziggers: ‘Om de nieuwbouw
van de entree en kantine en de verbou-
wing van de kleedruimten te realise-
ren is een bedrag van circa 750.000 eu-
ro gemoeid. Wij hebben de gemeente
gevraagd om zich garant te stellen om
de lening te kunnen afsluiten. De ge-
meente heeft door laten schemeren
niet op voorhand het garantiesubsi-
diebedrag volledig te willen honore-
ren, hetgeen wij als bestuur zeer be-
treuren. (Het voorstel voor de renova-
tie van de kleedhokjes komt april/mei

in de raad aan de orde ).Deze werk-
zaamheden kunnen dan komend na-
jaar gerealiseerd zijn. Ontzettend jam-
mer en pijnlijk dat de entree en kanti-
ne vooralsnog verouderd blijft.

Wij hopen dat het totale plaatje ( voor-
stel : renovatie/ nieuwbouw) toch bin-
nen niet al te lange tijd gerealiseerd
zal zijn. Ik snap best dat de gemeente
Bronckhorst, net als andere gemeen-
ten in ons land, de komende jaren op
allerlei gebied moet bezuinigen. Wij
zijn als zwembadbestuur druk doende
om op een innovatieve wijze alterna-
tieve inkomstenbronnen aan te boren
dan wel kosten te besparen, waardoor
de jaarlijkse exploitatietekorten mini-
maal kunnen worden gehouden. 

Het is daarbij van belang om over een
gezonde uitgangspositie te beschik-
ken. Door het slechts gedeeltelijk ho-
noreren van ons subsidieverzoek
wordt daar geen gestand aan gedaan’,
aldus Wolter Ziggers. Het afgelopen
weekend zijn een aantal raadsleden
uit de gemeente Bronckhorst op uit-
nodiging van het badbestuur op het
zwembad in Vorden te gast geweest,
waar ze werden rondgeleid en waarbij
het zwembadbestuur tekst en uitleg
gaf over de broodnodige renovatie en
nieuwbouw plannen.

Voorzitter Wolter Ziggers :

Eigen identiteit zwem- en recreatiebad behouden

Vorden - Het ‘compleet’ nieuwe bestuur van de stichting Zwem- en Recrea-
tiebad ‘In de Dennen’ maakt zich momenteel sterk om de accommodatie
in een nieuw jasje te steken en doet er alles aan om de gemeente te over-
tuigen van de noodzaak om het achterstallig onderhoud te realiseren.
Wolter Ziggers ( die Henk Vriend als voorzitter heeft opgevolgd )zegt: ‘ Het
nieuwe bestuur is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Een aantal le-
den maakte al ruim dertig jaar deel uit van het bestuur en vond het de
hoogste tijd worden voor verjonging. Vandaar !

V.l.n.r. : Jan Wullink, Meta van Arkel, Wolter Ziggers, Marieke van Loo, Macha Vervoort

Raadsleden op weg naar machinekamer van het zwembad

DASH HEREN 1 LAAT PUNTEN
LIGGEN
Maandag 8 februari vertrok Dash he-
ren 1 naar Westervoort voor de compe-
titiewedstrijd tegen Wevoc. Hoewel
doordeweekse wedstrijden nooit veel
succes opleveren voor de heren van
Dash, zorgde de zwaarbevochten over-
winning op de koploper de zaterdag
ervoor wellicht voor vleugels. Vol goe-
de moed startten beide teams. 

Het leek een spannende avond te wor-
den, want de teams trokken gelijk op
in de competitie.b De eerste set wer-
den de punten gelijkmatig verdeeld.
Uiteindelijk werd de set in het voor-
deel van de thuisploeg afgesloten met
25-22. Dash vocht zich voor wat het
waard was terug in de wedstrijd. Dit
had zeker geen mooi volleybal tot ge-
volg, maar leverde wel setwinst op
met 25-27. Ook in de derde set werden
de krachten gebundeld. Opnieuw
bleek dit voor Dash voldoende voor
setwinst, 23-25. Beide teams hadden

zichtbaar moeite met de wedstrijd op
maandagavond. Dash was bovendien
blijkbaar nog niet hersteld van de
krachtsinspanning tegen Favorita.

De vierde set leek Wevoc de extra re-
serves aan te spreken. Dash had moei-
te om te volgen. De concentratie ging
verloren en de nauwkeurigheid ver-
dween. Wevoc sloot af met setwinst op
25-21. Een vijfde set moest de beslis-
sing forceren. Dash kon zich niet her-
pakken in deze finale en was aangesla-
gen door de inspanning. Wevoc trok
de wedstrijd volledig naar zich toe en
won deze set met 15-7. Eindstand 3-2.
De eerstvolgende thuiswedstrijd voor
Dash is op zaterdag 6 maart. De topper
tegen Vios Eefde staat op het program-
ma. 

UITSLAGEN
Dash D6 - Labyellov D5 0-4.

Volgende week zijn er geen wedstrij-
den.

D a s h

MoonYard is een samenspel van vier
muziekvrienden. Vanuit verschillen-
de achtergronden en ervaringen von-
den de bandleden van deze band iets
wat hen bij elkaar bracht: de passie
voor muziek. Passie voor de dyna-
miek en emotie in een lied, de ener-
gie vanuit het publiek en de kunst
van het weglaten. De missie van
MoonYard is simpel: deze passie ge-
bruiken om zover mogelijk door te

breken in de muziekwereld. Bandle-
den Red Redson (Arjan Klein Geltink),
Hanszy van London (Hans Hoog Stoe-
venbelt), Ike (Gerton Eijkelkamp) en
Steve Woodshend (Stef Woestenenk)
halen het beste in elkaar naar boven. 

De afgelopen tijd heeft MoonYard
een flinke stap gezet in de verwezen-
lijking van hun diepgewortelde mis-
sie. Een cd met vier eigen nummers is
het resultaat van schrijven, spelen,
schrappen, tot tien tellen,maar voor-
al weer doorgaan. De muziek op hun
cd getiteld "elioelio" laat zich het best
omschrijven als Americana. Een mu-
ziekstroming die de rijke historie uit
de eerder genoemde rootsmuziek
omarmt en het gebruikt om er zelf
wat aan toe te voegen. Het is Moon-
Yard dan ook goed gelukt om een ge-

heel eigen sound te creeëren. Mede
dankzij gastmuzikanten als Ellio
Martina op lapsteel, Henri Wolters op
Hammondorgel en de keuze voor top-
producenten, bevatten de vier num-
mers een herkenbaar open geluid,
met oor voor detail. Ook op het podi-
um weet MoonYard een sfeer neer te
zetten, die je meeneemt in een avond
van Americana, energie, passie, dyna-
miek, herkenning en verrassing. Bin-
nenkort staan ze te spelen van Den
Haag tot in Friesland en zelfs in Roe-
menië. Op zaterdagavond 20 februari
speelt MoonYard in Brasserie Lettink.
De cd is volop verkrijgbaar (o.a. bij
Bruna in Vorden) en zal ook op deze
avond te koop zijn.

Kijk op www.moonyard.nl voor meer
info over de band.

Americana en passie

MoonYard
Vorden - De diepe klanken uit het
zuiden van Amerika. De emotie
van de ballades uit Mexico. De ziel
van de soul. De kracht van rock 'n
roll. De bezieling uit de blues. De
vrijheid van de Woodstockgenera-
tie. De felheid van de folk. Noem
het Rootsmuziek en Americana.
Het groeit allemaal in MoonYard.



IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

FEBRUARI
17 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
18 NBvP Agrarische commissie be-

zoek aan tulpenbollenkwekerij
18 Bejaardenkring Vorden

18 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 ANBO Reisimpressie "Op de fiets

naar Sint Petersburg”, 't Stampertje
24 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
24 NBvP Provinciale Handwerkdag

Dorpscentrum
24 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis in de Wehme
25 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 PCOB in 't Stampertje Terpen en

Wierden
27 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70±

in de Wehme, info 55 20 03

KUNSTAGENDAVORDEN
Maart
7 Kasteel Hackfort Lezing schrijver

Arthur Japin
14 KunstZondagVorden, centrum en

buitengebied
19/3 t/m 16/5 Fotografie, galerie Biblio-

theek Vorden

Op een vakbeurs voor de horeca mo-
gen restaurants en de daarbij behoren-
de topkoks niet ontbreken. Talloze
toprestaurants o.a. De Librije in Zwol-
le, Oud Sluis in Sluis, De Leest in Vaas-
sen, De Bokkedoorns in Overveen en
De Lindenhof in Giethoorn hebben tij-
dens het 3-daagse culinaire evene-
ment van zich laten spreken. 

Roy Eijkelkamp op dit moment werk-
zaam bij  twee sterrenzaak de Bokke-
doorns te Overveen en student aan de
Cas Spijkers Academie heeft  twee
prestigieuze titels in de wacht weten
te slepen. Namelijk: Nationaal kampi-
oen koude klasse en Nationaal kampi-
oen Junioren klasse. Het heeft Roy de
nodige voorbereiding  en training ge-
kost om de gerechten optimaal te kun-
nen presenteren. 

"Het begint allemaal met het beden-
ken van de gerechten, vormen, kleur,
en presentatie.  In dit traject ben je
voordurend bezig om je gerechten en
presentatie bij te schaven ook de feed-
back van de coaches van het Neder-
lands jeugdteam is hierin erg belang-
rijk geweest. Om de schotel uiteinde-
lijk zo goed mogelijk te kunnen pre-
senteren heb ik s'nachts de terrines
door de gelei gehaald, zodat ze niet
uitdrogen en om de kleur en glans zo
optimaal mogelijk te krijgen. Al met al
heb ik dus weinig slaap gehad. Maar
als je uiteindelijk zo'n mooi resultaat
behaald dan heb je loon naar werken
gekregen," aldus Roy.  Van 19 t/m 25
November gaat Roy samen met het Na-
tionaal jeugdteam Nederland verte-
genwoordigen tijdens de Wereldkam-
pioenschappen in Luxemburg.

Roy Eijkelkamp 
2x nationaal kampioen

Vorden - Van maandag 8 tot en met woensdag 10 februari  vond de 3e edi-
tie van HorecaEvenTT plaats. HorecaEvenTT is een jaarlijks terugkerende
vakbeurs en heeft een vaste positie op de nationale horecabeursagenda.

Vrijdagmiddag 19 februari maakt hij
doormiddel van een power point-pre-
sentatie in het Dorpscentrum (zaal 't
Stampertje),  de aanwezigen in woord

en beeld deelgenoot van de voorberei-
ding van de tocht en de dagelijkse er-
varingen tijdens de lange fietstocht.
Tevens belicht hij vanuit het histori-
sche thema: "veranderende grenzen",
de staten in Midden- en Oost-Europa,
waar doorheen de fietsroute loopt. 

Kortom, ook al stapt u niet zelf op de
fiets, toch kunt u wat opsteken van
zijn verhaal en misschien brengt de
presentatie u op het idee dit deel van
Europa te bezoeken. Leden en overige
belangstellenden zijn de 19de februari
van harte welkom.

ANBO VORDEN Een reisimpressie en aanmoediging

"Ga fietsen…..
naar Sint Petersburg"
Vorden -"Wellicht wat teveel van
het goede, maar u kunt zo'n lange
afstandsroute ook in etappes rij-
den. Het is de R1-route die loopt
van de Noordzeekust naar Sint Pe-
ters-burg. De tocht wint aan popu-
lariteit" zegt historicus Jan ter
Beek. Samen met zijn vrouw heeft
hij die route enkele jaren geleden
gefietst.

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

Dat is in de eerste plaats het bevorde-
ren van kernwaarden: basisvoorzie-
ning t.b.v. sport en gezondheid. Toene-
mend belang vanwege de strijd tegen
de overwichtproblematiek waar veel
kinderen, maar ook volwassenen mee
kampen. Verder is de doelstelling het
geven van hoog niveau zwemonder-
wijs en het geven van schoolzwem-
men. Kinderen dus zwemveiligheid en
zwemvaardigheid bijbrengen! Daar-
naast is het zwembad een ontmoe-
tingsplek voor alle leeftijdsgroepen.
Het zwembad fungeert als centraal
punt voor ontmoeting tussen mensen
en verstevigt daarbij de sociale cohesie
binnen het dorp; wat betreft de jeugd
een uitzonderlijk pedagogisch kli-
maat. Verdere doelstellingen: behoud
van een aantrekkelijke locatie om te
komen recreëren (voor zowel dag- als
verblijfsrecreanten van buiten de re-
gio als voor lokale burgers). Ook van
groot belang het in stand houden van
een basisvoorziening die uitnodigend
en laagdrempelig is voor alle lagen
van de bevolking. En uiteraard is ook
het doel om op het gebied van veilig-
heid en milieu aan de regelgeving te

voldoen. Ook wil men besparen op de
energiekosten, sterker het bestuur van
de stichting ‘In de Dennen’ stelt ‘bin-
nen 5 jaar ‘energieneutraal’ dat wil
zeggen voor gas binnen 2 jaar en voor
elektriciteit binnen vijf jaar.
Dat denkt men te bereiken door de
aanleg van zonnecollectoren op en na-
bij de kleedruimte. (Dit dient dan gefi-
nancierd te worden door deels uit ei-
gen middelen en deels door lening).
Verder door het afdekken van de bas-
sins, met solarlamellen met opwar-
ming van zwemwater en ook door de
30 jaar oude gasgestookte ketel door
enkele kleine CV ketels in cascade op-
stelling te vervangen. (beiden te finan-
cieren uit 50 procent subsidie van de
provincie en 50 procent uit eigen mid-
delen). De plannen voor de aanleg van
zonnepanelen op het nieuwe entree-
gebouw denkt men te financieren
door subsidie van het Ministerie van
Economische Zaken (subsidie op pro-
ductie van duurzame energie) en mid-
dels sponsoring.
Ook wil het bestuur van de Stichting
‘In de Dennen’ binnen twee jaar een
onderzoek afgerond hebben naar de

haalbaarheid desinfectie door middel
van zout- elektrolyse. Daardoor is er
geen buffervoorraad van chloor in het
gebouw, hetgeen de veiligheid ten goe-
de komt. Lager verbruik van chloor is
bovendien goed voor het milieu. Ook
heeft het bestuur als doelstelling om
de exploitatie ‘robuuster’ te maken en
het zwembad ‘marktconform’ te ex-
ploiteren. 
Dat kan bereikt worden door meer ho-
reca inkomsten, het ontwikkelen van
aanverwante activiteiten zoals out-
door. Het benaderen van sponsoren
voor de aanschaf van zonnepanelen.
Het omlaag brengen van de exploita-
tiekosten door energiebesparende
maatregelen. Verder samenwerking
zoeken met derden versterken en uit-
breiden, zoals buitenschoolse opvang,
zwemverenigingen e.d. 
Het renoveren van de kleedruimtes en
nieuwbouw van het entreegebouw
geeft volgens het bestuur de accom-
modatie een bepaalde uitstraling het-
geen weer een belangrijk effect geeft
op de aantrekkingskracht van het bad.
Wanneer het gaat om de visuele en fy-
sieke kwaliteit van de accommodatie
stellen gebruikers in deze tijd hoge ei-
sen. Bovendien, zo vindt het bestuur,
wordt een moderne accommodatie in
goede staat van onderhoud, vertaald
in waardering van de gemeente voor
het dorp, de stichting en gebruikers.

Moderne accommodatie wordt vertaald in waardering!

Visie en doelstelling zwembad 
'In de Dennen'

Vorden. Het zwem- en recreatiebad ‘In de Dennen’ in Vorden vervult bo-
venlokaal een toonaangevende maatschappelijke functie op het gebied
van sport en gezondheid, zwemonderwijs, recreatie en leefbaarheid. De
stichting streeft er naar dit op een zo duurzame mogelijke wijze te reali-
seren. Daarbij staan een aantal doelstellingen hoog in het vaandel.

een belangrijk facet: het behalen van een zwemdiploma

Een heleboel mensen denken bij twir-
len... "oh dat is toch met zo'n stokje
gooien", en dat was het. Maar het is
meer... De twirlsport is een heel leuke
sport, waarbij uitsluitend in sportza-
len en op podia wordt opgetreden.
Twirlen is een jurysport waarbij bewe-
gingen worden gemaakt met een ba-
ton. De bewegingen zijn meestal dans
en gymnastische bewegingen op aller-
lei verschillende soorten muziek. 

Bij Sursum Corda mogen de meiden
zelf beslissen op welke muziek zij wil-
len dansen. Bij een twirlroutine hoort
ook een leuk en bijpassend pak. Het
gebruik van de baton, de bewegingen
en danspasjes op het ritme van de mu-
ziek van je routine maken twirlen zo

mooi en interessant om te zien. Eigen-
lijk kun je het twirlen het beste om-
schrijven als een combinatie van tur-
nen, ballet, ritmische gymnastiek en
majorette. Het is echt een hippe en
leuke manier om met bewegen en
dansen bezig te zijn. 

Twirlen kun je zowel solo, duo, in een
trio of kwartet, of in een kleine groep
uitoefenen.Op dit moment zijn twee
leden van de majorettegroep doorge-
stroomd naar deze twirlgroep. Zij zijn
inmiddels beiden als solo begonnen
met hun eigen routines, ook wel
shows genoemd. Halverwege het voor-
jaar zullen nog twee leden van de ma-
jorettegroep zich aansluiten bij deze
twirlgroep, zij zullen dan een duo

gaan vormen. De twirlgroep van Sur-
sum Corda gaat meedoen aan wed-
strijden. Wanneer de jury een goede
beoordeling afgeeft, kan het zijn dat je
mee mag doen aan Nederlandse Kam-
pioenschappen. De lessen worden ver-
zorgd door Irma te Brake. Zij heeft zelf
ook jarenlang het twirlen uitgeoefend
en daar goede resultaten mee be-
haald. Zij ziet het dan ook als een hele
leuke uitdaging om de meiden die
doorstromen vanuit de majorettegroe-
pen het twirlen te leren. Ben je
nieuwsgierig? Kom dan gerust een
keer kijken bij de twirlgroep of één
van de majorettegroepen op maan-
dagavond in het Dorpscentrum in Vor-
den. Ook de jongste majorettegroep
van Sursum Corda vindt het leuk om
nieuwe leden te ontvangen. Wil je een
keer mee oefenen? Dan kan dat na-
tuurlijk. Je bent op maandagavond
van harte welkom in het Dorpscen-
trum in Vorden.

Sursum Corda start met twirlgroep
Vorden - De majorettegroepen van Sursum Corda zijn vanaf 1 februari
2010 uitgebreid met een twirlgroep voor majorettes van 12 jaar of ouder.
De twirlgroep is opgericht om de ervaren majorettes een nieuwe uitda-
ging te geven.
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Weeversdrukkerij
Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C O M M U N I C A T I E Weevers druk Weevers Net

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl LICHTENVOORDE GROENLO RUURLO ZUTPHEN ZELHEM VORDEN

NEVENVESTIGINGEN:

LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

Zomer 2010 nu te boeken

bij uw reisburo.

Ook aanbod Duitse touroperators! 

Stationsstraat 7 • 7021 CJ • Zelhem

Tel. 0314 626 171

www.zelhem.vakantiexperts.nl



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 7 van

15 februari 2010 
t/m 21 februari 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN
Gratis

voetbal-
plaatjes

Gewoon
bij

Albert
Heijn
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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

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur (in plaats van tot 15.00 uur).

Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Deze tijden gelden zowel voor klanten

die voor één van onze producten aan de

publieksbalie komen als voor telefoon-

gesprekken hierover. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste

informatie over de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 7, 16 februari 2010

Zoals u weet openden wij op 5 janu-
ari jl. de deuren van ons nieuwe ge-
meentehuis. De eerste periode was
een tijd van vele puntjes die nog op
de i moesten. Zo moest binnen nog
het één en ander afgewerkt worden
aan muren en wanden, moesten
buiten de luiken nog grotendeels
bevestigd worden en werkten we
natuurlijk hard om alle apparatuur
op orde te krijgen. Dat laatste had
wel wat voeten in aarde, zoals u wel-
licht heeft gehoord of gemerkt. Zo
kon de eerste weken niet bij alle ba-
lies geprint en gepind worden en
werkte de telefoon niet optimaal,
waardoor wachttijden ontstonden.
Inmiddels zijn deze aanloopproble-
men grotendeels verholpen en is
het dus de hoogste tijd dat we u
ontvangen.

Dit doen we graag op 20 februari a.s.
U bent van 09.00 tot 16.00 uur van
harte welkom op de Elderinkweg 2!
Tijdens de open dag kunt u het hele
gebouw bekijken en en passant ge-
nieten van verschillende muziekuit-
voeringen van Bronckhorster bands
en verenigingen. Voor de kids is er
een speciale ruimte. Natuurlijk
staat voor iedereen een hapje en
drankje klaar. 

Wij zien u graag de 20e!

Meest duurzame gemeentehuis
van ons land
Bijzonder aan het nieuwe gemeen-
tehuis is natuurlijk dat het op dit
moment het meest duurzame ge-
meentehuis van Nederland is. Veel
speciale technieken zijn toegepast
om te zorgen dat het energiegebruik
64% lager ligt dan in een standaard

kantoorgebouw. Dit komt onder
meer door de 280 luiken voor de ra-
men. De kunstenaar Jaap Drup-
steen heeft hierop aan de ene zijde
Bronckhorster landschappen ge-
graveerd en aan de andere zijde tek-
sten uit onze gemeente. Ook is het
gemeentehuis extreem goed geïso-
leerd, volledig kierdicht en heeft
vrijwel geen zogenaamde koude-
bruggen, waardoor het energiever-
bruik sterk daalt. Graag laten we u
tijdens de open dag kennis maken
met deze technieken.

