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Herbert: “De vrijwilligers zijn onder-
verdeeld in allerlei werkgroepen met 
ieder zijn/haar eigen taak: opbouw 
tent, bardiensten, controlewerkzaam-
heden e.d. Waar ik blij mee ben is dat 
we tegenwoordig veel jonge vrijwil-
ligers hebben, die ook weer nieuwe 

ideeën aandragen. Komend carnaval 
mag er voor het eerst geen alcohol 
geschonken worden aan jongeren 
beneden de 18 jaar. “Wij zijn daarop 
voorbereid en zullen goede controle 
uitoefenen. Ik verwacht geen proble-
men. Dat is trouwens al die jaren al 

het geval, nooit trammelant. Ik ben 
er best trots op dat de (verplichte) be-
veiligingsmensen tot nu toe nauwe-
lijks in actie behoefden te komen”, zo 
zegt Herbert Rutgers.
Het carnaval in de Kranenburger 
begint vrijdag 28 februari in school 
Kraanvogel met het kindercarnaval. 
Daar zullen Prinses Angela en haar 
Adjudant Brigit ongetwijfeld voorop 
gaan in de vrolijke kinderpolonaise. 
De Prinses zal die morgen tevens de 
trekking van de verloting verrich-
ten. Vrijdagavond hebben Prinses 
en Adjudant zitting in de jury die de 
playbackshow beoordeelt. De show 
wordt gehouden in de grote feest-
tent nabij het complex van de voet-
balvereniging Ratti. Onder het motto 
‘Plankenkoorts in de tent’ zullen een 
groot aantal solisten en groepen hun 
beste beentje voorzetten. Aan het 
eind van de avond worden er prijzen 
uitgereikt voor de beste acts. Er zijn 
drie categorieën: jeugd tot 12 jaar, 
jeugd tot 16 jaar en de groep vanaf 16 
jaar. Men kan zich nog t/m woensdag 
26 februari aanmelden via e- mail: 
h.rutgers6@telfort.nl De presentatie 
van de playbackshow is in handen 
van Richard Ooms en Herbert Rut-
gers.
Zaterdag 1 maart is het overdag rus-
tig in het buurtschap. Dat wordt la-
ter vanaf 20.30 uur wel anders. Dan 
vindt het grote carnavalsbal plaats 
met medewerking van de band met 
de toepasselijke naam Bachus! De 
mooist verklede groep of solist krijgt 
die avond de bokaal “De Carnavalist” 
uitgereikt. Herbert Rutgers: “ Gezien 
de resultaten van onze schaatsers 
tijdens de Olympische Spelen in Rus-

land verwacht ik veel feestgangers in 
een Oranje- outfit. Wat wel zeker is, 
wanneer je niet verkleed bent, val je 
op”. Overigens wordt het feestgedruis 
rond de klok van 21.11 uur onderbro-
ken. Dan wordt eerst afscheid geno-
men van Prinses Angela en Adjudant 
Brigit. Vervolgens wordt de nieuwe 
Prins/Prinses geïnstalleerd.

In de Kranenburg en Vorden hou-
den ze zich al maanden bezig met de 
vraag “Wie zal het worden”? Herbert 
Rutgers: “Het gissen is in volle gang. 
Ik zegt niets, maar ik wil wel een tip 
geven: “De nieuwe Prins en Adjudant 
staan in de brand. Ze staan borg voor 
een gezellig carnaval”. Dus wordt 
het in ieder geval een Prins? Her-
bert lacht geheimzinnig maar ‘Ik zeg 
niets”. Zondagmiddag 2 maart wordt 
het carnaval besloten met om 14.30 
uur de start van de mini- optocht 
vanaf de feesttent aan de Eikenlaan 
door de Kranenburg. Hieraan zal het 
dweilorkest De Schaddenstekkers uit 
Ruurlo medewerking verlenen. Weer 
terug wordt in school de Kraanvogel 
het kindercarnaval gehouden met 
medewerking van Theaterfiets. Alle 
kinderen van de plaatselijke basis-
scholen zijn welkom. De entree is 
gratis, bovendien zullen de kinderen 
getrakteerd worden op een hapje en 
een drankje. De kosten worden be-
taald uit de opbrengst van de verlo-
ting. In de feesttent barst gelijkertijd 
een “ouderwets carnavalsfeest” los 
met medewerking van de band DOGZ 
en DJ Martin. Maandag 3 maart ko-
men de vrijwilligers opnieuw bijeen. 
Eerst om de boel op te ruimen, ge-
volgd door een gezellige “na- zit”.

Voor de 25ste keer Kranenburgs Carnaval

Vorden - In het buurtschap Kranenburg wordt in het weekend vrijdag 
28 februari, zaterdag 1 maart en zondag 2 maart carnaval gevierd. 
Geen jubileum, want het feest der narren kent andere jubilea zoals 
bijvoorbeeld bij elf jaar, 22 jaar etc. Dat op de Kranenburg jaar in, jaar 
uit carnaval wordt gevierd, heeft volgens bestuurslid Herbert Rutgers 
alles te maken met de circa 30 vrijwilligers die de vereniging rijk is.

Prinses Angela en Adjudant Brigit nemen afscheid.

De Bronckhorster Uitdaging richt zich 
op het verbeteren van de leefkwaliteit 
van inwoners uit de eigen gemeente, 
door bedrijven en maatschappelijke 
organisaties (meer) samen te laten 
werken. De Bronckhorster Uitdaging 
verzorgt tijdens het ontbijt een korte 
presentatie zodat de aanwezigen een 
indruk krijgen wat dit initiatief voor 
hun stichting of vereniging zou kun-

nen betekenen. Ook zal een wethou-
der van de gemeente Bronckhorst bij 
het ontbijt aanwezig zijn en vertellen 
waarom de gemeente dit initiatief on-
derschrijft. Er is gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Het ontbijt wordt 
mede mogelijk gemaakt door lokale 
ondernemers.
De organisatie is blij dat het Kultur-
hus Het Dorpscentrum haar ruimte 

beschikbaar stelt. Iedereen die op 
welke wijze dan ook zijn/haar vrijwil-
lige steentje bijdraagt aan de lokale 
samenleving is welkom. De Bronck-
horster Uitdaging heeft de afgelopen
weken geprobeerd om zoveel mo-
gelijk verenigingen en stichtingen
rechtstreeks te benaderen. Helaas 
heeft men lang niet alle e-mailadres-
sen kunnen achterhalen. Daarom zijn
verenigingen of stichtingen die geen
uitnodiging via de e-mail hebben ont-
vangen uiteraard ook welkom bij dit
ontbijt. Graag aanmelden via de mail:
info@bronckhorsteruitdaging.nl.

Voor stichtingen en verenigingen

De Bronckhorster Uitdaging organiseert ontbijt
Vorden - Dinsdag 25 februari organiseert De Bronckhorster Uitdaging 
tussen 8.00 en 9.00 uur in Kulturhus Het Dorpscentrum te Vorden een 
ontbijt voor bestuursleden van alle stichtingen en verenigingen uit de 
gemeente Bronckhorst.

De kinderen hadden ook allemaal ge-
hoor gegeven aan de oproep om hun 
knuffeldier mee te nemen. Dieren, 
de Ark, de regenboog en natuurlijk 
Noach stonden centraal tijdens deze 
dienst. Het verhaal werd verteld en 
uitgebeeld door de kinderen.

Er waren namelijk echte regengelui-
den, de ark werd gebouwd door de 
kinderen op aanwijzingen van No-
ach. Er vloog een duif door de kerk 
en aan het einde van de dienst was 
er een regenboog te zien. Tussendoor 
speelden Jasmijn en Annelore samen 
op hun instrumenten.

Noach in de gezinsdienst

Vorden - Op zondag 16 februari was er in de Hervormde Kerk een ge-
zinsdienst met als thema Noach. Rond 9.45 uur begon de kerk goed vol 
te lopen met opa’s, oma’s, ouders en kinderen.

Special

www.weevers.nl

Laat ook uw speciale krant 
onze zorg zijn. Vormgeving, 
redactie, opmaak, 
verspreiding: wij denken 
graag met u mee!

 

Openingstijden: maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Eland | Hengelo (Gld) | Raadhuisstraat 53 | T: 0575 46 37 77

Bij de Plus parkeert u voor de deur!

Cherrytomaten
grote bak à 400 gram nu 0.99

1.49

Geldig van 17-2-14 t/m 22-2-14

www.d66bronckhorst.nl 



Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers Grafimedia
Telefoon: (0575) 55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws op 
www.contact.nl
Daar vindt u ook 
de volledige 
inhoud van deze 
krant en het 
 openbare archief.

! nnp

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes  7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer  0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden,  4,24 (incl. btw) extra. Reacties 
naar Weevers Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA  Vorden. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à  4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

HOBBY en KAARTENBEURS

op 23 febr. in zaal Spilman, Mr. 

Nelissenstraat 21 te Beltrum. 

Met div. demo’s en workshops 

van 10.00 tot 17.00 uur.

Te koop

ELEKTRISCHE ROLSTOEL

Type Foxtrot Practicomfort

t.e.a.b. Tel. 06-45948622

Te huur CARNAVALS KLEDING

vanaf 10,00 DS Design

Molenkolkweg 33 Steenderen

0575-452001

TE HUUR  AUTOBOX

CENTRUM VORDEN € 33,-P/M

0575 - 551417

Inkoop oud goud
Beelden in brons

Occasions - Reparaties

Van uw 
oude trouwring 
maken wij een 

modern sieraad.
Atelier

Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8

Vorden
0575-550725

Peter
40 jaar

De maanden januari en februari

Daar word je vrolijk van!

10% op alle
uitnodigingen

Lisa 6 jaar!

UITNODIG ING

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

Gezocht: ruiter of amazone

Wie wil graag paard rijden op

een ervaren paard.

Br.o.n.: 07-02, richten aan de

uitgever.

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

OP=OP ALLE KLEUREN 

HISTOR HOOGGLANS 
EN ZIJDEGLANS LAK

50% KORTING
250 CC € 6,75

750 CC € 13,50
ACTIE GELDIG T/M 1 MAART 2014

DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-

19.30 uur.

Tandarts
Zaterdag 22 en zondag 23 februari, G.M. Wolsink. Tel. 0573-402124 

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
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

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 gemeente
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. 

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 

via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan 

ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen 

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

tijdens kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 

75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten tot de 

eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 

Zutphen - Eerbeek.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

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

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 
bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 
voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 
Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 
www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.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.

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 e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 
lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / 
(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 
gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 
lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: 
De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; Nijntje in Halle; 
Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; Hummeloord in 
Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. 
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.
Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donder-
dag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-
14.00 uur.

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

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX  Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 23 februari 10.00 uur: ds. M. de Goei-Jansma

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 februari 10.00 uur: ds. H. Westerink

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 23 februari,  10.00 uur, ds. J. Bouwmeester

R.K. kerk Vorden
Zondag 23 februari 9.30 uur Eucharistieviering. vg. F. Zandbeld, 
em.-priester.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 februari 17.00 uur Woord en Communieviering, vg. 
M. Peters, pastoraal werker.

Weekenddiensten

Dagmenu’s 19 februari t/m 25 februari
Dagmenu om mee te nemen € 7,75. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 9,00. Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.)
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 
uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 19 februari
Tomatensoep / Wiener rostbraten, aardappelen en groente

Donderdag 20 februari
Zuurkoolovenschotel met gehakt en ananas, verse worst, zuur-
garnituur / apfelstrudel met vanillesaus en slagroom

Vrijdag 21 februari
Champignonsoep / Weense vis met ravigotesaus, aardappelsa-
lade en rauwkostsalade

Zaterdag 22 februari (alleen afhalen / bezorgen)
Gehaktbal in jus met frieten en raukostsalade / IJs met slagroom

Maandag 24 februari
Gesloten

Dinsdag 25 februari
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs met slagroom

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

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

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

Praktijk Van ziel tot ziel

(gesprekken en workshops).

www.intuitievepraktijk.nl

Midwinterhoorn bouw- en

blaascursus: De midwinter-

hoorngroep D’Olderoop in Zel-

hem, wil bij voldoende deel-

name in de herfst van 2014

een bouw en blaascursus

verzorgen. Opgave graag voor

10 maart met 0575-452179

henk.wentink@hetnet.nl.

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

Alleen op afspraak.



Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29
Mob. (06) 18642578

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

HAARMODE EN
HAARWERKEN

voor
haarwerken/pruiken,
persoonlijke aandacht
en privacy

Sylvia Waenink
Het Jebbink 45, 7251 BJ  Vorden

Bel voor een afspraak, tel. 0575 - 46 30 66
Behandelig volgens telefonische afspraak

www.sylviahaarmode.nl
info@sylviahaarmode.nl

OP=OP ALLE KLEUREN 

HISTOR HOOGGLANS 
EN ZIJDEGLANS LAK

50% KORTING
250 CC € 6,75

750 CC € 13,50
ACTIE GELDIG T/M 1 MAART 2014

DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Ze zijn er weer !!!!
Raapstelen  
heel 400 gr. € 1.99 gesneden 400 gr. € 1.99
Fuji appelen van topteler Marlene kg € 2.99
Deze week op ons gehele assortiment

Rauwkosten 2+1 gratis
De beste Snijbonen van dit moment

heel 400 gr. € 1.99 gesneden 400 gr. € 2.99
Maaltijdkoopje! 
huisgemaakte Macaroni of Spaghetti met

GRATIS bakje rauwkost naar keuze  2 pers. € 9.98

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 25 februari 2014

Ook bij u voor de deur?

Neem even contact op 

voor de mogelijkheden!
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij aankoop van 3 kampioensteaks

GRATIS stroganoffsaus

SPECIAL

Kipstrudel

per stuk 175

VLEESWARENKOOPJE

Gebr. gehakt + Saksische 
leverworst

2 x 150 gram 295

KEURSLAGERKOOPJE

Gekruid Gehakt +
Speklappen

500 gr. + 4 stuks 650

MAALTIJDIDEE

Babi
pangang

500 gram 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax 0575-55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Telefoon: 0575 - 55 27 49
(24 uur per dag, ook in het weekend)

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

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel 
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw 

eigen wensen te bespreken. 

Wij denken graag met u mee.

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

Tandprothetische Praktijk Diseraad
D e  s p e c i a l i s t  v o o r  u w  k u n s t g e b i t

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

tevreden over hun kunstgebit. Het doet pijn, zit los of is

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

Belt u gerust voor een afspraak. U bent van harte welkom!

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

L a a r s t r a a t  1 9 ,  Z u t p h e n   T e l : 0 5 7 5 - 5 4  1 6  0 2

w w w. t p p d i s e r a a d . n l  

Zat. 22 februari
in het café:

THE VOICE PARTY
vanaf 22.00 uur

Zon. 23 februari
in de carnavalstent:

O.N.K.  
FRIKANDEL ETEN

Administratiekantoor     WASSINK

Verzorging
Belastingaangifte

 Overige dienstverlening:
 • Verzorgen administraties
 • Salarisverwerking
 • Jaarrekeningen
 • Omzetbelasting
 • Fiscale adviezen

Spittaalstraat 112 t 0575 - 511 879
7201 EH Zutphen f 0575 - 518 545

info@administratiewassink.nl
www@administratiewassink.nl



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

De inrichting van uw keuken, badkamer en woonkamer is onlosmakelijk verbonden met 

uw persoonlijke stijl en sfeer. Met Bouwcenter HCI kiest u dié keuken, badkamer of vloer 

die bij u past. Die aansluit bij uw eigen wensen. Deze maand doet u dit extra voordelig 

want bij HCI betaalt u de gehele maand februari geen BTW op keukens, badkamers of 

tegels! Deze actie is geldig tot en met 29 maart 2014. Geldt niet op de montage of icm 

andere aanbiedingen. Kijk voor meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl.

Hengelo (Gld) Kruisbergseweg 13 Zevenaar Ampèrestraat 3 Telefoon (0575) 46 81 81 www.binnenhuiscenter.nl

Let op:

Wij verkopen 
geen keukens in 

Zevenaar

Betaal GEEN BTW!   

PLUS
Rundergehakt
Per kilo

PLUS Gebraden 
reepjes in saus
Beenham in babi pangangsaus, 
fricandeau in ketjapsaus of kip in piri piri saus  
Bak 300 gram  

2.99

1.99

PLUS 
Handsinaasappelen
Net 2 kilo

2 KILO

Zuydpunt
Cabernet Shiraz of
Chenin Viognier fl es 75 cl,
combineren mogelijk      
2 fl essen     

11.98   5.99

  1+1
2 HALEN, 1 BETALEN

5.75KILO

3.99 
3.29PER BAK

2.49 

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

Geldig in week 8 (zondag 16 t/m zaterdag 22 februari 2014) 

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; 
kijk voor overige voorwaarden op www.plus.nl/nergensgoedkoper.
Voor 1+1 geldt: U krijgt 50% korting op de totaalprijs. 
  
Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen 
bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

PLUS Eland - Hengelo (Gld)
Raadhuisstraat 53, T: 0575 46 37 77
maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, 
zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Heeft u een drukke baan, een druk 
gezin, een hekel aan strijken, 

of komt u er door ziekte of ouderdom 
niet meer aan toe?

STRIJKSERVICE WILLEMIEN 
neemt het u graag uit handen!

Kijk op:
www.strijkservicewillemien.nl

of bel:
06-12687257

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

Maandaanbieding FEBRUARI
Zie onze vernieuwde website:
www.spannevogel.nl
of de Facebookpagina:

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



Contact met de Politiek

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

Jannie, 14 jaar, kan niet goed leren. Ze spijbelt, 
heeft verkeerde vrienden en heeft een avond 
op het politiebureau gezeten. Ze lijkt depres-
sief en eet verontrustend weinig. 
Het is nu voor Jannie en haar ouders en voor 
medewerkers in de jeugdzorg, vaak niet duide-
lijk wie wat doet: De politie? Maatschappelijk 
Werk? Bureau Jeugdzorg? De school? De huis-
arts? De psycholoog? Er ligt een grote uitda-
ging de hulp duidelijker te regelen én dat veel 
dichter bij de mensen te doen.
Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verant-
woordelijk voor het organiseren van de jeugd-
zorg. Ook Bronckhorst is druk met de voorbe-
reidingen. Het wordt gemakkelijker advies en 
informatie te krijgen en het wordt moeilijker 
om in aanmerking te komen voor gespeciali-
seerde jeugdzorg. Wij van de PvdA merken dat 
ouders, cliënten, medewerkers in zorg en on-
derwijs en huisartsen, niet weten waar ze aan 
toe zijn. Wie krijgt straks de regie in Jannie’s 
gezin? Wie krijgt daar geld voor? Mogen we 
Jannie verwijzen naar gespecialiseerde psychi-
sche hulp? Of is het geld dan op?
De PvdA ziet voordelen als de gemeente de 
jeugdzorg gaat regelen, maar dringt aan dat 
het goed gebeurt.

1. Overleg continu met 
alle partijen en zeker 
met organisatie van cli-
enten.
2. Regel dat inwoners goed geïnformeerd wor-
den over het aanbod, het PGB en over de gege-
vensuitwisseling tussen gemeente en zorgaan-
bieders.
3. We verwachten dat de gemeente stevige 
kwaliteitseisen stelt aan zorgaanbieders en 
vrijwilligers.
4. Werk maximaal regionaal samen, Bronck-
horst is te klein om alle soort hulp in de lucht 
te houden.
5. Tenslotte: zorg voor de meest kwetsbare kin-
deren, jongeren en voor hun ouders. De PvdA 
vindt dat we het als samenleving verplicht zijn 
daar altijd goede zorg 
en opvang voor te rege-
len. En hulp vragen be-
tekent niet dat je faalt, 
toch?

Annelies Lichtenberg, 
lijsttrekker PvdA 
Bronckhorst

Nog veel onduidelijk over de jeugdzorg

De bewoners van het gebied Bronckhorst 
Noord grenzend aan de gemeente Zutphen zijn 
door diezelfde gemeente uitgenodigd voor een 
informatie bijeenkomst over een verkennend 
onderzoek naar plaatsing van windmolens in 
dit gebied, zgn. zoekgebied.

Zoals de uitnodiging al aangaf is het verken-
nend en is er afstemming geweest met de ge-
meente Bronckhorst.
Afstemming is er geweest, echter alleen om de 
belanghebbenden persoonlijk uit te nodigen.
Kenmerkend aan de zoekgebieden is dat drie 
van de vier zoekgebieden aan de rand van de 
gemeente liggen en dat de zoekgebied cirkel 
in dit geval ook op Bronckhorst grondgebied 
gelegen is. De vierde is het terrein op de Mars 
alwaar al windmolens staan.

Informatief voor de burgers in dit gebied was 
de avond allerminst doordat men alleen argu-
menten kon aandragen waarom wel of niet.
Hierdoor kan de gemeente Zutphen aangeven 
dat men de burgers geraadpleegd heeft, maar 
omgekeerd allerminst.

Kortom een voor-
beeld van hoe 
men in de gemeente Bronckhorst niet met de 
burgers om moet gaan. Bewoners en gebrui-
kers van dit gebied zijn alleen gebaat met een 
gedegen uitleg, de voor- en nadelen, de kansen 
en de evt. schade die het plaatsen van wind-
molens op Zutphens grondgebied in deze uit-
loop op de grens met Bronckhorst met zich zal 
meebrengen.
Pas dan kan men per individu een keuze ma-
ken en/of als comité een mening naar buiten 
brengen.

Op voorhand is CDA Bronckhorst géén voor-
stander van het plaatsen van windmolens op 
Bronckhorst’s grondgebied.

Samen met de bewoners/gebruikers in dit ge-
bied willen wij dan ook samen optrekken om 
de mogelijke negatieve gevolgen die hieruit 
voortvloeien kenbaar te maken.

Raadsfractie CDA Bronckhorst.
J. Klein Lenderink, Wichmond

Noorderwind

Net als het college kijkt GroenLinks graag te-
rug op de afgelopen raadsperiode. Met trots 
willen we u de resultaten tonen die we als op-
positiepartij bereikt hebben.

GroenLinks Bronckhorst heeft bereikt dat:
- Al onze openluchtbaden open blijven
- De aanname van het landbouwontwikke-

lingsgebied (LOG) Halle-Heide ten behoeve 
van intensieve veehouderij is tegengehouden

- Er veel minder bomen gekapt zijn voor het 
centrumplan Vorden

- Er bij de uitvoering van het woonbeleid oog 
is gekomen voor de menselijke maat

- De discussie over de tekorten van het regio-
nale bedrijventerrein in Wehl (A18) nu ein-
delijk gevoerd wordt

- De discussie over het behoud van kleine 
scholen weer volop op de agenda staat. 