Dienstverlening 
Het nieuwe gemeentehuis is er voor
u. Wij willen u hier vanzelfsprekend
dan ook graag zo goed mogelijk van
dienst zijn. Uit onderzoek is geble-
ken dat u op verschillende manieren
met ons in contact wilt treden en
snel en goed geholpen wilt worden.
Per telefoon, persoonlijk, internet of
post. Om dit zo goed mogelijk te
kunnen doen hebben wij onze orga-
nisatie hier in het nieuwe gemeen-
tehuis beter op ingericht. Via inter-

net kunt u steeds meer producten
direct vanuit huis volledig digitaal
met ons regelen. Komt u bij onze
publieksbalie of belt u ons centrale
telefoonummer dan is het de bedoe-
ling dat de medewerker die u daar
ontmoet het gevraagde zoveel mo-
gelijk voor u kan regelen, zonder dat
zij u daarvoor hoeft door te verwij-
zen en u uw verhaal nog eens moet
doen. Wij kunnen bepaalde produc-
ten/diensten bij de publieksbalie di-
rect voor u regelen. Bijvoorbeeld
een paspoort, rijbewijs of aangifte.
Voor ingewikkelder diensten zoals
een Wmo-voorziening, bouw-, mi-
lieu- of monumentenvergunning
vragen wij u eerst een afspraak te
maken, zodat een medewerker be-
ter op uw specifieke vraag is voor-
bereid en van dienst kan zijn.

Sluiting i.v.m. officiële opening
Op donderdag 18 februari is de

officiële opening voor genodigden.
Het gemeentehuis is dan vanaf 12.30
uur gesloten. Dat betekent ook dat

er die week geen avondopenstelling
is! Houd hier rekening mee!

Open dag nieuwe gemeentehuis op 20 februari 
Wij nodigen u van harte uit! En hopen dat u in grote getalen komt kijken!

Op 3 maart a.s. zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. In Bronckhorst
doen zeven partijen, waaronder
twee nieuwe, aan deze verkiezingen
mee. Wij stellen u graag in de gele-
genheid om kennis te nemen van
hun standpunten. Op 24 februari a.s.
houdt de gemeente daarom een ver-
kiezingsdebat, waaraan de zeven
lijsttrekkers deelnemen, onder lei-
ding van debatleider Hester Ma-
crander. Het debat wordt gehouden
in de raadzaal van het gemeente-
huis, aanvang 20.00 uur. Wij nodigen
u van harte uit om hierbij aanwezig
te zijn. 

De lijsttrekkers
De deelnemende partijen en hun
lijsttrekkers zijn:
CDA, de heer André Baars; PvdA, de
heer Antoon Peppelman; VVD, me-
vrouw Dorien Mulderije; D66, de
heer Gaston Wouters; GroenLinks,
de heer Max Noordhoek; Gemeente
Belangen Bronckhorst, de heer
Evert Blaauw en SGP-ChristenUnie,
de heer Gerrit Averesch.

Het debat
Aan de hand van een aantal stellin-
gen wordt gedebatteerd onder lei-
ding van de debatleider. Al eerder
reageerden de lijsttrekkers op stel-
lingen in Contact. Het verkiezings-
debat is de afsluiting van de cam-
pagne rondom de verkiezingen. Het
debat wordt opgenomen door Radio
Ideaal en wordt op de avond zelf
rechtstreeks uitgezonden op de ra-
dio en in de dagen erna, tot aan de
verkiezingen, via het tv kanaal van
Ideaal TV. Bovendien is het debat
rechtstreeks te volgen via

www.bronckhorst.nl en terug te zien
op www.bronckhorstkiest.nl.

Meer over de dagvoorzitter
Hester Macrander heeft ervaring in
het theater als cabaretière, maar zij
werkt vooral als dagvoorzitter op
congressen en symposia. De combi-
natie van haar jarenlange ervaring
als columnist en entertainer maakt
haar tot een scherpe en inspireren-
de debatleider.

Verkiezingsdebat politieke partijen
Kom op 24 februari naar de raadzaal in het gemeentehuis

N.B. We kregen een groot aantal aanmeldingen van Bronckhorster muzikanten die tijdens de open dag willen optreden. Hartelijk dank daarvoor!
Komt u de 20e langs, dan gaat u vast en zeker veel plezier aan hun bijdragen beleven. Door de overweldigende belangstelling hebben we helaas een
aantal muzikanten moeten teleurstellen. Bij deze danken wij hen voor hun aanmelding.

In de laatste week van februari ver-
wijdert de gemeente alle kerststuk-
ken en kerstversierselen van de gra-
ven op de algemene begraafplaat-
sen. De gemeente wil voorkomen
dat verwelkte, verwaarloosde of sei-
zoensgebonden grafversierselen de
begraafplaatsen ontsieren. Heeft u
kerststukken geplaatst op een graf
van een dierbare, dan vragen wij u
deze vóór 22 februari a.s. te verwij-
deren. Na deze datum worden kerst-
stukken en kerstversierselen die
nog op de graven aanwezig zijn door
de begraafplaatsbeheerder verwij-
derd. Heeft u hierover vragen, dan
kunt u contact opnemen met de heer
A. Vries van de afdeling Beheer van
de gemeente, via tel. (0575) 75 02 50.

Kerststukken op

graven



De gemeente heeft een subsidiebe-
leid op basis waarvan diverse orga-
nisaties jaarlijks recht hebben op
subsidie. Bijvoorbeeld sportvereni-
gingen, muziekverenigingen en ou-
derenorganisaties kunnen een bij-
drage van de gemeente krijgen. Om
voor zo'n waarderingsubsidie in
aanmerking te komen, moeten or-
ganisaties vóór 1 mei voorafgaand
aan het jaar waarvoor subsidie
wordt aangevraagd, een aanvraag-
formulier indienen bij de gemeente.
Dit betekent dat uw 'Aanvraag
subsidie 2011', vóór 1 mei 2010 in-
gediend moet zijn bij de gemeente.

U vindt het subsidiebeleid en de -
verordening van de gemeente op
www.bronckhorst.nl (onder Infoba-
lie � Zorg en welzijn � Subsidiebe-
leid). Hier kunt u bekijken of uw or-
ganisatie recht heeft op subsidie.
Het beleid is ook in te zien bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis. De
beleidsstukken zijn daar tegen bet-
aling verkrijgbaar.

Subsidie 2011 aanvragen
Het aanvraagformulier om subsidie
aan te vragen is verkrijgbaar bij de
publieksbalie in het gemeentehuis
en te downloaden via onze website.
Het originele formulier moet u te-
rugsturen naar de gemeente. Aan-
vragen per e-mail kunnen wij helaas
niet in behandeling nemen. Na ont-

vangst van uw aanvraagformulier
ontvangt u van de gemeente een
ontvangstbevestiging. Informatie
over het invullen van de aanvraag
vindt u op het aanvraagformulier
zelf.

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidieaan-
vraag ontvangt u uiterlijk op 31 de-
cember 2010.

Te laat indienen subsidieaanvraag
Voor aanvragen die op of nà 1 mei
2010 binnenkomen, geldt een kor-
ting op de subsidie. Hoe later de
aanvraag binnenkomt, hoe groter
het kortingspercentage is dat wordt
toegepast. Als de aanvraag meer
dan vijf weken te laat is, kunnen wij
deze niet meer in behandeling ne-
men en ontvangt u geen subsidie. U
kunt de volledige kortingsregeling
vinden in de subsidieverordening
Bronckhorst (artikel 12 lid 2).

Bekendmaking subsidieplafonds
Bij de berekening van de subsidie-
bedragen maken wij gebruik van
subsidieplafonds. Deze plafonds
worden bepaald na het vaststellen
van de gemeentelijke begroting in
de gemeenteraad in november 2010.
De subsidieplafonds worden dan
ook bekend gemaakt op de website
van de gemeente en op deze ge-
meentepagina's.  

Financiële situatie gemeente
De komende jaren krijgt de gemeen-
te te maken met lagere inkomsten
via het gemeentefonds en de bouw-
leges. De kosten gaan met name op
het gebied van de sociale uitkerin-
gen naar verwachting toenemen. Dit
betekent dat wij de komende jaren
moeten bezuinigen om te komen tot
een sluitende begroting. Op voor-
hand worden geen bezuinigings-
maatregelen uitgesloten, waardoor
dit ook gevolgen kan hebben voor de
hoogte van de subsidie aan uw orga-
nisatie. Wij verzoeken u zich voor te
bereiden op een dergelijke situatie
en zo mogelijk andere inkomsten-
bronnen te onderzoeken. 

Vragen
Voor vragen over uw subsidieaan-
vraag 2011 kunt u contact opnemen
met mevrouw A. Koster van de ge-
meente, tel. (0575) 75 02 50, of mail-
en naar a.koster@bronckhorst.nl.

Vraag uw subsidie aan voor 1 mei a.s.!

Iedereen heeft regelmatig te maken
met allerlei regelingen en de daarbij
horende formulieren. Verzekerin-
gen, huur- en zorgtoeslag, leningen;
voor al dit soort zaken is het belang-
rijk dat u weet waar u recht op hebt
en hoe u het kunt aanvragen. Wilt u
hier meer over weten, volg dan de
cursus Wegwijs in Regelland. U
krijgt inzicht in regelingen op het ge-
bied van persoonlijke (budget)on-
dersteuning en de organisaties die
zich hiermee bezighouden. Samen
bekijken we aan welke ondersteu-
ning u behoefte heeft en welke in-
stanties u hiervoor kunt benaderen.
U gaat direct met de opgedane ken-
nis aan de slag. U gaat zelf formulie-
ren aanvragen en oefenen met het
invullen ervan. Zo kunt u een toeslag

aanvragen of een bezwaarschrift in-
dienen. U krijgt inzicht in hoe u uw
geld besteedt. Tenslotte leert u hoe
u thuis uw administratie op orde
kunt brengen en houden. Om deze
cursus te kunnen volgen, moet u de
Nederlandse taal beheersen. De
cursus is gratis voor inwoners van
Bronckhorst. 

Startdatum
1 maart 2010

Cursusduur
Ca. 10 lessen, 1 les van 3 uur per
week
(schoolvakanties en eventueel 
uitgevallen lessen uitgezonderd),
einddatum 17 mei 2010

Lesdag/lestijd
maandagmorgen 09.00 - 12.00 uur

Leslocatie
Graafschap College, sector Educatie
& Participatie
Julianaplein 2, 7001 HG  Doetinchem 

Informatie en aanmelding
Graafschap College
Tel. (0314) 35 38 00
Contactpersoon: Maya van der Meer
(e-mail: mrm@graafschapcollege.nl)

Cursus Wegwijs in Regelland

Op 19 en 20 maart a.s. is weer de
jaarlijkse vrijwilligersactie 'NL
DOET'. Heeft u als maatschappelijke
of vrijwilligersorganisatie, stichting
of vereniging een klus, waarbij u
extra kennis, menskracht, vrijwilli-
gers of materialen goed kunt ge-
bruiken, laat het ons dan weten voor
1 maart a.s. U kunt een aanmel-
dingsformulier downloaden via
www.bronckhorst.nl of contact
opnemen met mevrouw
M. van Staalduinen van de
afdeling Ontwikkeling, via
m.vanstaalduinen@bronckhorst.nl
of tel. (0575) 75 02 50. De projecten
publiceren wij vervolgens, waarna
vrijwilligers zich kunnen aan-
melden. 

Wat houdt 'NL DOET' in?
Tijdens 'NL DOET' doen zoveel mo-
gelijk mensen in heel Nederland één
of twee dagen vrijwilligerswerk.
Collega's, klasgenoten, buren, vrij-
willigersorganisaties, clubgenoten,
vrienden, teamleden, vrijwilligers-
centrales; iedereen die iets in zijn
omgeving wil aanpakken, kan mee-
doen. In Bronckhorst zijn heel veel
vrijwilligers actief. De gemeente
waardeert dit zeer. Bij de komende

‘NL DOET’-dagen zijn dan ook
raads- en collegeleden en mede-
werkers van de gemeente actief.
Daarnaast doen we deze oproep aan
u om uw klussen aan te melden, zo-
dat wij er later vrijwiligers voor kun-
nen werven om mee te werken op 19
en 20 maart. 

Voorbeelden van klussen die u
kunt indienen
• een voorjaarsbeurt van tuinen van

chronisch zieke mensen 
• opzet maken van een website voor

een vrijwilligersorganisatie
• het organiseren van een verwen-

dag voor kinderen met een handi-
cap of de broertjes en zusjes van
deze kinderen 

• het opzetten en uitvoeren van een
telemarketing actie om inwoners
van Bronckhorst te werven als
collectant

• het organiseren van een gezellige
activiteit voor ouderen of mensen
met een beperking met muzikale
ondersteuning van een lokale mu-
ziekvereniging

• verf- en snoeiwerkzaamheden in
een natuurgebied of landschappe-
lijk element

'NL DOET' wordt
landelijk georga-
niseerd door het
Oranje Fonds en
MOVISIE en de
gemeente onder-
steunt de actie.
Kijk op www.nldoet.nl voor meer in-
formatie.

Wij zien uw klus heel graag
tegemoet!

Meldt uw klussen aan voor 'NL DOET'

Op naar de gemeenteraadsverkiezingen ...

nog 2 weken te gaan

CDA
Het CDA heeft de woonvisie zo
vastgesteld dat in alle kernen ge-
bouwd kan worden. Maar er zit
meer achter deze stelling. Kunnen
we de opgaaf van terugloop en
vergrijzing van de inwoners bege-
leiden zodat de leefbaarheid in
kernen gehandhaafd blijft? De be-
staande woningen dienen aange-
past te worden aan de huidige
woonwensen en geschikt te zijn
voor mantelzorg. Met de dorpsbe-
langen zullen we beleid ontwikke-
len zodat de juiste woningen op de
juiste plek gebouwd worden. 

PvdA
De woningmarkt is aan verande-
ringen onderhevig. Het aantal in-
woners van Bronckhorst neemt
langzaam af. Dit vraagt om een
flexibele woonmarkt. De PvdA on-
derkent het belang van nieuwe
woningen in de kernen. Daarom
wordt in de grote kernen ingezet
op woningbouw conform de woon-
visie. Maar in de kleine kernen
wordt het bouwen naar eigen be-
hoefte gestimuleerd (zoals in
Keijenborg). Goede en betaalbare
woningen voor jongeren/jonge ge-
zinnen en ouderen in Bronckhorst
blijft een beleidsspeerpunt voor de
PvdA.

VVD
Mensen laten zich niet in een
keurslijf gieten en bepalen zelf
waar hun toekomst ligt. Bij onvol-
doende woonmogelijkheden voor
jongeren en jonge gezinnen verla-
ten zij onze gemeente. Ook zijn
voorzieningen in de kernen een
must voor het woongenot. Naast
het bouwen van starterswoningen
moet er meer gebeuren om de
voorzieningen op peil te houden.
De VVD kiest voor kwaliteit door
ruimte te bieden aan iedereen die
in Bronckhorst wil wonen!

GroenLinks
Uit onderzoek is gebleken dat er
bij jongeren en jonge gezinnen be-
hoefte is aan betaalbare huur- of
koopwoningen. Maar de mogelijk-
heden voor deze groep met vaak
een smalle beurs zijn niet groot.

GroenLinks is er voorstander van
om te zoeken naar creatieve op-
lossingen. Leegstaande panden
zouden tot starterswoningen ver-
bouwd kunnen worden. Ook via
particulier opdrachtgeverschap
kan goedkoper gebouwd worden.
De gemeente kan dit stimuleren. 

D66
Vergrijzing en krimp van de bevol-
king zijn leidraad voor wonen en
bouwen. Het accent moet liggen
op woningen voor kleine huishou-
dens, zowel voor starters als seni-
oren. Enkel niet doordachte
nieuwbouw kan leiden tot leeg-
stand en prijsdaling met alle ge-
volgen van dien. Anders omgaan
met bestaande bouw moet ook en
is misschien slimmer.
Bijvoorbeeld door aanpassing en
renovatie van bestaande woningen
of het splitsen van boerderijen.
Door dit te stimuleren maak je wo-
ningen meer levensloopbestendig. 

GBB
Leefbaarheid in de kleine kernen
heeft blijvende aandacht nodig.
Verzoeken vanuit de bewoners en
bedrijven die de leefbaarheid ver-
sterken, dienen ondersteund te
worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn
bouwmogelijkheden voor de jon-
geren/jonge gezinnen, die zich in
de kleine kernen willen vestigen.
Uiteraard mag dat niet leiden tot
leegstand elders in de kern. Hierin
moet naar een goede afweging
worden gezocht met de samenle-
ving van de kern.

SGP
Er moet worden gebouwd naar er
vraag is. Als jongeren in kleine
kernen willen wonen moet dat
mogelijk zijn. Door de komst van
jonge gezinnen kan ook het voor-
zieningenniveau mogelijk worden
verhoogd. Er is dan immers groei-
potentie aanwezig. Individuele
woonbehoefte moet individueel
worden opgelost. Geen grootscha-
lige bouw, maar kwalitatief hoog-
waardig maatwerk. Inbreiding en
verbouwactiviteiten is dan ook
makkelijker te realiseren.

Stelling

Reacties

Er zijn voldoende mogelijkheden
om ook in kleine kernen woningen
voor jongeren/ jonge gezinnen te
bouwen.

Kijk voor meer informatie op: www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Bestuur en organisatie � Gemeenteraadsverkiezingen 2010



Openbare bekendmakingen

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

Op 8 maart a.s. is er weer een ver-
keersspreekuur. Hierin behandelen
de gemeente, de politie en VVN ge-
vaarlijke of moeilijk op te lossen ver-
keerssituaties in Bronckhorst. Heeft
u een vraag of een probleem om in
het verkeersspreekuur onder de
aandacht te brengen? Breng ons op
de hoogte van de situatie, zodat we
samen kunnen werken aan een ver-
keersveilige gemeente! Als uw ver-
keerssituatie in aanmerking komt
om te bespreken, ontvangt u een uit-
nodiging om bij het spreekuur aan-
wezig te zijn. 

Het verkeersspreekuur
is iedere zes weken op de
maandagochtend van
09.00 uur tot 10.00 uur.
De eerstvolgende is op
8 maart. U kunt zich hier-
voor tot uiterlijk 23 fe-
bruari a.s. aanmelden.
Voor alle informatie over
het verkeerspreekuur
en hoe u zich kunt
aanmelden, kijk op
www.bronckhorst.nl
onder Infobalie �
Verkeer en Vervoer.

Raadsvergadering 25 februari
2010
Op 25 februari a.s. vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom om deze verga-
dering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende on-
derwerpen:
• Bestemmingsplan Zelhem Dorp

B en w vragen de raad dit bestem-
mingsplan gewijzigd vast te stel-
len. In het plan staan regels die
reële (bouw)mogelijkheden bie-
den voor de (bestaande) bestem-

mingen (bijvoorbeeld wonen, be-
drijf, agrarisch, detailhandel,
kantoor, recreatie etc.) in de be-
bouwde kom van Zelhem 

• Evaluatie nieuwbouw gemeen-
tehuis 
B en w informeren de raad glo-
baal over hoe het nieuwbouwpro-
ject gemeentehuis is verlopen 

• Nieuwe gemeenschappelijke
regeling Veiligheidregio
Als gevolg van de inwerkingtre-
ding van de nieuwe Wet veilig-
heidsregio's en ontwikkelingen in
de veiligheidsregio Noord- en
Oost Gelderland (waar Bronck-
horst onder valt), met name op
het gebied van brandweerzorg, is
een nieuwe gemeenschappelijke
regeling nodig. De raad wordt ge-
vraagd hiermee in te stemmen  

• Financiële bijdragen voor ver-
of nieuwbouw van dorps(buurt)-
huizen en kulturhusen

B en w vragen de raad in te stem-
men met het plan om een budget
van 75.000 euro beschikbaar te
stellen voor ver- of nieuwbouw
van dorpshuizen/kulturhusen,
waaraan de provincie een bijdra-
ge wil leveren. De provincie heeft
hiervoor een subsidiepot, maar
stelt voor het verlenen van een
subsidie vaak als voorwaarde dat
ook de gemeente bijdraagt in de
kosten van de (ver)bouw. Hiervoor
had de gemeente nog geen bud-
get beschikbaar 

• Beheer maatschappelijke ac-
commodaties, onderdeel notitie
uitwerking voetbal- en korfbal-
accommodaties
B en w vragen de raad de notitie
vast te stellen, waarmee we de
exploitatie van de voetbal- en
korfbalaccommodaties per 1 ja-
nuari 2011 overdragen aan de
verenigingen en zelf het onder-

houd van de velden en bosplant-
soenen blijven doen

Spreekrecht tijdens raadsverga-
deringen
Tijdens raadsvergaderingen is het
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet

op de agenda staan 
2. agendapunten over projectbe-

sluiten op grond van de Wet ruim-
telijke ordening, die niet in een
raadscommissie zijn behandeld.  

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 

a.de ingekomen stukken
b.een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit van
het gemeentebestuur of het ad-
vies van een adviescommissie be-
zwaarschriften ex artikel 7:13 van
de Algemene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

d.een klacht zoals bedoeld in hoofd-
stuk 9 van de Algemene wet be-
stuursrecht

e.onderwerpen die niet behoren tot
de bevoegdheid van het gemeen-
tebestuur

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur
voor aanvang van de vergadering,
aanmelden bij de Griffie, tel. (0575)
75 02 50 of e-mail: griffie@bronck-
horst.nl. 

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u
raadsvergaderingen live volgen.
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het
gemeentehuis.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), nabij Veldhoekseweg 13, plaatsen van een reclamezuil, Menkhorst Standbouw B.V.
• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsing van spandoeken, 6 t/m 20 juni 2010, stichting Keppel

cultuur
• Bronckhorst, diverse wegen, rolstoelestafette op 15 en 16 juni 2010, Rolling On Wheels
• Bronckhorst, meerdere wegen in de gemeente, 17 en 18 augustus i.v.m. Achterhoekse wandel-

vierdaagse, afsluiten van de IJsselweg en de Jonker Emilweg op 17 augustus 2010 van 08.00 tot
14.00 uur, stichting Achterhoekse wandelvierdaagse

• Drempt, Hoog- en Laag-Keppel, Hummelo, Steenderen, Baak, Toldijk en Olburgen, plaatsen
driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van trekkertrek, 16 t/m 31 mei 2010, stichting
Humstee

• Halle, Wolfersveenweg (circuit De Kappenbulten), motocrosswedstrijden, 18 en 19 september
van 09.00 tot 18.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 17, 18 en 19 september, onthef-
fing groepskamperen, 17 t/m 19 september, afsluiten van de Wolfersveenweg, tussen de Kuiper-
straat en de Bielemansdijk, 17 september 18.00 uur t/m 19 september 2010 19.00 uur, Halmac

• Hengelo (Gld), Keijenborg, Zelhem en Vorden, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het
promoten van het Hengelsfeest, 9 t/m 23 augustus 2010, Hengelsfeest

• Laag-Keppel, Dorpsstraat, diverse activiteiten in het kader van zomercultuur, 20 juni 2010 van
12.00 tot 18.00 uur, afsluiten van de Dorpsstraat en de Wehlsedijk (N814) tot aan de rotonde
met de Barlammerweg van 09.00 tot 19.00 uur, stichting Keppel cultuur

• Zelhem, afsluiten Smidsstraat, Stationsstraat, Kerkweg, Stationsplein, Markt en gedeelte Doe-
tinchemseweg i.v.m. activiteiten open zondag, 21 maart 2010 van 10.00 tot 18.00 uur, onderne-
mersvereniging Zelhem

• Zelhem, afsluiten van diverse wegen, instellen diverse stopverboden en instellen omleidings-
route i.v.m. paasvuur, 4 april vanaf 18.00 uur t/m 5 april 04.00 uur, stichting paasvuur Zelhem

• Zelhem, café De Mallemolen, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 janu-
ari t/m 31 december 2010, R.W.H. van Gurp

• Zelhem, centrum, verenigingendag voor het promoten van diverse organisaties (voetbal, zang,
paardensport, hondensport etc.), 21 maart 2010 van 12.00 tot 17.00 uur, voorjaarscommissie
ondernemersvereniging Zelhem

• Zelhem, hoek Kruisbergseweg/Schooltinkweg,  4 april 2010, optocht met aansluitend paasvuur
van 20.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent en art. 35 Drank- en Horecawet van
20.00 tot 01.30 uur, stichting paasvuur Velswijk

• Zelhem, Markt, ontheffing art. 35 Drank-en Horecawet i.v.m. nacht van Oranje, 29 april 2010
van 20.00 tot 01.00 uur, eetcafé de Groes

• Zelhem, perceel tegenover Slangenburgweg 2, tijdelijke gebruiksvergunning feesttent, 24 april
t/m 4 mei i.v.m. mega piraten festijn, Slangenburgweg en omgeving, diverse maatregelen voor
diverse wegen, 1 en 2 mei 2010, Mega Mensink B.V.

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.  

Aanvragen

Bouwvergunningen 
• Drempt, Zomerweg 50, verbouwen woning en bouwen garage/berging
• Halle, Halsedijk 1, bouwen schuur
• Halle, Kuiperstraat 2B en C, wijzigen landgoed met twee wooneenheden
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 6, vernieuwen schuur 
• Hengelo (Gld), Leliestraat 17, vergroten huisartsen-, fysiotherapeut- en dierenartsenpraktijk 
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 49, plaatsen hekwerk 
• Keijenborg, Uilenesterstraat 8, veranderen schuur
• Keijenborg, Uilenesterstraat 14, bouwen woning
• Steenderen, Eekstraat 13, bouwen woning met garage
• Vorden, Galgengoorweg 17, bouwen ligboxenstal
• Vorden, Het Stroo 16, vergroten woning
• Wichmond, Lankhorsterstraat 10, veranderen voormalige slagerij
• Zelhem, Boomgaard 5, vergroten woning 
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 3, veranderen terrasoverkapping
• Zelhem, Fresiaweg 2, veranderen voorgevel woning
• Zelhem, terrein tussen Halseweg en Pluimersdijk 2, plaatsen twee lichtmasten
• Zelhem, Klumpersland 2, bouwen dakkapel
• Zelhem, Velswijkweg 50, veranderen dak sporthal

Drank- en horecavergunningen
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 37, vergunning voor horecabedrijf, mevrouw G.M. Oosterveld

Kapvergunningen 
Ontvangen op 5 februari 2010:
• Halle, Meuweg, 25 elzen en berken
• Vorden, Kapelweg 3, 8 fijnsparren
Ontvangen op 8 februari 2010
• Halle, Landstraat 8, 1 eik
• Vorden, Zutphenseweg 32, 3 Leibomen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 8 februari 2010:
• Halle, parkeerplaats naast café Nijhof, innemen standplaats voor de verkoop van aardappelen,

groenten en fruit, wekelijks op woensdagmorgen, 1 januari t/m 31 december 2010, de Huissen-
se groenteman

• Keijenborg, Booltinkplein, innemen standplaats voor de verkoop van aardappelen, groenten en
fruit, wekelijks op donderdagen van 10.00 tot 18.00 uur, de Huissense groenteman

• Kranenburg, Eikenlaan 23, live muziek in te plaatsen feesttent bij paasvuur, 4 april 2010 van
20.00 tot 02.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet van 20.00 tot 01.30 uur, stichting
C.C.K.

• Vorden, innemen standplaats voor de verkoop van Vietnamese snacks, wekelijks op zaterda-
gen, 1 januari t/m 31 december 2010, T.P. Nguyen-Hoang

Verzonden op 9 februari 2010: 
• Toldijk, Baak, Steenderen en Olburgen, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promo-

ten van toneeluitvoering, 21 februari t/m 7 maart 2010, plattelandsjongeren Steenderen

Verleende vergunningen

Eind 2009 konden Bronckhorster
huishoudens met een minimumin-
komen zich opgeven voor een gratis
energieadvies aan huis en een aan-
tal energiebesparende middelen.
Hiermee is jaarlijks gemiddeld cir-
ca 150 euro op de energierekening
te bezuinigen. Ruim 200 huishou-
dens gaven zich toen op. Doordat
een aantal mensen uiteindelijk toch
niet meedeed, zijn nog 30 gratis
energieboxen met een winkelwaar-

de van 60 euro over. Hierin zitten
onder meer spaarlampen, waterbe-
spaarders en een stekkerdoos met
een aan- en uitknop. Heeft u een
minimum inkomen en heeft u als-
nog interesse in een gratis energie-
advies met de energiebox, neemt u
dan contact op met stichting Collu-
sie in Nijmegen die dit voor ons uit-
voert, via tel. (0800) 651 21 14 van
maandag tot en met donderdag tus-
sen 10.00 en 14.00 uur.

Heeft u een minimuminkomen en
wilt u energie besparen?
Vraag een gratis energieadvies en -box aan

Vragen over verkeerssituaties?

Uit de raad



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden en omgeving, oriënteringsritten, 21 februari, 21 maart, 2 mei, 5 september en 3 oktober
en fietspuzzeltocht, 11 september 2010, VAMC de Graafschaprijders

Verzonden op 10 februari 2010: 
• Halle, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. NK motocross, 28 maart 2010 van 08.00 tot

20.00 uur, catering H. van Heijst
• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, jubileumconcert m.m.v. Erik Hulzebosch, 10 april 2010 van

20.00 tot 22.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning sporthal De Kamp, chr. muziekvereniging
Crescendo

Verzonden op 11 februari 2010: 
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk, klootschieten, 12 september 2010, buurtvereniging de Noabers
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk/Slotsteeg, paasvuur, 4 april 2010, buurtvereniging de Noabers
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg, buurtfeest, 2 en 3 juli 2010, buurtvereniging de Noabers
• Vorden, café Uenk, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari t/m

31 december 2010, A.N.J. Rust
• Vorden, 't Proathuus, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari t/m

31 december 2010, H.B. IJben
• Wichmond, café De Olde Kriet, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten,

1 januari t/m 31 december 2010, J.B. van Herwaarde
• Zelhem, café Coen Evers, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari t/m

31 december 2010, J.B. van Campen
• Zelhem, café De Groes, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari t/m

31 december 2010, T.O.R. Drost
• Zelhem, Ruurloseweg, paasvuur, 4 april 2010, S.A. Jolink

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 8 februari 2010:
• Vorden, Brinkerhof 81, veranderen kozijn
Verzonden op 10 februari 2010:
• Zelhem, De Hennenkamp 7, gedeeltelijk vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 5 februari 2010:
• Keijenborg, Remmelinkdijk 2, vernieuwen garage/berging
Verzonden op 10 februari 2010:
• Laag-Keppel, Rijksweg 88, veranderen en vergroten horecagebouw/woning
• Toldijk, Schiphorsterstraat 2A, vergroten ligboxenstal
Verzonden op 11 februari 2010: 
• Laag-Keppel, Hummeloseweg 19, verbouwen woning

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 10 februari 2010:
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 3, voor het plaatsen van een terrasoverkapping

Kapvergunningen
Verzonden op 12 februari 2010:
• Halle, Bielemansdijk 32A, 3 zilversparren, 1 magnolia, 2 beuk, 2 populieren, geen herplant
• Hengelo (Gld), Beatrixlaan 1, 3 haagbeuken, geen herplant
Verzonden 11 februari 2010:
• Hengelo (Gld), Rijnweg, 32 dennen, geen herplant
• Hengelo (Gld), Rijnweg, 12 dennen, geen herplant
• Hengelo (Gld), Rijnweg, 49 bomen en struiken (divers), geen herplant
• Hengelo (Gld), Rijnweg 23, 23 berken en populieren, geen herplant
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg, 64 bomen in verband met herinrichting
• Hengelo (Gld), Regelinklaan, 1 plataan, noodkap voor 1 amerikaanse eik en 1 inlandse eik, her-

plant 40 hoogstamfruitbomen
• Vorden, Brinkerhof, 1 rode paardekastanje, herplant 1 papieresdoorn
• Vorden, Zutphenseweg 32, 3 leibomen, herplant 3 leilinden

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffingen verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijke onderhoud
Verzonden op 5 februari 2010:
• Drempt, Veenweg 8
• Hengelo (Gld), Scharfdijk (paasvuur)
• Hengelo (Gld), Vaalverinkdijk
• Hummelo (Gld), Groeneweg (paasvuur)
• Keijenborg, Uilenesterstraat 8
• Toldijk, Hoogstraat
Afgegeven op 9 februari 2010:
• Zelhem, Dwarsdijk ong. 
Afgegeven op 11 februari 2010:
• Halle, Bielemansdijk 17 (paasvuur)
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 5A (paasvuur)
• Zelhem, Velswijkweg 1

Sloopvergunningen
Verzonden op 11 februari 2010:
• Keijenborg, Remmelinkdijk 2, slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens de rommelmarkt is de Pastoriestraat, tussen de Wichmondseweg/'t Baaken en

het Concordiagebouw, op 25 april 2010 van 09.00 tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Halle, tijdens de autocross op 10 oktober 2010 zijn tussen 08.00 en 19.00 uur de Landstraat,
tussen Oude Maatje en de Nicolaasweg, Aaltenseweg, tussen de Stuifveenweg en de Nicolaas-
weg, Nicolaasweg, tussen de Landstraat en huisnr. 20, en de Vosweg, tussen de Landstraat en
de gemeentegrens, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.
Ook geldt dan een stopverbod voor beide zijden van de weg op de Landstraat, tussen Vars-
seveldseweg en de Heideweg (gemeente Oost Gelre)

• Keijenborg, tijdens autocrosswedstrijden is de Akkermansstraat vanaf de Uilenesterstraat op
18 april 2010 van 08.00 tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van be-
stemmingsverkeer. Ook geldt dan een stopverbod voor beide zijden van de weg voor het deel
van de Akkermansstraat, tussen de Uilenesterstraat en de Keijenborgseweg

• Zelhem, tijdens een besloten feest is de Fresiaweg, tussen de huisnrs. 16 t/m 30, op 23 mei
2010 van 11.00 t/m 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmings-
verkeer

• Zelhem, tijdens het paasvuur op 4 april 2010 gelden op de Ruurloseweg van 18.00 tot 01.00 uur
de dag daarop volgend een snelheidsbeperking van 50 km/u en een stopverbod

De bovengenoemde besluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schrifte-
lijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het be-
sluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening. 

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

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

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 8 februari 2010:
• Steenderen, Koningin Julianalaan 5 en 7, plaatsen erker aan voorgevels woningen

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 10 febuari 2010:
• Drempt, Veldweg ong. (tussen nr. 27 en 29), vergroten afsluiterstation ten behoeve van aard-

gastransport

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op  8 februari 2010:
• Vorden, Wientjesvoortseweg 1, plaatsen loopbrug met trap
Verzonden op 11 februari 2010:
• Wichmond, Hackforterweg 48, bouwen woning met bijgebouwen

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
de besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht ver-
schuldigd.

De besluiten treden na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een be-
roepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter
van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2009;
Hengelosestraat/Kruisbergseweg'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2009; Hengelosestraat/Kruisbergseweg' is
onherroepelijk geworden.

Het plan heeft betrekking op het realiseren van nieuwe bedrijfsgebouwen voor aannemersbedrijf
Hendriks b.v. en Boschland accountants & adviseurs aan de Hengelosestraat/Kruisbergseweg in
Hengelo (Gld).

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer
(0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Aaltenseweg 29A, bouwen werktuigenberging, ontheffing voor het overschrijden van

de maximale toegestane hoogte en goothoogte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied her-
ziening 2-1988 gemeente Zelhem' 

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Vorden, Het Wiemelink 42, voor het plaatsen van schoolunits, geldend bestemmingsplan 'Vor-

den West en Zuid 1992'
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 18, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend be-

stemmingsplan 'Hummelo en Keppel 1998'

De plannen liggen van 18 februari t/m 31 maart 2010 tijdens de openingstijden voor belangheb-
benden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ont-
werpbesluiten naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen
bij b en w.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Snoeien
In verband met snoeiwerkzaamheden met een hoogwerker sluiten wij onderstaande wegen af:
van 8 t/m 13 februari 2010
• Hengelo (Gld), de Venneweg, tussen de Varsselseweg en de Rijnweg
van 15 t/m 20 februari 2010 
• Hengelo (Gld), de Roessinkweg, tussen de 1e Berkendijk en de 2e Berkendijk 
• Hengelo (Gld), de Schapendijk, tussen de Ruurloseweg en de Laokendijk

Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden
kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen.
Bijvoorbeeld weersomstandigheden

Werkzaamheden

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 18 februari t/m 1 april 2010 tijdens de ope-
ningstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Hazenhutweg 10, voor het veranderen van de inrichting waarop het Besluit land-

bouw milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan bo-
vengenoemd besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 18 februari t/m 1 april 2010 tijdens de ope-
ningstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hengelo (Gld), Hazenhutweg 10, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Elferinkdijk 3, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergun-

ning voor het inwerking hebben van een rundvee- en varkenshouderij

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergun-
ningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 2 april 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer, tel.
(0575) 75 02 50.

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

Wet milieubeheer

Aanwijzing toezichthouders
B en w maken bekend dat zij op 9 februari jl. hebben besloten toezichthouders aan te wijzen die
voor het cluster handhaving van de afdeling Beheer werkzaamheden uitvoeren inzake het toe-
zicht bij of krachtens de Wet op de ruimtelijke ordening, de Woningwet en de Algemene
Plaatselijke Verordening in de gemeente Bronckhorst. De bevoegdheden van de toezichthouders
worden ontleend aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en omvatten onder meer: het vorde-
ren van inlichtingen, het vorderen van inzage van zakelijke gegevens en bescheiden, het betreden
van plaatsen, het onderzoek van zaken en het vorderen van medewerking. Aan de aangewezen
toezichthouders wordt een legitimatiebewijs Awb verstrekt.

Dit besluit treedt in werking een dag na deze publicatie en u kunt deze tijdens openingstijden
inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Speciale kortingsbon voor het fotoboek 
‘gemeente Bronckhorst, 

gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst’

Ter gelegenheid van de feestelijke opening van het nieuwe gemeentehuis en vanwege het eerste lus-
trum van Bronckhorst heeft fotograaf/schrijver Henk Hilferink, in samenwerking met de gemeente en 
de vijf historische verenigingen een uniek fotoboek samengesteld over de geschiedenis en het heden 
van onze gemeente. Dit gebonden boek van fors formaat met een hard kaft en bijna 100 pagina’s in 
fullcolour bevat prachtig fotowerk, gemaakt op de mooiste plekjes. Het verhaal dat in een vlotte stijl 
geschreven is, laat zien dat Bronckhorst leeft en een rijke historie heeft. 
Knip deze bon uit en lever hem vóór 15 maart 2010 in bij één van onderstaande adressen en u betaalt 
slechts  € 24,50. De verkoopprijs daarna is € 29,50. 

Inleveren bij:

- de speciale kraam tijdens het Open Huis in het 
 gemeentehuis op 20 februari a.s.; 
- Spar Fr. Janssen, Dorpsstraat 20, Hummelo; 
- Bonvrie Boekhandel, Stationstraat 12, Zelhem; 
- Drogisterij De Vijzel, Dorpsstraat 7, Steenderen; 
- Super de Boer Aalderink, Dorpsstraat 14, 
 Steenderen; 
- Bruna Loga Boekhandel, Raadhuisstraat 20, Vorden; 
- Bonvrie Boekhandel, Spalstraat 14, Hengelo; 
- VVV-kantoor, kerkstraat 1b, Vorden 
 (of de agentschappen); 
- Staring Instituut, Grutstraat 31, Doetinchem.

In
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profess ionele  voeding voor  d ieren

Konijn of cavia 
die zijn bakje niet leeg eet?

Garvo bv, Molenweg 38, 6996DN Achter-Drempt. Tel. 0313-472321

Probeer de premium cavia en konijnenvoeders van Garvo.
Verkrijgbaar in 800g en 3kg al vanaf       2,95. 

Fabrieksverkoop van Garvo
hobbyvoeders op zaterdag-
ochtend in Achter-Drempt,
of koop bij Garvo dealers in
de gemeente Bronckhorst.
Kijk voor een prijslijst en
dealeradressen op
www.garvo.nl/bronckhorst

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

� �

Muziek op zondagmiddag. 
21 februari vanaf 15.30 uur in de Dorpskerk aan de Kerkstraat in Vorden.

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

Meer informatie op www.vvvbronckhorst.nl

Kijk ook op www.kleinhesselinkmakelaars.nl
Hier vind u meer informatie over deze woningen.

Prinses Irenestraat 3 • 7021 CG Zelhem • Tel. 0314-625113

TOLDIJK
Wethouder Spekkinkstraat 8 

Gunstig gelegen in de driehoek Zut-
phen, Doesburg en Doetinchem, een
goed onderhouden middenwoning,
tuinhuisje met veranda en tuin.

Indeling:
Begane grond: hal, toilet, meterkast,
woonkamer en woonkeuken. 1e Ver-
dieping: overloop, 3 slaapkamers,
badkamer en vaste trap naar 2e Ver-
dieping: zolder, 4e slaapkamer moge-
lijk.
• woning is geïsoleerd en heeft ge-

deeltelijk dubbel glas.
• toilet is vernieuwd.
• kindvriendelijke woonwijk.
• aanvaarding in overleg.

IN PRIJS VERLAAGD
Vraagprijs: € 189.500, - k.k. 

ZELHEM
Jacob van Ruysdaelstraat 15

In een rustige straat op loopafstand
van het centrum, scholen en bos, een
ruime, goed onderhouden helft van
een dubbele woning met aangebouw-
de stenen garage en tuin.

Indeling:
Begane grond: hal, toilet, Z-kamer met
deels open keuken en bijkeuken. 1e
Verdieping: overloop, badkamer, 3
slaapkamers en vaste trap naar 2e Ver-
dieping: zolder met 4e slaapkamer.
• woonkamer met gashaard.
• nieuwe badkamer.
• garage en bijkeuken achter uitge-

bouwd.
• tuin op het zuiden
• direct te aanvaarden

Vraagprijs: € 249.000, - k.k.

ZELHEM
Het Hietland 42

Gelegen op de 1e verdieping, een goed
onderhouden, royaal appartement
met berging op de begane grond.

Indeling:
Buitenom: trapopgang naar de 1e Ver-
dieping. 1e Verdieping: hal, toilet, me-
terkast, royale woonkamer met open
keuken, 2 slaapkamers en ruime bad-
kamer, hal aan de achterkant met in-
pandige trap naar begane grond. Be-
gane grond: royale bijkeuken/berging
met buitendeur.
• bijkeuken met keukenblok en aan-

sluiting wasmachine en droger.
• keuken met inbouwapparatuur.
• voldoende parkeergelegenheid.
• bouwjaar 1996
• direct te aanvaarden

Vraagprijs: € 165.000, - k.k.

ZELHEM
Orchideestraat 2a

Patiowoning (nieuwbouw) met een
compleet woonprogramma op de be-
gane grond. Geschikt voor langdurige
en zelfstandige bewoning. 

Indeling:
Begane grond: hal met garderobe, me-
terkast, royale woonkamer met veel
lichtinval, gesloten keuken, bijkeuken,
2 slaapkamers, ruime badkamer, in-
pandige garage en 2 parkeerplaatsen
op eigen terrein.
1e Verdieping: diverse mogelijkheden
voor slaap- of hobbykamers.
• direct beschikbaar.
• woning kan bezichtigd worden

Vraagprijs: € 375.000,- v.o.n.
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www.nationaalmsfonds.nl
is duidelijk en helpt!

maak wat tijd voor ons vrij
geef je op als collectant

of steun ons

via giro 5057

(en je helpt méér dan 16.000 Medelanders met Multiple Sclerose)

info@nationaalmsfonds.nl
bel 010-591 98 39

Keuken voor het spuiten Keuken na het spuiten

Voor bedrijven en particulieren

Interieurspuiterij Donderwinkel
Gildenweg 5, 7021 BS  Zelhem
Tel. 0314 - 62 59 17   Fax 0314 - 62 59 74
E-mail: Donderwinkel29@kpnplanet.nl

Kleur
Opnieuw

Uw keuken
Voor het opnieuw spuiten, in elke gewenste kleur van uw 

keuken - deuren - kasten - ledikanten - tafels - stoelen - radiatoren - vensters enz.
Mail een foto naar Donderwinkel29@kpnplanet.nl of kom gewoon even aan.

Dagelijks geopend, voor een geheel vrijblijvende prijsopgave.

Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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aannemersbedrijf

hh..jj..  rruuiitteerrkkaammpp  bb..vv..