We zijn niet alleen trots op bovenstaande re-
sultaten, maar ook op de 7,5 waarmee de Gel-
derlander ons beoordeelt, let wel: de hoogste 
score van de zes fracties in de gemeenteraad. 

Onze fractievoorzitter Max Noordhoek kreeg 
alle lof voor zijn kennis, kunde en inzet. De 
invloed van de fractie kwam als ‘redelijk’ uit 
de bus: absoluut knap voor een kleine oppo-
sitiepartij!

Trotse terugblik!

Vrijwilligers zijn en worden de mantelzorgers 
van Bronckhorst. Zoals het rijk taken overhe-
velt naar de gemeente, zo hevelt de gemeente 
de taken over naar de verenigingen en zijn vrij-
willigers. En net zoals het rijk met minder of 
geen budget.

Met andere woorden: zie dat je zelf de broek 
maar ophoudt en zorg voor je eigen inkomsten 
en continuïteit van je activiteiten.

De ene vereniging is de andere niet en ieder 
heeft zijn eigen idee om inkomsten te verkrij-
gen. Toen commercie, maar ook de gemeente 
haar kans rook werd dat op verschillende plek-
ken geprofessionaliseerd (evenementen met 
externe krachten en bijvoorbeeld oud papier 
ophalen doet de gemeente).

GBB ziet de tendens dat we teruggaan naar vrij-
willigers, die bereid zijn mantelzorg te verle-
nen voor Bronckhorst en haar inwoners. Geef 

hen dan ook de mogelijkheden om hier inkom-
sten voor te genereren, al dan niet samen met 
de commercie!

Dat is een vorm van leefbaarheid die lokaal 
wat bereikt.

Vrijwilligers maken de samenleving

Recentelijk konden we lezen dat de gemeente 
Zutphen voornemens is om nog een windmo-
len te plaatsen en wel nagenoeg op de grens 
met Bronckhorst, bij het buurtschap Vierak-
ker.
Hoewel het op zich een aangelegenheid is, 
waarover de gemeente Bronckhorst niets te 
zeggen heeft, ligt het toch voor de hand dat 
de gemeente Zutphen overleg zou hebben 
gepleegd met de gemeente Bronckhorst over 
haar voornemen deze landschapontsierende 
windmolens van een enorme omvang op de 
grens van haar grondgebied te plaatsen.
Het gezegde “beter een goede buur dan een 
verre vriend” is kennelijk niet aan de Zutphen-
se bestuurders besteed. De VVD-fractie zal er 
bij haar collega’s in Zutphen op aandringen om 
de windmolens op een andere, minder land-
schapontsierende plek te plaatsen.
De VVD-fractie wil hiermee geenszins aange-
ven dat zij tegen deze vorm van duurzame 
energie is, ook al is nog steeds onvoldoende 
aangetoond dat hiermee op termijn een we-
zenlijke bijdrage wordt geleverd aan de ener-
gievoorziening en verbetering van het milieu. 
Voor individueel gebruik kan het op kleine 
schaal zonder het landschap aan te tasten ze-

ker een aanvulling zijn. Denk 
daarbij aan agrarische bedrij-
ven die in het buitengebied 
in hun eigen energie kunnen 
voorzien. Wel blijft de VVD 
van oordeel dat ook voor agrarische bedrijven 
zonnepanelen veruit de voorkeur verdienen.
Het energievraagstuk zal de komende jaren 
hoog op de agenda staan en niet alleen op lan-
delijk niveau. Ook de gemeentes zullen er in 
toenemende mate mee te maken krijgen. We 
zien dat ook deze maand weer in de gemeen-
teraad van Bronckhorst, waar de subsidierege-
ling voor “Verduurzaming woningvoorraad” 
en de wijziging subsidieverordening “Achter-
hoek bespaart” ook dit jaar weer op de agenda 
staan. Door de wijziging, die op initiatief van 
de Gelderse VVD Statenfractie is doorgevoerd, 
komen ook huizen die na 1980 zijn gebouwd 
in aanmerking voor een bijdrage in isolerende 
maatregelen aan hun woning. Behalve dat deze 
regelingen een stimulans kunnen zijn voor het 
nemen van maatregelen aan de woning, heeft 
het als belangrijk neveneffect behoud van 
werkgelegenheid in de bouw, een sector die als 
gevolg aan de krimp in de Achterhoek toch al 
grote veren heeft moeten laten.

Vierakker in de wind

In de nog jonge gemeente Bronckhorst is de 
afstand tussen bestuur en inwoners behoorlijk 
groter geworden Hierdoor zijn bestuurders en 
ambtenaren niet altijd goed op de hoogte van 
wat in een dorp speelt of leeft. Direct na de 
herindeling heeft D66 daarom aangedrongen 
op het instellen van dorpsraden. Gelukkig zijn 
die in de meeste dorpen ook van de grond ge-
komen. Alleen in Vorden en Zelhem is het niet 
gelukt.
De dorpsraden hebben zich inmiddels bewe-
zen als gesprekspartner voor de gemeente. 
Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan 
de gemeente, nemen initiatieven voor lokale 
projecten en treden op als behartiger van de 
belangen van het dorp. Je zou ze wel de am-
bassadeurs van de dorpsgemeenschap kunnen 
noemen.
Als iedereen in het dorp het met elkaar eens 
is, dan kun je als dorpsraad de belangen van 
het dorp gemakkelijk naar voren brengen. Dat 
wordt anders, wanneer er over een bepaald 
onderwerp in het dorp verschillend wordt ge-
dacht. En dat is meer dan eens het geval. Laat 
de besluitvorming dan gewoon aan de politiek 
over, daar zijn ze voor.

Is de dorpsraad daar-
door dan gehandi-
capt of zelfs krachte-
loos? Zeker niet! De 
kracht van de dorpsraad is nu juist het ken-
baar maken van zaken die om een oplossing 
vragen. Er zijn genoeg onderwerpen waarover 
iedereen het hartgrondig eens is. Een leeg-
staand schoolgebouw dat men voor andere 
doeleinden wil gebruiken; de aanpak van een 
onwenselijke hangplek; voorkomen dat beeld-
bepalende bomen worden gekapt; onveilige 
verkeerssituaties onder de aandacht brengen; 
inventariseren van ….
Het zou mooi zijn als iedere kern een dorps-
raad had.

Fractie D66

Dorpsraad, spreekbuis van het dorp



Workshops en cursussen
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus 
bij onze lezers onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden 
en kosten contact op via advertentie@contact.nl of 06-52584992

Alle kinderen stonden op het plein 
toen de leerkrachten de tijdmachine 
uitkwamen. Onder leiding van de 

strenge meester Jos en juf Sandra 
werd er een toneelstukje opgevoerd 
waarin de school van vroeger werd 

uitgebeeld. De kinderen konden op 
deze manier zien hoe het er vroeger 
op school aan toe ging. De komende 
weken wordt er schoolbreed rondom 
dit thema gewerkt.
Het team van de school heeft bewust 
voor dit thema gekozen, omdat met 
ingang van het nieuwe schooljaar de 
nieuwe school wordt ‘bewoond’. Dit 
vinden we als school helemaal super 
en we zijn ook blij dat we het huidige 
gebouw, dat helemaal op is en veel 
mankementen vertoont, mogen in-
ruilen voor een gebouw dat helemaal 
naar onze wensen en naar deze tijd is 
ingericht. Aan de andere kant heeft 
het oude gebouw ook zijn charmes 
en heeft het voor vele mensen door 
de jaren heen veel betekend. Vele 
kinderen uit Hengelo hebben hier in 
de schoolbanken gezeten en ‘geno-
ten’ van het Jenaplanonderwijs. In 
juli 2014 worden de deuren van dit 
schoolgebouw definitief gesloten. 
Om alle ouders, leerlingen, oud-leer-
lingen en andere belangstellenden 
de kans te geven ‘afscheid’ te nemen 
van ons oud gebouw stellen we onze 
school open: op woensdag 26 febru-
ari van 17.30 -19.30 uur. U kunt dan 
onder het genot van een kopje koffie 
of thee nogmaals door het gebouw 
lopen om eventueel oude herinnerin-
gen met elkaar op te halen.

Ludieke opening en open avond bij 
Jenaplanschool de Pierson

Hengelo - Maandag 10 februari stond op jenaplanschool de Pierson 
het thema centraal: de school vroeger en nu. De school werd op een 
ludieke manier geopend.

De kinderen hadden zich op het schoolplein verzameld.

Vrijdagavond was het dan zover: de 
gelukkige winnares Karin werd sa-
men met haar Valentijn Hans Bechtel 
in de watten gelegd door het perso-

neel van het restaurant. 
Namens Contact en de Gouden Kar-
per feliciteren wij Karin Bechtel nog-
maals met haar gewonnen diner.

Romantisch genieten van 
gewonnen Valentijnsdiner

Hummelo – Vorige week publiceerde het Contact een Valentijnspa-
gina in de krant. Deze was gevuld met verrassende en leuke wensjes 
en onder de inzenders werd een valentijnsdiner voor twee bij de De 
Gouden Karper in Hummelo verloot.

Fotograaf: Theo Janssen

Op zondag 23 februari en zondag 2 
maart zullen de tuinen open zijn van 
11.00-15.00 uur. De toegang is gra-
tis. Een vrijwillige bijdrage voor het 
onderhoud van de tuin wordt wel 
zeer op prijs gesteld. In het zojuist 
tot theeschenkerij omgebouwde en 
gerenoveerde koetshuis zijn koffie 
en thee, alsmede zoete en hartige 

lekkernijen verkrijgbaar, waaronder 
de bekende ‘Wildenborchers’. Daar 
zijn ook pollen met Wildenborchse 
sneeuwklokjes te koop. Honden wor-

den niet toegelaten, ook niet als zij 
aan de lijn lopen. 

Zie ook www.wildenborch.nl

Sneeuwklokjes op de Wildenborch
Vorden - De winter hebben we 
nauwelijks gezien: maar de lente 
komt eraan. Op Buitenplaats de 
Wildenborch (aan de Wildenbor-
chseweg 20) zijn de eerste teke-
nen duidelijk te zien: de gele ako-
nieten en grote velden met vele 
soorten sneeuwklokjes. Om een 
ieder daarvan te laten meegenie-
ten zullen de tuinen ook dit jaar 
op twee zondagen worden open-
gesteld voor het publiek.

“Als moeder van vier kinderen en 
oma van twee kleinkinderen heb ik 

natuurlijk in de loop der jaren al heel 
wat ervaring opgedaan”, zo zegt ze 

lachend. Dan weer ernstig: “ Het coa-
chen van kinderen en het begeleiden 
van ouders komt je niet zomaar aan-
waaien. Daar heb je een gedegen op-
leiding voor nodig. Sterker nog, in dit 
vak moet je er voor zorgen dat je “bij” 
blijft”, zo zegt ze. Na de middelbare 
school is Jeannette Hartelman blijven 
studeren: studie SPD, psychologie, 
pedagogie e.d. Momenteel is zij bezig 
om zich verder te specialiseren in het 
vak van kinder- en jeugdtherapeut. In 
de periode dat ze op de “Vijfsprong” 
in Vorden mensen begeleidde, ont-
stond al het idee om ooit een eigen 
praktijk te beginnen. Jeannette: “Ik 
heb gekozen voor de naam “Perpec-
tief4Kids”. Kinderen die “vast lopen” 
hebben een duwtje in de rug nodig. 
Hen weer perspectief geven. Vandaar 
ook de naam “Perspectief4Kids”, zo 
legt ze uit.

“Elke ouder heeft het beste met zijn 
of haar kind voor en wil niets liever 
dan dat hun kind lekker in zijn/haar 
vel zit. Helaas lukt dat niet altijd en 
voelt een kind zich niet altijd even 
veilig, gelukkig of tevreden. Dus zor-
gen bij de ouders, zorgen die ook op 
school geconstateerd worden. Ouders 
hebben vaak alles geprobeerd, maar 
krijgen het gevoel vast gelopen te 
zijn”, zo zegt Jeannette. Voor de be-
treffende ouders is het prettig om er 
met een deskundige over te praten. 
Jeannette: “ Er kunnen allerlei om-
standigheden zijn die er voor zorgen 

dat het niet goed gaat met het kind 
of jongere. Als kinder- en jeugdcoach 
begeleid ik kinderen bij bijvoorbeeld 
omgaan met boosheid, concentratie-
problemen, leren en ontwikkeling, 
zelfvertrouwen, faalangst, verdrietige 
gebeurtenissen, stress, pesten, noem 
maar op”.

Perspectief4Kids is een kleinscha-
lige praktijk die is gevestigd aan de 
Voornekamp 6 in Vorden. Jeannette 
Hartelman: “Ik werk in de coachings-
trajecten met verschillende interven-
ties zoals tekenen, creatieve werkvor-
men, gesprekstechnieken, rollenspel 
en therapeutische spelvormen. Als 
pedagoog bied ik ook hulp, advies en 
begeleiding bij opvoedvragen vanuit 
een specifiek ontwikkelingsprobleem 
of gedragsstoornis zoals bijvoorbeeld 
ADD/ADHD, PDD-NOS. Samen met 
de ouders kijk ik dan naar de in-
houd van het probleem, op welke 
punten het niet zo lekker loopt in 
de opvoeding en hoe een andere op-
voedaanpak daar verandering in kan 
brengen”. Zie ook haar website www.
perspectief4kids.nl . Voor meer infor-
matie of een vrijblijvend gesprek 06- 
22835091 of info@perspectief4kids.
nl. Perpectief4Kids is als Psychosoci-
aal Werker geregistreerd bij het NFG, 
de Nederlandse Federatie Gezond-
heidszorg. De kosten voor kindercoa-
ching wordt bij een aantal zorgverze-
keraars (deels) vergoed.

Kinder- en jeugdcoaching en ouderbegeleiding

Jeannette Hartelman is eigen praktijk gestart

Vorden - “Het geeft een ontzettend fijn gevoel wanneer je ziet dat een 
kind met problemen, de deur bij mij uitgaat met een glimlach op het 
gezicht. Dat je een dergelijk kind kunt helpen is fantastisch”. Jean-
nette Hartelman die vorig jaar van start is gegaan met haar praktijk 
voor kinder- en jeugdcoaching en ouderbegeleiding, kan op enthousi-
aste wijze over het omgaan met kinderen vertellen.

Maandagavond

A-lijn: 1.Diny Hoftijzer en Henk 
Wullink 52,58%, 2.Marian Tichel-
man en José Walter Kilian 51,73%, 
3.Evert Thalen en Dick Wijers 
51,63%

B-lijn: 1.Hans Dekker en Ellen Steh-
mann 57,10%, 2.Wim Schipper en 
Jan Veenhuis  53,25%, 3.Rini Thalen 
en Marijke Koekkoek 51,68%

C-Lijn: 1.Peter den Elzen en Gerrit 
Brunsveld  56,88%, 2.Cees van Dijk 
en Riet van Mierlo 54,06%, 3.Noor-
tje le Pair en Herman Kip 53,57%

Woensdagmiddag;

A-lijn: 1.Ton Simonis en Gerda Nul-
den 55,95%, 2.Ab Vruggink en Her-
tog Enthoven 55,42%, 3.Kitty Vrug-
gink en wil Matser  54,43%

B-Lijn: 1.Riny de Jong en Leni La-
mers   56,28%, 2.Piet den Ambtman 
en Herman Kip 54,97%, 3.Ciel Ron-
deel en Niek Verhaagen 54,05%

B r i d g e

Bridgeclub Vorden
uitslagen 4e competitieronde.

Hiervoor worden alle senioren in de
omgeving uitgenodigd. Henk Hiet-
brink is bekend van de voormalige 
ooievaarskolonie ’t Zand te Gorssel .
Ter illustratie neemt hij voorwerpen
mee om op die wijze de kennis over
de ooievaars te vergroten.

Seniorensoos Vierakker- Wichmond
Vierakker - Tijdens de senioren-
soos Vierakker- Wichmond die 
dinsdagmiddag 25 februari om 
14.30 uur in het Ludgerusgebouw 
in Vierakker wordt gehouden, 
zal Henk Hietbrink een lezing 
houden over het onderwerp ‘ooi-
evaars’.

Catering  Workshops  Verjaardag- en Kinderfeestjes  BBQ en Buffetten



Voor de Berkelduikers zwom Zoë 
Ulkeman (2002) na een fantastische 
race op de 200 meter schoolslag, met 

een tijd van 3.04.50 seconden naar 
een bronzen medaille.

Brons voor Zoë Ulkeman

Vorden - Op 31 januari, 1 en 2 februari werden de Nederlandse kam-
pioenschappen zwemmen gehouden in het Sloterparkbad in Amster-
dam. Dit is voor de 12- tot 16-jarigen.

Het begin van de wedstrijd was van 
Sociï-zijde goed. Al in de eerste mi-
nuut werd een aardige mogelijkheid 
gecreëerd, maar die ging er niet in. 
De druk op de goal van Ratti hield 
wel aan en al in de vijfde minuut re-
sulteerde dit in een treffer. Uit een 
corner viel de bal voor de voeten 
van Arend Jan Groot Jebbink die de 
bal resoluut binnenknalde. Groot 
Jebbink, de avond tevoren voor de 
tweede keer vader geworden, vierde 
dit doelpunt met zijn ploeggenoten 
naar een voorbeeld van Bebeto en Ro-
mario. Het wiegende juichen vormde 
misschien wel het hoogtepunt van de 
wedstrijd. Toch drukte Sociï nog even 
door. Hans Vleemingh stuurde Jasper 
Kamphuis diep, die vervolgens goed 
doorliep op de bal. Met een directe 
voorzet vanaf links gaf hij Kevin Es-

selink de mogelijkheid om de 2-0 bin-
nen te werken. Zijn inzet viel keurig 
over de keeper in de verre hoek bin-
nen. In het vervolg bleef Sociï kansen 
creëren, maar onzorgvuldigheid was 
min of meer troef. Eigenlijk gold het-
zelfde voor de tweede helft, daarom 
wordt daaraan geen extra alinea ge-
wijd. De eindstand van deze zakelijke 
wedstrijd was 2-0.
Volgende week speelt Sociï een in-
haalwedstrijd uit bij De Hoven, aan-
vang 14.00 uur. Met wat minder mo-
gelijkheden en meer effectiviteit zul-
len de supporters van Sociï dan zeker 
genoegen nemen.

Uitslagen zaterdag 15 februari
Sociï E1 – SP Eefde E2; 9-5
Sociï E2 – FC Zutphen E9; 4-1

Uitslagen zondag 16 februari
Sociï 1 – Ratti 1; 2-0
SC Doesburg 2 - Sociï 2; 5-0
SHE 2 – Sociï 3; 6-0
Zelhem 6 – Sociï 4; 2-2
Sociï 5 – Witkampers 10; 0-5
Keijenburgse Boys VR2 – Sociï VR1;
0-2

Programma zaterdag 22 februari
Sociï E1 – Warnsveldse Boys E4
Sociï E2 – Voorst E2
AZC F3 – Sociï F1

Programma zondag 23 februari
De Hoven 1 – Sociï 1
Sociï 2 – Warnsveldse Boys 4
Sociï 3 – Veluwezoom 5
Sociï 4 – Wolfersveen 3
Sociï 5 (vrij)
Sociï VR1 – FC Zutphen VR1

Sociï heeft aan 10 scherpe 
minuten genoeg tegen Ratti
Wichmond - Sociï moest het zondag opnemen tegen Ratti. Een ploeg 
waar Sociï normaliter makkelijk van zou moeten kunnen winnen. 
Maar gewoontes zijn op het moment niet zo gewoon voor Sociï, ge-
woon afwachten dus.

Jeugd

1e Freek Velhorst 
444 punten en 21 vissen

2e Sander van Duin
 444 punten en 17 vissen
3e Ties Dekkers 
 438 punten en 20 vissen
Freek Velhorst won tevens de beker 
voor de meeste gevangen vis.
Ook dit jaar zullen we weer 5 wed-
strijdjes organiseren voor de jeugd. 
Voorafgaand  aan de wedstrijden zal 
er weer een viscursus aan de jeugd 
worden gegeven. Een aantal jeugdbe-
geleiders zijn inmiddels door Sport-
visserij Nederland opgeleid tot Jeugd-
viscoach.

Senioren

1e Rob Golstein 
8 punten en 10380 gram vis

2e Michiel van Gijtenbeek  
11 punten en 5300 gram vis

3e Jan Groot Jebbink  
11 punten en 3780 gram vis

Komend wedstrijdseizoen is het aan-
tal onderlinge wedstrijden uitgebreid 
naar 10 wedstrijden. Er zullen 5 wed-
strijden worden gevist met de vaste 
hengel en er worden 5 wedstrijden 
gevist waarbij de hengelkeuze vrij is.

HSV De Snoekbaars Vorden 
huldigt kampioenen

Tijdens de ledenjaarvergadering op 4 februari 2014 heeft HSV De 
Snoekbaars Vorden de  kampioenen van 2013 gehuldigd.

Dit ging niet zo gemakkelijk aange-
zien de Meddo dames sterk speel-
den. Zo kwam Ratti-keepster Lianne 
Ten Have meerdere keren in contact 
met een speelster van Meddo. Lianne 
hield het hoofd koel en hield de bal 
uit het doel. Hierdoor gingen de da-
mes de rust in met nog steeds een 
stand van 1-0.

De Ratti dames kwamen sterk uit de 
kleedkamer. Met de wind in de rug 
kwamen de aanvallen nu van Ratti. 
In de 56ste minuut viel dan ook het 
verwachte doelpunt, een pass van An-
nerie Draisma werd vervolgens door 
Els Berenpas strak in het doel gescho-
ten. Kort daarop in de 60ste minuut 
kreeg Tessa Bruggink op de zestien-
meterlijn de bal in de voeten die de 
bal vervolgens ook met een mooie 
boogbal het doel in schoot, 1-2. Met 
nog een half uur te gaan bleef Ratti 
druk houden, en het sterke spel van 
Meddo in de eerste helft was in de 
tweede helft ver te zoeken, er kwa-
men nog wel een paar kansen van 
Meddo maar Ratti hield het hoofd 
koel en dames gingen met 3 punten 
naar huis.
Volgende week is een inhaalweekend 
en staat er voor de dames geen wed-
strijd op programma.

Winst dames Ratti
Kranenburg - Afgelopen zondag 
was het de tweede wedstrijd voor 
de Ratti dames na de winterstop. 
De rit ging dit keer naar Meddo. 
Op het kunstgras van Meddo be-
gonnen de dames met een flinke 
tegenwind aan de wedstrijd. De 
dames van Meddo waren scherp 
en scoorden in de eerste minuut, 
1-0. Hierdoor waren de Ratti da-
mes ook meteen wakker en pro-
beerden zij het tij te keren.