Zutphen Emmerikseweg 17, 7227  DG  Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarktdetolbrug.com

B  O  U  W  M  A  R  K  T

Prinsenmaatweg 3,
7224 NE  Rha/Steenderen,

Tel. (0575) 451643, (06) 23676913

Openingstijden
Dinsdag  9-12 en 13-18 uur

Donderdag  9-12 en 13-18 uur
Vrijdag  9-12 en 13-18 uur

Zaterdag  9-12 en 13-18 uur

Lekker en vers!
Laat u verrassen in onze

boerderijwinkel met appels &
peren uit eigen boomgaard,

groente, fruit en
streekproducten.

Openingstijden
Dinsdag 9-12 en 13-18 uur

Donderdag 9-12 en 13-18 uur
Vrijdag 9-12 en 13-18 uur

Zaterdag 9-16 uur

MS 290
Zeer Robuuste zaag
Vermogen 4.1 PK. Zaagbladlengte 40 cm

NU MET
GRATIS 

BIJL

NU MET
GRATIS 

BIJL

584,-

549,-

Pelgrom, Sterk in stevig werk!

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 

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

Park Ranger
Met hydraulische 
stuurbekrachtiging
15,5 PK B&S motor

105 cm multiclip/combi maaidek

Villa 12 HST
Hydrostatische 
aandrijving
12.5 PK B&S motor

85 cm multiclip/combi maaidek

2.990,-

2.690,-

MSE 140 CQ
Met QuickStop kettingremsysteem
en kettingsnelspanner. Zaagbladlengte 30 cm

219,-

169,-

MS270
Lichte trillingsarme motorzaag
Vermogen 3.5 PK. Zaagbladlengte 40 cm

644,-

589,-Houtklover 
Vertikaal
7 Ton
230V 3000 Watt

Houtklover Horizontaal
5 Ton
230V 1500 Watt  € 325,- voor € 275,-

7 Ton
 230V 2300 Watt € 450,- voor € 375,-

775,-

650,-

NU MET
GRATIS 

KLOOFKRUIS

verlengde 

winter
actie!

verlengde 

winter
actie!

Vanaf

275,-

MS170
Compacte motorzaag
Vermogen 1.8 PK. Zaagbladlengte 30 cm

235,-

199,-5.590,-

4.890,-



Bij besteding 
van 25,00 
aan bood-
schappen

GRATIS
TABLET SPAR

CHOCOLADE

Ariel wasmiddelen
diverse varianten 
flacon 1350 ml

769
10,98/11,98

2 Stuks

Prijs per 
liter 5,70

Kaiserbroodjes
vers uit eigen oven 

1,45 0995 Stuks

Mora frikandellen
doos 5 stuks 
of hamburgers
doos 4 stuks

2,38 1191+1Gratis

Prijs per kilo
vanaf 1,71

Elstar handappelen
zak 1,5 kilo

099

2,78 1391+1Gratis

patates frites 
of mini frites
zak 1 kilo

Friesche Vlag
langlekker houd-
bare melk diverse
varianten pak 1 liter

2,58/2,85 199
Prijs per 
liter 0,76

3 Pakken

magere 
runderriblappen
per kilo

599
9,99

Unox
stevige soepen 
diverse varianten 
blik 800 ml

3,58 Prijs per 
liter 1,562492 Blikken

Blue Band Goede
Start! of Idee!
b.v. Goede Start! 
kuip 500 gram
* U krijgt 35% korting op de totaalprijs.

1,09071*

Prijs per 
kilo 1,42

35% Korting

Chiquita
bananen

1,79 099Per kilo

Deze acties zijn geldig van donderdag 18 februari t/m zaterdag 20 februari bij:

Spar Janssen, Dorpsstraat 20, 6999 AD Hummelo, telefoon: 0314 - 381281

Openingstijden: ma t/m do van 8.30 - 18.00 uur, vrij van 8.30 - 20.00 uur za van 8.30 - 17.00 uur
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Dan hoopt dhr. G. Sterringa, voorma-
lig huisarts, te spreken over "Terpen en
Wierden". "Het wassende water", een
thema dat de laatste jaren steeds va-
ker in het nieuws is. Overloopgeulen,

water-en overloopboezems, inpolde-
ren en ontpolderen zijn vaak voorko-
mende woorden in de hedendaagse
spraakgebruik. 

Dhr. Sterringa zal aan de hand van
dia's laten zien hoe men vroeger de
strijd tegen het wassende water aan-
pakte: o.a. door het opwerpen van ter-
pen en wierden. Hem kennende zal
het vast een mooie middag worden.

PCOB-bijeenkomst
Vorden - De PCOB afdeling Vorden
houdt de maandelijkse bijeen-
komst op donderdagmiddag 25 fe-
bruari in het Stampertje, Dorps-
centrum.

Het was een lente-achtige dag in deze
lange winter en het voorjaarsgevoel
werd nog versterkt door de pas gebo-
ren lammetjes op de boerderij. Het
doel van het bezoek was ons te infor-
meren over het fenomeen zorgboerde-
rij, kennis te maken met de onderne-
mers, wat de mogelijkheden zijn en
welke rol gemeente en politiek hierin
spelen. Tijdens de koffie verzorgde
Gerrit Jan Lijftogt,zorgboer uit Henge-
lo, een presentatie namens de vereni-
ging "Zorgboeren Oost-Gelderland".
We kregen veel informatie zoals: Een
zorgboerderij is een agrarisch bedrijf
waar ruimte en tijd beschikbaar is
voor mensen met een hulpvraag. Zo-
als kinderen uit het speciaal onder-
wijs en voortijdige schoolverlaters
maar ook volwassenen met proble-
men en dagopvang voor ouderen.
Cliënten krijgen een passende dagbe-
steding en sociale begeleiding. Dagrit-
me en werk/speelervaring dragen bij
aan een beter leven. De verschillende
boerderijen  bieden plek aan jong en

oud. Tijdens de rondleiding vertelden
Jopie Vos en haar man over hun be-
drijf en de manier waarop ze, vooral
op woensdagmiddag en zaterdag, een
groep kinderen dagbesteding en bege-
leiding bieden. We waren getroffen
door het enthousiasme en betrokken-
heid van de familie en de grote varia-
tie in mogelijkheden op het erf voor
de kinderen om naar behoefte en inte-
resse op deze plek, buiten en in het
groen, tot bloei te komen. Kortom een
zinvol bezoek aan inspirerende men-
sen die op hun bedrijven een zinvolle
sociale taak vervullen en dat aan ons,
politici, de uitdaging geeft dit bestuur-
lijk, financieel en politiek in goede
banen te leiden.

Groenlinksfractie Bronckhorst
bij zorgboerderij "Den Besselder"
Donderdagmiddag 4 februari wer-
den Max Noordhoek, Ruben Stapel-
broek,Theo Wentink en Ellen Paar-
dekooper gastvrij ontvangen door
Jopie en Henk Vos op hun zorg-
boerderij.

Doel is om de jongeren meer bij de
plaatselijke politiek te betrekken. Jon-
geren kunnen die avond in debat met
elkaar, en met lokale politici, over the-
ma's als huisvesting, opleiding, onder-
nemerskansen, arbeidsmoglijkheden,
uitgaan en wat nog meer ter tafel
komt. De bijeenkomst wordt gehou-
den in het kader van de naderende ge-
meenteraadsverkiezingen op 3 maart.
Het thema van de avond is: "Stemmen
op 3 maart: Doen! Er valt veel te kie-
zen!" Hoewel jongeren vanaf 18 jaar

mogen stemmen, willen we de volgen-
de generatie alvast warm maken voor
het belang van gemeentepolitiek en
het benutten van het naderende stem-
recht. Vandaar dat jeugd vanaf 16 jaar
welkom is die avond. 

De discussie-avond zal alles behalve
saai en langdradig zijn. De gesprekslei-
ding is in handen van een onafhanke-
lijke presentator. Het politiek jonge-
rencafé, een initiatief van het CDA in
Bronckhorst, wordt geleid door een
onafhankelijk gespreksleider die niet
uit de gemeente komt. Locatie is het
bekende en onder jongeren populaire
Zelhemse etablissement De Groes.
Voor elke deelnemer is er een gratis
consumptie.

Discussieavond voor jongeren
Zelhem - De gezamenlijke politieke
partijen in de gemeente Bronck-
horst houden donderdagavond 18
februari een speciale discussie
avond voor jongeren.

Deze vervoersregeling is geheel gra-
tis en beschikbaar voor alle inwoners
van Bronckhorst. In verband met het
plannen van de ritten is het verstan-

dig om van te voren even te reserve-
ren via tel.nr.: 0313-472378. 

Men kan dan een afspraak maken en
het CDA Bronckhorst zorgt ervoor
dat men op de afgesproken tijd thuis
wordt opgehaald, naar en stembu-
reau wordt gereden en daarna weer
veilig thuis wordt afgezet. Vergeet
niet het legitimatie mee te nemen,
deze is verplicht in het stembureau!

CDA Bronckhorst zorgt voor vervoer

Bronckhorst - Tijdens de komen-
de verkiezingen van 3 maart
zorgt het CDA Bronckhorst voor
vervoer naar de stembureaus voor
mensen die anders lastig hun
stem uit kunnen brengen.

De middag werd georganiseerd om de
vrijwilligers te bedanken voor al het
werk dat wordt verzet in de gemeente
door deze grote groep mensen. Vele
vrijwilligers van zeer uiteenlopende
instanties en verenigingen waren aan-
wezig om er een gezellige middag van
te maken.
Tijdens de bijeenkomst werden de vrij-
willigers door fractie, kandidaat raads-
leden, wethouders en bestuursleden

compleet in de watten gelegd. Zo was
er door het CDA gezorgd voor verse
erwten soep, zelf gebakken cake, en
werden er ter plaatse pannenkoeken
gebakken voor de meer dan 100 aan-
wezigen.

CARNAVAL
Voor aanvang van de vrijwilligers mid-
dag liep vanaf 13:11 uur een delegatie
van het CDA, waaronder lijsttrekker

Andre Baars, mee met de carnavals op-
tocht in de Velswijk. Onder het motto
''CDA pikt uw signaal op'' fietste de
lijsttrekker op een bakfiets met daar-
op een schotel om de signalen op te
pikken door de straten van Velswijk.
Natuurlijk werden de kinderen door
de kandidaat raadsleden en Henk Jan
Ormel voorzien van vele ballonnen.
Na afloop van de optocht toonde de
lijsttrekker zijn sportieve karakter
door per bakfiets naar de Horst in de
Keijenborg te fietsen.
Een foto verslag van deze dag is te vin-
den op www.cdabronckhorst.nl

CDA bedankt vrijwilligers

Keijenborg - Afgelopen zaterdag heeft het CDA Bronckhorst alle vrijwilli-
gers in de gemeente in het zonnetje gezet tijdens een geslaagde vrijwilli-
gers middag in de Horst in Keijenborg. Tijdens een informeel samenzijn
werden de vrijwilligers toegesproken door lijsttrekker Andre Baars en
Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel.

Ten eerste is er een nieuwe website,
waarmee de bibliotheek u nog beter
van dienst kan zijn. U ziet alle dien-
sten in een nieuw jasje overzichtelijk
gerangschikt. Wilt u in een oogopslag
zien wat er speciaal voor u te doen is,
dan zijn er speciale pagina’s die u aan
kunt klikken. Bijvoorveeld ‘Alles voor
kinderen’, ‘jongeren’, ‘ouders’, ‘vol-
wassenen’ en ‘onderwijs’. Ook de bibli-
otheekcatalogus en uw eigen biblio-
theekaccount MijnMenu hebben een
facelift ondergaan. Ga op ontdek-
kingstocht en maak kennis met de
nieuwe ‘look & feel’ en de nieuwe mo-
gelijkheden.
Met ‘MijnMenu’ heeft ieder biblio-
theeklid zijn of haar eigen biblio-
theekaccount. Hier kunt u zien wat u
geleend hebt en wanneer het ingele-
verd moet worden. U kunt leningen
verlengen of reserveren. U kunt uw ei-
gen recensies schrijven en uw waarde-
ring geven aan een boek. Bent u een
muziekliefhebber? Via ‘MijnMenu’
kunt u rechtstreeks reserveren en/of
muziek luisteren bij Muziekweb. 
Verder is er de service Al@din, de digi-
tale vraagbaak van de bibliotheek.
Achter deze vraagbaak zit een net-
werk van bibliothecarissen. Zij kun-
nen vrijwel iedere vraag beantwoor-
den en geven u, vaak al de volgende
dag, antwoord per e-mail. 

Met ‘Zoekmachine’ kunt u over elk on-
derwerp informatie zoeken in ver-
schillende landelijke bronnen. Zo
vindt u bijvoorbeeld informatie uit de
kranten- en tijdschriftenbank. Mis-
schien bent u gelnteresseerd in een

test van de Consumentenbond? Ook
dan kunt u terecht in de bibliotheek.
De artikelen uit de Volkskrant, uit
Keesings Historisch Archief met arti-
kelen vanaf 1946 en alles uit Picarta
zijn nu ook met uw lenerspas van huis
uit toegankelijk.

Met ‘zoek&boek’ is het mogelijk om
vanuit huis materialen, die u vindt via
Zoekmachine, aan te vragen. Op die
manier hebt u de complete collectie
(meer dan 35 miljoen boeken en ande-
re materialen) van de Nederlandse bi-
bliotheken binnen handbereik.
In al onze bibliotheken staan compu-
ters waar iedereen gebruik van kan
maken. Bent u lid en hebt u een stan-
daardabonnement of hoger? Dan is in-
ternetten zelfs gratis. U kunt internet-
ten en (web)mailen, maar er zijn ook
nog een aantal andere voordelen. U
kunt namelijk exclusief databases in-
zien, waar u normaal gesproken voor
moet betalen. Consumententests van
de consumentenbond bijvoorbeeld, of
uittreksels! Dit kost u helemaal niets,
alleen voor het printen vraagt de bibli-
otheek een vergoeding.

‘PressDisplay’ biedt u toegang tot
kranten van Azerbeidzjan tot Zimbab-
we. Fulltext, actueel én met een ar-
chief tot 90 dagen. Ook Nederlandse
kranten zoals het Algemeen Dagblad,
de Volkskrant, NRC Handelsblad en
het Nederlands Dagblad zijn in Press-
Display opgenomen. De krant ziet er
hetzelfde uit als de papieren editie,
dus inclusief advertenties en foto’s.
Het bestand is heel actueel. De kran-

ten worden opgenomen zodra ze uit-
komen en blijven 60 dagen beschik-
baar.
Thebeep.hyves.nl (De bieb) is de jonge-
renhyves van de bibliotheken in de
Achterhoek. Hier vind je alle activitei-
ten die de bibliotheken organiseren
voor jongeren en veel ander nieuws.
Er zijn twee aparte hyves gemaakt on-
stageinthebeep.hyves.nl (Op stage in
de bieb) met alle stages voor jongeren
in de bibliotheek en thebeepplay-
ground.hyves.nl voor gamers.
In de bibliotheek blijkt dat bezoekers
enthousiast zijn over de mogelijkhe-
den van de digitale omgeving. Zij ont-
dekken dat het handig is om vanuit
hun luie stoel boeken aan te vragen of
alvast op te zoeken wat ze willen le-
nen. Een voorbeeld: Vera de Vries: “Ik
gebruikte de Zoekmachine altijd,
maar Al@din kende ik nog niet. Ik heb
meteen een vraag gesteld over de ver-
zorging van angorakonijnen, want
mijn dochter krijgt er volgende week
een voor haar verjaardag.”

Breng een bezoekje aan de biblio-
theek. De medewerkers van de biblio-
theek willen u graag alles vertellen
over de mogelijkheden van de online-
diensten.

Het gemak van de bibliotheek online
Bronckhorst - Dat er in de bibliotheek boeken, cd’s en dvd’s te vinden zijn,
is bij veel mensen bekend. Maar dat er ook veel online diensten zijn weten
veel inwoners weer niet. Via deze online diensten kunt u veel informatie
vinden, veelal nog gratis ook. Tijdens de digitale maand van 15 tot 28 fe-
bruari wordt er in de vestigingen van bibliotheek West Achterhoek speci-
aal aandacht gevestigd op dit gemak van de bibliotheek.

Jawel, het koor Enjoy heeft u nodig. De
mannen in het koor hebben dringend
hulp nodig van u! Ze kunnen bijna
niet meer op tegen al het vrouwelijk
schoon waar zij wekelijks mee van
doen hebben! Wil en kunt u ze uit de
brand helpen en voldoet u aan de cri-
teria neem dan in uw overweging mee

dat zingende mannen vrolijke man-
nen zijn! Wij oefenen elke dinsdag in
het Anker te Steenderen van 18.30 uur
tot 19.45 uur. Onverwachts langsko-
men of vrijblijvend luisteren is geen
probleem. Denkt u: "jee, wat vroeg". Ik
kan u vertellen dat het vele voordelen
heeft. Als u thuis komt wacht vrouw-
lief met dampende koffie en schuift u
als tevreden en vooral vrolijke man

bij…. Het tijdstip is ook dus danig dat
er gerust nog een vergadering of sport
achter aan gepland kan worden. Ik
heb u nu een van de voordelen op ge-
noemd maar het belangrijkste is: Koor
Enjoy is een gezellig koor, jong van
hart, waarbij u zich zeker thuis zult
voelen. Het koor wordt op zeer en-
thousiaste wijze gedirigeerd door Piet
Piersma en zingt gospel in de ruimste
zin van het woord. Graag verwelko-
men wij u! Voor verdere informatie
kunt u bellen met dirigent Piet Piers-
ma: 0575 - 55 33 52.

M a n n e n  g e z o c h t !Bent u de man waar wij naar op
zoek zijn? Bent u vrolijk? Bent u
niet van de wijs te brengen? En
weet u de juiste toon te raken? Dan
zoeken wij u!
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De Nissan Cube is een icoon op de Ja-
panse markt, en is nu ook in Neder-
land verkrijgbaar. Deze praktische au-
to met zijn aaibare uiterlijk zal ook
hier mensen aanspreken die een auto
wensen die echt afwijkt van het ge-
bruikelijke model.  De Cube doet - met
zijn geweldige interieurruimte en
compacte buitenafmetingen - de har-
ten sneller kloppen van vooral stede-
lingen die niet direct autoliefhebbers
zijn maar die de Cube zien in het licht
van hun eigen persoonlijkheid, bele-
ving van plezier en creativiteit. 

LOUNGE-INTERIEUR
Het lounge-interieur is door zijn kleur,
ruimte en vorm een oase van rust. De
subtiel geribbelde oppervlakken zijn
gebaseerd op de rimpelingen van wa-
ter nadat er een steen in is gegooid.
Het glazen dak (standaard) zorgt voor
een natuurlijke lichtval. Het typisch
Japanse zonnescherm Shoji Shade fil-
tert het daglicht. De Cube staat op het
onderstel van de NOTE: kenmerkend
zijn onder meer een lange wielbasis,
een geavanceerde wielophanging en
natuurlijk voorwielaandrijving. Daar-
door rijdt de auto prettig en makke-
lijk. De 1,6-liter benzinemotor levert
81 kW en is verbonden aan een hand-
geschakelde vijfbak. Nissans X-Tronic
CVT-techniek is optioneel.

De Nissan Cube staat nu in de show-
room bij Herwers Nissan. Kijk ook op
www.herwers.nl

Hij is er, de nieuwe Nissan Cube

Nu bij Herwers Nissan

Hengelo - De nieuwe Nissan Cube is
gearriveerd bij Herwers Nissan.
Met beschuit en muisjes werd de
nieuwe telg in de Nissan familie af-
gelopen vrijdag van harte welkom
geheten door de medewerkers en
klanten van Herwers Nissan.

Op de vraag of dit laatste gelukt is,
kun je 'ja' en 'nee' als antwoord geven.
Ja, omdat de verbouwing, die in fases
werd uitgevoerd,  in alles aansluit bij
de oorspronkelijke stijl en er nog bijna
dagelijks 'Normaalfans op bedevaart'
aankomen, die genieten van de atmos-
feer, maar de stamgast van voorheen
zal  duidelijk 'nee' zeggen. Bernadette
hierover: "Voor de voormalige stam-
gast is het waarschijnlijk wel een cul-
tuurshock geweest, maar die zou het
al erg gevonden hebben als de stamta-
fel 10 cm verzet was en voor hen he-
laas, maar waar, maar met stamgasten
alleen kun je geen rendabel café ex-
ploiteren".
Doordat de verbouwing in fases ver-
liep, kon de vaste bezoekers van 'de
Tol' wel langzaam wennen. "In de eer-
ste verbouwing hebben we de voorma-
lige winkel bij aan het café getrokken
en de tap, die toen nog op de originele
plaats bleef, aangepakt en aangepast,
omdat er, vonden wij, toch wel een
tapkraan in moest." Door die uitbrei-
ding kwam er plek voor een podium
om livemuziek te kunnen presente-
ren. "Dat idee van onze voorganger
Wim Menting hebben we graag over-
genomen. Elke laatste woensdag van
de maand een live optreden door een
(regionale) band paste helemaal bin-
nen ons idee voor 'de Tol'." Ook op an-
dere zon- en feestdagen is er regelma-
tig live muziekvermaak in het café. "In
de tweede fase hebben we de stamtafel

verplaatst naar de plek waar vroeger
de jachtkamer was. Met de verplaat-
sing van het sanitair naar achteren is
de huidige caféruimte ontstaan." Ook
de tapkast ging met de stamtafel mee
naar de zijkant, waar ook de entree
kwam "en dat was wel even wennen
voor de bezoekers", maar doordat er in
de afgelopen jaren steeds meer vraag
kwam naar kleine zaaltjes of verjaar-
dagpartijtjes, Abraham- en Sara-vierin-
gen, bruiloften (12 en een half, 25
jaar), etc. bleek dit toch een gouden
greep. "Iemand, die hier een feestje wil
geven, vertellen we wel dat het café ge-
woon open blijft en dat feestgangers
en cafébezoekers wellicht enigszins
door elkaar lopen, omdat de toiletten
achter het cafégedeelte zitten en de
feestgangers daarvoor dus door het ca-
fé moeten. In de praktijk blijkt dit
geen problemen op te leveren". Met
het accent op de zijkant, kon vervol-
gens redelijk eenvoudig een terras ge-
realiseerd worden, waardoor 'de Tol'
een trekpleister werd als aanlegplaats
tijdens wandel-, fiets- en motortoch-
ten, waarmee weer een nieuwe doel-
groep bediend kon worden.

In eerste instantie zagen ook Derk en
Bernadette het rookverbod in de hore-
ca als een zwaard van Damocles boven
het café hangen, maar Derk wist van
de nood een deugd te maken door een
serre te bedenken en uit te voeren, die
in de eerste plaats een sieraad is voor

het gebouw, maar die daarnaast de ex-
ploitatie van het café nog eens flink
verhoogd heeft, terwijl de rokers op
een gezellige en warme plek hun ver-
slaving kunnen onderhouden.
Als je Bernadette en Derk vraagt naar
wat ze belangrijk vinden, lanceert
Derk een mooie uitspraak. "We verko-
pen hier geen bier en drank, maar we
verkopen sfeer en aandacht en daarin
past het om gezellig een biertje te
drinken (en daarbij wijst hij op Berna-
dette om aan te geven hoe de taakver-
deling tussen hen ligt). Bernadette
weet als geen ander aan te voelen wat
de mens wil. Zij regelt alles, terwijl ik
meer op de achtergrond zorg voor de
faciliteiten".
Naast de sfeer en aandacht vindt Ber-
nadette de plek belangrijk. "Het is toch
prachtig. Deze plek ademt de sfeer van
meer dan 125 jaar café. We willen de
geschiedenis en het authentieke koes-
teren, maar wel passend binnen deze
tijd. De groep Normaal maakt een
flink deel van die geschiedenis uit en
het is dan ook prachtig dat we sinds
vorig jaar de 'Hökersdag' rondom 'de
Tol' kunnen houden. Daarmee valt al-
les een beetje op z'n plek."
Ook bouwtechnisch is alles op z'n plek
gevallen. Grootse bouwplannen voor
de nabije toekomst heeft Derk niet. "Ik
heb nog kleine ideetjes genoeg, maar
dat zijn aanpassingen. Voorlopig kun-
nen we vooruit en gaan we eerst het
terrein rondom 'de Tol' aanpakken, de
parkeerplaats verbeteren,etc.

Zondag 21 februari wordt het eerste
lustrum gevierd. Eigenlijk zou het lus-
trum al in november gevierd moeten
zijn, maar toen was de laatste verbou-
wing, de serre met rookruimte, nog
niet klaar en kwam het gewoon niet
uit en "We willen het toch vieren", al-
dus Bernadette. Tussen 14.00 en 21.00
uur is iedereen welkom om met een
hapje en een drankje te proosten op
de eerste vijf jaar en nog vele jaren in
de toekomst.

Van Normaal Café naar een normaal café

Café 'de Tol

Zelhem - Toen Derk en Bernadette Jansen iets meer dan vijf jaar geleden
café 'de Tol' kochten stonden ze voor de opdracht om van de onrendabele
stamkroeg met een hoog Normaalgehalte, een winstgevend horecabedrijf
te maken waar naast de stamgasten en Normaalaanhangers ook andere
horeca-activiteiten konden plaatsvinden. Derk had in de periode Nijhof
Halle al wel bewezen over creatieve bouwideeën te beschikken, maar dit
was toch een ander probleem. Problemen die moesten worden opgelost
waren de verplaatsing van de ingang naar de zijkant om daarmee ook een
terras te kunnen exploiteren, een verplaatsing van de stamtafel naar die
zijkant om aan de voorzijde een zaaltje te creëren om feestjes en optre-
dens van bands te kunnen organiseren en daar kwam twee jaar geleden
nog de opdracht bij om de rokersruimte te realiseren, omdat de minister
vond dat er een rookverbod moest komen in de horeca. Dit alles zonder
de stamgast te veel te choqueren.

Huiseigenaren van de

Gemeente Bronckhorst:

‘Grijp uw kans!’

In 2005 schreef ik aan de Gemeente-
raad van Bronckhorst het volgende:
“Het is buiten alle proporties dat het
College voorstelt om de OZB tarieven
te verhogen met bijna 45% voor wat
betreft het eigenaren gedeelte en het
doet voorkomen dat dit gebaseerd is

Bronckhorst - Al in 2005 klom dhr.
Domburg in de pen om het ge-
meentebestuur van de (toen) nieu-
we gemeente te vertellen hoe hij,
als huiseigenaar, dacht over de ver-
hoging van de OZB-tarieven voor
huiseigenaren ter compensatie
van het wegvallen van het gebrui-
kersgedeelte. Nu, met de verkiezin-
gen op komst, klimt hij opnieuw
in de pen omdat hij vindt dat de
kiezers lering moeten trekken uit
de geschiedenis en hun stemge-
drag misschien op moet afstem-
men.

op het wegvallen van het gebruikers-
gedeelte. Ik citeer uit de voorstellen”
de compensatie uit het gemeente-
fonds is hoger dan de gederfde belas-
tingopbrengst. In de voorstellen krijgt
de Gemeente dus al meer geld van het
Rijk hiervoor dan het gebruikersge-
deelte opbracht. Wie schertst mijn ver-
bazing dat vanwege de andere verlaag-
de bijdragen van het Rijk dat dan met
name de eigenaren van woningen
zo,n groot gedeelte van het verwachte
tekort moeten ophoesten. Is dat inko-
mens-nivellering? Of is het een kwes-
tie van plukken. Onze regering stelt
dat we volgend jaar er allemaal toch
iets op vooruit zullen gaan!. Maar
schijnbaar niet in de Gemeente
Bronckhorst. En schijnbaar niet de
huiseigenaren.” Einde citaat

EN NU!!
Over een paar weken mogen we gaan
stemmen voor een nieuwe Gemeente-
raad. De meerderheid van de Raad
heeft in de afgelopen raadsperiode be-
staan uit een coalitie van Pvd A en
CDA en zij drukten dit voorstel er
door. Het was voor de Raad natuurlijk
wel erg plezierig om dubbel te vangen
door de hogere bijdrage van het Ge-
meentefonds dan dat het gebruikers-

gedeelte was en een waanzinnige ver-
hoging van ruim 45% voor ons als
huiseigenaren. Het mocht van de
Rijksoverheid omdat onze tarieven la-
ger waren dan de maximale tarieven
die de Rijksoverheid bepaald had..
Maar de ‘oude’ gemeentes konden er
toch goed van rond komen? Maar nee,
de PvdA en CDA Coalitie drukte het
door de Raad; waarvan akte.
Daarnaast besloot de Raad al onze nog
uitstekend functionerende afvalcon-
tainers te vervangen. Navraag leerde
dat de containers financieel waren af-
geschreven. De containers hadden
nog jaren mee kunnen gaan. Een
enorm bedrag dat gewoon in de sloot
gegooid werd om de afschrijvingsbe-
dragen te kunnen handhaven en dus
meer bijdrage van het Rijk te ontvan-
gen. 
Conclusie: Wij hebben als kiezer het
laatste woord en daarmee kunnen we
laten zien wat we er van vinden. We
kunnen de (nieuwe) raad laten besef-
fen dat zij het echt voor het zeggen
heeft en opdrachten kan geven aan de
bestuurders en ambtenaren. De Raad
beslist en het College voert uit.. Zo is
het en niet andersom.

J.J. Domburg – Zelhem.

Gaston Wouters opende de avond met
een introductie van zichzelf als nieu-
we lijsttrekker. Hij gaf aan wat hij met
de fractie de komende 4 jaren beoogt
te doen aan het verbeteren van de leef-
baarheid in de gemeente. Vooral het
mogelijk maken voor jonge mensen
om in de gemeente te blijven ziet hij
als een voorwaarde om voorzieningen
in stand te houden en krimp en ver-
grijzing te lijf te gaan. Als voorbeeld
noemde hij het aantrekken van kenni-
sintensieve en duurzame bedrijvig-
heid, duurzame energieopwekking als
agrarische neventak. De financiële be-
perkingen als gevolg van de recessie
gaat D66 niet uit de weg. Met slimme
oplossingen, beter overleg en kortere
procedures moet tijd en dus financië-
le winst te halen zijn.

Arnold Gerritsen, voorzitter van de ge-
biedscommissie De Graafschap en
burgemeester van Zutphen, schetste
een aantal kansen en dilemma's. Als
grote kwaliteiten van Bronckhorst
schetste hij het landschap, de land-
bouw, de rust, de hulpvaardige bevol-
king. Aandachtspunten voor de poli-
tiek zijn in deze context natuur, mi-
lieu en energie, landbouw, toerisme
en andere economische ontwikkeling,
woningbouw, hergebruik van vrijko-
mende boerderijen en andere gebou-
wen, nieuwe landgoederen,. Een
kwetsbare, maar sterke mix. Als dilem-
ma zag hij de ogenschijnlijke tegen-
strijdigheid tussen natuur en land-
bouw. Hij vroeg de zaal of de combina-
tie van agrarische activiteiten met bij-
voorbeeld energieopwekking, zoals in
Duitsland al veel gebeurt, deze contro-
verse zou kunnen overbruggen. 

Frida Meints, directeur van directeur
van de Ds. Piersonschool in Hengelo,

gaf beeldend aan wat op de school als
laatste maatschappelijk bolwerk in de
gemeenschap afkomt. Wat vroeger
door kerk, verenigingsleven en sociale
netwerken als noaberschap werd ge-
daan, komt tegenwoordig op het bord
van de school terecht. Seksuele voor-
lichting, lessen over burgerschapszin,
lessen over ontwikkelingssamenwer-
king, voorlichting in verband met
drugspreventie, voorkomen van over-
gewicht bij kinderen, serveren van een
groente en fruithap, poëzie. 
Als de opdracht aan de politiek noem-
de ze vier duidelijke aandachtspun-
ten:
- besteed geld dat bestemd is voor scho-
lenbouw niet aan iets anders 
- sluit aan bij bestaande structuren zo-
als het Centrum Jeugd een Gezin 
- houd uw leerplichtambtenaar in ere,
deze verricht uitstekend werk
- stimuleer het taalbeleid via scholen
en de culturele agenda.

Henk Remmelink, vice-voorzitter van
de vereniging Dorpsraad Drempt,
Hummelo en Keppel , sloot de rij spre-
kers af met zijn ervaringen met de be-
stuurders van de gemeente. Naar zijn
idee is het contact tussen bestuur en
dorpsbelangen voor verbetering vat-
baar. Zowel wat betreft de frequentie
als wat betreft de inhoud van het con-
tact. Naar zijn idee wil het dorp meer
gekend zijn als dorp in zijn geheel dan
als verzameling thema's. De themage-
richte klankbordgroepen zijn niet op
de hoogte van elkaars functioneren en
men weet van elkaar niet wie er in
meepraat. De interesse die het dorp tij-
dens de kermis van het gemeentebe-
stuur mag genieten zou vaker getoond
moeten worden. In dat opzicht zou
het best 365 dagen feest mogen zijn. 

D66 is van dag tot dag te volgen op
Twitter, 
www.twitter.com/d66bronckhorst of
via de site www.d66bronckhorst.nl

D66 werkt aan leefbaarheid

In het kader van de naderende ver-
kiezingen hield D66 een geani-
meerde discussieavond over de
leefbaarheid.

Het is een prima gelegenheid om
kennis te maken met dit koor waar
naast de zangkunst de gezellig-
heid de boventoon voert. Daarom
zal Reborn 6 songs zingen, maar
het gaat deze avond vooral om het
publiek/ de café bezoekers die in
een ongedwongen sfeer hun eigen
zangtalenten kunnen showen. Zij
kunnen kiezen uit honderden lied-
jes, van smartlap tot pop. De hele
avond en nacht is er een vrije kara-

oke voor iedereen. Toppertjes kun-
nen zich ter plekke inschrijven
voor de wedstrijd karaoke. Rekwi-
sieten aanwezig. De "strenge" jury
zal bestaan uit 2 beroepsmuzikan-
ten, de huidige dirigent van Re-
born Esther van der Heijden en de
oud-dirigent  Arnold Cazemier en
uit Ciske Sipman, bekend als vroe-
gere winnares van het songfestival
in Vorden. Aantrekkelijke prijzen:
de winnaar krijgt zelfs een "week-
end" naar keuze aangeboden. En
last but not least: HANS KRABBEN-
BORG van KAS BENDJEN presen-
teert de avond op de hem eigen hu-
moristische wijze.

Laat deze top-avond, geschikt voor
alle leeftijden, je niet ontgaan!

Reborn-karaoke
Hengelo - Het gemengde koor
REBORN uit Hengelo dat popu-
laire, vooral Engelstalige liedjes
zingt, organiseert zaterdag-
avond/nacht 20 februari 2010
een grote KARAOKE avond in
café De Groes te Zelhem.
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Weeversdrukkerij

UITSLAG KERSTPUZZEL WEEKBLAD CONTACT:

1e prijs á € 45,-:
L. Poorterman Het Kerspel 5 Vorden

2e prijs á € 22,50:
Mevrouw W. Jansen-Jolink Groeneweg 8a Hummelo

3e prijs á € 12,-:
J.M.E. Rouwenhorst Margrietlaan 25 Vorden

UITSLAG KERSTKLEURPLAAT WEEKBLAD CONTACT:

1e prijs á € 15,-:
Mirne Sluyter Leestensepad 38 Warnsveld

2e prijs á € 10,-:
Nine Kok Loolaan 40 Ruurlo

3e prijs á € 7,50:
Lot Meijer Biesterveld 36 Vorden

4e t/m 15e prijs á € 5,-:
Radha van 't Veld Trambaanweg 29 Rheden
Jet de Wilde Hoekendaalseweg 9 Warnsveld
Bryan de Voornekamp 67 Vorden
Lisanne Bruil Ruurloseweg 81a Hengelo
Katja Thiemessen Brinkerhof 40 Vorden
Jeanne Klein Geltink Bernhardlaan Ruurlo
Kevin Klein Overveld Hengeloseweg 6 Ruurlo
Nomi Arendsen Kerkekamp 33 Hengelo
Fleur van den Berg Laan van de Highlanders 3 Zutphen
Carmen de Toorn 9 Zelhem
Anouk Visser (5 jaar) Lochem
Elwin Lobeek Braam 15 Ruurlo

Prijzen zijn af te halen tot en met vrijdag 19 maart 2010 bij 
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

Winnaars 
Kerstpuzzel & 
Kerstkleurplaat 
weekblad Contact

Het toneelstuk start ’s middags om
14.00 uur en ’s avonds om 20.00 uur.
Kom op tijd, want de plaatsen zijn snel
bezet. Het belooft een prachtig blijspel
te worden. De zaterdagmiddag is voor
de ouderen en diegenen die ’s avonds
verhinderd zijn. Het stuk is geschre-
ven door Henk Straalman en speelt
zich af op een boerderij waar het oude
echtpaar Assink, samen met hun drie
vrijgezelle zonen, woont. Iedere dag
helpt Ria de schoonmaakster om sa-
men met opa en oma Assink de boel

netjes te houden, de zonen zijn echter
strontverwend en hebben nog nooit
een poetsdoek gezien. 
Op een dag heeft oma Assink er ge-
noeg van en de lokale datingservice
wordt ingeschakeld. 
Een paar Poolse dames komen op be-
zoek, maar of dat allemaal goed gaat… 
Voor de senioren onder ons die slecht
ter been zijn of geen vervoer hebben,
is er de vervoersservice. Zij kunnen
bellen met Jeroen Janssen, telefoon
(06) 205 405 18.

Toneel in Toldijk - Plattelands Jongeren Steenderen (PJS)

‘De jongs van Assink’

Toldijk - De toneelgroep van Plattelands Jongeren Steenderen (PJS) voert
op vrijdagavond 5 maart en zaterdagmiddag en -avond 6 maart 2010 het
toneelstuk ‘De jongs van Assink’ op bij Zaal Den Bremer in Toldijk.

Toneel van de Plattelands Jongeren Steenderen staat garant voor veel lachplezier.

Deze week een detail van een unieke
foto uit Hummelo. Niet alleen wat
erop staat is interessant, maar ook de
originele foto zelf. Het is wat we nu
zouden noemen een panorama foto
van maar liefst 50 cm. breed en 16 cm.
hoog. Helaas kan alleen het midden
gedeelte afgedrukt worden. Op het lin-
ker deel staat een muziekkapel en op
het rechter deel de plaatselijke veld-

wachter en een aantal ruiters ter
paard. De opname is gemaakt op 24
mei 1924 voor het bordes van kasteel
Enghuizen en heeft, gelet op de da-
tum, dus niets met het jaarlijkse defi-
lé van de Hummelosche Schutters en
Bielemannen tijdens het volksfeest te
maken. Zo te zien is echter wel heel
Hummelo uitgelopen. Waarschijnlijk
is de foto gemaakt ter gelegenheid van

het welkom heten van de nieuwe Gra-
vin op dat moment. In 1923 erft Mar-
guérite Christine barones van Heecke-
ren immers landgoed Enghuizen en
het ligt voor de hand, dat ze na de win-
ter ‘23-‘24 haar intrek nam. Achterop
het exemplaar dat ik van deze foto heb
staat behalve de datum ook: J.W. Gar-
retsen, kleermaker te Hummelo. 

Toen de foto gemaakt is was hij 6 jaar
oud en heette waarschijnlijk later Fré
te Pas. Wie weet meer over deze foto
en de omstreeks 1918 geboren Garret-
sen/te Pas? Of kent u namen van ande-
re personen die erop staan? 
Stuur uw reactie dan naar Fred Wol-
sink, Wisselt 75, 7021 EH te Zelhem. 
E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (125)

In de loop der jaren maakte René San-
gers verschillende meubels, zoals
(slaap)kamer- of keukenkasten, bed-
den en tafels, met daarnaast kozijnen,
binnen en buitendeuren of radiator
betimmeringen. Hij werkt in op-
dracht, desnoods van een schets of fo-
to uit een tijdschrift. Ook het laten res-
taureren van meubels is bij René mo-
gelijk. “Een mevrouw kwam eens bin-
nen. De zon scheen in de stoffige
schuur. Ze zei ‘Oh, meneer Sangers,
wat hebt u toch een mooi atelier’,” ver-
telt hij lachend. “En ik ben er nog
steeds heel blij mee.” Onlangs kocht
hij een grotere bus, voor de steeds gro-
ter wordende opdrachten. 

René Sangers wist als jonge jongen dat
hij geen meubelmaker zou willen zijn.
Het liep anders. “Ik wilde sportinstruc-
teur worden en kon altijd redelijk te-
kenen. Maar daar is allemaal niks van
gekomen,“ lacht hij weer. ”Het is meu-
belmaker geworden en ik wil niet
meer anders.” 
Hij turnde op hoog niveau en trainde
veel. Na het behalen van het Neder-
lands Kampioenschap leek het erop
dat hij professioneel verder zou gaan.
“Maar ik moest zoveel trainen en zat
op dat moment nog op de mavo. Ik
kon het niet combineren, moest een
keuze maken,” vertelt hij. 
Na het behalen van zijn mavodiploma

vervolgde hij met een periode van 1,5
jaar leren en werken voor timmerman
in de bouw. Dat beviel helemaal niet.
Zijn leraar motiveerde hem om door
te leren voor meubelmaker en stage te
gaan lopen bij zijn vader, die meubel-
maker was. Met een voltooide oplei-
ding kon hij daarna in de werkplaats
thuis aan de slag. 
Toen het bedrijf werd gesloten, besloot
René voor zichzelf te gaan beginnen
en kreeg de tip om eens bij Olthof aan
de Hoogstraat te gaan praten. De volle-
dig ingerichte werkplaats van het
voormalige aannemersbedrijf van
Henk, Bennie en Gert Olthof werd niet
gebruikt. En hoewel hij met een klein
stukje ook tevreden was geweest, ac-
cepteerde hij de huur van de grote
schuur met alle machines en startte er
in 2003 zijn eigen meubelmakerij. 
Met de freestafel kan René gleuven en
profielen van bijvoorbeeld kozijnen
frasen, de vlakbank om ruw hout vlak
te maken, de vandiktebank om plan-
ken op dikte te maken en er staat een
bouwzaag en formaatzaag. “Ik heb in-
middels wel wat machines erbij gezet
of vervangen,” vertelt hij. 
Hij gebruikt geen spaanplaat, maar
minimaal mdf. Verder gebruikt hij al-
le voorkomende houtsoorten. “In het
begin heb ik wel een keuken gemaakt
van massief hout. Maar dat is niet
praktisch en niet nodig,” legt hij uit.
“Ik ben trouwens niet duurder dan
een standaard keukenbedrijf.” De spe-
cifieke wensen in de maatkeukens van
de HCI in Hengelo Gld. maakt hij ove-
rigens ook. 
Zijn cliënten komen vanuit heel Ne-
derland, met als uitersten Goes en
Winschoten. “Die mensen hebben
hier een vakantiehuisje en lazen een
advertentie.” Na de eerste opdracht,
kwamen ze tevreden terug in Toldijk. 
Een val van zijn ATB fiets had echter
grote gevolgen. Na een periode van
rust en herstel, was toch een operatie
nodig. Hij stelde deze uit om werk af
te ronden. Het herstel na de operatie
viel tegen, dat duurde hem eigenlijk te
lang. Maar nu is hij er weer helemaal! 
“En ik loop nu met de gedachten om
workshops te gaan geven,” licht hij
een tip van de sluier op. “Ik hoorde
van vrouwen dat ze het wel leuk zou-
den vinden om met hout te knutselen
in de werkplaats.” Hij zal dan bijvoor-
beeld uitleggen hoe de kleine machi-
nes werken. 

René Sangers Meubelmakerij, post-
adres Weth. Campermanstraat 10,
7227 DT Toldijk, telefoon (06)
10303130 of (0575) 543555, e-mail in-
fo@renesangersmeubelmakerij.nl. Be-
zoekadres Hoogstraat 29, Toldijk.
Open van maandag tot en met vrijdag
van 9.00-16.30 uur, bezoek bij voor-
keur op afspraak. Zaterdags alleen op
afspraak. Meer informatie op www.re-
nesangersmeubelmakerij.nl.