Bij de inrichting van de rotonde is 
er rekening gehouden met de na-
tuur in de omgeving, vertelt Tonnie 
Verwoerd van Isidorushoeve Vorden. 
“Zo hebben we de rotonde in vlak-
ken verdeeld met als afscheiding een 
populierenhaag, het aanplanten van 
een haag met populieren is voor ons 
ook vernieuwend en zal vooral door 
de grijsachtige bladkleur veel rust 

geven in de beplanting. Daarnaast 
wordt er in de grote vlakken gras 
gezaaid met daarin berken, ook dit 
verstrekt het rustgevende effect. Zo-
wel de populier als de berk zijn terug 
te vinden in de directe omgeving van 
de rotonde en zo laat je de oorspron-
kelijke beplanting van de omgeving 
terug komen in de beplanting van de 
rotonde.” 

De kleine vakken die je ziet als je 
vanuit Warnsveld of vanuit het dorp 
(Vorden) komt rijden worden ieder 
seizoen aantrekkelijk gemaakt door 
te werken met wisselbeplanting. “Zo 
is er elk seizoen iets bloeiends te zien 
in deze vakken”, vertelt de Vordense 
vestigingsleider. “We laten hiermee 
zien dat ons bedrijf iedere uitdaging 
aangaat wat betreft de beplanting 
alsmede ook alle andere hoveniers-
werkzaamheden in de breedste zins 
de woords.”  

Hoveniersbedrijf Isidorushoeve crea-
tief met groen.

Isidorushoeve verfraait rotonde 
Zutphenseweg-Rondweg

Vorden - Het bedrijf promoten en een steentje bijdragen aan de ver-
fraaiing van Vorden, dat waren de motieven van hoveniersbedrijf 
Isidorushoeve om de rotonde bij de Zutphenseweg-Rondweg te adop-
teren. De mannen hebben er de afgelopen tijd hard aan gewerkt en 
nu is het wachten tot alles mooi in bloei komt te staan.

Wat is nu leuker dan weer terug te 
blikken op deze periode en al dan-
send en genietend van een drankje 
met elkaar de 90’s nog een keer door 
te nemen? 
Flophouse helpt jullie een handje en 

organiseert op 21 februari 2014 de 
90’s Party waar men een hele avond 
teruggaat naar deze periode en alle 
oude platen voorbij zullen komen in 
het mooiste boerderijtje aan de Hoog-
straat. 

Dus trek op vrijdagavond om 20.30 
uur je jas aan, stap op de fiets en kom
om 21.00 uur in Flophouse aan om te
knallen op de 90’s Party!

De 90’s komen terug in Flophouse
Toldijk - De jaren negentig, de tijd van dancemuziek, de tijd zoekma-
chine Google wordt geïntroduceerd, de Koerden in het noorden van 
Irak in opstand komen en zo gebeurden er nog veel meer dingen. Een 
groot deel van de mensen op deze planeet heeft in de jaren negentig 
geleefd en kent hierbij ook de populaire typische 90’s muziek. De Ven-
gaboys, Will Smith, Aqua, Captain Jack, 2 Unlimited, The Poco Loco 
Gang en de Party Animals zijn voorbeelden van weergaloze muziek 



Vanaf 14.00 uur opende de show-
room van Herwers, omgetoverd tot 
een sfeervolle zaal. Tineke Roorda 
verwelkomde alle aanwezigen. “Wat 
een prachtmensen hebben wij om 
ons heen, die samen met ons voor 
het Inloophuis Oude IJssel deze dag 
tot een succes willen maken. Natuur-
lijk past bij zo’n dag een zinderende 
opening door met de Gouverneur Al-
bert Groot Rouwen samen het glas te 
heffen.”

De gouverneur vond het een eer om 
hier aanwezig te mogen zijn. “Een 
club die alle inventiviteit en creativi-
teit uit de kast heeft gehaald om dit 
event te organiseren en wel op Va-
lentijnsdag. Waar het op aankomt, is 
heel hard werken voor een prachtig 
doel: een keuken in het Inloophuis 
in het hart, het centrum van het 
gebouw. Symbolisch, centraal, daar 
waar mensen elkaar ontmoeten en 
ongedwongen met elkaar kunnen 

omgaan, gesprekken aan de keuken-
tafel.”
Albert Groot Rouwen vertelde in het 
kort de legende van heilige Valenti-
nus, die mensen kon genezen met 
bloemblaadjes. Symbolisch deelde de 
gouverneur dit gebaar, door bloem-
blaadjes te strooien en zo het event te 
openen. Ook gaf hij wat roosjes weg, 
waarna Tineke Roorda de toost kon 
uitbrengen.
Leo Traas is secretaris van het Inloop-
huis in Doetinchem. “Ik heb getwij-
feld, want het is hier een groot feest 
van de liefde en om het dan over een 
inloophuis voor mensen met kanker 
te hebben… Er is ook een enorme 
overeenkomst: een inloophuis kan 
niet zonder liefde.” Een inloophuis 
staat naast de medische zorg, daar 
waar je patiënt bent. Je bent bezoe-
ker, het gaat over emoties, twijfels, 
toekomst. Medici hebben daar geen 
tijd voor. Het Slingeland Ziekenhuis 
is blij met de komst van het Inloop-
huis in Doetinchem, voor mensen 
uit het hele verzorgingsgebied, waar-
onder Doetinchem en Bronckhorst. 
“Het gaat om waardevrij luisteren, 
ontmoeten van lotgenoten en ont-
spanning. Het past zo bij de Lionsclub 
dat jullie het hart gaan verzorgen, de 
keuken.”
De dames van Edge gaven spette-
rende optredens, de modeshows van 
de deelnemende (schoen)modewin-
kels en kapsters waren inspirerend, 
de dansdemonstratie geweldig en de 
high tea hapjes en tapas vielen in de 
smaak. De gasten genoten van de ar-
tikelen op de kramen die smaakvol 
waren ingericht.

 Meer foto’s op www.contact.nl

Valentijns Event Lionsclub Bronckhorst 
groots

Hengelo - Vrijdagmiddag en -avond 14 februari organiseerden de le-
den van Lionsclub Bronckhorst een groots Valentijns Event. Bezoekers 
konden hun hart ophalen aan de verschillende kramen, de high tea 
hapjes en/of tapas, drankjes, modeshows, dans en muziek.

Een sfeervolle zaal Herwers voor het Valentijns Event van Lionsclub Bronckhorst.

De visie van het jongerenwerk is dat 
de jongeren zelf mag onderzoeken 
wat ze willen, hoe ze dat willen be-
reiken, en wat ze daar bij nodig heb-
ben. Het jongerenwerk ondersteunt 
ze hierbij. Nog geen week later had 
de groep een aantal enthousiaste vrij-
willigers gevonden die in diverse ge-
sprekken hun plannen kenbaar heb-
ben gemaakt.
Slechts 2 weken later zat de groep al 
2 avonden per week in de kelder van 
het Kulturhus. Hier worden allerlei 
spellen gedaan zoals tafelvoetballen 
(jaren geleden al gesponsord door de 
ondernemersvereniging van Vorden) 
en darten. Dit allen gebeurt onder de 
leiding van de vrijwilligers.
Maar de vrijwilligers gaan nog een 
stapje verder, zij organiseren samen 
met de jeugd en in overleg met de 
jongerenwerker ook activiteiten voor 
kinderen. De eerste activiteit staat 
voor aanstaande vrijdag geplant, 
namelijk een Valentijns feest in het 
kultuurhus voor kinderen van groep 
7 en 8
Ook willen ze het bakfietsproject 
weer opstarten, ze gaan dan met de 

bakfiets vol met speelgoed de veldjes
in Vorden langs op de woensdagmid-
dagen.  
Eindelijk komt er iets van de grond in
Vorden, afgelopen jaar is het abc’tje
al erg actief geweest met het organi-
seren van feesten. En nu hebben we 
er weer een groep bij die zich vooral
richt op tieners en kinderen. “Dit
alles is te danken aan een groep ge-
weldige vrijwilligers die hun vrije tijd
opofferen om van alles voor de jeugd
te doen”, aldus jongerenwerker Paul
Koopman. “Natuurlijk zijn we altijd
op zoek naar meer vrijwilligers, we 
willen nog veel meer bereiken in Vor-
den, en er zijn nog heel veel ideeën
om er wat moois van te maken.” 
Iedereen boven de 18 jaar kan zich
aanmelden voor vrijwilligerswerk bij
het jongerenwerk. Er zal dan een ge-
sprek plaatsvinden met de jongeren-
werker om te kijken of dit mogelijk is.
Aanmeldingen kunnen gedaan wor-
den bij Paul Koopman 06-52898833

Vrijwilligers brengen jeugd 
in beweging
Vorden - Eind 2013 kreeg jonge-
renwerker Paul Koopman een 
aantal klachten binnen over 
rondhangende jongeren in de 
avonduren. Al snel was er contact 
gelegd met deze groep. Het bleek 
te gaan om een enthousiaste 
groep tieners, die eigenlijk heel 
goed wisten wat ze willen. Name-
lijk een plekje waar ze toch kon-
den samenkomen zonder daarbij 
andere mensen lastig te vallen.

PCOB afd. 
Vorden ‘ op 
reis’ naar 
Spitsbergen
Vorden - Tijdens de aanstaande
middagbijeenkomst van de PCOB
Vorden op donderdagmiddag 27
februari om 14.30 uur in de Soos
(Dorpscentrum) te Vorden, hoopt
de heer M. Idema uit Velp te spre-
ken over een expeditie naar Spits-
bergen.

De drie grote en vele tientallen eilan-
den van Spitsbergen zijn met elkaar
zo groot als Nederland en België sa-
men. Er wonen afhankelijk van het 
seizoen 3 à 4000 mensen; dat is min-
der dan dat er ijsberen zijn. Het wordt
een tocht langs dit mooie eiland met
prachtige beelden.

Van links naar rechts op de foto: An-
nie Gerritsen (50 jaar lid), Dirkje Wa-
genvoort (40 jaar lid) en Gerrie Krijt 
(25 jaar lid). De jubilarissen ontvin-
gen een boeket bloemen en een boek.

Jubilarissen 
Oecumenische 
Vrouwengroep
Wichmond - Tijdens de jaarver-
gadering van de Oecumenische 
Vrouwengroep Wichmond- Vier-
akker, welke in het Ludgerusge-
bouw in Vierakker werd gehou-
den, werden een drietal dames 
gehuldigd.

Snoeihout 
brengen voor 
paasvuur
Kranenburg - Zaterdag 22 febru-
ari is het weer mogelijk om snoei-
hout te brengen voor het paas-
vuur in Kranenburg.

Van 10.00 uur tot 16.00 uur is het ter-
rein aan de Bergkappeweg hiervoor 
geopend. Alleen snoeihout tot een 
dikte van 10 centimeter is toegestaan 
en er zijn medewerkers van de stich-
ting CCK aanwezig.
Het storten van snoeihout is gratis. 
Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk 
altijd welkom en daarvoor is een 
melkbus geplaatst bij de ingang van 
het terrein. De eerstvolgende open-
stellingsdag is op zaterdag 22 maart.Voorzitter van de provinciale Zon- nebloem kwam naar Wichmond om 

een gouden speld en een oorkonde 
te overhandigen, met daarbij veel 
lovende woorden en dank voor het 
vele werk namens de landelijke Ver-
eniging.

Jubilarissen De Zonnebloem

Wichmond - De Zonnebloem afd. Vierakker-Wichmond heeft tijdens 
haar jaarvergadering 4 leden mogen huldigen, die allen 25 jaar  als 
vrijwilliger dit bijzondere werk hebben gedaan.

Op de foto v.l.n.r Casper Joosten, Bertus Smale, Gerrie Krijt, Ria Taken en Ans Hartemink.

Bijna 20 jaar heeft Marianne met 
veel plezier Salon Marianne in 
Vorden gerund. Zij heeft beslo-
ten om op 15 februari 2014 de 
deur van de kapsalon dicht te 
doen. De schoonheidssalon blijft 
gewoon geopend. Waar kunt u 
dan nu terecht voor uw nieuwe 
coupe? Bij Da Vinci for Hair ook 
in Vorden!

Om het voor de klanten van Salon 
Marianne zo makkelijk mogelijk 
te maken hebben Marianne Platen-
burg van Salon Marianne & Lidwien 
Heersink van Da Vinci for Hair een 
afspraak gemaakt. De klanten van 
salon Marianne hebben jarenlang 
Haarpunten gespaard waar vervol-
gens leuke kortingen mee te ver-
krijgen waren. Deze punten gaan 
gewoon over naar Da Vinci for Hair. 
Dus komt u bij Da Vinci for Hair voor 
uw nieuwe coupe? Dan staan alle 
punten nog gewoon voor u klaar. 

Ook zult u een bekend gezicht zien 
bij Da Vinci for Hair. Kapster Alissa 
die een tijd bij Salon Marianne heeft 
gewerkt zal vanaf 1 maart 2014 bij 

Da Vinci for Hair rondlopen. En om 
het nog makkelijker te maken heb-
ben alle klanten van Salon Marianne 
een brief gekregen met een kennis-
makingskorting van 20% bij Da Vin-
ci for Hair. Heeft u de brief ontvan-
gen en wilt u meteen een afspraak 
maken? 
Dat kan op www.DaVinciforHair.nl 
of door te bellen naar 0575 55 12 15.

- Advertorial -

Van Salon Marianne naar 
Da Vinci for Hair

Links Marianne Platenburg, rechts Lid-
wien Heersink
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Bruggink bouwt naar 
úw wensen!

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

www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl Alles in één hand

Met Bruggink kiest u voor:
 Het verzorgen van de benodigde vergunningen
 Advies en begeleiding van ontwerp tot eindafwerking
 Eigen showroom voor bouw, keukens, badkamers

Aanstaande zondag geopend vanaf 11.00 uur Zat. 22 februari
in het café:

THE VOICE PARTY
vanaf 22.00 uur

Zon. 23 februari
in de carnavalstent:

O.N.K.  
FRIKANDEL ETEN

Bent u inmiddels ook geïnteresseerd in Uw 
gezondheid? Vraagt U zich ook af wat te doen en 
wie te geloven?
Er is momenteel veel gaande in de wereld van 
gezondheid. Eerstvolgende avond is 17 maart 2014  
met als thema de spijsvertering en buikklachten. U 
kunt zich opgeven via de mail info@grietjevanveen.nl 
of bellen met 0314-381219 of 06 15081588.
Kosten zijn 7,50 p.p.
Kijk voor info op: www.grietjevanveen.nl

0.69
v   van 0.99

0.59
v   van 1.25

53%
goedkoper

30%
goedkoper

19.99

0.9912.99

3.99

2-PAK

LICHTGEW
ICHT

MINI-KWE
EKKASJE

0.99

1.99 1.45

3.19

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 19-02-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 19-02-2014 t/m dinsdag 25-02-2014.

Prei
Per kilo

Peren
1 kg

Vanaf zaterdag 22-02-2014

Corbières
1 l

Scheergel
of -schuim
0.25-0.30 l

Kinderyoghurt met dragees
270 g

Pizza mini-baguettes
750 g

Opstapje
Set van 3.

Glazen

- luchtsnelheidsinstelling
- 3 warmtestanden

Haardroger

Diverse soorten.

Bloemenzaaiset

NIEUW!

ZELHEM Vraagprijs € 369.000,-- k.k.

Aaltenseweg 8 - In een landelijke omgeving 

gelegen VRIJSTAANDE WONING met 

tuinhuisje, enkele schuren, berg en weiland op 

een kavel van 7115 m². Inhoud ± 450 m³. 

C.V.-verwarming en voorzien van deels dubbel 

glas en rolluiken. 

Vrije ligging nabij het uitgestrekt natuurgebied 

’t Zand. 

Gelegen op circa 2 kilometer van het dorp.

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359

Vorden - Zutphenseweg 26a Vorden Tel. 0575 555733

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T
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HALLE Vraagprijs € 329.000,-- k.k.

Halle Heideweg 21 - Op een kavel van 10.480 

m²! gelegen in het buitengebied (buurtschap 

“Halle Heide”), een nette VRIJSTAANDE 

SEMI-BUNGALOW met aangebouwde stenen 

berging/werkplaats, royale garage (40 m²) en 

stenen schuur van circa 35 m². Het geheel 

wordt om geven door een verzorgde tuin en 

weiland. Bouwjaar ± 1969. Inhoud ± 380 m³. 

De houten garage is gebouwd omstreeks 1998 

en is geschikt voor 2 auto’s.
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S.H.U.R.T
Woensdag 26 februari

Aanvang: 21.00 uur

Gratis entree

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- 
en tarwestro. Ook gesneden 
of gehakseld. Weidehooi en 
kruidenhooi, graszaadhooi, 

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Hekwerken en Omheiningen



Edwin van Haarst heette alle aan-
wezigen welkom. “De Hof van Ket-
telerij in zijn nieuwe vorm gaat een 
echte hof worden, met een prachtige 

bloembinderij als middelpunt en 
daaromheen negen verschillende wo-
ningen die een warme architectuur 
krijgen.” De vrijstaande woningen 

hebben op de ruime begane grond 
naast de huiskamer en keuken ook 
een slaapkamer met badkamer. Op 
de verdieping komen onder de iets 
verlaagde kap twee (of drie) slaapka-
mers, een badkamer en een separaat 
toilet. Daarboven bevindt zich nog de 
vliering. De hele woning is voorzien 
van brede deuren zonder drempels 
en is mede hierdoor als levensloopbe-
stendig te betitelen. Op verzoek van 
de kopers kan desgewenst ook de ge-
hele indeling nog aangepast worden 
en kunnen diverse ruwbouwopties 
worden toegevoegd.
Harrie Kettelerij stond graag stil bij 
een stuk historie. Dat begint bij zijn 
opa Herman, die werkte als buiten-
dienstmedewerker bij de gemeente 
Vorden en volop tuinierde. Hij trouw-
de met Riek Bruggeman en zij kregen 
vijf zonen, de jongens van Ketteleri-je 
genoemd. “Zij voedden deze knapen 
vooral op met respect voor mens en 
natuur en dat was te merken.”
Trots verhaalde Harrie over de groene 
carrières van zijn ooms Drikus, Henk, 
Jan en Jaap en vader Herman. “Mijn 
oom Henk is de op een na jongste 
Kettelerij. Ik ben bijzonder verheugd 
dat hij juist nu in ons midden is.” 
Herman, die zestig jaar geleden naar 
deze plek verhuisde, vormde samen 
met zijn broers Jan en Jaap de Gebroe-
ders Kettelerij, die met bezieling in 
hun bloemisterij, tuinderij en hove-
niersbedrijf werkten. Bijgestaan door 
hun gezinnen, familie en later ook 
fijne medewerkers. “In het tuinhuis 
hiernaast zijn enkele arbeidswerktui-
gen uit die periode bewaard gebleven, 
als eerbetoon om zo het verleden met 
het heden te verbinden.” Bij de in-
gang van het Hof van Kettelerij staat 
dagelijks hun oude bakfiets.
De tijden veranderden. Regelgeving 
en voorwaarden zorgden ervoor dat 
bedrijfsuitbreiding niet mogelijk 
was en het vertrouwde bedrijf werd 
gesplitst. Onder leiding van Henk 
en Ans Loman verplaatste het hove-

niersbedrijf in 1990 naar de rondweg. 
Harrie en Gerard bleven in de Bloem-
binderij Kettelerij. Voor de oude kwe-
kerij werd een nieuwe bestemming 
gezocht en met KondorWessels Pro-
jecten werd toen overeenstemming 
bereikt.
Door wederom regelgeving, inspraak, 
procedures, maar ook de crisis, wordt 
het huidige project nu, wat later dan 
gepland, tot uitvoering gebracht. 
“Deze club heeft behalve respect 
voor onze uitgangspunten, oog voor 
de naam Kettelerij.”
Toen vier jaar geleden de naam Hof 
van Kettelerij bekend werd, werd 
Herman even stil. “Er kwam een be-
kende uitdrukking op zijn gezicht, 
een glimlach,” weet Harrie nog. 
“Ruim twee jaar geleden overleed hij 
als laatste van de drie gebroeders van 
de tuinderij. Bij zijn afscheid hebben 
we geluisterd naar het lied van Wim 
Zonneveld, ‘Het Dorp’ ofwel ‘Het 
tuinpad van mijn vader’.” Die muzi-
kale klanken bleven deze middag te 
horen.

De heer Verhoeve wilde als oud-
bouwbaas en buurman graag wat 
zeggen. “In 1990 hebben de heren de
zaak overgenomen en in 1997 gewel-
dig verbouwd met sfeer en klasse.” Ze
woonden in Hengelo, maar konden
het huis van de oude schoolmeester
naast de bloembinderij kopen, ver-
bouwen en bewonen. Namens de 
buurt en enkele goede vrienden kre-
gen zij een vlag die ten overstaan van
de aanwezigen door buurvrouw Gea
en partner Gerard werd gehesen.
Edwin en Harrie onthulden vervol-
gens het bouwbord Hof van Kette-
lerij en met applaus, champagne en 
muziek van Zutphens Dweilorkest
‘t Spul(t) vierden zij de start van het
project. De eerste woning die in aan-
bouw is, werd volop bezichtigd.

Voor informatie en vragen wordt ver-
wezen naar Ten Hag Makelaarsgroep
Zutphen, www.tenhag.nl, en Kondor-
WesselsProjecten www.kwp.nl.

Meer foto’s op Contact.nl

Hof van Kettelerij in Vorden: nieuwbouw met respect voor historie
Vorden - Zaterdagmiddag 15 februari presenteerde namens Kondor-
Wessels Projecten Edwin van Haarst, bijgestaan door een van de eige-
naren van Kettelerij Bloembinderij Harrie Kettelerij, het nieuwbouw-
plan Hof van Kettelerij aan buurt, genodigden, wethouder Dorien 
Mulderije en andere belangstellenden.

Harrie Kettelerij en Edwin van Haarst onthullen het bouwbord.

Harrie en oom Henk Kettelerij en Gerard Arends heffen het glas.

9 Unieke hofwoningen te koop!9 Unieke hofwoningen te koop!
In Hof van Kettelerij, midden in de dorpskern van Vorden, worden 

9 hoogwaardige vrijstaande woningen gebouwd. Allen op een ruime kavel 

waarbij u uw eigen woonwensen nog kunt invullen. Voor de indeling 

van de woning is fl exibiliteit een standaard uitgangspunt.

Het is een uniek ruim opgezet project, in het charmante en historische 

dorp Vorden. Het fi lmpje van dit unieke project kunt u bekijken op de 

website van KondorWessels Projecten (www.kwp.nl). Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met woningmakelaar Ten Hag.

Prijzen zijn vanaf €330.000 v.o.n.

Makelaar

Tel. 0575 516 361  •  www.tenhag.nl

Ontwikkelaar

www.kwp.nl

Uniek project 
in de dorpskern 

van Vorden!
Bel 0575 516 361
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Het familiebedrijf is in de loop der ja-
ren getransformeerd van een kweke-
rij naar een speciaalzaak in bloemen, 
planten en decoratie voor zowel bin-
nen als buiten. Daarnaast geven ze 
ook advies en maken ze tuinontwer-
pen.
De weg die Harrie en Gerard momen-
teel volgen met hun bedrijf, zijn ze al 
in 1997 ingeslagen. Toen is de winkel 
flink verbouwd. “Het werd duide-
lijk dat bloemisten die zich richten 
op het middensegment het moeilijk 
zouden krijgen. Zeker als je niet in 
het winkelcentrum bent gevestigd”, 
zo verklaart Gerard de noodzakelijke 
verandering. “We hebben besloten 
ons te onderscheiden door producten 
in het hogere segment aan te bieden. 
Ook voor het ‘gewone bosje bloemen’ 
kan men hier trouwens nog steeds 
terecht.”
Daarnaast zijn de heren gaan ontwer-
pen voor hun klanten. “De vraag naar 
deze specialiteit zien we groeien”, 
vertelt Gerard. “We gaan bij mensen 
langs of de mensen komen hier voor 
een gesprek en gratis advies. Vervol-
gens maken wij een ontwerp.”
De mensen die bij Kettelerij aanklop-
pen, vallen voor de geheel eigen stijl. 
Zelf omschrijven de heren die als 
‘bijzonder door eenvoud’.  “Met es-
thetische, gedurfde en elegante ont-

werpen en producten creëren we een 
rustgevende biotoop voor de klant.” 
De ondernemers beseffen dat hun 
manier van werken een drempel 
opwerpt, maar toch blijft Kettelerij 
toegankelijk. “We slaan niet door bij 
onze ontwerpen en benaderen het 
niet als kunst, maar het beeld moet 
wel kloppen.” 
Op dit moment staat het bedrijf weer 
voor een volgende verandering: de 
ontwikkeling van het plan Hof van 
Kettelerij. De realisatie van de wonin-
gen naast de winkel zal er voor zor-

gen dat de zaak toegankelijker wordt. 
“De winkel wordt hierdoor zeker ver-
sterkt”, vindt de ondernemer. “We 
hebben het terrein van onze zaak 
er op aangepast. Zo hebben we een 
bredere zichtlijn gecreëerd. De win-
kel zal daardoor duidelijker zichtbaar 
zijn vanaf de Zutphenseweg.”
Hierdoor hopen Harrie en Gerard in 
de toekomst nog meer mensen te ver-
rassen met hun eigen stijl.

Meer info: 
www.kettelerij.nl

Kettelerij Bloembinderij staat voor eigen stijl

Met eenvoudige, maar bijzondere 
producten een rustgevende 
biotoop creëren
Vorden - Harrie Kettelerij en Ge-
rard Arends durven met Kettele-
rij Bloembinderij hun kop boven 
het maaiveld uit te steken, maar 
staan tegelijkertijd wel met bei-
de benen op de grond. Ze willen 
duidelijk hun eigen signatuur 
meegeven aan de producten die 
ze verkopen. ‘Bijzonder door een-
voud’, is het credo van de beide 
heren.

Harrie Kettelerij (links) en Gerard Arends voor hun sfeervolle winkel in Vorden.

Zo is de dopstraat in Vorden voor 
enkele miljoenen vernieuwd naar 
schijnbaar de huidige tijd. Of dit nu 
gedaan is voor de inwoners of dat dit 
alleen is gedaan voor de toeristen, 
want zo te horen zijn de inwoners 
nog niet zo blij met de vernieuwing.
Zeker op vrijdag is de markt er niet 
voor op uit gegaan, maar eerder op 
achteruit. Te weinig ruimte voor 
de marktkramen, en je kunt er ook 
bijna geen auto kwijtraken voor die 
gene die daar naar toe willen.
Dan kun je maar beter in het buiten-
gebied wonen, niks geen vernieuwing 
maar alleen maar verslechtering. Zo 
wordt er alleen maar op bezuinigd op 
onderhoud bermen en wegen.
Het is alleen al een kunst om de auto 
schoon te houden. De bermen zijn 
hier en daar wel zo slecht dat je een 
trekker nodig hebt om er door heen 
te komen.
De gemeente zal in het voorjaar wel 
de bermen gaan los vrezen en weer 
iets gaan aan drukken, maar een nor-
maal mens kan wel begrijpen dat dit 
niet helpt.
De wegen in het buitengebied zijn 
niet meer van deze tijd, ze zijn ge-
woon te smal. De machines worden 
steeds groter en hebben al de hele 
weg nodig.
Een goede oplossing zal zijn om langs 
de weg graskeien te leggen zodat de 
weg iets breder wordt en geen mod-
derpoel meer wordt zo als het nu is.
Ook worden de wegen vernield door 
boomwortels. Meestal zijn de bomen 
van landgoed eigenaren. Je zult wel 
denken dat de gemeente daar de kos-
ten van kan halen voor het vernielen 
van de wegen, maar dat is niet zo.
Misschien is het verstandig als er 
weer nieuwe bomen worden gepland 
eerst eens goed te gaan kijken of de-
ze schade aan de wegen kan lijden. 
Mocht dit dan wel het geval zijn, de 

kosten dan verhalen op het landgoed
eigenaren waar de bomen van zijn.
Maar helaas zal dit wel niet gebeuren,
want de kernen zijn belangrijker dan
het buitengebied.
Zo wordt er nu nog maar 1 maal per
jaar de berm iets gemaaid en 1 maal
in de 3 jaar helemaal. Dit scheelde de
gemeente weer zo’n 45.000 op jaar 
basis.
Dan is er maar te hopen dat er bin-
nenkort een glasvezel verbinden in
het buitengebied wordt aangelegd. In
de kernen is dat allemaal gratis aan-
gelegd, maar je ziet het wel weer aan-
komen de mensen die in het buiten-
gebied wonen, moeten straks weer
flink aan mee betalen. De kosten zul-
len wel liggen zo tegen 1200 tot 1400
euro per aansluiting. Er is dan wel
een mogelijkheid om dit over langere
periode te gaan betalen, maar je bent
het dan ook gelijk weer kwijt. Je gaat
er van uit als je er aan meebetaald,
je ook een beetje eigenaar van bent,
maar ook dit is dan weer bedrog. De
kabelmaatschappij bedankt je netjes
voor het geld, en gaat er zelf miljoe-
nen aan verdienen. Ik zelf zal hieraan
dus ook niet aan meewerken.
Ik ben wel eens benieuwd hoe de
politieke partijen er over denken nu
er weer gemeenteraad verkiezingen
zijn. Ik hoor of zie nog niks staan van
de partijen of ze willen investeren in
het buitengebied. Ze zeggen dan wel
de Achterhoek loopt leeg, maar vol-
gens mij zijn ze daar ook zelf schul-
dig aan.
Ik weet nog niet of ik wel eens ga
stemmen, want het merendeel van 
het gelden gaan naar de kernen toe.
Maar goed wat zeuren we toch in het
buitengebied, ik wil wel een tip naar
de gemeente Bronckhorst doen. Als
er toch glasvezel komt en gegraven 
moet worden, pak dan gelijk de ber-
men aan want dat scheelt dan weer
in de kosten.

Dinant Brummelman
Wiersserbroekweg te Vorden

Buitengebied Bronckhorst
Als inwoner in het buitengebied 
van Bronckhorst wil ik op een 
aantal zaken reageren.

Daarnaast rees de vraag, of het niet 
mogelijk was om van alle in de hui-
dige gemeente Bronckhorst neerge-
komen toestellen de informatie op 
de site te zetten. Ook dat is inmid-
dels gebeurd. Van het ene toestel was 
soms meer informatie te verkrijgen 
dan het andere. De wet op de privacy 
speelt daar ook een belangrijke rol bij 
en ondanks aanvragen bij ambassa-
des, kwamen niet de gewenste gege-
vens en foto’s van bemanningsleden 
boven water.
De volgende stap was het maken van 
lespakketten voor de groepen 7 en 8 
van de basisscholen in de gemeente. 
Met behulp van studenten van de 
Iselinge Hogeschool Doetinchem is 
er een geweldig boekwerk met lessen 
tot stand gekomen waar elf verschil-
lende crashes in behandeld worden 
en de luchtoorlog boven Nederland 
en de Achterhoek. De geschiedenis is 
op deze manier heel dicht bij de kin-
deren en hun leefomgeving gebracht. 
Soms bijna tastbaar. 
Radio/TV Ideaal heeft voor het scho-
lenbezoek aan de crashlocatie een do-
cumentaire gemaakt met informatie. 

Daarnaast is voor dit lessenpakket 
een tweede documentaire gemaakt 
met o.a. de ervaringen op de ber-
gingslocatie en de speciaal ontwik-
kelde lessen.
Nu is het moment aangebroken dat 
de gemaakte leskoffer aan de scho-
len kan worden aangeboden en daar 
daadwerkelijk in de komende maan-
den gebruikt kan worden als opmaat 
voor de dodenherdenking, ieder jaar 
op 4 mei. Nu gaan de grafstenen op de 
begraafplaats met deze achtergrond-
informatie per plaats, een andere rol 
spelen en de leerlingen kennen dan 
vanaf heden ook het verhaal achter 
de omgekomen bemanning die voor 
ons het leven lieten. Een leskoffer 
bevat een lessenmap, documentaire, 
digitale informatie, restje vliegtuig en 
parachutestof. Terwijl de internetsite 
www.oudzelhem.nl de verdere extra 
achtergrondinformatie beschikbaar 
heeft.

Aansluitend zullen veel scholen naar 
de expositie gaan over de luchtoor-
log in de Achterhoek en de neerge-
komen Lancaster bommenwerper 
ED 470 in museum Smedekinck in 
Zelhem. Daar sta je oog in oog met 
bemanningsleden van de diverse 
vliegtuigen, is veel fotomateriaal en 
natuurlijk de opgegraven stukken 
van de Lancaster ED 470, spannend 
en informatief.

Wilt u reageren op het verhaal achter 
deze foto, hebt u aanvulling over eer-
der geplaatste foto’s of zelf nog oude 
foto’s met eventueel een mooi ver-
haal, neem dan via het e-mailadres: 
oudzelhem@gmail.com contact op 
met de internetgroep van www.oud-
zelhem.nl. Dit kan ook per telefoon, 
belt u met Harry Somsen, tel. 0314-
621011, of Willem Hartemink, tel. 
0314-623686

Oud Zelhem

Educatief project bij de berging van de 
Lancaster ED 470 nadert voltooiing
Zelhem - In het afgelopen jaar 
is door leden van de stichting 
Oud Zelhem aan informatie, op-
sporing en verwerking van in 
de Tweede Wereldoorlog, in de 
gemeente Bronckhorst neerge-
komen toestellen gewerkt. De 
Lancaster ED 470 was daarbij het 
belangrijkste toestel omdat dit 
toestel geborgen ging worden 
en daar verdere achtergrondin-
formatie bij gewenst was. Deze 
informatie is ook al snel op de 
internetsite www.oudzelhem.nl 
gekomen.

Eens in de zoveel jaar moet de ge-
meente nieuwe contracten afsluiten 
voor allerlei hulpmiddelen,  zoals de 
scootmobiel, de rolstoel en de tillift. 
Dat is een ingewikkelde en maanden 
durende procedure. De gemeente wil 
natuurlijk waar voor zijn geld krij-
gen, daarom gebeurt het ook heel 
zorgvuldig. Dit jaar heeft de Partici-
patieraad al vroeg in dat hele traject 
duidelijk kunnen maken wat hoog 
op het wensenlijstje staat: niet alleen 
de kwaliteit van de spullen, de tech-
nische kant zogezegd, is van belang, 
maar ook de service daar om heen. 
Goede voorlichting en zonodig een 
proefperiode om te zien of bv de 
scootmobiel wel aan de verwachtin-
gen voldoet is van groot belang. De 
rolstoel moet precies op maat ge-
maakt en daarom ook gepast wor-
den, zonodig eens in de zoveel tijd op-
nieuw. Zeker bij kinderen in de groei. 
Goed onderhoud is nodig, niet alleen 
bij versleten remblokjes of lekke ban-
den, maar ook als er iets ernstigers 
aan de hand is. Met andere woor-
den: de nazorg moet op orde zijn. 
De Participatieraad vroeg daarnaast  
aandacht voor de mantelzorgers: zij 
zouden kunnen leren hoe een tillift 
te bedienen. Dat voorkomt hopelijk 

een foute houding bij het gebruik.
En minstens zo belangrijk vond de 
Participatieraad het dat er één vaste
contactpersoon is als er wat mis is of
als de beloofde levering maar uitblijft.
Hetzij van de gemeente hetzij van de
leverancier van het hulpmiddel.
Een ander punt van aandacht is dat
er mensen zijn die nu bv een scoot-
mobiel hebben van een andere leve-
rancier dan de gemeente straks con-
tracteert. Ook zij kunnen echter pech
onderweg krijgen. Wie gaat daar dan
wat aan doen? Tot slot zijn er mensen
die niet via een Wmo indicatie maar
als particulier een hulpmiddel wen-
sen aan te schaffen. Het zou mooi
zijn als ook zij van de contractvoor-
delen van de gemeentelijke inkoop
zouden kunnen profiteren. Maar dat
geldt ook voor de mensen met een 
pgb.
De Participatieraad is blij dat de ge-
meente haar adviezen steeds zo se-
rieus neemt. Ook op het terrein van
de hulpmiddelen zal zij daarom in de
loop van dit jaar zonder enige twijfel
de resultaten te horen krijgen. Zodat
de burgers van Bronckhorst over de
service niets te klagen hebben.
Reageren? Mail naar: 
wmoraadbronckhorst@gmail.com

Participatieraad en de hulpmiddelen
Bronckhorst - Opkomen voor de belangen van de mensen die het zon-
der steun van de gemeente korte of langere tijd niet redden. Dat is,
heel kort samengevat, de kern van het werk van de Participatieraad.
De Participatieraad geeft het College van Burgemeester en Wethou-
ders advies in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), de komende Jeugdwet, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
en de Wet werk en bijstand (Wwb). Gevraagd en ongevraagd. De Parti-
cipatieraad kijkt daarbij zowel naar het voorgenomen beleid als naar
de manier waarop eenmaal vastgesteld beleid wordt uitgevoerd.

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



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Openingstijden
Op afspraak kunt u terecht:

Zonder afspraak kunt u binnenlopen:

aan het gemeentehuis een afspraak te 

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig digitaal via de website een af-

ken kunt u ons bellen: (0575) 75 02 50

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

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

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

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

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 9
Nr. 8, 18 februari 2014

Op 21 en 28 februari zijn de voor-
rondes van het debattoernooi voor 
 leerlingen van groep 7 en 8 van de 
Bronckhorster basisscholen in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 

Aan het toernooi doen in totaal 16 
teams van tien scholen mee. Twee 
groepen (vier scholen tegen vier 
scholen) debatteren tegen elkaar 

een stelling moeten debatteren.

groepen dan de gelegenheid om met 
hun presentatie en argumenten de 

Het toernooi
Het Bronckhorster basisschool 
 debattoernooi wordt al sinds 2009 

door de gemeenteraad, met onder-

instituut. Het oefenen met debatteren 

ontwikkeling van kinderen. Ze ont-

geest en betrokken burgerschap. 

de Bronckhorster basisscholen (met 

over wordt gedebatteerd, één van de 

De jury

houder Arno Spekschoor en  statenlid 

wethouder Josephine Steffens en 
oud-wethouder Ab Boers. Alle drie de 

een medewerker van het Nederlands 

Professionele training

lingen en leerkrachten een debat-

gegeven door een  professionele trai-

tuut, in samen werking met een raads- 
of commissielid. Burgemeester

te maken met debatteren. Ze leren
argumenten formuleren en anderen

weet is hiermee voor een enkele leer-
ling ook de basis gelegd voor een poli-
tieke carrière.“

Uniek project 
Bronckhorst is de enige gemeente in 

met basisscholen door het Nederlands

Het debat vormt een prima aanvulling 

manier om het (verplichte) school-
thema burgerschap in te vullen binnen 
de schoolwerkplannen.

Welke school heeft de beste debaters van Bronckhorst?

 tarieven: 
 .....................................................€ 66,90

 .....................................................€ 51,00

...................................€ 52,90

...................................

Paspoort en id-
kaart vanaf 9 maart
10 jaar geldig

Alle gemeenten gaan vanaf 2015 
steeds meer taken uitvoeren die nu 
nog bij provincie of het rijk horen. 
Het gaat vooral om taken op het
sociaal terrein: begeleiding van 
zorgbehoevenden mensen (AWBZ), 
jeugdzorg, (passend) onderwijs,
re-integratie en participatie van 
mensen met een  afstand tot de ar-
beidsmarkt. Deze overheveling van 
taken noemen we ‘decentralisaties’. 
Met het overhevelen van de taken 
wordt tegelijkertijd flink bezuinigd 
op het budget.  Gemeenten krijgen 
minder geld voor de taken dan het 
rijk en de provincie er tot nu aan uit-
geven. De gemeenten moeten alles 
dus heel efficiënt  organiseren en 
waar mogelijk samenwerken om de 
kosten te drukken. Dat betekent ook 
dat er keuzes gemaakt moeten wor-
den over wat we wel en niet kunnen 
doen. In deze rubriek houden we u 
op de hoogte van de  veranderingen 
op het sociaal terrein en hoe dit ook 
in Bronckhorst stap voor stap vorm 
krijgt.

Actueel: Proeftuinconcept 
krijgt vervolg

participatieraad en inwoners, voor op 

participatie waar we vanaf 2015 ver-

stap is dat de drie proeftuinen samen 
verder gaan als één proeftuin. 

kende de gemeente haar nieuwe rol: 

stond ook nader  kennismaken met 

Zelhem is resultaat geboekt in het 
versterken van de eigen kracht van 

om hun  afstand tot de arbeidsmarkt 

dat medewerkers van de gemeente 

ken over wie waarvoor verantwoor-

het vormgeven van werkprocessen. 

proeftuin.

Vervolgproeftuin

vooral oriënterend van aard. Het doel 
van de vervolgproeftuin is om te

medewerkers die straks de gesprek-
ken met inwoners gaan voeren,

wat van hen verwacht wordt.

JEUGDZORG    BEGELEIDING UIT DE AWBZ    WERK EN INKOMEN

Er gaat wat veranderen op sociaal terrein

Voor meer informatie of vragen over de decentralisaties, kunt u terecht op 
een speciale pagina op www.bronckhorst.nl. Op de homepagina vindt u een 
link direct naar ‘Decentralisaties sociaal terrein’. U kunt ons ook bellen via 
tel. (0575) 75 02 50.



Op naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U bepaalt met uw stem 
 welke partijen het voor het zeggen krijgen in de gemeente en dus over uw 
leefomgeving gaan. De politieke partijen laten de komende tijd regelmatig 
van zich horen! In Contact, op deze gemeentepagina’s met reacties op 
 stellingen, op bijeenkomsten, via hun websites en op twitter 
#GR2014Bronckhorst. De verkiezingsprogramma’s zijn op de websites van 
de partijen te vinden. Linken naar de websites van de politieke partijen en 
algemene informatie over gemeenteraadsverkiezingen vindt u op 
www.bronckhorst.nl/gemeenteraadsverkiezingen

Nog 4 weken te gaan…

De stelling: 

Basisscholen met minder dan 100 leerlingen moeten dicht

De reacties:

Over deze vraag gaat de gemeente 
niet, maar het CDA standpunt over 
de basisscholen is helder. Het CDA 
hecht aan goed basisonderwijs, een 
goede spreiding van scholen en een 
vrije keuze van de ouders in het 
soort onderwijs. De verantwoorde-
lijkheid voor goed onderwijs ligt bij 
de schoolbesturen. Zij bepalen bij 
welke leerlingenaantallen goed 
 onderwijs kan worden geboden. Een 
belangrijke succesfactor is een 
 goede huisvesting. Het CDA zorgt, in 
samenspraak met de schoolbestu-
ren en de ouders, voor passende 
huisvesting.

Voor de VVD is kwaliteit van het 
 onderwijs uitgangspunt. Indien een 
school  kwalitatief goed onderwijs 
geeft en kan garanderen, is er geen 
reden voor sluiting. Dit blijkt echter 
voor veel kleine scholen een te grote 
uitdaging. Dan moeten schoolbestu-
ren helaas tot sluiten beslissen. 
Daarom is het een goede zaak om 

kleine scholen te stimuleren samen 
te gaan werken. Dan kan men multi-
functionele kindcentra opzetten van 
hoge kwaliteit, met ruimte voor goed 
onderwijs, buitenschoolse opvang 
en andere voorzieningen voor de 
jeugd.

Voor de PvdA staat de kwaliteit van 
het onderwijs altijd voorop. Ieder 
kind verdient goed onderwijs. Voor 
kleinere scholen is samenwerking 
met andere scholen wel belangrijk, 
zodat er voldoende ondersteuning 
op maat aan kinderen geboden kan 
worden, zoals gespecialiseerde on-
dersteuning voor passend onder-
wijs. Een (niet op basis van kwaliteit 
onderbouwde) harde grens van 100 
leerlingen gaat de PvdA te ver.

Nee! GroenLinks wil een zorgzaam 
Bronckhorst waar iets te kiezen valt, 
waar scholen goed aansluiten op 
 behoeften van kinderen: een grote of 
kleine school, in het dorp of in het 
groen, openbaar of met een signa-
tuur. GroenLinks blijft kleine 
s cholen, goed functionerende 
 scholen omarmen. Wordt een school 
toch gesloten, dan willen wij een 
duurzame oplossing voor het lege 
schoolgebouw, met een bestemming 
die werkt voor de buurt. GroenLinks: 
zorgzaam, werkzaam en duurzaam!

Elk getal voor het leerlingenaantal 
bergt willekeur in zich. Volgens D66 

moet het belangrijkste criterium 
zijn: behoud van kwaliteit. School-
directeur en leerkrachten kunnen 
dit prima beoordelen samen met de 
 ouders. Om een relatief kleine 
school in stand te houden kan een 
beroep op ouders noodzakelijk zijn. 
Of het nu gaat om klusjes in het 
schoolgebouw of assistentie bij 
 activiteiten. Onze ervaring leert dat 
ouders bereid zijn om tijd en talen-
ten in te zetten om de school voor 
hun gemeenschap te behouden.