René Sangers Meubelmakerij

Toldijk - Een nieuwe opzet van de website en nieuwe folders, om een goe-
de indruk te geven van wat hij doet en maakt. René Sangers van de gelijk-
namige Meubelmakerij maakt een vernieuwde start. “Na een periode van
twee jaar pech na een val van mijn ATB fiets, ga ik er weer tegenaan.”

René Sangers in zijn werkplaats aan de Hoogstraat 29 in Toldijk.

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

Op zondag 28 februari is iedereen
met een handicap, samen met 5
schaatsvrienden (ouders, broers, zus-
jes of sportmaatjes), van harte welkom
om  gratis te komen schaatsen. Er is
(voor alle leeftijden) een feestelijk pro-
gramma opgesteld waaronder schaat-
sclinics verzorgd door Annamarie
Thomas, sledgehockey clinics  en tal
van  binnen- en buitenactiviteiten.  
Niet alleen de entree voor deelnemers

aan de Schaatsvriendendag is gratis
maar ook de clinics, de extra binnen-
en buitenactiviteiten en de lunch. Met
de Schaatsvriendendag biedt FlevOni-
ce mensen met een handicap én hun
vrienden of familie de gelegenheid
om samen te genieten van een gezelli-
ge dag vol ijspret. Voor de ervaren
schaatsers zijn ook tochtjes op de 5 ki-
lometerbaan mogelijk, meer informa-
tie over de buiten ijsbaan is te bekijken
via www.flevonice.nl 

Meer informatie over de Schaatsvrien-
dendag of aanmelden kan  op
www.fondsgehandicaptensport.nl/
ikkomschaatsen (vooraf aanmelden is
noodzakelijk).

Gratis Schaatsvriendendag
FlevOnice, de grootste buitenijs-
baan in Nederland (vlakbij Walibi)
biedt Fonds Gehandicaptensport
de mogelijkheid om een fantasti-
sche Schaatsvriendendag te orga-
niseren.
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Het Vordens Huisvrouwen Orkest
werd in 1983 opgericht en bestaat uit
25 vrouwen en 1 man die op en zo
hoog mogelijk niveau muziek ten ge-
hore proberen te brengen. Je kunt op
vele manieren muziek maken. Het
Vordens Huisvrouwen Orkest maakt
muziek op o.a.: blikken, ketels, pan-
nen, flessen, theepotjes en wasbor-
den. Combineer dit met een dirigent
die verstand heeft van muziek en kans
ziet vele bekende melodieën te arran-
geren, waarin de diverse instrumen-
ten, goed tot hun recht komen en je

krijgt een gezellig, muzikaal orkest.
Het VHO vindt het leuk om optredens
te verzorgen in een zorgcentrum of
verpleeghuis, maar er werd zelfs al op-
getreden tijdens bruiloften. In de 27
jaar van hun bestaan werd Nederland
aardig rondgetrokken. In Hilversum
werd opgetreden bij Max & Loretta en
het Vordens Orkest was al twee keer te
gast bij Paul de Leeuw. Verder werd
een film gemaakt met de Cliniclowns.
Het optreden bij Radio Ideaal betekent
een primeur bij de locale omroep en
het orkest gaat deze uitdaging met

verve aan. ‘Huis’vrouwen die zin heb-
ben om lid te worden zijn welkom op
de repetitieavond in het dorpscen-
trum in Vorden. Nadere informatie
vindt u op www.vordenshuisvrouwen-
orkest.nl.
U kunt de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd) of
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream 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.

Het Vordens Huisvrouwen Orkest

N.V.T. - Woensdagavond 17 februari treedt Het Vordens Huisvrouwen Or-
kest tussen 20.00 en 22.00 uur op in het programmalive@ideaal.org, dat
vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

De dans is de uitingsvorm, maar daar-
mee wordt een stuk geschiedenis van
de streek getoond met traditionele
kleding en in de dansen wordt die ge-
schiedenis uitgebeeld. En dan komen
zaken als geloof, bijgeloof, de gewoon-
tes van de streek, gebruiken, tradities
en natuurlijk de muziek aan bod.
Iedere dans heeft een verhaal. Zo ver-
telt de Driekusman het verhaal van de
arme jongeman, die verliefd is op de
rijke boerendochter. De liefde is we-
derzijds, maar de ouders van het meis-
je geven natuurlijk geen toestem-
ming, want in het begin van de vorige
eeuw moest je in je eigen ‘soort’ trou-

wen. Rijk bij rijk en arm bij arm.
De folkloristische dansgroep ‘Wi’j
eren ’t Olde’ nodigt u uit om kennis te
maken met de wereld van de folklore.
Ze vertolken onze regionale folklore
overal in de wereld en bieden u de
kans tijdens die internationale ont-
moetingen andere culturen te ont-
moeten. Tijdens die uitwisselingen
ontstaan vriendschappen voor het le-
ven. Begin juli van dit jaar komen er
weer dansgroepen van ‘all over the
world’ naar Zelhem om deel te nemen
aan het Internationale Folkloristische
Dansfestival.
De vereniging is op zoek naar

(dans)paren die op zoek zijn naar een
gezamenlijke hobby en houden van
beweging, mensen ontmoeten, in
groepsverband activiteiten onderne-
men, optreden voor publiek en die
vooral zin hebben in plezier en gezel-
ligheid.

Hebt u belangstelling dan kunt u lang-
skomen tijdens de oefenavond, die we-
kelijks op de dinsdagavond (20.00 tot
22.00 uur) in D’n Draejer in de Vels-
wijk worden gehouden. Voor nadere
informatie kunt u ook contact opne-
men met Piet van Elst, tel. 0314-623102
of met Henk Radstake, tel. 0573-
461222. Tijdens de Open Zondag op
zondag 21 maart staat de vereniging
met een tent in het dorp om belang-
stellenden van informatie te voorzien.

Ontmoet en ontdek

De wereld van de folklore
Zelhem - Wie aan ‘Wi’j eren ’t Olde’ denkt, denkt aan de dansen die wor-
den uitgevoerd. Wat velen niet weten is, dat er veel meer achter de folklo-
ristische dansgroep gezocht moet worden.

Een stampende ritmesectie aangevuld
met strakke en harmonieus duelleren-
de gitaristen met ouderwetse gitaarso-
lo’s en een brullende frontman, die
met backingvocals wordt ondersteund
door de andere bandleden. 

De band ontstond in het begin van de-
ze eeuw toen Hertog Jan en Moody op
een bluesy herfstdag hun glazen nog
maar eens vol schonken in een blues-
cafe in Zwolle en vervolgens besloten
om een Rockband op te richten. Ze
kenden wel muzikanten om hen te as-

sisteren en 1e Avenue was een feit.
Voorwaarde voor alle bandleden was,
dat het repertoire uniek moest zijn,
evenals de sfeer in de groep en op het
podium. 

Met groot gemak combineert de band
klassiekers van de Rolling Stones, Sta-
tus Quo, Slade, Queen, Golden Ear-
ring, Thin Lizz, ZZ-Top, Whitesnake,
Lynyrd Skynyrd, The Beatles, Aero-
smith en AC/DC. Zelfs Elvis, Ted Nu-
gent en Roxy Music kunnen voorbij ko-
men stampen.

1st-Avenue in ‘de Tol’
N.V.T. - Woensdag 24 februari staat de Overijsselse band ‘1st. Avenue’ op het
podium van café ‘de Tol’ in de Wittebrink. 1st. Avenue is een band die zich
kenmerkt door de pure Classic Rock sound met een herkenbaar geluid en
herkenbare nummers, waarbij de band er alert op is om niet de platge-
stampte wegen van de Rock te gaan bewandelen. De line up is ook typisch
70-er jaren Rock met twee gitaristen (Bartus & Moody), een bassist (Luis),
een drummer (DrummerD) en een frontman-zanger (Hertog Jan).

Woensdag 17 maart start bij GGNet
Preventie de nieuwe partnercursus
‘Omgaan met Autisme, een cursus
voor partners van mensen een autis-
me spectrum stoornis’ (ASS). Tijdens
de bijeenkomsten zullen verschillen-
de thema’s aan bod komen, zoals de
diagnose en behandeling, kinderen en
opvoeding, de mogelijkheden van de
persoon met autisme en de gevolgen
voor de partner. Er is naast deze the-
ma’s ook steeds aandacht voor de posi-

tie van de deelnemers zelf, de eigen
sterke kanten, het omgaan met emo-
ties en het stellen van grenzen. Tij-
dens de bijeenkomsten zal er ook veel
ruimte zijn om ervaringen te delen.
De cursus bestaat uit acht bijeenkom-
sten en biedt plaats aan 8-12 deelne-
mers. Voorafgaand aan de cursus zal
er een kennismakingsgesprek plaats-
vinden. De cursus vindt plaats op het
RGC in Winterswijk (nieuwe vleugel
van het Koningin Beatrix Ziekenhuis)
en wordt verzorgd door twee mede-
werkers van de afdeling Preventie.

Voor nadere informatie en/of aanmel-
ding kunt u contact opnemen met
GGNet Preventie regio Oost-Gelder-
land en De Liemers, tel. 0575-582450
of via email op preventie@ggnet.nl.

Partnercursus ‘Omgaan met
Autisme’
Bronckhorst - Samenleven met een
partner met een stoornis in het au-
tistisch spectrum is niet altijd even
makkelijk en kan voor stress en
frustraties zorgen. Bij veel part-
ners is er daarom de behoefte aan
ondersteuning en het uitwisselen
van ervaringen.

WEEKBLAD

Dus kijk snel op

Nu 
ook op
internet!

www.contact.nl

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

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

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

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen
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In het Atelier Grand Elan, Grand is
Groot, Elan een samenvoeging van
ELissen en ANnie, werkt en exposeert
Annie Elissen-Groot Tjooitink nu zo’n
vijf jaar. Annie begon al eerder met les-
geven in de tuinkamer van haar wo-
ning. Die ruimte was geschikt voor vijf
cursisten. Op de plek waar vroeger de
garage was, bouwde ze een nieuw ate-
lier. Door het jaar heen heeft ze de vas-
te cursussen: schilderlessen voor rond
de acht deelnemers. “Bij de cursisten
kijk ik echt, wat bij iemand past.”
Daarnaast geeft ze workshopdagen. Er
wordt gewerkt aan glazen tafels, die
bij exposities kunnen worden inge-
schoven om meer ruimte te creëren.
Als deelnemer van de Art-Brummen,
een kunstroute welke in de laatste
weekend van de oneven maanden
open is, nodigt ze vaak gastexposan-
ten uit, zoals beeldhouwers of kera-
misten. Daarnaast staat ze op kunst-
markten en ontmoet daar collega kun-
stenaars. “Dan vraag je eens of ze het
leuk vinden om bij me te exposeren. Je
hebt dan het werk ook in het echt ge-
zien,” legt ze uit. “Het hoeft niet altijd
bij elkaar te passen, die tegenstelling
kan juist heel leuk zijn.” Zowel in als
buiten de regio heeft zij al vele exposi-
ties op haar naam staan bij galeries en
bedrijven. 
Annie is tevens lid van de Kunstkring
Brummen en omgeving. Zij heeft zes
jaar in het bestuur gezeten, waarvan
vijf jaar als voorzitter, zij is 10 februari
2010 afgetreden. “Dit is statutair zo ge-
regeld, dit is goed zo.” Ook vertegen-
woordigt zij ‘de kunst’ in de Culturele
Stichting Brummen en in het Toeris-
tisch Platform Brummen. 

Schilderen en lesgeven is haar werk.
Ze wilde dat als kind al, ze was altijd
aan het tekenen. “Maar vroeger was
het niet zo, dat je als meisje verder
ging leren. En helemaal niet naar de
Kunstacademie,” bekent ze. “Ik ben na
de mavo op kantoor gaan werken.
Maar na zeven jaar ben ik ermee ge-
stopt, het was niks voor mij.” 

Haar vader komt uit Baak -in zijn ou-
derlijk huis woont nu haar neef Dick
Groot Tjooitink, de rietdekker- en zou
later aan de Molenkolkweg in Steende-
ren gaan wonen, het geboortehuis van
Annie. Zij woonde er tot aan haar trou-
wen. “We hadden altijd de koeien op
de hoeken met de Onderstraat,” ver-
telt ze. De liefde voor koeien komt van
huis uit. “Maar als je ze gaat schilde-
ren ga je ze pas echt bekijken. De ver-
houdingen en hoe alles in elkaar zit,”
lacht ze. “Het is eigenlijk een verbin-
ding met vroeger. En ik vind het leuk.” 
Naast koeien schildert ze kippen en
mensen. De periode van schapen schil-
deren ging voorbij. Ook werkt ze in op-
dracht, het onderwerp maakt dan niet
uit. “Als ik maar genoeg tijd krijg, om
de rust en de inspiratie te vinden.” 
Tijdens haar vakanties schildert ze
ook door. “Dan kijk ik altijd naar wat
voor koeien ze hebben. In het eerste
stuk van Zweden zagen we weilanden
vol met koeien, alles door elkaar. Maar
in Tsjechië bijvoorbeeld zijn ze bijna
niet. Dat valt je dan op. Hoe dichter je
bij Nederland komt, hoe meer koeien
je ziet.” Haar man moet tijdens de reis
wel eens stoppen. “Ik moet er altijd
even dicht bij zijn, liefst aaien. Ik moet
het karakter gevoeld hebben,” vertelt
ze. “Ik maak evengoed heel veel foto’s.
Het beeld blijft door de foto’s beter
hangen.” 

Nieuw is het schilderen op voorbe-
drukte stof. Die wordt op een bestaand
doek geplakt en vervolgens beschil-
derd. Het geeft het werk een nieuwe
dimensie. “Stukken waar je niet wilt
dat het doorschemert, daar breng je
een aantal lagen Gesso op aan, een
grondverf voor acryl en olie.” De resul-
taten, ze hangen in haar huiskamer,
zijn prachtig. 

Tijdens de Kunst10Daagse komt ze
naar de St. Martinuskerk in Baak met
haar nieuwste schilderijen en expo-
seert met drie collega kunstenaars. Ze
zal ook aan het werk zijn. “Je krijgt ge-

makkelijk contact met de mensen als
je bezig bent. Je maakt een praatje
met ze, dan voelen ze zich vrijer om
rond te kijken. Want dat willen ze
graag.” Annie Elissen zal elke dag aan-
wezig zijn, de overige exposanten zijn
er zoveel mogelijk. 

Atelier Grand Elan, Zegerijstraat 7a
6971 ZN Brummen, telefoon (0575)
563696 of (06) 50880639, email an-
nie@elissen.com
www.annie.elissen.com. 

Wil van den Hoek. De keramiste is
sinds 1990 serieus bezig met klei en
probeerde allerlei technieken uit, zo-
als opbouw met rollen, plakjes, duim-
potjes maken en draaien. Haar keuze
viel op de deegrol en ontwikkelde
hiermee een eigen stijl: met plakken
bouwt ze haar figuren. Ze maakt ge-
bruik van steengoedklei met zilver-
zand, haar glazuur is een mix van be-
staande glazuren, die ze met een
kwast opbrengt. Wil van den Hoek, Ju-
lianalaan 36, 6971 GD Brummen, tele-
foon (0575) 561658, email wil.kera-
miek@orange.nl. 

Jim van Iterson. Jim fotografeert al
vanaf de middelbare schooltijd en be-
hield de fascinatie voor het fotografi-
sche beeld. Na eerst uitsluitend ana-
loog zwart/wit te hebben gewerkt, is
hij inmiddels overgestapt naar digi-
taal, een fascinerende technische en
artistieke uitdaging. Hij volgde cursus-
sen bij de Amsterdamse Fotoacademie
en geeft ook fotografielessen. Hij is lid
van het Fotografencollectief De Zut-
phense. Hij maakt vooral natuur-, ar-
chitectuur- en straatfoto’s. Jim van
Iterson, Rhiendersevoetpad 17, 6971
GA Brummen, telefoon (0575) 560304,
website www.van-iterson.nl. 

Jefke van Iterson. De fascinatie van
werken met ‘draadjes’ heeft Jefke in
de jaren ‘80 te pakken gekregen. Zelf
textiel produceren, een ambacht van
6000 jaar oud, nog steeds actueel, ver-
heffen tot kunst: ruimtelijke objecten
in vrij materiaal. Zij weeft onder ande-
re op een 16 schachts Louet-getouw,
met veel weeftechnische mogelijkhe-
den waardoor allerlei interessante
structuren ontstaan. Deze zijn te ge-
bruiken in textiel voor kleding, interi-
eur, decoratie en objecten. Jefke van
Iterson, Rhiendersevoetpad 17, 6971
GA Brummen, telefoon (0575) 560304.

Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! 2010

Annie Elissen - Atelier Grand Elan

Bronckhorst - De vierde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur,
Natuurlijk vindt plaats van 7 tot en met 16 mei 2010. Voor deze
Kunst10Daagse wordt een nieuwe brochure samengesteld, met een ver-
trouwde formule: Kunst en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers
en tentoonstellingsruimten, terwijl de route de Natuur in Bronckhorst
laat beleven. Annie Elissen Groot-Tjooitink werkt en exposeert in Atelier
Grand Elan in Brummen, maar komt voor de Kunst10Daagse terug naar
het geboortedorp van haar vader: Baak. In de St. Martinuskerk exposeert
ze haar nieuwste schilderijen. Mede-exposanten zijn keramiste Wil van
den Hoek, fotograaf Jim van Iterson en weefster Jefke van Iterson.

Het nieuwste werk van Annie Elissen: een koe geschilderd op voorbedrukt doek.

Gerard Greven, voorzitter toernooi-
commissie: ‘ Dat doet Chelsea altijd,
eerst kijken. Men wil absoluut niet
voor verrassingen komen te staan. Op
zich een goede zaak, we gaan er overi-
gens wel vanuit dat de ploeg van de
lijstaanvoerder uit Engeland, gewoon
aanwezig zal zijn’, zo zegt hij.

De buitenlandse inbreng bestaat ver-
der uit Bayer 04 Leverkusen, waarvan
het eerste team samen met Bayer
München de Bundesliga aanvoert.
Bayer Leverkusen is voor met name de
Nederlandse clubs op het Kuijpertoer-
nooi, een ‘angstgegner’ van jewelste.
De ploeg won vorig jaar in de finale
van Feyenoord en heeft het toernooi al
meerdere keren op haar naam ge-
schreven. Verder zijn Lokomotiv ( Mos-
kou ), PSV, FC Twente en de organise-

rende vereniging Vorden van de partij.
Gerard Greven: ‘ Het wordt het 20e
toernooi voor ons en daar willen we
een apart tintje aangeven. Zo zijn we
momenteel nog in onderhandeling
met een club uit Zuid- Amerika en een
team of uit Spanje of uit Italië.

We hopen het deelnemersveld over en-
kele weken definitief rond te hebben.
In de zomermaanden worden in diver-
se plaatsen in de regio, zoals bijvoor-
beeld Terborg, Ruurlo, Varsseveld e.d.
ook internationale jeugdtoernooien
georganiseerd, zodat we wat betreft
de buitenlandse clubs gezamenlijke
afspraken kunnen maken’, zo zegt hij.
Net als in 2009 wordt er dit jaar op vrij-
dagavond 20 augustus op het markt-
plein een straatvoetbaltoernooi ge-
houden waaraan jeugdteams uit de
gemeente Bronckhorst zullen deelne-
men. Dan wordt er gestreden om de
VOV Cup. Het toernooi wordt namelijk
georganiseerd door de voetbalclub
Vorden en de Vordense Ondernemers
Vereniging ( VOV ). Als intermezzo zul-
len zich die avond tevens alle clubs
presenteren die dat weekend aan het
internationale Wim Kuijper toernooi
zullen deelnemen. Burgemeester
Henk Aalderink zal vrijdagavond de
opening verrichten.

Internationaal Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi

Chelsea Londen waarschijnlijk
ook van de partij

Vorden. Binnenkort komt er een af-
gevaardigde van de Londense voet-
balclub Chelsea naar Nederland
om hier de accommodatie van de
voetbalclub Vorden te bekijken.
Dan wordt beslist of de Engelsen
zullen deelnemen aan het interna-
tionale Wim Kuijper jeugdvoetbal-
toernooi voor D- pupillen, dat op
zaterdag 21 en zondag 22 augustus
zal worden gehouden.

De PvdA wilde graag weten hoe in de
toekomst met Flophouse verder gaat.
Lukt het om met vrijwilligers te blij-
ven werken en voldoende bezoekers te
trekken? De voorzitter van het bestuur
(Alien Maalderink) van Flophouse
heeft er alle vertrouwen in, vooral als
je tijdig nieuwe initiatieven neemt en
goed voor de belangen van Flophouse
opkomt. Zo zit het reclamebeleid van
de gemeente haar niet lekker. Wel is
duidelijk dat de soos niet afhankelijk
van subsidie wil worden, omdat de
kracht van de jeugdsoos juist is, dat zij
het zelf allemaal doen, als noabers.

Mogelijk kan Flophouse wel inspire-
rend zijn voor jongeren in andere ge-
meenten: de deur staat open.  

Onder het motto "Aan de bal" bezoekt
de PvdA Bronckhorst particulieren,
bedrijven en verenigingen, om te ho-
ren wat wensen zijn voor de toekomst.
Een bezoek aan Flophouse past goed
omdat hier sprake is van activiteiten
voor en met jongeren  en het eigen ini-
tiatief voorop staat. Dat past goed bij
het programma van de PvdA omdat
nieuw Naoberschap de lading dekt!
Met Flophouse is de afspraak gemaakt
dat de PvdA-fractie over een paar
maanden terugkomt, om dan te ho-
ren op welke manier de gemeente iets
kan betekenen voor Flophouse of voor
jongeren in het algemeen. Als kado
zijn aan het bestuur bitterballen gege-
ven, omdat dat wel goed past bij een
koude vrijdagavond in de gezellige
sfeer van Flophouse.