De kwaliteit van het onderwijs gaat 
altijd boven de kwantiteit. Wie zijn 
wij om een school die gedragen 
wordt door de samenleving te 
 sluiten. De onderwijsinspectie 
 waarborgt de kwaliteit, als deze
op orde is heeft deze school wat
Gemeentebelangen Bronckhorst 
betreft bestaansrecht.

Het is volgens de SGP/ChristenUnie 
te kort door de bocht om deze vraag 
met ‘Ja’ of ‘Nee’ te beantwoorden.
Er zijn veel aspecten die meespelen 
in een dergelijk besluit. Het verdient 
uiteraard de voorkeur een school in 
stand te houden, zeker als deze een 
sociale en samenbindende functie 
heeft. Het zoeken naar samenwer-
kingsverbanden, verbreding van 
 activiteiten en andere alternatieven 
moeten goed onderzocht zijn.
Een sluiting raakt immers het hart 
van de kinderen, leerkrachten en
de  ouderen die ook op die school 
zaten.

Binnenkort stempas in de bus

Natuurlijk gaan de lijsttrekkers 
van de partijen ook nog stevig met 
elkaar in debat over hun 
 verkiezingsprogramma en 
 standpunten. 
6 maart: verkiezingsdebat van Ra-
dio Ideaal, aanvang 18.00 uur. Ra-
dio Ideaal is te beluisteren via 
105.1, 105.8 en 106.5 FM, via de 
UPC kabel en via glasvezel. (zie 
ook www.ideaal.org). Van dit debat 
worden opnames gemaakt die u  
vanaf 12 maart kunt bekijken op 
Ideaal TV .
13 maart: verkiezingsdebat van De 
Gelderlander in het gemeentehuis 
in Hengelo, aanvang 19.30 uur. U 
bent hierbij van harte  welkom (vol 
= vol)! Ook is het  debat te volgen 
via live-stream op www.bronck-
horst.nl, via t witter #Gldstemt en u 
kunt 14 maart een uitgebreid ver-
slag van het debat in De Gelderlan-
der  verwachten.

Verkiezings-
debatten

In 2013 zijn we gestart met een nieuw 
systeem voor de afvalinzameling, het 
volume/frequentie systeem. Hierbij 
betaalt u naast een vastrecht, dat 
voor iedereen gelijk is, een bedrag 
per keer dat u de container aanbiedt. 
Dit bedrag is afhankelijk van de 
grootte van de containers die u heeft 
gekozen. Het jaar is voorbij en 
 binnenkort valt de afrekening van de 
afvalinzameling 2013 voor ieder 
huishouden in de bus. Hierop staat 
het aantal keren dat u de groene en 
grijze container afgelopen jaar 
 daadwerkelijk heeft aangeboden en 
de  definitieve kostenberekening. 

Driekwart inwoners krijgt mooie 
meevaller!
Omdat 2013 het eerste jaar was dat 
we met het nieuwe afvalinzameling-
systeem (volume/frequentie) 
 werkten, maakten we een inschatting 
van het aantal keren dat we dachten 
dat u de grijze en groene container 
gemiddeld zou aanbieden. We gingen 
uit van 15x grijs en 11x groen. In de 
afrekening ziet u dat u, als u de 
 groene en grijze container vaker aan 
de weg heeft gezet dan dit gemiddel-
de, moet bij betalen. Hebt u de 
 containers minder vaak aan de weg 
gezet, dan krijgt u geld terug. 
 Daarnaast hebben veel huishoudens 
gebruik gemaakt van de gratis 
 omruilactie voor een grotere of 
 kleinere container. De bijbehorende 
tariefwijzigingen zijn verwerkt in de 
afrekening. Nieuwe inwoners ontvan-
gen een afrekening op basis van de 
daadwerkelijke aanbiedingen. 
 Wethouder afval, Arno Spekschoor: 
“Heel veel mensen hebben hun afval 
goed gescheiden. Uit onderzoek van 
afgelopen najaar bleek dat restafval 
het sterkst afnam van 6.769 ton naar 
3.851 ton in 2013. Ook kunststof 
 verpakkingen, drankpakken en textiel 
heeft u veel meer gescheiden ingele-

verd dan in 2012. Dat is mooi! Het is 
goed voor het milieu, want dit afval 
wordt hergebruikt voor allerlei 
 nieuwe producten, en goed voor uw 
portemonnee! Maar liefst driekwart 
van de Bronckhorster huishoudens 
krijgt geld terug, omdat ze hun afval 
goed scheiden!” 

Let op: twee belangrijke 

 aandachtspunten

Periode 
Op de afrekening ziet u onder het 
kopje periode de datum 1-01-2013 
tot 2-01-2013 staan. Dit is een 
 fictieve datum die wij hebben 
 aangebracht om de software goed 
te laten werken. Uw aanbiedingen 
betreffen het gehele jaar van 
 januari tot en met december.

Meerdere enveloppen
Het kan zijn dat u meerdere enve-
loppen van ons ontvangt. Helaas is 
het voor ons niet mogelijk om de 
verschillende biljetten te combi-
neren.

Aanslagbiljet 2014 
De aanslag afvalstoffenheffing 2014 
die u eind februari in de bus krijgt 
(samen met de andere gemeentelijke 
belastingen), berekenen we op basis 
van het daadwerkelijke aantal aan-
biedingen dat u in 2013 deed. De ge-
meenteraad besloot eind 2013 voor 
de afvalstoffenheffing 2014 een an-
dere rekenmethode toe te passen en 
de algemene kosten voor de afval-
brengpunten, milieuparkjes en con-
tainers mee te nemen in het vast-
recht, in plaats van in de variabele 
kosten. Daardoor draagt iedereen 
hieraan hetzelfde bij, ongeacht het 
aanbiedgedrag. Het vastrechttarief 
wordt door dit besluit hoger dan het 
vastrechttarief van 2013.

Afrekening afvalinzameling 
2013 binnenkort bij u in de bus 

Veel inwoners krijgen geld terug!

Hieronder een overzicht van de tarieven van 2014: 

De gemeente vindt het belangrijk, dat alle 
 inwoners kunnen meedoen aan de samen-
leving. Als dat niet lukt en u hebt hulp nodig, 
dan kunnen wij als er geen hulp uit uw sociale 
 omgeving of andere mogelijkheden zijn, u in 
de vorm van een voorziening compensatie 
bieden via de Wet maatschappelijke onder-
steuning. Voorbeelden van voorzieningen zijn: 
hulp bij het huishouden, een pas voor de Re-
giotaxi een scootmobiel of een rolstoel.

Benieuwd 
De gemeente is benieuwd wat inwoners vin-
den van onze meldings-/aanvraagprocedure 
en de eventueel verstrekte voorziening(en). 
Daarom hebben 620 inwoners, die in 2012 en/
of 2013 met de gemeente contact hebben op-
genomen met een melding voor een voorzie-
ning, onlangs een vragenlijst gekregen. Met de 
uitslag van het onderzoek gaan we bekijken 
wat goed gaat en wat beter kan.

Reageren voor 1 maart
Inwoners die vragenlijst hebben gekregen, 
 kunnen deze vóór 1 maart 2014 terugsturen. 
De uitkomsten van het tevredenheidonder-
zoek verwachten we in juli van dit jaar. We 
maken de resultaten bekend op www.bronck-
horst.nl en deze gemeentepagina’s. Hebt u 
een formulier ontvangen, dan hopen dat u 
even de tijd neemt om deze in te vullen, alvast 
dank!

Tevredenheidsonderzoek voorzieningen maatschappelijke 
 ondersteuning

Op 22 februari valt de stempas voor 
de gemeenteraadsverkiezingen bij u 
op de mat. Bewaart u deze goed! 
Mocht u niet zelf kunnen stemmen, 
dan kunt u iemand anders die ook 
inwoner van Bronckhorst is, voor u 
laten stemmen. U geeft dan een 

 onderhandse volmacht. Hiervoor 
gebruikt u de achterkant van uw 
stempas. Wilt u iemand die buiten 
de gemeente woont een volmacht 
geven, dan hebt u een schriftelijke 
volmacht nodig. Hiervoor stuurt u 
een schriftelijk verzoek in aan de 
gemeente. Hoe dat precies werkt en 
de voorwaarden van stemmen bij 
volmacht kunt u lezen op www.
bronckhorst.nl/gemeenteraads-
verkiezingen. 
U mag uiteraard ook even met ons 
bellen: (0575) 75 02 50.



Openbare bekendmakingen

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

Om voldoende duurzame energie op 
te wekken, wil de gemeente Zutphen 
extra windmolens plaatsen. Onze 
buurgemeente heeft een verkennend 
onderzoek laten uitvoeren naar 
mogelijke locaties. Drie mogelijke 
locaties voor nieuwe windmolens 
gaat Zutphen nader onderzoeken. 
Eén daarvan is het gebied N314/
Zutphen Zuid/Revelhorst/Vierakker. 
Een aantal van onze inwoners kan 
zicht hebben op dit gebied,  omdat zij 
in deze omgeving wonen of werken. 
De gemeente Zutphen heeft hen 
daarom ook uitgenodigd voor een 
eerste gebiedsavond eind januari, 
waar de aanwezigen zijn geïnfor-
meerd over het onderzoek en wat dit 
zou kunnen betekenen. Belangstel-
lenden zijn uitgenodigd  actief mee te 
denken over de plannen in een klank-
bordgroep en verschillende mensen 

hebben zich aangemeld. Zij worden 
tezijnertijd uitgenodigd voor een bij-
eenkomst. Ook is  afgesproken in het 
voorjaar een  volgende gebiedsavond 
te organiseren.

Nalezen
De resultaten van de gebiedsavond 
op 28 januari (een verslag van wat op 
de gele briefjes is geschreven en tij-
dens de tafelgesprekken is 
 genoteerd) kunt u teruglezen op 
www.zutphen.nl/energieneutraal of 
scan de QR-code. Meer informatie 
vindt u ook op de Facebookpagina: 
www.facebook.
com/zutphen
energieneutraal of 
u kunt bellen met 
de  gemeente Zut-
phen via tel.
14 0575.

Resultaten gebiedsavonden 
windmolens Zutphen na te lezen

Uit de raad
Raadsvergadering 27 februari 
2014
Op 27 februari vergadert de gemeen-
teraad in de raadzaal van het 
 gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent 
van harte welkom om deze vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda staan 
onder meer de volgende onder-
werpen:

 Het bestemmingsplan is gewijzigd, 
onder meer door ingediende ziens-
wijzen. De raad wordt gevraagd 
het gewijzigde bestemmingsplan 
vast te stellen

 De raad wordt gevraagd de gewij-
zigde bestemmingsplannen en de 
aanvulling op het planMER vast te 
stellen

 B en w vragen de raad de ingedien-
de zienswijzen gegrond c.q. onge-
grond te verklaren volgens de 
 responsnota zienswijzen, en de 
nadere beleidsregels uitvoering 
regionale woonvisie voor het 
schrappen van ‘slapende capaci-
teit’ gewijzigd vast te stellen

 Ter aanvulling op de regeling 
 ‘Achterhoek Bespaart’ vragen b en 
w de raad deze subsidieverorde-
ning vast te stellen, bedoeld als 
stimulans voor particuliere

 woning-eigenaren om energie-
 besparende maatregelen te nemen 

en hun  woning te verduurzamen

 De raad wordt gevraagd de gewij-
zigde subsidieverordening vast te 
stellen, waarmee ook eigenaren 

van woningen die opgeleverd zijn 
ná 1 januari 1980 in aanmerking 
kunnen komen voor subsidie op 
dak-, vloer- en gevelisolatie en 
HR++glas. De provincie heeft 
Bronckhorst een bedrag van 
€ 300.000 toegekend. Uitgaande 
van max. €500,- per woning 
 kunnen 600 woningeigenaren 
 subsidie aanvragen. 350 aanvra-
gen zijn inmiddels ingediend

 De raad wordt gevraagd kennis te 
nemen van de aanvraag van de 
 gemeente bij het rijk voor een 
 bijdrage in de kosten van onder-
zoek, opsporen en ruimen van 
 explosieven uit WOll in de Baker-
waard tbv het project Bakerwaard 
van het waterschap. Het water-
schap wil er de waterhuishouding 
optimaliseren en het gebied inrich-

ten tot natuur. De gemeente levert 
zelf verder geen geldelijke bijdra-
ge aan het project.  

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

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
 onderwerpen die op de agenda staan 
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergaderingen. Over onderwer-
pen die niet op de agenda staan heeft 
u hiervoor de mogelijkheid tijdens 
het agendapunt ‘Mogelijkheid tot 
 inspreken over niet-geagendeerde 
onderwerpen’ in de commissie- 
vergadering op donderdag. Voor het 
inspreekrecht geldt een aantal 
 spelregels, zoals min. 48 uur voor de 
commissie vergadering aanmelden 
en spreektijd max. 5 minuten per 
persoon. Voor meer informatie of 
aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de 
 griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of 
 griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de 
agenda staan, 
verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl/
gemeenteraad of 
scan de QR code.

Uw onderwerp op de politieke agenda
Wilt u een onderwerp op de politieke 
 agenda plaatsen? Dat kan, als het 
 tenminste niet gaat over een privé-
belang, een klacht of een bezwaar. 
Kĳk voor de spelregels op 
www.bronckhorst.nl  en zoek op 
 ‘burgerinitiatief’.

Ontvangen op 7 februari 2014:

Ontvangen op 10 februari 2014:

Ontvangen op 11 februari 2014:

Ontvangen op 13 februari 2014:

Ontvangen op 31 december 2013:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Om de vergunning/melding procedure voor het organiseren van evenementen/activiteiten wat te 
verkorten, is besloten om sinds 1 februari geen aanvragen meer te publiceren, maar enkel nog 
de verleende vergunningen (zie hierna). Deze aanpassing past bij de inzet van de gemeente om 
regels/procedures te verminderen, waarmee het voor organisatoren/initiatiefnemers eenvoudi-
ger wordt activiteiten te organiseren.

Aanvragen

Afgegeven op 11 februari 2014:

Afgegeven op 12 februari 2014:

onbepaalde tijd, C. Hitpass

Afgegeven op 10 februari 2014: 

 Zomerweg 29, P.F.H.M. Van Doren 

Verzonden op 7 februari 2014:

Verzonden op 10 februari 2014:

Verzonden op 12 februari 2014:

Verzonden op 13 februari 2014:

 Verzonden op 12 februari 2014:

Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen
bij de gemeente Bronckhorst, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ 

tekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde 
gronden van het bezwaar en uw ondertekening. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Omgevingsvergunningen voor het 
kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriften-
termijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, 
zodat de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaar-
schriftentermijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschul-
digd. 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Geweigerde vergunningen 

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. De stukken liggen van  

melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

ontwerpvergunning

 hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen 
bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Een 
 verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Arnhem. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten 
verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

Heurne, tussen de Vordenseweg en de Snetlageweg, af. Helaas kunnen wij de periode van 
 afsluiting niet helemaal exact aangeven omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering 
van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Werkzaamheden

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

Iedere vrijdag open van 13:30 - 18:00 en zaterdag 10:00 - 17:00 
Kerkhoflaan 3b Vorden

VEILINGHUIS ‘DE ATLAS B.V.’
TE DEVENTER

houdt ten overstaan van deurwaarder Jansen en Kersten 
te Deventer een:

KAPITALE KUNST-, ANTIEK- EN 
INBOEDELVEILING

 afkomstig uit div. nalatenschappen en verdere inbreng.

Div. 17e eeuws Zeeuwse kasten, 
kussenkast, 18e en 19e eeuws Hollandse kabinetten, 
pastoorskasten, secretaires, chiffoniere’s, Quinze 
spiegel, Boulle kast, Empire en biedermeier banken en 
eethoeken, commodes, 7 dlg salonset, 6 18e eeuws Luikse 
eetkamerstoelen, zeer grote vergadertafel en boekenkast 
enz.

A.G. Bilders, W. de Zwart, 
D. Bles, J.W. Gruyters, C. Noltee, P. de Wijs, B. Brugman, 
A.J. Zwart, C.F. Bendorp, J. Sluijters Jr., A. Schouman, 
Th. voorn-Boers, E. Moll, J.H. Vaarberg, O.R. de Jongh, 
H. v. Os-Delhez,  L. v.Dam v. Isselt, Een aantal Religieuze 
schilderijen enz. 

P. Bodifee, Han van Meegeren, 
 H. Balsink, A.L. Bokhorst, P. Flint, W. Korteling, 
 A.G. Gerritsen, J.E. Baumer.

Art-Deco klok 
ontwerp J.G. Stoffels, Amsterdams staand horloge, Engelse 
pendule, staart en stoelklokken enz.

 kanonnen, geweerkist, 
geweren, pistolen en sabels Een verzameling speren, enz.

 Wanli, 
 Fam. Rose, Amsterdams bont enz.

 Meissen en 
Hummels.

 fruitschaal van Bonebakker, 
serviezen, dienbladen, kapitale notenschaal, enz..

Zie onze complete on-line fotocatalogus!!!!

VEILINGHUIS DE ATLAS

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden. 
Telefoon (0575) 551485 - www.bloemendaalwiegerinck.nl - email: info@bloemendaalwiegerinck.nl 

Wilt u uw belastingaangifte 2013 professioneel laten invullen en er 
bovendien zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt, dan kunt u 
bij ons terecht. 

Denkt u o.a. aan de te verkrijgen werkbonus voor werkenden in de  leeftijd 
vanaf 60 jaar. Of aan de inkomensafhankelijke kortingen bestemd voor wer-
kende ouders met jonge kinderen. 

Graag bij uw bezoek de aanslagen van de eventueel al ontvangen toeslagen 
meenemen en de OZB-aanslag opgelegd in 2013, is dit jaar van belang.

Ons kantoor is geopend op de volgende woensdagavonden:
26 februari, 5, 12 en 19 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur 
en op 
zaterdagochtend 15 maart a.s. tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

WINTERBANDEN
TEGEN 

SCHERPE PRIJZEN

GRATIS
wintercheck

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

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

APK € 14,95 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

IJssel
computerservice

*

*

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

FIETSEN, BROMFIETSEN, 
ACCESSOIRES,

ELECTRISCHE FIETSEN
Breng nu uw fiets of electrische fiets voor een 
grote (winter) beurt, voorkom wachttijden in de 

zomer en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:

€ 49,50NU 

€ 64,50NU 

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

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

Fiets met derailleur, speciale prijs:

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS 
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR! 
(gratis leenfiets beschikbaar)

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

NU OOK LEVERBAAR: 
WINTERBANDEN

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066



Thea Rijsewijk neemt het publiek 
mee in haar vertellingen van de 
Maupassant, Colette en Tinier. Nel-
leke Hallie begeleidt op accordeon de 
Franse chansons van Floor Stappers. 
Reserveren via www.tom-vorden.nl. 

Vanaf vrijdag 7 maart zullen de voor-
stellingen weer regulier plaatsvin-
den, op elke 1e vrijdagavond en elke 
3e zondagmiddag van de maand. Op 
vrijdag 7 maart zal Frans van Mont-
foort het publiek een hele avond 
meenemen in de wereld van de blues.

Laatste Midwintervertelling

TOM in Franse sfeer

Vorden - Zondag 23 februari vindt in Theater Onder de Molen (TOM) 
in het buurtschap Linde, de laatste Midwintervertelling plaats. Dan 
begint om 15.00 uur in het tot Frans café omgebouwde theater een 
bijzondere voorstelling door ‘Trois Femmes’.

Trois Femmes

Ook gaat op 27 april a.s. de beelden-
tuin open met werk van bekende en
onbekende kunstenaars uit Neder-
land en België. Het jaarprogramma is
op de website zichtbaar. Bij binnen-
komst in haar atelier zie je waar Win-
neth Sala door begeesterd wordt; na-
melijk een diversiteit aan materialen
die zij opzoekt in haar omgeving en
haar aanzetten tot een uitzonderlijk
bronzen sculptuur: Een wijzerplaat,
houten delen, een onderstel van een
wagentje kunnen uitgangspunt zijn
voor een nieuw ontwerp. Haar werk
is niet onder één stijl te noemen. Fi-
guratie en abstractie wisselen elkaar
af. De bronzen van Winneth Sala
kenmerken zich door een hoge mate
van creativiteit en eigenheid. Dit is in
deze expositie te zien aan de feestelij-
ke optocht in de galerie van bronzen
beelden op een lange tafel.

Elisabeth Woudstra exposeerde al
eerder in A-quadraat. Destijds liet zij
voornamelijk de figuratie zien. Bijna
herkenbare mannen en vrouwen op
het doek. Verwijzingen en symbolen
als een trap of een vogel die je op veel
van haar doeken kon vinden zijn ook
nu in haar nieuwe collectie schilde-
rijen verwerkt. Maar nu kunnen be-
zoekers ervaren hoe zij meer en meer
geabstraheerd is gaan werken. Het 
wordt duidelijk dat zij heeft gezocht
naar andere vormen die een afspie-
geling vormen van haar innerlijke
wereld. Hiermee geeft Elisabeth aan
dat zij schildert in een nieuwe fase
van haar leven als kunstenaar waar
plaats is voor ruimte en stilte. A-qua-
draat is vrijdag, zaterdag en zondag 
van 13.00- 17.00 uur geopend. Ook op
afspraak. www.galerie-a-quadraat.nl

Expositie in A-quadraat 
galerie en beeldentuin

Vorden - Ad en Ad Borest openen zondag 9 maart (15.00 uur) de expo-
sitie van de eerste exposanten in het nieuwe seizoen onder het thema: 
‘De reis van mijn ziel’. Het programma voor 2014 laat zien dat A-qua-
draat aan de Mosselseweg 12, naast vaste kunstenaars met nieuw werk 
ook voortdurend nieuwe kunstenaars opneemt.

Op zondagmiddag 23 februari willen 
zij nogmaals het toneelstuk “Mijn 
man is weer naar zee” opvoeren.
Plaats van handeling is het Kultur-
hus, Raadhuisstraat 6 in  Vorden 

Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.00 
uur en de kosten bedragen 10 euro 
per persoon inclusief drankje en hap-
je.
Kaarten te reserveren via Henk Wan-
ders Keijenborg 0575-463274 en Ger-
rit Vlogman Vorden 0575-552542 of 
per email gerritvlogman@gmail.com 
Ook niet-leden van de Zonnebloem 
zijn van harte welkom. Einde voor-
stelling is ongeveer om 17.00 uur

Toneelmiddag Zonnebloem
Vorden - Na vijf voorstellingen in 
Wichmond is het de Zonnebloem 
gelukt om de succesvolle Toneel-
groep Wichmond-Vierakker voor 
een middagvoorstelling in Vor-
den te contracteren.

Zondagmiddag was de derde Midwin-
tervertelling met voor de pauze het 
verhaal van de droomkaravaan, zeer 
beeldend verteld door Christine Mil-
let en op klassiek gitaar begeleid door 
Gertjan Adema. Na de pauze de ver-

tellegende Eric Borias uit Culemborg. 
Een meester in het inleven in perso-
nages, of die nu uit het macabere ver-
haal over de smid uit Wales komen 
of uit een beeldend verhaal over zijn 
eigen grootvader.

Afwisselend weekend TOM

Vorden - Afgelopen weekend waren in Theater Onder de Molen twee 
voorstellingen. Vrijdagavond genoten de echte cabaretliefhebbers van 
Twentenaar Thijs Kemperink en Amsterdammer Tom Sligting. Thijs 
wist weer (hij was al eerder in TOM) op zijn ietwat verlegen maar zeer 
overtuigende wijze het publiek te raken. Na de pauze ging Tom vanuit 
het Amsterdamse op zoek hoe hij het Vordense publiek kon prikke-
len.

Gert Jan Adema en Christina Millet

U kunt zich vast nog wel herinne-
ren dat het bestond: een Nederland 
met de protestants-christelijke zuil, 
de rooms-katholieke zuil, de sociaal-
democratische zuil en tot slot de 

openbare zuil. Protestanten gingen 
niet naar katholieke winkels en om-
gekeerd. Elke zuil had ook zijn eigen 
verenigingen en bijna niemand had 
de durf om andermans zuil te betre-
den. Drs. Boon gaat in op de eerste 
twee: het ontstaan van de protes-
tants-christelijke zuil en de rooms-
katholieke zuil. Van daaruit is de 
christen-democratie ontstaan, tot slot 
samengevat in het CDA.
Hoe kwam het dat die zuilen ont-
stonden, hoe kwam het dat ze weer 
verdwenen? Zeker is het zo dat de 
bewoners van de 19e eeuw veel meer 
betrokken waren bij het kerkelijk ge-
beuren dan wij in onze dagen. Toch 
raakt het ons. Toch laten geloof en 
kerk ons niet los. Van de geschiede-
nis valt altijd wel iets te leren.
De toegang is gratis

Zuilen komen en gaan
Wichmond - “Opgaan, blinken 
en verzinken, is dat nu het doen 
en laten van ons als christen-
democraten?” Onder deze titel 
verzorgt drs. Co Boon uit Zel-
hem een avond op maandag 24 
februari om 20.00 uur in gebouw 
Withmundi (achter de Protes-
tantse kerk) aan de Dorpstraat 
in Wichmond. Voor dat opgaan 
en blinken maken we een kleine 
zoektocht door de 19e en 20e 
eeuw. Hoe was het toch mogelijk 
dat een verzuild Nederland ont-
stond.

Eind 19e eeuw ontstonden er op 
meerdere plaatsen melkinrichtingen 

en zuivelfabrieken. Zo was hoofd-
onderwijzer Bieleman in 1893 de 
oprichter van de Roomboterfabriek 
Vorden. In 1930 werd een nieuwe 
roomboterfabriek gebouwd, gevolgd 
door een melk- en poederafdeling. In 
1950 werd een nieuwe kaasfabriek 
geopend. Ook zal Jos Lankveld aan-
dacht schenken een de boterfabriek 
die in 1897 in het buurtschap de 
Wiersse werd gebouwd.

Oud Vorden
Vorden - De vereniging Oud Vor-
den krijgt woensdagavond 26 fe-
bruari bezoek van Jos Lankveld. 
Hij zal bij hotel Bakker een pre-
sentatie geven over het onder-
werp “Zuivelfabrieken kwamen 
en gingen”. Aanvang 20.00 uur.

Na afloop van de rondleiding gaat
het gezelschap naar lunchroom De 
Heerlijkheid, waar met koffie of thee
en appelgebak de excursie wordt af-
gesloten.
De leden van de afdeling Vorden kun-
nen zich t/m 10 maart opgeven bij 
Rikie Norde, telefoon 0575 551622,
e-mail rikienorde@hotmail.com
De jaarlijkse agrarische PR-reis is op
woensdag 30 april en wordt dit jaar 
door de provinciale Agrarische Com-
missie samen met de afdelingen Bar-
chem en Laren georganiseerd.
De volgende bedrijven worden be-
zocht:
- paardenopfokbedrijf (voor Team 

Nijhof) van familie Ilbrink in Bar-
chem

- roodvleesveebedrijf Kupper in Lo-
chem

- melkveehouderij met modewinkel
van familie Oudenampsen op Land-
goed Verwolde

- melkgeitenbedrijf met fok- en 
vleesvarkenshouderij van familie
Schepers in Laren.

Tussendoor is er op dagadres Ste-
geman in Laren een gezamenlijke 
lunch.
De leden van de afdeling Vorden kun-
nen zich hiervoor ook bij Rikie Norde
opgeven, uiterlijk 3 maart a.s.

Vrouwen 
van Nu
Vorden - Op donderdag 27 maart
houdt Vrouwen van Nu ´s mid-
dags om 14.00 uur een excursie
naar het Brandweer- en Storm-
rampmuseum in Borculo. Er
wordt daar een rondleiding ge-
geven, waar onder andere uit-
gebreid aandacht zal worden
besteed aan de cycloon die Bor-
culo op 10 augustus 1925 trof,
waardoor Borculo opeens we-
reldnieuws werd en op de zondag
erna door zo’n 110.000 ‘ramptoe-
risten’ werd bezocht.



In die tussenliggende periode vinden 
er alleen enduro- wedstrijden plaats 
in Spanje, Roemenië, Italië en Hon-
garije. Wedstrijden die meetellen 
voor het Europees kampioenschap. 
Het jaar 2013 is voor de Vordense 
motorclub VAMC De Graafschaprij-
ders bijzonder succesvol verlopen. Zo 
werd het eerste clubteam kampioen 
van Nederland. Individueel werd Bas 
Klein Haneveld ook nationaal kam-
pioen. De huldigingen door het ge-
meentebestuur van Bronckhorst (ja-
nuari jongstleden) staan de leden van 
de VAMC nog vers in het geheugen. 
Voor Bas Klein Haneveld toch wel een 
klein wonder dat hij aanstaande za-
terdag in Eindhoven aan de start zal 
verschijnen.
Bas daarover: “Tijdens een training 
op 14 december heb ik mijn kuit-
been gebroken. Ik ben toen direct in 
Nijmegen geopereerd door sportarts 
Gerrit Jan van Norel. De revalidatie 
is zo goed verlopen dat ik weer kan 
rijden. Vorige week heb ik al een 
keertje in Brabant “proef gedraaid” 
en dat ging best goed. Natuurlijk 
moet ik nog wel oppassen dat ik niet 

teveel met de voet de grond raak”, 
zo zegt hij. De VAMC coureur heeft 
in de Klasse E1 zijn zinnen gezet om 
opnieuw kampioen van Nederland te 
worden. Bas: “ Wanneer ik het finan-
cieel rond kan krijgen dan wil ik ook 
weer de EK wedstrijden rijden. De 
eerste wedstrijd is op 29/30 maart in 
Spanje. Collega teamgenoot in zowel 
het VAMC team als het WPM KTM 
merkenteam Erwin Plekkenpol, liep 
vorig jaar met plannen rond om te 
stoppen als enduro- rijder.
Erwin: Gezien de resultaten tijdens 
de laatste wedstrijden heb ik beslo-
ten om er nog tenminste een jaar 
aan vast te plakken. (Het wordt dan 
zijn veertiende enduro- jaar, red. ) 
Wel met de insteek om in de Klasse 
E3 voor een podiumplek te gaan. Ook 

wil ik daar waar mogelijk is, Bas Klein 
Haneveld met raad en daad terzijde 
staan. Wat betreft de strijd om het 
Europees kampioenschap ben ik in 
ieder geval eind juni van de partij 
om Bas te ondersteunen tijdens de 
wedstrijd in Italië. Het parcours ligt 
op dertig kilometer afstand van de 
plaats, waar ik drie jaar gedurende 
mijn prof- carrière heb gewoond”, zo 
zegt hij. Bas Klein Haneveld tot slot: “ 
Dan kan Erwin mij mooi informeren 
over de diverse “kneepjes” in het par-
cours”. Dit jaar wordt de Zesdaagse in 
Argentinië verreden. Of daar een Ne-
derlands enduro- team naar toe gaat, 
blijft gezien de financiële middelen 
die daarmee gepaard gaan, voorals-
nog een open vraag!

Zaterdag 22 februari start Enduro seizoen

Bas Klein Haneveld en Erwin Plekkenpol 
vol goede moed de competitie in
Vorden - De winter lijkt voorbij. 
De enduro-rijders in Nederland 
staan te trappelen om hun ron-
kende motoren weer over het ak-
kerland en de velden te sturen, op 
weg naar nieuwe triomfen, Zater-
dag 22 februari is in Eindhoven 
de start van de enduro- competi-
tie, die op 21 en 22 november met 
de kampioensrit in Enter wordt 
afgesloten. Het seizoen wordt 
i.v.m. de natuur in twee episodes 
verreden: februari/maart en ok-
tober/ november.

Erwin Plekkenpol en Bas Klein Haneveld. Foto Henk Teerink

Vorden 1 had nog maar één keer eer-
der in haar historie tegen DCS gevoet-
bald en dat was in het seizoen 2007-
2008 toen het één jaar in de 3e klasse 
speelde. Dit seizoen had het team 
de ploeg uit Zevenaar echter al twee 
keer ontmoet, aangezien zij naast de 
eerste competitiewedstrijd ook nog 
eens tegen elkaar moesten spelen in 
een beslissingswedstrijd om de 1e pe-
riodetitel. Beide keren had Vorden1 
verloren en vandaar dat het wist dat 
het een pittige middag zou worden, 
ook al omdat DCS in de laatste 30 jaar 
altijd in de 3e, maar ook in 2e en 1e 
klasse heeft gespeeld en daardoor als 
team ook de ervaring mee neemt van 
dat niveau. 
Toch waren de eerste 20 minuten 
voor Vorden 1 en had het via Koen 
Oosterhuis, Daan Horstman en Rick 
Schröer een paar prima mogelijkhe-
den om tot score te komen. Na 25 mi-
nuten kwam DCS voor het eerst drei-
gend richting vorden doel en schoot 
het via de prima spelende ‘nummer 
tien’ de bal keihard van 20 meter 
op de lat. Ook moest Robin Verstege 
nog een keer redding brengen in een 
strak schot in de korte hoek. Na de 
rust kwam de wedstrijd volledig in 
evenwicht. Ondanks dat beide ploe-
gen verzorgd voetbal bleven spelen in 
een hoog tempo en met aanvallende 
intenties werden er niet of nauwe-
lijks kansen afgedwongen. Het leek 
een echte ‘0-0’ wedstrijd te worden, 
maar een kwartier voor tijd schoot 
Eric Oldenhave een vrije trap vanaf 
de linkerkant heel strak met rechts 
voor het doel. De bal werd geschampt 
door Sam Abbink en na de prima red-
ding van de keeper schoot Stefan Eg-

gink in de rebound in tweede instan-
tie raak. 
DCS antwoordde direct door in vijf
minuten twee keer een hele goede 
kans af te dwingen, maar beide ke-
ren hield Robin Verstege Vorden in
de wedstrijd. Met twee katachtige
reddingen via zowel de hand als de 
voet hield hij het doel schoon en zo-
doende behaalde Vorden 1 een hele
belangrijke en nuttige overwinning.
Vorden 1 is daarmee klaar voor de ko-
mende ‘derbyweken’.In vier weken
tijd spelen zij drie keer voor de com-
petitie tegen respectievelijk Ruurlo, 
Witkampers en PAX en het zullen
niet alleen interessante wedstrijden 
als affiche, maar zeker ook gezien 
de ranglijst worden, want Vorden 1 
speelt dus deze vier weken tegen de
nummer 14, 13 en 11.

Vorden-supporters met de trein
naar Ruurlo
Vorden 1 speelt aanstaande zondag
uit tegen Ruurlo. Om deze streek-
derby extra cachet te geven gaande
supporters van v.v. Vorden met
een speciale ‘supporterstrein’ naar
Ruurlo. Om 13.00 uur verzamelen
alle supporters zich bij het station 
in Vorden en daarna reist men rich-
ting Ruurlo waar men met muzikale
begeleiding naar het voetbalveld van
Ruurlo loopt. De speciale prijs voor
een retourtje is vijf euro en kan deze
week of zondagmiddag bij het station
via één van de bestuursleden aange-
schaft worden.
Voor overige uitslagen, programma’s
en overige nieuwtjes ga naar www.
vv-vorden.nl

Vorden 1 klaar voor 
‘derbymaand’ na 1-0 
overwinning
Vorden 1 heeft zeer goede zaken gedaan door met 1-0 te winnen van
de directe concurrent DCS, voor de wellicht op nacompetitie recht-
gevende 3e plaats. De afstand tussen de nummer drie Varsseveld en
Vorden dat op de 7e plaats stond, was maar twee punten voordat de 
wedstrijd tegen DCS begon. Nadat het om 16.00 uur dus zelf had ge-
wonnen kreeg het ook nog eens te horen dat RKZVC en Varsseveld
beide hadden verloren. Vorden 1 staat nu vierde met 28 punten en 
staat 1 punt achter op Doetinchem dat 3e staat. De kampioensstrijd
is ook weer helemaal open aangezien FC Winterswijk en OBW beide
bovenaan staan met 36 punten.

Om met name de shirts verder kleur 
en vorm te geven is het D-team op 
zoek naar een sponsor. Het geluk 
is dat een werkgever van één van 
de vrijwilligers een bijdrage gestort 
heeft waardoor een deel van de aan-
schafkosten gedekt zijn. Voor een 
ander gedeelte en natuurlijk om zijn 
naam prominent in beeld te laten 

zijn tijdens de uit- en thuiswedstrij-
den, kan deze sponsor een goede rol 
spelen. 
Deze sponsor associeert zich met Rat-
ti. Deze vereniging heeft een aantal 
doelstellingen: sporten is voor ieder-
een. Dames, heren en jeugd. Spel-
plezier, erbij horen, gelijkwaardig-
heid en meedoen zijn kernwaarden. 

Daarom ook een lage contributie om 
(team)sport voor iedereen mogelijk te 
maken.
Sponsors zijn daarbij van cruciaal be-
lang om de spelers te voorzien van de 
juiste materialen en op deze wijze de 
spelers een zo’n leuke en mooie tijd 
te geven. 
Mocht u zich hierin herkennen en 
een bijdrage willen leveren: welkom! 
Hetzij voor het D – team, hetzij voor 
een ander team hetzij op een andere 
wijze Ratti een warm hart toedragen 
mail svp aan: info@ratti.nl.

Ratti D: volop in beweging

Kranenburg - Op de foto het Ratti D1 team voorzien van de nieuwe 
kledinglijn die de Ratti jeugd de aankomende jaren zal dragen. Het D-
team bijt daarmee de spits af; in de loop van de komende jaren zullen 
alle teams voorzien worden van deze nieuwe ‘huisstijl’.

Door uitloop bij de voorgaande wed-
strijden kon er een half uur later 
dan gepland eindelijk gevolleybald 
worden. Dash begon de wedstrijd 
sterk met een aantal goede services. 
Anouk Nijbroek zette het blok goed 
waardoor Favorita bijna niet aan 
scoren toe kwam. Met mooi verde-
digingswerk van tweelingzus Mandy 
Nijbroek haalden de dames uit het 
Achtkastelendorp de eerste set met 
25-20 binnen.
Favorita had wat goed te maken en 
dat lieten ze merken ook. De volley-
balsters uit Dinxperlo begonnen de 
tweede set sterk waardoor de thuis-
speelsters ver achter liepen. Door 
goed verdedigingswerk en een sterke 
aanval aan de kant van de uitspeel-
sters, konden de meiden uit Vorden 

hun eigen niveau niet meer halen. De
set werd met 16-25 gewonnen door
Favorita.
De derde set werd, in tegenstelling
tot de tweede set, goed opgepakt door
de speelsters van Dash. Een goede ser-
vice-druk en een sterke aanval zorg-
den ervoor dat de dames uit Vorden
de set met 25-15 binnen haalden.
Met een 2-1 voorsprong gingen de
zwart-roden de vierde set in. Debbie
van de Vlekkert kon heel wat bal-
letjes wegbateren naar de overkant.
Maar dat mocht niet baten. Hoewel
Dash voorstond met 22-17 hebben zij
dit niet kunnen voortzetten en ging
de set met 23-25 naar Dinxperlo.
Het werd spannend, beide teams
moesten er nu volop tegenaan gaan
om de overwinning binnen te halen.
Dash begon, mede door een aan-
tal mooie ballen van Kelly Harbers, 
sterk. Helaas voor Vorden wist Fa-
vorita de winst te behalen. Met een 
stand van 13-15 wonnen de dames uit
Dinxperlo de wedstrijd met 2-3.

Op 22 februari mag Dash naar
Warnsveld om hier een potje te gaan
bateren. In de eerste helft hebben de
Vordenaren van WSV verloren met 
1-3. Dus de zwart-roden hebben een
pittige wedstrijd in het vooruitzicht.
De wedstrijd begint om 15.30 uur in
sporthal de Kei.

Moeizame wedstrijd Dash
Vorden - Zo makkelijk als Dash 
in de eerste helft van het seizoen 
van Favorita heeft gewonnen, zo 
moeizaam ging het zaterdag 15 
februari in ’t Jebbink. De wed-
strijd begon vol enthousiasme, 
het team uit Vorden had name-
lijk spandoeken opgehangen voor 
mid-speelster Janine te Walvaart 
die al meer dan een jaar niet kan 
spelen door een knie-blessure. 
Om haar een hart onder de riem 
te steken, stond deze wedstrijd in 
het teken van de roodharige fa-
natiekeling.
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Quintus E1 speelde een zeer span-
nende wedstrijd tegen Angeren E1 
uit Gendt. Wat betreft goals ging het 
mooi gelijk op. In de tweede helft 
werd er door Quintus meer onnodig 
balverlies geleden, waardoor net in 
de laatste minuten de winst uit han-
den werd gegeven. Keeper Maurits 
was de Man of the Match. Uitslag 6-8.
De heren 2 begonnen zeer goed aan 
de wedstrijd tegen het Arnhemse 
ESCA-Handbal HS2. Het eerste kwar-
tier werd door Quintus zeer goed 
verdedigd. Twan hield alle ballen uit 
de goal. Quintus kon door ook goed 
aanvallend en snel spel ver uitlopen. 
De tweede helft was een stuk min-
der. Door meer persoonlijke fouten 
en balverlies kreeg ESCA grip op het 
spel. Uitslag 26-15.
Heren 1 van SV Quintus speelden in 
de BDC hal in en tegen Zwolle. Een 
stevige maar sportieve wedstrijd. 
Quintus begon sterk. Door een aantal 
snelle aanvallen van Zwolle kwamen 
deze op voorsprong. Tegen de rust 

kwam Quintus terug. In de tweede 
helft lukte het Zwolle niet te scoren
en naderde Quintus tot op een punt,
met nog een kwartier te spelen. Quin-
tus kon niet doorzetten en verspeelde
een aantal kansen, waar Zwolle nog
weer tot scoren wist te komen. Eind-
stand 19-14.
Quintus DC1 speelde in Sporthal Den
Elshof in Groenlo tegen Grol H.V.
DC2. Het Hengelose team was veruit
de hele wedstrijd de betere. Er werd
goed verdedigd en de aanvallen wer-
den zeer goed opgezet en afgemaakt.
Uitslag 11-22.

Uitslagen SV Quintus 16 februari
Zwolle HS1-Quintus HS1: 19-14;
Grol H.V. DC2-Quintus DC1: 11-22;
Quintus HS2-ESCA-Handbal HS2: 26-15;
Quintus E1-Angeren E1: 6-8;

Programma zaterdag 22 februari
19:00 uur Grol H.V. DS3-Quintus
DS1, Den Elshof Groenlo. Programma
zondag 23 februari: 11:00 uur Quin-
tus E3-Pacelli/Wessels Keukens E2,
de Kamp Hengelo; 10:45 uur Huissen
HV DC2-Quintus DC1 de Brink Huis-
sen; 11:00 uur DSC HS1-Quintus HS1,
Keizerslanden Deventer; 12:55 uur 
Reflex HC1-Quintus HC1 Van Pal-
landthal Varsseveld; 15:10 uur HV
Angeren E2-Quintus E2 Walburgen
Gendt.

Quintus wint en verliest
Hengelo - Op zondag 16 febru-
ari kwamen vier handbalteams 
in actie, twee uitwedstrijden en 
twee in Sporthal De Kamp. Het 
publiek genoot van sportieve 
wedstrijden, al konden deze niet 
allemaal met winst worden afge-
sloten.

Mijn lichaam neemt niet genoeg 
vocht en voeding op. Daarom moest 
ik wekelijks naar het ziekenhuis om 
de tekorten aan te vullen. Deze zorg 
is door de thuiszorg overgenomen, 
zodat ik meer thuis kan zijn. Nu 
wordt ’s nachts per infuus het tekort 
aangevuld en kan ik overdag weer 
kleine dingen oppakken. Doordat 
mijn lichaam erg verzwakt is, heb ik 
veel complicaties. De thuiszorg houdt 
mij goed in de gaten en overlegt re-
gelmatig met de artsen in het zieken-
huis.
Hoewel ik nog erg ziek ben, is het 
veel fijner om thuis te zijn. Dan ben 
ik niet de hele dag met mijn ziekte 
bezig, omdat ik meer afleiding heb. 
Als ik hulp nodig heb, is er binnen 

een kwartier iemand van de thuis-
zorg, die mij die hulp kan bieden. Dat
geeft mij een gerust gevoel.
De relatie met de thuiszorgmede-
werkers is uitstekend. Er is een vast
team van vier verpleegkundigen dat
mij helpt. Het kan terugvallen op een
gespecialiseerd team als er gecom-
pliceerde zorg nodig is, zoals infuus
prikken, etc.
Het thuiszorgteam wordt onder-
steund door het specialistenteam
door middel van bijscholing, waar-
door het zich verder kan bekwamen
in deze handelingen. 
Zonder de thuiszorg van Sensire zou
ik constant in het ziekenhuis moeten
verblijven, wat de kwaliteit van mijn
leven niet ten goede zou komen.
Nu heb ik de kans de regie over mijn
leven stukje bij beetje terug te krij-
gen, hetgeen zonder de thuiszorg van
Sensire niet mogelijk zou zijn.