Flophouse noaberschap op
zijn best
Toldijk - Dit constateren de 6 PvdA-
kandidaten die vrijdagavond 5 fe-
bruari een bezoek brachten aan be-
stuur en personeel (allen vrijwilli-
gers)  van de jongerensoos. Flo-
phouse organiseert de bekende
vrijdagavondsoos, tieneractivitei-
ten, buurt- en ouderavonden en
concerten en doet dat op een leuke
en goed doordachte manier. Hier-
door geniet de soos veel vertrou-
wen van jongeren, hun ouders en
de buurt . Alle activiteiten van Flo-
phouse worden al  40 jaar door vrij-
willigers georganiseerd, zonder
subsidie, en dat is toch wel bijzon-
der. Dat kan alleen als je enthou-
siast bent, zowel als buurt, als be-
zoeker, als vrijwillig personeel en
als vrijwillig bestuur. Flophouse
hoort bij Toldijk en Toldijk hoort
bij Flophouse.

Lijsttrekker Antoon Peppelman met vrijwil-
ligster Flophouse.

Lijsttrekker Antoon Peppelman, Marijke Melsert en Johanna Bergervoet, kandidaten, sa-
men met bestuur Flophouse.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Ketsgrei: meisjes van 12-14 jaar;
"Met dat Ketsgrei hoof i'j neet te dansen, dee könt 't nog neet".

B. Zwa: Zeis met lange houten steel;
"Ne Zwa en ne vrouwe mo'j neet uutlenen, want dan krie'j ze
dikke weer".

C. Waeke: mannetjeseend, woerd;
"Ne waeke met zeuven pielenden".

Ieder jaar wordt de Prijs van de Kinder-
jury uitgedeeld aan het boek dat de
meeste stemmen krijgt. Kinderen tus-
sen de 6 en 13 jaar kunnen ook hun
stem uitbrengen en meebepalen welk
boek dit jaar gaat winnen. Er zijn twee
Kinderjuryprijzen te winnen: één voor
het beste boek voor kinderen van 6 t/m
9 jaar en één voor het beste boek voor
kinderen van 10 t/m 12 jaar. Om te kun-
nen kiezen, lezen de kinderen zoveel
mogelijk boeken die in 2009 zijn ver-
schenen. Deze zijn voorzien van het
witte kinderjurystickertje. In ieder
boek zit een wit stemformulier waarop
het cijfer van het boek kan worden ge-
schreven. Laat voor 15 mei 2010 de me-
ning weten over de nieuwe boeken. In
de bibliobus staat een grote stembus
waar de stemformulieren in kunnen.
Ook is er een stemboekje waarin kan
worden bijgehouden welke boeken een
kind al gelezen heeft. In het stemboek-
je zijn allerlei tips te vinden van mooie,
leuke en spannende boeken. Wanneer
er niet meer mag worden gestemd,
worden alle stemformulieren uit de
stembus gehaald en doorgelezen. De
boeken die het meest gelezen zijn en
het hoogste cijfer hebben zijn de boe-
kenwinnaars. Lezers van de bussen die
heel erg hun best gedaan hebben, zijn
de leeswinnaars. De boekenwinnaars
en de leeswinnaars worden na 15 mei
bekend gemaakt in de bibliobus.

Welk boek verdient de Prijs van de Kinderjury 2010?

Boekenwinnaars en 
leeswinnaars
De strijd om de Prijs van de Kinder-
jury 2010 is weer begonnen. Welk
boek gaat er dit jaar met deze prijs
vandoor? Alle kinderen tussen de
6 en 13 jaar kunnen hierover mee
beslissen. Hoe het precies werkt en
wat er verwacht wordt, is hier te
lezen.

Het stemboekje: voor aanraders, stemtips
en minirapporten.

De top 12 werd 3 maanden later uitge-
nodigd zonder te weten welke plek hij
of zij bekleedde in de ballonnenlijst.
De spanning onder de kinderen was
voelbaar maar werd gedurende de
middag nog verder opgebouwd. Eerst
werd er namelijk een speciaal kinder-
welkomstdrankje geserveerd. De win-

naars mochten daarna o.a. zelf mas-
kers maken en cake versieren. En toen
de gelukkigen het bijna niet meer
hielden was daar eindelijk directeur
Yolanda Bensink met de verlossende
ranglijst. De ballon van winnaar Pe-
pijn had wel een hele gunstige stroom
te pakken gehad. En was zodoende

658 km van Wichmond weggewaaid
tot aan Tadley in Engeland, een plaats-
je dat voorbij Londen ligt.  Dit leverde
hem een mooi cadeau op. Winnaar
Stefan (Emmen, 140 km) constateerde
ietwat beteuterd dat Pepijn dan vast
dat cadeau kreeg dat in zijn verpak-
king zoveel weg had van een bal. Maar
even later bleek hijzelf de gelukkige
ontvanger van wat inderdaad een
prachtige bal bleek te zijn. En zo ver-
liet iedereen tevreden het mooie pand
van Kindercentrum Avonturijn in
Wichmond.

Ballonnenwedstrijd Avonturijn

Wichmond - Vrijdag 12 februari j.l. werden in Kindercentrum Avonturijn
te Wichmond de winnaars van de grote ballonnenwedstrijd onthaalt en
verwend. Tijdens de officiële opening van 7 november 2009 mocht jong en
oud, nieuwsgierig of  vertrouwd een ballon oplaten ter ere van de feeste-
lijkheden.

Groenaannemingsbedrijf B.W. Jansen
ziet toekomst in dit team, getuige de
mooie tenues. Vanaf september 2010

gaat het team de competitie in. De
wedstrijden zijn in de regio en worden
gespeeld op de zondag. De Jongens-B

trainen op de donderdagavond in
sporthal de Kamp in Hengelo, dus
kom gerust een keer meetrainen. Voor
meer informatie kunt u contact opne-
men met Rob Wentink (06-22973267)
of mailen naar bestuur@svquintus.nl.

Jongens B Quintus in het nieuw!

Hengelo - Sinds afgelopen januari heeft handbalvereniging Quintus weer
een volledig B-jeugd team. Met acht man is het nog wat aan de krappe
kant, dus versterking van de selectie is altijd welkom.

Jesper Jansen ontbreekt op de foto.

Start en finish zijn bij ’t Wapen van

’t Medler aan de Ruurloseweg 114.
De inschrijving is geopend vanaf
13.00 tot 14.15 uur. De rit die is uit-
gezet door Harm Cortumme en Ger-
rit te Veldhuis heeft een lengte van
circa 50 kilometer en voert de deel-
nemers door de omgeving van Vor-

den en Hengelo. Mocht er vanwege
de weersomstandigheden twijfel
zijn over het al dan niet doorgaan
van de rit dan kan men voor de ac-
tuele informatie terecht op de web-
site www.vamc.nl of via 06-
22570656.

Midwinterrit VAMC De Graafschaprijders
Vorden. VAMC De Graafschaprij-
ders organiseert zondag 21 fe-
bruari een Midwinterrit ( oriën-
tatierit ) waaraan iedere belang-
stellende mee kan doen.

Judith Ellis is een Engelse operazange-
res, maar woont en werkt in Neder-
land. Monique van der Hoeven stu-
deerde eveneens in Engeland, Willeke

Smits is tevens koordirigente, naast
haar praktijk als kerkmusicus en orga-
niste van o.a. de Tuindorpkerk in
Utrecht.
Het programma bestaat o.a. uit het be-
roemde Stabat Mater van J.B.Pergolesi,
het orgelkoraal: ‘O Mensch, bewein
dein Sünde gross’ en Praeludium und
Fuge in C van Joh.Seb.Bach. Kortom:
een boeiend programma dat de moei-
te waard is en waarin men kan luiste-
ren naar twee prachtige zangeressen
in het Stabat Mater van Pergolesi. Aan-
vang 15.30 uur. Toegang € 7,50.

Concert Duranck
Vorden. - Zondag 21 februari 2010
geeft het DURANCK TRIO uit
Utrecht een concert in de Vordense
Dorpskerk. Het trio bestaat uit Ju-
dith Ellis, sopraan (verv. van Sonja
Roskamp) – Monique van der Hoe-
ven, alt/mezzo en Willeke Smits, or-
gel. Alle drie werken zij professio-
neel in de muziek.
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Bronckhorst heeft een goed beleid voor aanbestedingen. Daar-
naast lobbyen we in Den Haag voor meer rijksgeld om de Wmo
te bekostigen. De Wmo is aan ons opgedrongen. Aan de andere
kant is zorg dichtbij het prettigst en een goed idee om daarop
in te steken. Het gaat tenslotte om mensen. Anny Stapelbroek,
vier, en Jannie Rexwinkel, zevende op de CDA-kieslijst, vertellen
dat er al veel op initiatief van het CDA gebeurt in Bronckhorst.
“Aan de hand van de bevolkingsopbouw is in de woonvisie vast-
gelegd dat waar vraag is woningaanpassingen kunnen worden
gedaan. Er is regelmatig overleg met de corporaties hierover. Er
is in Keijenborg een pannakooi geplaatst. Zoiets doet de ge-
meente natuurlijk niet zomaar. De vraag kwam uit Keijenborg
zelf. De menselijke maat die we hier leveren houdt ook in dat je
mag vragen er zuinig mee om te gaan. Je kunt tenslotte maar
een keer je geld uitgeven.”
Volgens beide CDA-vrouwen zijn er ook voorvallen waarop de
overheid geen vat heeft. “Het is jammer als een kind naar een
andere school moet omdat de school niet meer in staat is de ge-
vraagde zorg te bieden.” Soms kan het Persoonsgebonden Bud-
get (PGB) soelaas bieden. “Hoewel de mensen in Bronckhorst

CDA: Zorg geven zoals je
dat zelf graag wilt

Welzijn en Zorg

De AWBZ is in de loop der jaren een vergaarbak gewor-
den van allerhande voorzieningen die echter ook prima-
ondergebracht zouden kunnen worden in de basisverze-
kering of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO). De kosten van de AWBZ zijn in de afgelopen tien
jaar verdubbeld tot bijna 23 miljard euro. Tijd dus voor
drastische bezuinigingen! 
Op basis van de ‘papieren indicaties’ wordt er lukraak
gesneden in voorzieningen voor chronisch zieken of ge-
handicapten, ook als zij eigenlijk niet meer in staat zijn
zelfstandig thuis te wonen. Zij worden gedwongen in
duurdere AWBZ-instellingen te verblijven of er wordt
verwacht dat familieleden dit gat in de zorg opvullen.
Oma in de achtertuin? Opa op de wachtlijst van het
woon- en zorgcentrum? De mantelzorgers? Heeft ge-
meente Bronckhorst ook genoeg woningen voor ouder-
stellen die nog heel lang zelfredzaam kunnen zijn? Hoe
mooi kan het zijn om de zorg dicht bij huis te (laten) re-
gelen, zonder dat het ontoegankelijk wordt vanwege te
hoge kosten en de regel- en wetgeving?

De gemeente Bronckhorst behoort tot de zogenaamde
Wmo-nadeelgemeenten. Dat houdt in dat het verdeel-
model ondermeer door de vergrijzing nadelig uitpakt.
Bronckhorst krijgt minder financiële ondersteuning van
de rijksoverheid dan aanvankelijk was voorgerekend
toen de Wmo werd ingevoerd. Kan de gemeente de kos-
ten binnen de perken houden en toch goede voorzienin-
gen voor zorg leveren? En heeft de burger nog iets te zeg-
gen over de kosten? Al heel snel wordt bij de Wmo ge-
dacht aan ouderen en huishoudelijke zorg. Maar hoe is
die zorg geregeld voor kinderen met het label ADHD?
Kan hij samen met zijn vrienden naar het reguliere
voortgezet onderwijs of worden zij ook verwezen naar
instellingen? De Wmo is er toch ook voor kinderen? En
kunnen kinderen voldoende meedoen aan activiteiten
als sport of hobbyclubs? Een derde van alle minder be-
deelde kinderen kan niet meedoen aan activiteiten als
sport, hobbyclubs of scouting. Wat verstaan de politici
eigenlijk de menselijke maat van de Achterhoek, het no-
aberschap?

heel tevreden zijn moeten we eraan blijven werken zorg en wel-
zijn te geven zoals we dat zelf ook graag zouden hebben. Maar
er moet wel draagvlak zijn. Je kunt politiek wel veel willen,
maar mensen moeten wel het gevoel hebben dat ze goed gehol-
pen worden. Mensen lopen vaak vast als de gezondheid achter-
uit gaat. Direct geschikt onderdak vinden wordt een lastige
zaak. Maar ook hierin timmert Bronckhorst aan de weg. Voor de
eerste opvang zijn er topkamers in verschillende woonzorgcen-
tra ingericht. En het Zorgcentrum De Bleijke in Hengelo heeft
verpleegunits voor zorg dichtbij. Mensen zijn over het algemeen
plaatsgebonden. Daar is in deze opzet rekening mee gehouden:
op de fiets kun je je partner bezoeken, zo vertelde onlangs een
blije meneer ons.”
“Het zit niet in de mentaliteit dat mensen in de Achterhoek niet
gauw zorghulp vragen. Het is de taak van de gemeente om zo-
veel mogelijk voorlichting te geven over de mogelijkheden. Er is
veel mogelijk. Mensen kunnen terecht bij het zorgloket en via
het digitale loket van het centrum van Jeugd en Gezin. Bij het
CDA staat leefomgevingen creëren waar jong en oud samen le-
ven hoog op de prioritietenlijst. De leefbaarheid in Bronckhorst
behouden is een punt van zorg voor het CDA, waar we de ko-
mende raadsperiode op in willen zetten.”

D66: Niet bezuinigen op
zwakkeren en
verenigingen
“Het is zo dat er in de komen-
de tijd minder geld beschik-
baar is voor Zorg en Welzijn.
De kosten stijgen dus zullen
we ergens moeten bezuinigen.
Waar precies is nog niet duide-
lijk. Wat we wel weten is waar
we absoluut niet op willen be-
zuinigen en dat zijn de zwak-
keren en de verenigingen.”
Gaston Wouters, lijsttrekker
van D66, vertelt dat de ge-
meente altijd moet zien dat ze
iets achter de hand heeft. Het
oormerken van de gelden voor
wie en voor wat het bestemd is
vindt D66 heel belangrijk. Om
de kosten van de toenemende
vraag naar zorg en welzijn te beheersen, heeft de politiek het
over de Kanteling van de Wmo. “Het heeft als doel meer te kij-
ken vanuit de zorgvraag. Bijvoorbeeld voor de oudere die nog
thuis woont zullen we moeten kijken naar wat de vraag is in
plaats van het aanbod in zorg. D66 is ervoor de mensen zo lang
mogelijk thuis te laten wonen en leven. Een onderdeel van de
herinrichting van de kern Zelhem is een onderdeel dat je 50
vierkantenmeter aan je huis mag bouwen om een stukje man-
telzorg te kunnen bieden of voor een extra voorziening als een
ruimer toilet en een aangepaste douche. Een mooi voorbeeld is
dat de gemeente Bronckhorst wel degelijk meedenkt met de
wensen van mensen die er leven. D66 vindt ook dat de Wmo er
is voor de mantelzorger die besluit zijn baan op te zeggen om
voor een dierbare te zorgen.”
Voor de zorg en welzijn voor kinderen is er geen speciaal beleid.
“Wel bestaat er het Persoons Gebonden Budget (PGB) waarmee
je op twee manieren hulp kunt geven: in natura of in uren. Ook
voor zorg in huis in de vorm van oppassen. Voor dit laatste moe-
ten we ervoor waken dat er geen misbruik van de gelden ont-
staan. Vandaar dat D66 voor het oormerken van de gelden is.” 
Bronckhorst heeft één Wmo-loket, die de weg naar de beschik-
bare Wmo-gelden wijst en de mensen informeert over de diver-
siteit aan mogelijkheden. Het is van belang een goede voorlich-
ting te geven. Ik denk dat de gemeente dat wel goed doet. Er zijn
meerdere ouderenadviseurs actief die informatie verzamelen,
uitwisselen tussen de werkvloer en gemeentelijke overheid voor
ondermeer een goede afstemming van de budgetten. De weg
naar het gemeentehuis is in zo’n grote gemeente een stuk lasti-
ger gebleken. Maar ook daar biedt de gemeente Bronckhorst
meerdere oplossingen. Er is zijn digitale loketten en als erom
wordt gevraagd, komt een ambtenaar op bezoek. Dit laatste
gaat natuurlijk over de bereikbaarheid van het gemeentehuis
om de zaken te kunnen regelen.” 
Waar D66 op in zet is dat we de gemeente aantrekkelijk moeten
houden en maken. Dus moeten voldoende ontspanningsmoge-
lijkheden bieden. Bijvoorbeeld de soos, de toneelvereniging in
Velswijk en alle cultuurinitiatieven. Daar wordt nog nauwelijks
gehoor aan gegeven.”

GBB: Menselijker wijs
voor elkaar zorgen

Door rigoureuze bezuinigingen vallen mensen plotseling bui-
ten de boot. Zij mogen bijvoorbeeld niet meer komen naar de
dagopvang omdat ze volgens de ‘papieren herindicatie’ deze
huiselijke zorg niet meer nodig hebben. Mensen voelen zich
ontredderd. Ook diegenen die er nog wel mogen komen.” Evert
Blaauw van GBB ondervindt als chauffeur van de regiotaxi da-
gelijks de afkalving van de zorg. Onderweg voelt hij de span-
ning die er in zorgland heerst. “Mensen zijn heel sterk afhanke-
lijk van hulp. Wie geen hulp krijgt vereenzaamt. Ik denk de
zorg in het algemeen te veel bezig met het vol schrijven van dos-
siers om de kosten zichtbaar te maken. Regeltjes en deze admi-
nistratieve vertolking kosten de gemeenschap veel geld. Ook de
bureautjes die verkopen dat zij onder het mom van ‘wij weten
de weg’ het PGB-budget (Persoonsgebonden Budget) goed behe-
ren. Het kan anders. We kunnen kijken naar het inkomen en af-
hankelijk van de hoogte een bijdrage vragen voor Zorg en Wel-
zijn. Zo houd je zorg betaalbaar in de gemeente ook voor de
mensen voor wie de weg in zorgland minder goed bekend is.
Dit is doorgaans de groep die niet graag te koop loopt met hun
problemen.”
De hulpverlenende instanties die tegen bodemprijzen voor zorg
hebben ingetekend bij de gemeente proberen hun geld via een
andere weg weer terug te krijgen. Een ziekenvervoerder ont-
vangt meer geld voor een cliënt in een rolstoel dan voor een
cliënt met een rollator. Hij zal dus ‘cliënt in rolstoel vervoerd’ in
zijn document opteken in plaats van ‘cliënt met rollator’, ver-
telt Evert Blaauw van GBB. En zo zijn er nog meer voorbeelden
die zorg door misbruik van allerhande wetjes onnodig duur
maken met de reden het in stand te willen houden. Ik vind dat
de vanzelfsprekendheid om iemand te helpen weer moet terug-
komen in de maatschappij. Elkaar een beetje in de gaten hou-
den mogen we best wat meer voor doen. De maaltijdservice sig-
naleert als iemand op een dag niet goed in orde is of de chauf-
feur kan bij de deur van de dagverzorging eventjes zeggen dat
meneer vanmorgen moeite heeft gehad met opstaan. Ik ben
ook voor een registratie van dit soort mantelzorgers op de wij-
ze zoals de kerk dat hanteert. We kunnen niet van iedereen ver-
wachten dat hij of zij mantelzorger wordt. Jonge gezinnen heb-
ben moeite het noaberschap te onderhouden omdat ze beiden
vanuit financieel oogpunt moeten werken. We moeten oppas-
sen dat de maatschappij niet te individualistisch wordt, zodat
dingen die je voor elkaar doet in regels wordt uitgedrukt. Dan
wordt geven om elkaar heel erg moeilijk als de mate ervan in
geld moet worden beloond.”
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“Als er 10 miljoen euro be-
schikbaar wordt gesteld voor
alleen mooiere straatstenen
en van de andere kant ge-
dwongen worden om fors te
bezuinigen op Zorg en Welzijn
dan vindt GroenLinks dat dit
geld beter besteed is aan Zorg
en Welzijn. Niet kiezen voor
commercie die daar aanhangt
maar in eerste instantie kie-
zen voor de gemeenschap. Be-
zuinigen op zorg voor mensen
is het laatste onderwerp waar
we de knip voor dicht doen.
Zorg en Welzijn zou in Bronck-
horst er heel anders uitzien
met 23 raadsleden van Groen-
Links. ” Ulrike ter Braak, derde op de lijst van GroenLinks, zegt
dat niet alleen geld gegenereerd kan worden van de rijksover-
heid maar ook in eigen gemeente. De vraag naar zorg zal in de
toekomst toenemen. “We zijn een plattelandsgemeente en zijn
dus meer ingesteld op vrijwilligers en mantelzorgers. In de ge-
meente hebben we beleid voor mantelzorgers. Daarmee wek je
verwachtingen en lever je automatisch een druk op de mantel-
zorger. Ik denk dat je iemand de keuzevrijheid moet geven want
moet je jezelf mantelzorger noemen als je je hulpbehoevende
moeder verzorgt, omdat je dat niet meer als vanzelfsprekend
vindt? Zo’n iemand is denk ik meer gebaat bij hulp om niet so-
ciaal gelsoleerd te raken. Want het vergt nogal wat om je gezin
te onderhouden, te werken en dan ook je moeder te verzorgen.
In de gemeente Almelo heeft een ander idee over het PGB-bud-
get gelanceerd met de naam Geluksbudget. Men richt zich daar-
bij niet alleen op chronisch zieken en gehandicapten om hen te
behoeden in een sociaal isolement te raken, maar ook hun om-
geving die voor ze zorgt. Simpelweg gaat het Geluksbudget uit
van ‘droom over wat je gelukkig maakt!’ Met een eenmalige bij-
drage (¤ 450 p/j) kunnen betrokken hun droom te verwezenlij-
ken worden zij weer actief en komen in beweging. Het vergroot
de deelname aan het maatschappelijk leven en maakt de kans
op welbevinden een stuk groter. Dit is een voorbeeld van een
mooi initiatief om het naar onze gemeente te halen.”
“ Opzicht is zorg in onze gemeente goed bereikbaar. We zijn ge-
wend aan de afstanden om het te verkrijgen. Maar wat ons wel
zorgen baart is of er wel genoeg zorgfuncties zijn en dat deze
goed zijn ingevuld en zichtbaar zijn.” GroenLinks doelt onder-
meer op het aantal huisartsen, als zij straks de keuze hebben
tussen een praktijk in het westen of op het platteland? “Achter
de voordeur is zorg wel goed geregeld, maar zodra we buiten ko-
men is bijvoorbeeld de openbare ruimte niet goed ingericht.
Woningen kunnen we beter inrichten zodat mensen hun hele
leven lang erin kunnen wonen. GroenLinks is ook voor een sub-
sidie voor een klusjesstichting die bijvoorbeeld een beugel op
het toilet hangt.”

GroenLinks: Geluks-
budget haalt je achter de
geraniums vandaan

PvdA: Zorg reikt verder
dan de Wmo; meedoen
is van belang!

Zorg en Welzijn om mensen zit voor de volle 100 procent ver-
pakt in de verkiezingsleus ‘Nieuw noaberschap’ van de PvdA in

SGP: Keuzevrijheid en
meerwaarde geven

De leefomgeving van een druk kind is veel breder dan de
school. Zo ook die van chronisch zieken, mensen met een be-
perking en mantelzorgers. “We zijn een welvarend land en heb-
ben een heel goed gefinancierd zorgstelsel. Wat beter kan is de
benadering van mensen. 
We moeten ze verder helpen en niet betuttelen door ze in een
zorginstelling te zetten.” Han Hanskamp, derde op de
SGP/ChristenUnie lijst handelt in zijn politieke denkwijze van-
uit zijn zorgboerderij in Zelhem. “Met een zorgboerderij kun je
meerwaarde bieden. Zowel aan de mens als aan het onderne-
merschap. Het is een voordelige manier van zorg voor elkaar te
hebben. Een vorm van begeleidende thuiszorg zonder dat het
veel hoeft te kosten en zonder dat de kwaliteit van zorg achter-
uit hoeft te gaan. Je kunt er veel mee bereiken”, aldus Hans-
kamp. “Op onze zorgboerderij kunnen we de eigenheid van
mensen waarborgen door hun levenswaarde te geven. Eenvou-
digweg vergroot het meehelpen op de boerderij het netwerk
van mensen. Een zinvolle dagbesteding zodat zij niet gaan ver-
hospitaliseren en achter de geraniums gaan zitten. De wijze van
benadering gaat geheel op met Bijbelse normen en waarden; de
basis waar SGP/CU het welzijn voor mensen voor ogen heeft.” 

“Zorg en welzijn moet je met
elkaar kunnen delen. In de
dagopvang brengen de cliën-
ten frisse gesprekken van bui-
ten bij elkaar. De mensen die
er komen genieten en ook de
mensen die de zorg geven
doen mee. Zo hoort het te zijn:
een vrijwillige wisselwerking
die niet gestuurd hoeft te wor-
den. Mensen doen dat met el-
kaar. Maar dit hebben we er
langzamerhand met het pa-
pieren product ‘Zorg’ en regels
bij de mensen weggehaald. En
we doen het zelf!” Josephine
Steffens, vijfde op de VVD-kies-
lijst, pleit ervoor de bureaucra-
tie er tussen uit te halen en terug te gaan naar de menselijk
maat van de Achterhoek. “Laat mensen zelf bepalen wat ze
graag willen en kijk naar wat er kan en niet naar wat er alle-
maal niet kan. Ik zeg heel vaak: ‘we hebben geen economische
crisis maar we hebben te maken met een sociaal maatschappe-
lijke crisis’. We leven in een welvaartsstaat maar we zijn niet in
staat het geld fatsoenlijk te verdelen. Door regels haal je alle ini-
tiatieven en mogelijkheden voor mensen met een hulpvraag
weg!“
Gemeentes doen aanbestedingen om zorg en welzijn in te ko-
pen. Dan zet je automatisch acht zorginstellingen tegen over el-
kaar. Je laat ze concurreren, terwijl ze een basis voor zorg en wel-
zijn moeten leveren? Dit laten wij gebeuren! Vervolgens gaan we
bij iedere hulpvraag kijken of we de vraag wel helder kunnen
krijgen voor een goed afgewogen zorgproduct. Achter de case-
manager staat een heel team met vertegenwoordigers die zich
erover buigen. Moet je eens kijken wat die ambtelijke molen de
gemeenschap allemaal niet kost! Beter is dit over te laten aan de
mensen die hulp vragen. De thuiszorg is er ook op vastgelopen.
We willen te veel managen en alles moet worden vastgelegd in
documenten. Op een morgen belt er een verpleegkundige aan
voor het wassen. De volgende die aanbelt is de prikker en dan
komt er nog iemand die je been verbindt. Er is op een andere
eenvoudige wijze zoveel mogelijk, wat wij misschien niet eens
weten. Ga terug naar de basis, denk ik dan. De overheid zal ook
zelf keuzes moeten maken: Wat willen we? De Paardendagen of
de zorg goed regelen? Als ik die vraagstel, wordt het doorgaans
stil.”
“Niet alles hoeft natuurlijk betaald te worden. De mentaliteit
moet om. Het besef moet terugkomen dat de generatie oudere
van nu, veel voor ons hebben opgebouwd. Het moet je toch een
dankbaar en blij gevoel geven als je je ouders kunt helpen? Jong
en oud samen: waarom mogen we niet een woning delen als we
dat graag willen? En waarom moeten we zo nodig bejaardenwo-
ningen bouwen als jong en oud ook in de leegstaande boerderij-
en hier in de buurt kunnen wonen. Laat de mensen op de plek
waar ze gelukkig zijn of dat eens waren. Er zijn ook mensen die
niet graag bingoën bij de dagopvang. Een oude boer wil naar
een ander boerenbedrijf. Een zorgboerderij biedt uitkomst als
een passend alternatief waarin iedereen plezier heeft. ”

VVD: Bureaucratie er
tussenuit halen
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De zorgboerderij van Han Hanskamp en zijn gezin biedt met
een werk- en hobbyplek de gelegenheid zich verbonden te voe-
len met het bedrijf en zo verantwoordelijkheid te dragen voor al
het leven op en rond de boerderij. “Kinderen met ADHD of een
andere vorm van autisme moeten zoveel mogelijk naar een nor-
male school kunnen gegaan. De scholen moeten letten op dat
zij extra leerkrachten aannemen en de gemeente moet hen
daarin faciliteren. De ouders zou je ook een dag kunnen ontlas-
ten van het kind dat aandacht vraagt, biedt de zorgboerderij een
veilige speelplek, waar hij gedurende de zaterdag kan zijn. Dit
moet een aandachtpunt van de gemeente zijn. Hier kan de ge-
meente sturend in zijn. Er valt namelijk ook iets te halen in vei-
ligheid op straat. Zo gaat de jeugd niet rondhangen. Op de zorg-
boerderij kun je je samen met die jongere richten op hele ande-
re waarden. De jeugd heeft immers de toekomst! Ook volwassen
moeten hen vooruit helpen.” 
Volgens Han Hanskamp zijn er in de gemeente Bronckhorst ge-
noeg zorgplaatsen als je bijvoorbeeld ook de kleinschalige woon-
voorzieningen meetelt, waar ook begeleidende zorg aanwezig
is. Waar volgens SGP/CU niet op bezuinigd mag worden zijn de
aanpassingen in woningen en de acute zorghulp. Dit laatste
vindt de partij niet meer als vanzelfsprekend: de woningaanpas-
singen niet meer als duurzaam. “Mensen kunnen zo langer zelf-
standig thuis wonen en ook dit geeft uiteindelijk minder kos-
ten.”

Bronckhorst. ‘Bij minder geld zullen we altijd kiezen voor men-
sen in plaats van stenen, want mensen maken de samenleving’.
De PvdA wil daarmee zeggen dat er behalve middelen uit de
Wmo voor zorg en welzijn, ook de leefbaarheid en het kunnen
meedoen een grote rol spelen. Zeker voor de mensen die onder
een bestaansminimum moeten leven. De PvdA waakt voor de
120 procent norm om te voorkomen dat inwoners die het niet
zo breed hebben worden uitgesloten van deelname aan het so-
ciale leven. De norm houdt in dat mensen met een inkomen tot
120 procent van het sociale minimum met een extra bijdrage in
de kosten voor bijvoorbeeld sporten, kunnen worden geholpen. 
Marijke Melsert, zevende op de PvdA-lijst en huidige wethouder
Peter Glasbergen, tweede op de kieslijst leggen uit dat hoewel de
gemeente voor een fors pakket aan bezuinigingsmaatregelen
staat, het zeker zo belangrijk is te kijken naar de sociale infra-
structuur van de gemeente. “Het komt erop neer dat wij ons tel-
kens de vraag stellen: ‘hoe ziet Bronckhorst er in 2020-2025 uit?
Hoe is het er dan te vertoeven? Want wat is Bronckhorst zonder
voetbalvereniging en hobbyclubs?’ Onze inzet tegen de gevolgen
van vergrijzing, bevolkingskrimp en de dreigende leegloop van
het platteland is de krachten bundelen en de mensen laten zien
dat bijvoorbeeld de voetbalkantine en de grasmat voor meerde-
re doeleinden te gebruiken zijn. Meerdere verenigingen kunnen
van deze accommodatie gebruik maken. Welzijn betekent ook
dat je betrokkenheid kan vragen van mensen. Dit is duurzamer
dan direct de centen te geven voor een voorziening waarom
men vraagt. Want anderen hebben ook geld nodig. Bezuinigen
leert ons meer ‘out of the box’ te denken: hoe kan het anders?
En hoe kunnen we geld generen? Op grond van zorg voor elkaar
hebben, kunnen we basale keuzes maken voor een levendig en
duurzaam Bronckhorst.”
Voor een goede uitvoering van de Wmo richt zich voor de PvdA
op de vraag: eerst kijken naar wat een chronisch zieke of iemand
met een beperking nog wil en kan, in plaats van wat hij niet
meer kan. De rol van de gemeente die daarin is weggelegd is: de
mensen informeren over de Wmo en het ‘consulteren’. “Zo zou
je het kunnen noemen: zorg- en welzijnsorganisaties bij elkaar
brengen zodat zorg, beter, directer en goedkoper kan worden ge-
leverd. Wmo is ook aandacht hebben voor de jonge mantelzor-
ger. Er zijn kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar die al een
speciale
last op hun schouders hebben omdat hun ouders niet bij mach-
te zijn voor hen te zorgen. In de infovoorziening heeft de ge-
meente specifieke aandacht voor dit. We hebben contacten met
instanties om te helpen deze kinderen te ontlasten.”



De Prinses zelf had met haar gevolg op
een speciale wagen plaats genomen.
Trouwens wel een wagen met ‘een ver-
haal’. In de aanloop naar de bekend-
making van de nieuwe Prinses ( in dit
geval dus Joke Bulten zelf) had zij de le-
den van de Vordense auto- en motor-
club, waarvan zij een fervent lid is, op-
geroepen om met het oog op het 60 ja-
rig jubileum van de club (najaar 2010)
een ‘reclamewagen’ te bouwen. Im-
mers, heel Vorden moest toch van dit
jubileum op de hoogte worden ge-
bracht, zo vond zij. Maar wat Joke er
niet bij vertelde was dat zij Prinses zou
worden en dat deze reclamewagen

voor het carnavalsweekend tot praal-
wagen omgebouwd zou worden . En zo
zwaaide Hare Dorstlustige Hoogheid
Prinses Joke en Adjudante Marian zon-
dagmiddag met een grote glimlach
naar haar ‘onderdanen’ ! Aan deze
‘kleine maar fijne’ optocht werd ook
medegewerkt door het dweilorkest De
Schaddestekkers uit Ruurlo. Overigens
werd de wagen ‘ Happy Big Medler’ van
het Medler tot de mooiste uitgeroepen
.Na afloop was er voor de jeugd in
school de Kraanvogel de theatershow
Peter en de Vliegmachien. In de feest-
tent tot slot een carnavalsfeest met
o.m. medewerking van Kasbendjen.

Mini Carnavalsoptocht Kranenburg

Vorden - Zaterdagavond sprak Prinses Joke de Eerste tijdens haar procla-
matie de wens uit dat er ooit nog eens weer ( net als ruim een kwart eeuw
geleden ) een ouderwetse carnavalsoptocht in de Kranenburg zou worden
gehouden. ‘Neem een voorbeeld aan het buurtschap Medler’, zo sprak de
Prinses. Wel ‘Medler’ voegde de daad bij het woord en was het zondagmid-
dag tijdens de mini- optocht met een wagen present.

Happy Big Medler

Kranenburg met eigen wagen

Zo begon Prinses Joke zaterdagavond
haar toespraak. Verder zei ze tijdens
de proclamatie: ‘Iedereen heeft te-
genwoordig de mond vol over hoe ze
vinden dat het moet maar zelf wei-
nig bijdragen. 
Wij hebben hiervoor een lijfspreuk
NIET LULLEN MAAR DOEN. 
Ten tweede: Wij willen de carnavals-
optocht weer terug naar de Kranen-
burg. Neem een voorbeeld aan het
buurtschap Medler !
Ten derde: ‘ Wij hopen dat de project-
ontwikkelaar de starters voor de

nieuwbouw niet vergeet. 
Ten vierde: Dat de samenwerking
met Ratti en de Kraanvogel zo mag
blijven. 
Ten vijfde: ‘Voor ons is iedereen ge-
lijk. Laat dit zien met een High Five’. 
Ten zesde: ‘Laat de auto thuis. Ga
met de fiets of laat je rijden. 
Ten zevende: ‘ Als het carnaval nog
niet was uitgevonden, hadden wij
het gedaan! 
Ten achtste: ‘Wij gaan veel plezier ma-
ken en we gaan net zo met andermans
spullen om als met die van ons zelf. 
Ten negende: ‘Dat het spreekwoord
‘Beter één pilsje in de hand dan tien
in de lucht, niet geldt met carnaval. 
Ten tiende: ‘Het is verboden om tij-
dens dit carnaval te jammeren of te
treuren. Lach, want lachen is ge-
zond. 
Ten elfde: gaan wij, Prinses en Adju-
dant nu voorop in de polonaise en
sluiten af met ons motto: ‘NIET LUL-
LEN MAAR DOEN !!

Proclamatie 
Prinses Joke de Eerste
Kranenburg -  ‘’Wij Prinses Joke de
Eerste bijgestaan door Adjudant
Marian, gesteund door de Stich-
ting Kranenburgs Carnaval, kun-
nen ons geen mooier begin wen-
sen om als allereerste Prinses Car-
naval uit de Kranenburgse ge-
schiedenis, midden in deze tent
vol feestgangers, onze verklaring
aan jullie te presenteren’. De show met als titel ‘ Plankenkoorts

in de tent’, werd georganiseerd door
de Stichting Kranenburgs Carnaval.
Van plankenkoorts was nauwelijks
sprake. Er werd met volle overtuiging
gezongen en gedanst. Prachtige kos-
tuums en vele ‘toeters en bellen ‘
maakte het geheel tot een geweldige
happening. Presentator Herbert Rut-
gers raakte blijkbaar zo onder de in-
druk van het gebeuren dat ook hij als
de ‘Jan Smit Band’ een duit in het
(playback) zakje deed. 

Voor de jury bestaande uit de ‘oude’
Prins Richard, Adjudant Willem, Ma-
rieke Besselink en Gerard Tempelman

verre van gemakkelijk om tot de juiste
winnaars te komen. De jeugd tot 12
jaar streed om de Kasbendjen Bokaal.
Die werd gewonnen door de vijf mei-
den Cato, Ilse, Bente, Brigit en Zanne
met een vertolking uit ‘Junior’s Song-
festival. De tweede prijs ging naar Am-
ber, Ella en Sterre met ‘ Druk, druk,
druk’. De derde prijs was voor de ‘Dik-
dakkers’ (cowboys en Indianen). 

In de categorie 12 t/m 15 jaar ging de
Sueters Wisselbokaal eveneens naar
een meidengroep ( Merel, Linde, Sas-
kia, Anique en Anouk ) met ‘Swing Sis-
ters’ . De tweede prijs was voor Wiene-
ke met het nummer ‘Lulu’. De derde
prijs was voor Roel, Jelle en Jordy met
een persiflage op André van Duin. De
volwassenen (vanaf 16 jaar) streden
om de Kranenburgs Carnaval Bokaal.
Die werd gewonnen door Jan Groot
Roessink en Silke Winkels met een pa-
rodie op ‘Paradise on the Dashboard
Light’. 
Op de tweede plaats: Bas, Rik en Romy
met een nummer van ‘Queen’. De der-
de prijs werd gewonnen door Brigit,
Brenda, Linda, Anouk en Thomas (mu-
sical).

Prachtige acts Playbackshow
Vorden. Het was voor de deelne-
mers aan de playbackshow gewel-
dig om vrijdagavond tot aan het
middernachtelijk uur bedolven te
worden onder de ovaties van het
publiek. Een volle feesttent met
vrijwel allemaal bezoekers die het
beste als ‘supporters;’ omschreven
kunnen worden. Iedere ‘artiest’
werd ondersteund door vaders,
moeders, vrienden, kennissen
noem maar op. Super Sleazy is met de komst van gita-

rist Robert Raspe, in december vorig
jaar, weer helemaal klaar om de podia
te bestormen! 

Ontstaan als gelegenheidsbandje  voor
de Grote Prijs van Vorden. 

Volgens de jury was het allemaal net
iets té hard en té vet! Wat moet je daar
nu weer mee… Doorgaan natuurlijk
en Super Sleazy denderde verder!

Super Sleazy staat garant voor vette,
vurige rockcovers van o.a.Triggerfin-
ger, Queens Of The Stone Age, Stereop-
honics, Beth Hart, Sass Jordan, RHCP
enz. VET, HARD, STRAK, ……SLEAZY!!!
www.supersleazy.nl

Super 

Sleazy in 

La Bicyclette
Vorden - De band Super Sleazy
treedt a.s. zaterdagavond 20 fe-
bruari op in Cafe La Bicyclette in de
Vaaltstraat in Zutphen.
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www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PHP PROGRAMMEUR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr.; VDB00831

Werkzaamheden;
De werkzaamheden bestaan uit het bedenken, ontwikke-
len en integreren van internettoepassingen. Je volgt de
ontwikkelingen in het vakgebied om zo de kwaliteit van
de oplossingen te blijven verbeteren. 

Functie eisen;
- HBO werk- en denkniveau;
- minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
- ruime ervaring met MySQL, AJAX, JavaScript, Jquery,

XML en XHTML;
- je bent een teamspeler die kennis vraagt en deelt.

TELEFONISTE/RECEPTIONISTE M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenr.; VIW0000

Werkzaamheden;
Je houd je bezig met het aannemen van inkomende
gesprekken en zorgen voor een juiste en snelle door-
verbinding. Daarnaast noteer je boodschappen bij afwe-
zigheid van de betreffende persoon, registreer je ge-
sprekken, verzend je faxen en verzorg interne/externe
postbehandeling. Het beheren van vergaderruimtes en
de keuken en licht administratieve werkzaamheden zijn
ook onderdeel van deze functie. Indien noodzakelijk
assisteer je op andere afdelingen.

Functie eisen;
- MBO werk- en denkniveau;
- representatief, communicatie, stressbestendig;
- discreet en accuraat;
- ervaring met Word, Excel en MS Office Outlook;
- ervaring met telefooncentrale’s is een pré.

AFWASHULP M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenr.; VVN00001

Werkzaamheden;
Belangrijkste onderdeel van je functie is het schoon-
maken en afwassen van het bestek, de borden, etc.
Het Schoonhouden van de werkplek en het opruimen
en inruimen van het schoongemaakte gereedschapen
horen ook bij je functie.

Functie eisen; 
- Ervaring als afwasser is een pré;
- beschikbaar in weekenden en vakanties;
- harde werker;
- flexibel inzetbaar.

WEBPDEVELOPER M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenr.; VJB00029

Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van
webapplicaties/websites voor klanten. Daarnaast ontwik-
kel je bestaande modules door en denk je mee over de
ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Het definiëren en
bewaken van richtlijnen volgens de W3C-standaarden,
vertalen van visuele concepten en ontwerpen (PSD’s)
naar werkbare templates is ook onderdeel van je functie. 

Functie eisen;
- MBO/HBO werk- en denkniveau;
- kennis van PHP, MySQL, CSS, HTML en Javascrip;
- ervaring met grafische programma’s Photoshop,

Imageready, Illustrator en Dreamweaver;
- minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
- zelfstandig kunnen werken. 

Informatie over Markenheem, de functie en de procedure 

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

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.

Voor onze flexpoule hebben we meerdere vacatures per 1 juni 2010 voor de functie van:

Verzorgende m/v
Vacatures van 24 uur tot maximaal 32 uur per week

Kijk op www.markenheem.nl voor meer informatie

Oxalis bloemen- en
plantenshop

Voor onze filialen 
Groenlo, Lichtenvoorde en Doetinchem

zoeken wij:

a. Gediplomeerde bloembinders(sters)

b. Leerling bloembinders(sters)
(degene die deze opleiding via het leerlingstelsel volgt)

Reacties alleen schriftelijk

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

Vorden BV

zoekt op korte termijn

een enthousiaste medewerker M/V
voor bediening en schoonmaakwerk

Horeca-ervaring is een pré,
maar niet beslist noodzakelijk.

Informatie over de omvang en de inhoud
van de functie verschaft beheerder

Roel van Nijen, telefoon: 0573-441583

Stuur uw sollicitatie vóór 15 maart naar:

t.a.v. Roel van Nijen
Beukenlaan 1

7244 BB BARCHEM
dorpshuis@onderschoer.nlwww.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ZELFSTANDIG WERKEND KOK M/V
Omgeving Zutphen - fulltime - vacaturenummer;
VJB00080

Voor een restaurant in de omgeving van Zutphen zijn wij op
zoek naar een Zelfstandig werkend kok.

In samenwerking met collega’s houd je je bezig met het
samenstellen van menu kaarten en het mede bepalen van
het keuken/bedrijfs beleid. Ook het verzorgen van bestellingen
is een van je taken.

Van belang is dat je beschikt over een afgeronde MHS of
HHS opleiding. Gezien de zwaarte van de functie word dien
je te beschikken over ervaring in diverse soorten keukens.