Een dankbare cliënt 
(naam en adres bij redactie bekend)

Waarom de thuiszorg zo belangrijk is
Dankbaar ben ik voor de thuis-
zorg, omdat deze mij de moge-
lijkheid heeft gegeven, ondanks 
mijn complexe ziektebeeld, meer 
thuis te zijn. Dit was anders niet 
mogelijk geweest.

A-lijn: 1. Herman Stapelbroek & Ruud
Bijloo 61,46%; 2. Jenny & Wim van
Wanrooy 57,81 %; 3. Dick Brinkman
& Hans Dekkers 55,21%. 

B-lijn: 1. Silvia Schreiber & Paul Niks
65,75%; 2. Aartje Bernards & Miep
59,75%; 3. Emmy Stegeman & Joop
ten Holder 58,75%. 

C-lijn: 1. Jan Willem Ensink & Mien
Vorselman 61,25%; 2. Riet Niesink &
Riekie Nieuwenhuis 56,67%; 3. An-
nie Hartman & Hennie Rombouts
55,83%. 

Mooie scores! Om verschillende rede-
nen is nog niet duidelijk wie gepro-
moveerd zijn. Dat vindt u terug op de
site of donderdag 20 februari, wan-
neer we de 1e competitieavond van
de vijfde ronde spelen. Afmelden kan
op verschillende manieren: via een
mail naar bcbronkhorst@hotmail.nl
of een sms naar 06-28633453 (inspre-
ken lukt niet!), of op de wedstrijddag
bellen naar genoemd mobiel num-
mer.

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

Uitslag van de 5e Competitie-
avond van de vierde ronde.

Eens in de zoveel jaar moet de ge-
meente nieuwe contracten afsluiten 
voor allerlei hulpmiddelen,  zoals de 
scootmobiel, de rolstoel en de tillift. 
Dat is een ingewikkelde en maanden 
durende procedure. De gemeente wil 
natuurlijk waar voor zijn geld krij-
gen, daarom gebeurt het ook heel 
zorgvuldig. Dit jaar heeft de Partici-
patieraad al vroeg in dat hele traject 
duidelijk kunnen maken wat hoog 

op het wensenlijstje staat: niet alleen 
de kwaliteit van de spullen, de tech-
nische kant zogezegd, is van belang, 
maar ook de service daar om heen. 
Goede voorlichting en zonodig een 
proefperiode om te zien of bv de 
scootmobiel wel aan de verwachtin-
gen voldoet is van groot belang. De 
rolstoel moet precies op maat ge-
maakt en daarom ook gepast wor-
den, zonodig eens in de zoveel tijd op-

nieuw. Zeker bij kinderen in de groei. 
Goed onderhoud is nodig, niet alleen 
bij versleten remblokjes of lekke ban-
den, maar ook als er iets ernstigers 
aan de hand is. Met andere woor-
den: de nazorg moet op orde zijn. 
De Participatieraad vroeg daarnaast  
aandacht voor de mantelzorgers: zij 
zouden kunnen leren hoe een tillift 
te bedienen. Dat voorkomt hopelijk 
een foute houding bij het gebruik.
En minstens zo belangrijk vond de 
Participatieraad het dat er één vaste 
contactpersoon is als er wat mis is of 
als de beloofde levering maar uitblijft. 
Hetzij van de gemeente hetzij van de 
leverancier van het hulpmiddel.
Een ander punt van aandacht is dat 
er mensen zijn die nu bv een scoot-
mobiel hebben van een andere leve-
rancier dan de gemeente straks con-

tracteert. Ook zij kunnen echter pech 
onderweg krijgen. Wie gaat daar dan 
wat aan doen? Tot slot zijn er mensen 
die niet via een Wmo indicatie maar 
als particulier een hulpmiddel wen-
sen aan te schaffen. Het zou mooi 
zijn als ook zij van de contractvoor-
delen van de gemeentelijke inkoop 
zouden kunnen profiteren. Maar dat 
geldt ook voor de mensen met een 
pgb.
De Participatieraad is blij dat de ge-
meente haar adviezen steeds zo se-
rieus neemt. Ook op het terrein van 
de hulpmiddelen zal zij daarom in de 
loop van dit jaar zonder enige twijfel 
de resultaten te horen krijgen. Zodat 
de burgers van Bronckhorst over de 
service niets te klagen hebben.
Reageren? Mail naar: 
wmoraadbronckhorst@gmail.com

Participatieraad en de hulpmiddelen
Bronckhorst - Opkomen voor de belangen van de mensen die het zon-
der steun van de gemeente korte of langere tijd niet redden. Dat is, 
heel kort samengevat, de kern van het werk van de Participatieraad. 
De Participatieraad geeft het College van Burgemeester en Wethou-
ders advies in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), de komende Jeugdwet, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 
en de Wet werk en bijstand (Wwb). Gevraagd en ongevraagd. De Parti-
cipatieraad kijkt daarbij zowel naar het voorgenomen beleid als naar 
de manier waarop eenmaal vastgesteld beleid wordt uitgevoerd.

Daarbij was het helemaal niet logisch 
dat dit een pand in Zelhem zou wor-
den, want wonend in Zeist, kende ze 
Zelhem nauwelijks. Een familielid 
van haar kwam als vrachtwagen-
chauffeur regelmatig bij overbuur-
man Scheffer Multimate en had daar 
gehoord over de mogelijkheden van 
het pand. Hij tipte Johanna, die ging 
een kijkje nemen en was op slag ver-
liefd op het pand met een ruime en-
tree en leuke kleine hoekjes en hok-
jes achterin en op de verdieping. Toen 
ook de huurprijs aanvaardbaar bleek, 
was het contract snel getekend.
Inmiddels is het pand sfeervol inge-
richt met haar goederen. Voor een 
deel gaat het om tweede hands meu-
bels en woonaccessoires, maar ze 
koopt ook restpartijen nieuwe meu-

belen op, die ze vervolgens voor een 
zacht prijsje kan aanbieden. Daar-
naast is er een afdeling met nieuwe 
en gebruikte kleding, speelgoed, ge-
reedschap. Speciale liefde heeft ze 
verder voor meubelen in Barok-stijl 
en brocante artikelen, maar de ver-
koop daarvan gaat veelal via andere 
kanalen.
De winkel aan de Brinkweg in Zel-
hem is inmiddels enkele weken ge-
opend en Johanna is niet ontevreden 
over de eerste aanloop. “Dat de mond 
tot mond reclame ertoe leidt, dat 
mensen in ieder geval even een kijkje 
komen nemen, zie ik als een compli-

ment voor de winkel”, aldus mevr. 
Hermans, die hoopt dat het negatieve 
verhaal over de hennepteelt door de 
vorige eigenaar, haar niet zal worden 
aangerekend. “Hopelijk komen de 
mensen even een kijkje nemen om te 
zien of ik iets voor ze heb. Het leuke 
aan de winkel is dat ik via de inkoop 
steeds weer een ander assortiment 
kan laten zien.”

Omdat Johanna en haar gezin nog 
steeds in Zeist woont en ze dus da-
gelijks moet reizen, is haar ‘Looking 
Good Shop’ dagelijks tot 17.00 uur 
geopend.

Johanna’s Looking Good in pand Lorre 
Zelhem
Zelhem - Enkele weken geleden 
streek Johanna Hermans in Zel-
hem neer om in het pand, waar 
voorheen onder andere meubel/
antiekzaak Lorre gevestigd was, 
in te richten met haar tweede 
hands en ook nieuwe goederen. 
Voor Johanna komt daarmee 
een droom uit, want ze was al 
enige jaren actief op websites als 
Marktplaats om haar goederen 
aan de man te brengen, maar een 
eigen winkel was toch wel een ul-
tieme wens.

Als kapster ben ik vele jaren ac-
tief in het kappersvak, tijdens mijn 
werkzaamheden kom ik regelmatig 
in contact met mensen die door bv 
chemotherapie of  ziekte bv Alope-
cia hun haar helemaal of gedeelte-
lijk verliezen. De keuze om dan een 
haarwerk of haarstukje te dragen is 
een moeilijke en vaak emotionele be-
slissing. Regelmatig kreeg ik de vraag 
van klanten of ik hun wilde adviseren 
bij het uitzoeken van een haarwerk/
pruik. Hierdoor kreeg ik steeds meer 
interesse in deze aanvulling van het 
kappersvak. Ik ben mij dan ook ver-
der gaan verdiepen in mogelijkheden 
met betrekking tot  haarwerken en 
haarstukjes. Uiteindelijk kwam ik uit 
bij de mooie haarwerken van Natural 
hair solution.
De haarwerken van Natural hair so-
lution zijn van een revolutionair con-
cept. Ze zijn voorzien van een anti 
slip en antibacterieel materiaal en 
zijn zeer betaalbaar. De haarwerken 
hebben een zacht, zeker en discreet 
draagcomfort . Het geeft u volledige 
vrijheid bij elke beweging. De haar-

werken zijn verkrijgbaar in zowel 
synthetisch als  echt (remy) haar. De 
voor- en nadelen zal ik tijdens het 
intake/ kennismakingsgesprek uitge-
breid met u bespreken.

Ook zijn er uitstekende oplossingen 
om dunner geworden haar heel mooi 
te camoufleren. Hiervoor zijn mooie 
haarstukjes en haardelen verkrijg-
baar. Waardoor vrouwen en of man-
nen zich zelfverzekerder voelen en 
dat ook uitstralen.
Voor het onderhoud van uw haar-
werk kunt u uiteraard in de kapsalon 
terecht. Echter een haarwerk is heel 
goed thuis te verzorgen en te onder-
houden met de juiste verzorgingspro-
ducten. Natuurlijk word u uitgelegd 
hoe u dit thuis zelf kunt doen. 
De meeste haarwerken worden voor 
een groot deel vergoed door uw zorg-
verzekering. Het is mede afhankelijk 
van uw aanvullende zorgverzekering 
hoeveel u vergoed krijgt. Ik kan voor 
u uw exacte vergoeding bij uw zorg-
verzekeraar opvragen en u helpen 
met het administratieve gedeelte 

van uw declaratie. Tevens kunt u bij 
mij terecht voor petjes, sjaaltjes of 
mutsjes, voor momenten dat u een 
haarwerk eventueel niet wilt of kunt 
dragen.
Bent u niet in de gelegenheid de kap-
salon te bezoeken, bezoek ik u uiter-
aard geheel vrijblijvend thuis of in het 
ziekenhuis. Als u de kapsalon bezoek 
streef ik naar persoonlijke aandacht 
en garandeer ik u volledige privacy.
Ook voor al uw andere kappersbehan-
delingen bent u van harte welkom, 
ik volg de ontwikkelingen in het kap-
persvak door regelmatige bijscholing, 
cursussen en workshops te volgen.
Neem voor meer informatie een kijk-
je op mijn website. U bent van harte 
welkom bij Sylvia Haarmode en Haar-
werken. Voor dames, heren en kinde-
ren. www.sylviahaarmode.nl

- Advertorial -

Haarwerken en pruiken bij Sylvia Haarmode
Vorden  - Als kapster ben ik vele jaren actief in het kappersvak, tijdens 
mijn werkzaamheden kom ik regelmatig in contact met mensen die 
door bv chemotherapie of  ziekte bv Alopecia hun haar helemaal of 
gedeeltelijk verliezen. De keuze om dan een haarwerk of haarstukje 
te dragen is een moeilijke en vaak emotionele beslissing. Regelmatig 
kreeg ik de vraag van klanten of ik hun wilde adviseren bij het uitzoe-
ken van een haarwerk/pruik. Hierdoor kreeg ik steeds meer interesse 
in deze aanvulling van het kappersvak. Ik ben mij dan ook verder 
gaan verdiepen in mogelijkheden met betrekking tot  haarwerken en 
haarstukjes. Uiteindelijk kwam ik uit bij de mooie haarwerken van 
Natural hair solution.
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Theo Lucassen, voorzitter van de 
dorpsraad Hummelo: “Na de reali-
satie van de rondweg is Hummelo 
verkeersluw geworden. De wegen 
zijn klaar om opgeknapt te worden 
en het centrum van Hummelo een 
nieuw gezicht te geven. De inwoners, 
de ondernemers en de bezoekers, ver-
dienen een aantrekkelijk Hummelo”.
Het CDA Bronckhorst onderkent dat, 
door de aanleg van de rondweg, er 
grote veranderingen op stapel staan 
voor het winkelgebied in Hummelo. 

CDA fractievoorzitter Dirk Jan Hun-
telaar: “De herinrichting van de kern 
Hummelo is voor CDA Bronckhorst 
zeer belangrijk en dient met priori-
teit te worden aangepakt. Daarom 
moeten dorpsraad en CDA elkaar blij-
ven informeren over de voortgang”.
Ook heeft CDA Bronckhorst aan-
dacht voor Steenderen. Er is een Toe-
komst Bestendige keus gemaakt door 
de nieuwe school nabij de sporthal en 
het zwembad te bouwen. Maar daar-
door komen er, nabij het winkelge-
bied van Steenderen, 3 schoolgebou-
wen leeg te staan. Dit baart het CDA 
zorgen. Het is daarom nu belangrijk 
om het winkelgebied van Steenderen 
aantrekkelijk te maken voor de toe-
komst. CDA Bronckhorst heeft voor 
ogen, samen met alle betrokkenen, 
een masterplan op te stellen, waarin 
de visie op Steenderen in concrete 
stappen wordt vertaald naar uitvoe-
ring.

CDA Bronckhorst maakt werk 
van Hummelo en Steenderen
Bronckhorst/Hummelo - Op za-
terdag 15 februari 2014 was 
CDA Bronckhorst op werkbe-
zoek in Hummelo. Zij werden 
door de dorpsraad Hummelo 
geïnformeerd over de acties die 
uitgevoerd moeten worden zo-
dat Hummelo een aantrekkelijk 
dorp blijft om te wonen, te on-
dernemen en te bezoeken.

In dorpshuis “De Ruimte” te Hummelo 
geeft Dorpsraadvoorzitter Theo Lucassen
uitleg aan CDA kandidaten

Het betreft de familie Ruiterkamp 
(Lindense molen), José v.d. Staak (The-
ater Onder de Molen), vrijwilligers en 
hulpverleners De Wehme, Vereni-
ging Bomenbelang Bronckhorst, Jan 
Borgman (Fotonenboer Vierakker), 
Weevers Grafimedia (milieubewuste 
drukkerij), Belangenroep Steenderen 

(behoud zwembad), Daphne de Jong 
(Behoud Bomen Hengelo), Gerjo Kos-
kamp (bd-boerderij Raamzicht), Karin 
de Visser (StreekLokaal Halle), Anja 
Otten (Sccsschl3.0; kleine school), 
Stichting Leefbaar Halle-Heide (anti 
LOG).

GroenLinks

‘Hart onder de riem’

Bronckhorst - Op vrijdag 14 februari stak GroenLinks een aantal per-
sonen een hart onder de riem als dank voor hun inzet voor een zorg-
zaam, werkzaam en duurzaam Bronckhorst.

GroenLinks bezocht vrijdag onder meer De Wehme in Vorden.

1: Johanna Prick, zij woont ruim 
6 jaar in Vorden.
Vijftien jaar actief in de politiek, als 
raadslid sinds 2010 in Bronckhorst en 
eerder in Grave. Ze was werkzaam als 
griffier en als rentmeester in verschil-
lende gemeenten in Gelderland en 
Brabant. “Ik wil meepraten en beslis-
sen over onze eigen leefomgeving en 
de standpunten van D66 daarbij in-
brengen. Meedenken over steun aan 
mensen die het zelf (nog) niet redden 
en over situaties die beter kunnen.”

2: Arjan de Brouwer uit Halle, 
waar hij 8 jaar woont.
Zat voor D66 in de gemeenteraad van 
Breda en is nu actief in de steunfrac-
tie in Bronckhorst. Vervulde leiding-
gevende functies op het terrein van 
rechtshulp, veiligheid en is als advi-
seur werkzaam bij een gemeente. 
“Voor mij is D66 de partij van het 
redelijk alternatief. Luisteren naar 
inwoners en daarbij hen en hun ini-
tiatieven serieus nemen vormt het al-
ternatief voor een overheid die steeds 
meer terugtreedt.”

3: Anneke Hacquebard uit Hum-
melo, zij woont 45 jaar in Hum-
melo en Keppel.
Twintig jaar politiek actief in raads-
commissies en in de laatste gemeen-
teraad van Hummelo en Keppel 
en nu in de raad van Bronckhorst. 
Werkte voor het (hoger) onderwijs op 
het gebied van ICT en de aansluiting 
arbeidsmarkt en onderwijs en is lid 
van werkgroepen over dit onderwerp. 
“Op lokaal niveau vorm geven aan de 
sociaal liberale visie van D66.”

4: Joke Knake uit Hummelo. Ge-
boren in de Achterhoek en woont 
17 jaar in Hummelo.
Lid van raadscommissies in Bronck-
horst. Was docente biologie en werk-
te in het bedrijfsleven, als leidingge-
vende met bezigheden op financieel 
en economisch terrein. “Samen met 
mensen uit mijn omgeving aandacht 
geven aan een beter leefbaar dorps- 
en plattelandsleven waarbij de na-
tuur niet vergeten mag worden.”

5: Nick Bijloo, woont 25 jaar in 
Hummelo, is daar geboren en ge-
togen.
Lid van de steunfractie. Werkzaam 
als manager in een klein bedrijf. “Al 
jarenlang heb ik een stille ambitie 
om actief te zijn binnen de politiek, 

omdat ik graag iets wil betekenen
voor de maatschappij, iets wil doen 
waarmee je dat verschil kunt maken.
Een jong gezicht met een frisse kijk
op de zaken, iets wat deze gemeente-
raad absoluut niet zal misstaan.”

6: Hilda Nijman-Freriks uit Zel-
hem. Geboren in de Achterhoek 
en woont 15 jaar in Zelhem.
Sinds 2005 lid van de raadscommis-
sies. Na veel jaren in een admini-
stratieve functie omgeschoold tot 
ambulant taxichauffeur. Heeft veel
vrijwilligerswerk gedaan voor school,
kerk, sport of het Astma Fonds (nu 
Longfonds). “De democratische waar-
den en de openheid in D66 trekken 
mij aan.”

Waar staan zij voor?
De speerpunten voor de komende
raadsperiode zijn:
- Luisteren naar de inwoners
-  Projecten uit de samenleving stimu-
leren

- Economie stimuleren
- Maatwerk in de zorg
- Behoud van voorzieningen

Het verkiezingsprogramma 2014-
2018: D66 gaat voor de menselijke
maat, staat op de geheel vernieuwde
website www.d66bronckhorst.nl.

Wie zijn de D66 kandidaten?

Maak kennis met de eerste zes 
D66 kandidaten voor de gemeen-
teraadsverkiezingen op 19 maart. 
Van kersvers in de politiek tot 
doorgewinterd.

De verkiezingen voor de gemeente-
raad zijn dit jaar extra belangrijk. 
Vanuit Den Haag worden veel taken 
op het gebied zorg, werk en uitkerin-
gen naar gemeentes overgedragen, 
terwijl het budget kleiner wordt. Ook 
in de gemeente Bronckhorst gaan 
burgers dit merken, bijvoorbeeld als 
ze zorg of hulp nodig hebben, een 
baan zoeken of een uitkering aanvra-
gen. Het is dus belangrijk om goed te 
kijken op wie je op 19 maart stemt.
De FNV voert tijdens deze verkie-
zingen campagne onder het motto: 
Kies voor koopkracht en echte ba-
nen. De vakbond waarschuwt dat 
de bezuinigingen vanuit Den Haag 
ten koste gaan van de voorzieningen 

voor de burger. Op de arbeidsmarkt 
dreigt verdringing van echte banen 
door mensen met een uitkering die 
gedwongen onbetaald werk moeten 
doen. Lees meer op www.fnv.nl/ver-
kiezingen.

Voor zowel leden als niet-leden van 
de FNV organiseert FNV Lokaal West 
Achterhoek, afdeling Bronckhorst op 
donderdagavond 6 maart een debat 
met als thema ‘Werk’ in café de Mal-
lemolen in Zelhem. Dus bent u wer-
kende, werkzoekende, ondernemer 
of schoolverlater en heeft u vragen 
over werk? Kom dan op 6 maart om 
19.30 naar: café de Mallemolen, Dr. 
Grashuisstraat 3 in Zelhem.

Donderdag 6 maart

FNV: Wat kiest Bronckhorst 
op 19 maart 2014?
Zelhem - Lijsttrekkers van lokale politieke partijen gaan in discussie 
met de burger over de toekomst van werk en inkomen in de gemeente 
Bronckhorst. Dat is de kern van het politiek café met debat met als 
thema ‘Werk’ op donderdag 6 maart in Zelhem.

Onder de jonge raadsleden was de 
VVD sterk vertegenwoordigd met 
Maureen Sluiter (Doetinchem) en 
Jaco Voltman (Bronckhorst). Beide 
liberalen zijn ervan overtuigd dat de 
gemeenten in de Achterhoek veel 
intensiever moeten samenwerken 
want veranderingen en uitdagingen 
houden niet op bij de gemeentegrens.
Opvallend was dat onder de jonge 
ambtenaren en raadsleden deze visie 
breed wordt gedragen en dat we ons 
samen sterk moeten maken voor de 
belangen van de Achterhoek in plaats 
van te blijven steken in plaatselijke 
eigenbelangen. Misschien verklaart 
dit wel de afwezigheid van lokale 
partijen. Het is positief om te ervaren 
dat een groep jonge ambtenaren en 
raadsleden zich betrokken voelt bij 
de Achterhoekse samenleving en dat 

zij zich hier op profes-
sioneel als op politiek 
vlak sterk voor ma-
ken. Dit enthousiasme 
is wat de VVD betreft 
één van de belangrijke randvoor-
waarden om eind te maken aan de 
“Kieken wat het wordt” houding wat 
de krimp van de Achterhoek alleen 
maar versterkt.
Wanneer met z’n allen in de Achter-
hoek samen optrekken, kunnen we 
zaken zoals snel internet in het bui-
tengebied realiseren. Wat de VVD be-
treft is dit een noodzakelijke voorzie-
ning waar wij ons in Bronckhorst en 
gezamenlijk in de Achterhoek sterk 
voor gaan maken. Het is bemoedi-
gend om te zien dat jonge raadsleden 
en ambtenaren realiseren dat samen-
werking de toekomst heeft.

Jonge raadsleden en ambtenaren
De vereniging van Jonge Ambtenaren Achterhoek heeft afgelopen 
woensdag alle jonge raadsleden t/m 35 jaar uitgenodigd voor een in-
teractieve bijeenkomst. Onder leiding van Liesbeth Spies, voorzitter 
Achterhoek 2020, zijn de jonge raadsleden en ambtenaren met elkaar 
in gesprek gegaan over de toekomst van de Achterhoek.

Sinds een dikke vijftien jaar doet 
zich over de hele wereld een angst-
aanjagend fenomeen voor; honderd-
duizenden kolonies van honingbijen 
lijken van de aardbodem te verdwij-

nen. Een virus? De grote hoeveelhe-
den pesticiden? De industrialisering 
van de honingsector? Niemand lijkt 
een antwoord te hebben. Maar één 
ding staat als een paal boven water: 

het lot van de natuur en van de mens
is nauw verbonden met dat van de
bijen.  

Op zoek naar antwoorden en verkla-
ringen neemt regisseur Markus Im-
hoof ons mee op een fascinerende
reis naar de betoverende wereld van
de bijen. De film draaide al met veel
succes op festivals als IDFA en Toron-
to (www.morethanhoney-film.nl)

Filmavond GroenLinks Bronckhorst

‘More than Honey’
De GroenLinks afdeling Bronckhorst nodigt u allen uit om op woens-
dag 5 maart, 20.00 uur de fascinerende film ‘More than Honey’, met 
unieke en spectaculaire opnames van en over de bijen, te komen zien 
in het Kulturhus te Vorden. Onder het genot van een gratis kopje kof-
fie of thee bieden zij vrijblijvend gelegenheid om na afloop van de film 
ideeën met elkaar uit te wisselen. Gratis toegang.



telefonisch bereikbaar via telefoon: 0314-622074. Mobiele 
nummer: 06-13280466

Themamiddag over gezond eten
De Ouderenbonden, Sensire en de Welzijnsorganisaties in de 
gemeente Bronckhorst organiseren een themabijeenkomst 
‘Gezond eten’. Met een proeverij van Apetito, Sindy`s cate-
ring en Foodconnect. De bijeenkomst wordt gehouden op 6 
maart van 14.00 tot 16.30 uur bij Den Bremer aan de Zut-
phen-Emmerikseweg 37 in Toldijk.
Zie verder onder algemeen Stichting Samenwerken Welzijn 
Bronckhorst 

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof 
plaats

Koffieochtenden
Ieder mens heeft behoefte aan contact met anderen. Een 
praatje maken met bekenden of kennismaken met nieuwe 
gezichten. Gezellig met anderen een kop koffie of thee drin-
ken. U bent van harte welkom op maandag en donderdag-
ochtend van 10.00 tot 11.00 uur in de Oranjehof.

SOOS-middag
Wekelijks op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur 
SOOS-middag georganiseerd Noodhulp. Inlichtingen op 
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur 06-51765315

Bingo
Elke eerste dinsdag van de maand. Eerstvolgende keer is vier 
maart aanvang 19.30 uur.

Activiteitenavond
Elke dinsdag is er een activiteitenavond. Men kan allerlei 
spellen spelen. Onder andere koersballen, kaarten, rummi-
kub, sjoelen. Daarnaast samen koffiedrinken en een drankje 
nuttigen. Houdt u niet van spelletjes maar wel om anderen 
te ontmoeten dan bent u ook van harte welkom. Aanvang 
19.30 uur. 

Fietsgroep Welzijn Zelhem
Dinsdag 25-02-2014 is er een Winterbijeenkomst in de Oran-
jehof. Aanvang 14.00 uur.
De winterbijeenkomsten staan in het teken van samen een 
gezellige middag hebben. Contactpersonen, Han en Gerrie 
Til, 0314-625536 of 06-49135536

Om alvast te noteren
Vrijdag 28 maart 2014, optreden van Wiami’s Smartlappen-
koor. Aanvang 14.00 uur. Meer informatie volgt

Bewegingsactiviteiten
“Begin het nieuwe jaar goed”
Fit Door bewegen. Kom in beweging, ontmoet en voel je 
goed. Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een ac-
tieve leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook een 
belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering 
van overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheids-
problemen. Het maakt fitter en gezonder. Bovendien heeft 
regelmatig sporten of bewegen een positief effect op het ge-
voel van welbevinden. Bewegen in groepsverband is ook een 
mooie manier om andere mensen te ontmoeten.
Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel 
te nemen aan bewegingsactiviteiten met een lage drempel. 
Fit door bewegen. (bewegingslessen) 
Locatie Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem. Dinsdag 
van 9.15 tot 10.00 uur en van 11.00 uur tot 11.45 uur.
Locatie Dorpshuis “De Korenaar” Halle. Maandag van 10.30 
tot 11.15 uur.
Aqua Sportief. (bewegen in het water) Maandag: 13.30 – 
14.30 uur en van 14.30 – 15.30 uur. Beide in zwembad “De 
Brink” Zelhem.
In alle groepen is ruimte om deel te nemen.
Ter introductie kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gratis 
deelnemen aan de bewegingslessen
Opgave/Informatie; Via Paul Tiggeloven, 0314-622074 of 06-
13280466 of per e-mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Open-Tafel /gezamenlijke maaltijden
“Zien eten…. doet eten”. Wat is er gezelliger dan samen 
eten? De open tafel is bedoeld voor senioren die veel behoef-
te hebben aan contact en gezamenlijk een maaltijd willen 
gebruiken. Welzijn Zelhem is gestart met 1 x per 2 weken 
een warme maaltijd te organiseren op de vrijdag. Aanvang 
17.00 uur, eindtijd rond 18.30 uur. Locatie: Oranjehof. kos-

ten maaltijd € 8,00. Drankjes worden apart afgerekend. Hebt
u belangstelling en wilt u mee-eten, dan kunt u zich aan-
melden bij Welzijn Zelhem. 0314-622074 of 06-13280466. U
kunt zich ook inschrijven als u in de Oranjehof komt. Ook
als u maar af en toe mee wilt eten
Datum eerstvolgende Open tafel:  21 februari 2014.

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ
indicatie krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit
treft zijn mensen met lichte/matige klachten op het gebied
van lichamelijk- en geestelijk functioneren, eenzaamheids-
problemen of ter ontlasting van de mantelzorg.
Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving of kent u
mensen die voor seniorenopvang in aanmerking (willen) ko-
men, neem dan voor meer informatie of aanmelding contact
op met Paul Tiggeloven 0314-622074 of 06-13280466.
De eigen bijdrage voor 2 dagdelen is € 10,00 inclusief warme
maaltijd.

Vrijwilligers
De huidige groep deelnemende senioren vraagt extra bege-
leiding. Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste vrijwil-
ligers die creatief en behulpzaam zijn, affiniteit met oude-
ren hebben en het een uitdaging vinden om te werken met
ouder wordende mensen. 
Voor vragen, informatie of aanmelding kan u contact
opnemen met Paul Tiggeloven, 0314-622074 of 06-13280466.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof.
Expositie van 10-01-2014 tot en met 11-04-2014. Schilder-
werken van Lineke Kleijn Winkel
Lineke is geboren en getogen in Zelhem. Na een arbeidzaam
leven op de boerderij, is ze samen met haar man in Zelhem
gaan wonen. 
Lineke begon in 2005 met schilderen. De familie van Loon
uit Den Haag kwam naast hen wonen. Vera van Loon wil-
de starten met het geven van schilderles op de deel van de
boerderij. Lineke werd gevraagd of ze niet wilde proberen
te schilderen. Waarop ze als antwoord gaf “dat weet ik niet,
want ik heb dit nog nooit gedaan” Ze is eraan begonnen en
nooit meer gestopt. Ze verheugt zich telkens weer op een les
bij Latente Talenten.
Lineke maakt haar schilderijen naar eigen idee.. Ze werkt
met acryl. In sommige werken worden materialen verwerkt
van wol en/of hout, om een mooi reliëf te krijgen. De werken
van Lieneke zijn in overleg te koop. Voor nadere informatie
kunt u contact met haar opnemen via: 0314-620017
Openingstijden voor de Expositie:
Op maandag en donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en tijdens
de activiteiten die u bezoekt.
Er is gelegenheid om tegen een kleine vergoeding een kopje
koffie of thee te drinken.
Voor meer informatie: neem contact op met de Oranjehof.
Tel 0314-622074

Mededelingen
Voor de mensen die hebben ingeschreven voor de cursus
leren omgaan met de mobiele telefoon. De cursus word
gegeven in week 10. U krijgt een persoonlijke uitnodiging
hiervoor!

Activiteiten van de ANBO Zelhem.
Rijbewijskeuringen voor personen van 75 jaar en ouder wor-
den gehouden in ‘De Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 in
Zelhem. In 2014 op de zaterdagen 15 maart, 19 april, 24 mei
en 28 juni. Vanaf januari geldt een leeftijd van 75 jaar. Vraag
zo nodig precies na wat voor u van toepassing is. U kunt zich
voor deze keuring aanmelden via telefoon 0627594051 en
uitsluitend tussen 18.30 en 20.00 uur.
Krijgt u geen antwoord, dan later nog een keer proberen,
ook alleen op deze tijden. 
Of via anbozelhem@gmail.com Vermeld dan duidelijk uw
naam, adres, woonplaats, geboortedatum en gewenste keu-
ringsdatum. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Het CBR streeft er naar alle aanvragen van een Verklaring
van geschiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen met een
maximumtermijn van vier maanden. Vroegtijdig laten keu-
ren is altijd beter, immers de verklaring van geschiktheid is
één jaar geldig.
De nodige papieren voor deze keuring dient u tijdig te halen
op het gemeentehuis, voor Bronckhorst het gemeentehuis
in Hengelo. Hieraan zijn kosten verbonden.
Vanaf 1 januari 2014 geldt een bedrag van € 27,50 per keu-
ring, door iedereen contant te voldoen aan de gastheer/gast-

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

Datum Activiteit Plaats Tijd
19-02 ANBO Heng/Steen: Jaarverg. en stampp.buff. Wolbrink, Hengelo  14.00 uur
19-02 Regelzorg: rijbewijskeurig De Bongerd, Steenderen

088-2323300
20-02 Bejaardenkring Vorden, dieverse onderwerpen Dorpscentrum, Vorden 

14.15 uur
22-02 De Bleijke: smartlappenkoor “Leedvermaak” De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
22-02   SWSteenderen: Minivakantiebeurs De Bongord, Steenderen

14.00 uur
25-02   SW Hengelo/GGNet: geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
25-02 VIT: Mantelzorgs.: Dometica/techn. hulpmidd. Zaal Langeler, Hengelo

0544-820000
27-02 PCOB Vorden: dhr. Idema, Exped. Spitsbergen Dorpscentrum, Vorden

14.30 uur
28-02 SW DHK: specialiteitenbuffet Huisk., Zorgcentr., Hoog-K

0314-380232
01-03 Zonnebloem: Zonnemiddag Den Bremer, Toldijk 

aanmelden
05-03 Ons Contact: hoe oud ik mijn lichaam gezond? Zaal Heezen, Steenderen

14.30 uur
06-03 Bejaardenkring Vorden, diverse onderwerpen Dorpcentrum Vorden 

14.15 uur
06-03 Div. org.: Thema gezond eten Den Bremer, Toldijk 14.00 uur
11-03 Alzheimersc, G. Gr. Zwaaftink, alzh. experience Borghuis, Doetinchem

19.30 uur
12-03 SWSteenderen: Kaarten De Bongord, Steenderen

19.30 uur
12-03 UVV Hengelo: Ouderenmiddag  Ons Huis, Hengelo 14.00 uur
12-03 Club 60+: sketches en zang in Veluws dialect Effe naar Steef, Hummelo

14.00 uur
15-03 ANBO: rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 

06-27594051
15-03 ANBO Vorden: rijbewijskeuring De Wehme, Vorden

0575-550806

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

Geheugenspreekuur
Geheugensteunte: geheugenspreekuur op dinsdag 35 februari van 10.00 tot 11.00 uur 
in Zorgcentrum De Bleijke in Hengelo. Voor iedereen die zich zorgen maakt over het 
eigen geheugen of het geheugen van een ander. Een medewerker van GGNet bekijkt 
met u of de geheugenproblemen ‘normaal’ zijn, of dat het toch beter is een arts te 
raadplegen. U k

Blik op vakantie?
Op zaterdagmiddag 22 februari is er van 14.00 tot 16.00 uur een minivakantiebeurs in 
De Bongerd te Steenderen. Zie ook artikel elders in dit blad.nateur van Alzheimer Ne-
derland te zijn. Hoewel de naam Alzheimer Café mogelijk anders suggereert wordt tij-
dens de maandelijkse bijeenkomsten aan alle vormen van dementie aandacht besteed 
en dus niet alleen aan de dementie-vorm alzheimer.

Vrijwilligers-bedank-middag
Het CDA Bronckhorst biedt alle inwoners die zich belangeloos inzetten voor de Bronck-
horster gemeenschap een middag aan waarbij u in de watten wordt gelegd. Het CDA 
Bronckhorst wil hiermee dank betuigen voor al uw inzet. U bent van harte welkom op 
zaterdag 1 maart van 15.00 tot 17.00 in Dorpscentrum De Horst, Sint Janstraat 6, 7256 
BC Keijenborg. U kunt gewoon binnen lopen om een vorkje te prikken en een praatje 
te maken.

Proeverij met thema gezonde voeding
Gezonde voeding: wat is dat? Eigenlijk weet iedereen wel dat gezond eten belangrijk is. 
Gezonde voeding helpt uw lichaam goed functioneren en zorgt dat u fit wordt of blijft. 
Het helpt mee om de kans op aandoeningen als hart- en vaatziekten te verkleinen.
Naast de inhoudelijke theoretische bijdrage door een diëtiste en een voormalig huis-
arts, kunt u deze middag ook proeven van de maaltijden van: Apetito, Sindy`s catering 
en Foodconnect.
De middag vindt plaats op donderdag 6 maart bij Den Bremer aan de  Zutphen-Emme-
rikseweg 37 te Toldijk. De middag duurt van 14.00 tot16.30 uur.
Deze themamiddag is een samenwerking van Sensire, de Ouderenbonden en de SSWB.
(Stichtingen Welzijn van Zelhem, Hengelo, Steenderen, DH&K en Vorden) 

Wijzeging spreekuren i.v.m. sluiting van het “Streekhuus”
Nieuwe spreekuurtijden Welzijn Zelhem. Maandag tot en met donderdag in de Oran-
jehof, Prinses Beatrixstraat 41 Zelhem van 8.30 tot 10.00 uur. Tijdens de spreekuren 

Onder Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel

Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker

Telefonisch: maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30 uur

Tel.: 06-10687320

E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Website: www.sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Steenderen:
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen

Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen

Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag tot en met donder-

dag van 9.00 tot 10.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak

Tel. 0575-450029.

E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl

Website: www.welzijnsteenderen.nl

Onder Stichting Welzijn Drempt Hummelo & Keppel:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel, 

tel: 0314-380232.

Bereikbaarheid kantoor: dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur, 

donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.

Esther Staal, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 

uur en donderdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Website: www.swdrempthummelokeppel.nl

Onder Stichting Welzijn Hengelo:
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 

tel: 0575-465281, mobiel: 06-107277474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 

vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Vorden:
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. 

Tel. 0575-553405 of 06-22929630

Wilma Berns, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van 

9.00 tot 11.00 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: w.berns@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Onder Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem. 

Tel. 0314-622074 of 06-13280466.

Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur

Inloopspreekuur Streekhuus, dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 

ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.

Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 

elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Inloopspreekuur Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 

elke tweede woensdag van de mand van 11.15 tot 12.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Website: www.welzijnzelhem.nl



Meer dan 110.000 voorwerpen zijn voor u toe-
gankelijk gemaakt voor smartphone, tablet en 
op multitouch tafels, die zich in tien musea 
verspreid over Gelderland bevinden. De app is 
gratis te downloaden in de App Store (iOS) of 
de Google Play Store (Android). Probeer het nu! 

Ontwikkeling
De CollectieGelderland app is ontwikkeld van-
uit de succesvolle samenwerking van 32 musea 
en een historische vereniging in Gelderland die 
samen werken aan de online collectiepresen-
tatie: www.collectiegelderland.nl. De website 
is nu uitgebreid met een eigen app voor tablet 
en smartphone. Ook meedoen? Neem contact 
op met info@collectiegelderland.nl. Deze app 

is door Studio Sophisti gemaakt in opdracht 
van Stichting Gelders Erfgoed in samenwerking 
met alle leden van CollectieGelderland. Finan-
ciële bijdragen van Provincie Gelderland en het 
Ministerie van OCW maakten de app mogelijk. 
Laat ons weten wat u ervan vindt via een beoor-
deling in de appstore!

Meer dan 110.000 voorwerpen
In CollectieGelderland vindt u in totaal meer 
dan 110.000 voorwerpen van deze musea en 
historische vereniging uit Gelderland. Zomaar 
even in de database grasduinen of juist op zoek 
naar dat ene voorwerp of die bijzondere collec-
tie? Op CollectieGelderland zult u vele topstuk-
ken van Gelderse musea en historische vereni-
gingen tegenkomen. Naast de voorwerpen die 
daadwerkelijk te bezichtigen zijn, ziet u ook 
objecten die zelden of nooit te zien zijn, bijvoor-
beeld omdat deze te kwetsbaar zijn om uit het 
depot te worden gehaald. CollectieGelderland 
biedt u dus naast een goed overzicht, ook een 
mooi kijkje achter de schermen.

CollectieGelderland  lanceert app

Regio - Lekker snuffelen door voorwerpen 
op thema’s als kleur, seizoen of plaats? 
Het kan allemaal met de nieuwe Collec-
tieGelderland app! Met de app kunt u via 
allerlei verrassende invalshoeken naar de 
collecties van 33 Gelderse musea kijken.

U krijgt in kleine groepjes een rondleiding van 
ongeveer een uur waarbij u achtereenvolgens 
een bezoekje brengt aan  ons zonnestelsel, het 
observatorium, de aardglobe en het Zuidelijk 
Halfrond. Bij helder weer kunt u ‘s avonds ook 
door een van de telescopen kijken en overdag 
naar de zon door de speciale zonnekijker. Op 
het terrein staan ook zeven bijzondere bouw-
werken (o.a. de Eiffeltoren) die ’s avonds mooi 

zijn verlicht.
Vooral de aardglobe is een unieke belevenis.
U stapt in een grote bol en in 2 minuten tijd ziet
u de hele wereld om u heen draaien. Dan gaat
het licht uit en verschijnt er een indrukwek-
kende sterrenhemel. 
In Ruimteschip Aarde is plaats voor tien volwas-
senen of vijftien kinderen per keer.
 Zelfs bij een bewolkte lucht kunt u in Toldijk
toch sterren kijken!
Aanmelden hoeft niet; u bent van harte wel-
kom voor een onvergetelijke ruimtereis!
Adres: Hoogstraat 29 in Toldijk 

Voor verdere info: 
www.achterhoeksplanetarium.nl

Achterhoeks Planetarium Toldijk

Landelijke Sterrenkijkdagen
Toldijk - Op vrijdagavond 7 maart en za-
terdag 8 maart is het Achterhoeks Plane-
tarium in Toldijk opengesteld.  Op beide 
avonden is het planetarium geopend van 
19.30 uur tot ca. 22.00 uur en op zaterdag-
middag van 15.00 uur tot 17.00 uur.

vrouw van die keuringsdag. Wat de verdere keuringsvereisten zijn, 
kun u via het gemeentehuis te weten komen.

Energiequiz
Dinsdag 11 maart 2014 – 14.00 uur zaal “Het Witte Paard” Zelhem.
Deze middag vertellen wij u aan de hand van een energiequiz hoe u 
– soms redelijk veel – kunt besparen op uw gas- en elektriciteitsreke-
ning en toch behaaglijk kunt wonen. Ook aan de veiligheid in en om 
uw huis willen we aandacht besteden.In ieder huis zouden rookmel-
ders aanwezig moeten zijn. De Nederlandse Brandwondenstichting 
helpt u, wanneer dat nodig is, met het plaatsen ervan. U koopt één of 
meerdere rookmelder(s), belt het rookmelderteam via 0251-275590, 
en het team komt ze (gratis) bij u plaatsen.

25 jarig jubileum
Op zaterdag 12 april 2014 is de viering van het 25-jarige bestaan van 
onze afdeling met een receptie voor “genodigden” en daarna viering 
met de leden in een feestelijke bijeenkomst. Hiervoor krijgt u t.z.t. 
een uitnodiging. Over de rest van het programma voor 2014 zullen 
wij u tijdig informeren.

Invullen belastingpapieren
Binnenkort is het weer tijd voor het invullen van de belastingpapie-
ren. Zorgt u ervoor dat u alle nodige gegevens bij elkaar hebt, soort 
bij soort, en neem tijdig contact op voor het invullen. De invulhelpers 
kunnen dan ook zelf een planning maken. Hebt u voorheen al hulp 
gehad dan kunt u met degene die u toen geholpen heeft, contact op-
nemen. In het andere geval belt u met de coördinator, de heer Wim 
Wesseling, 0314-622665 of wim.wesseling@gmail.com
Voor dit jaar zijn de invulhulpen voor de belastingpapieren: de heer 
Han Fokkelman, Varsselseweg 50,  7255 NR Hengelo, (Veldhoek), 
0573-461570, de heer Jurrie de Haan, Vincent van Goghstraat 51, 
7021 EC Zelhem, 0314-621159 en mevrouw Dinie Luimes, Velswijk-
weg 13, 7021 LA Zelhem, 0314-641445.

ANBO en De Gouden Leeuw!
Bij Zorghotel “Gouden Leeuw” in Zelhem is een filmzaal. Elke derde 
woensdag van de maand kunnen leden van de ANBO afdeling Zel-
hem-Halle tegen een vergoeding van € 5,00 per persoon, inclusief een 
kop koffie of thee, naar een filmvoorstelling kijken. De zaal is open 
om 14.00 uur en het geheel duurt tot ongeveer 16.00 uur. Er kunnen 
maximaal 30 personen in de zaal. Opgeven bij de voorzitter, Gerrit 
Overbeek, 0314-621304, bij voorkeur tussen 18.00 en 19.30 uur. Wie 
het eerst belt maakt de meeste kans want vol is vol. 
De eerste keer is op woensdag 19 maart en u kunt vanaf nu bellen. 

Ledenactiviteiten
Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom
Jeu de boules:Als het weer het toelaat elke woensdag van 9.30 tot 
11.30 u op de baan voor de Brink
Biljarten: Donderdagmiddag tussen 15 en 17 uur bij Sportcomplex de 
Veldhoek. Consumptie voor eigen rekening.
Klootschieten: 1e en 3e dinsdag van de maand. Om 13.30 verzamelen 
bij “de Boerderij”
Route is ongeveer 4 kilometer.

Koersbal: Donderdag in de kantine van ”de Pluimerkamp”in Zelhem. 
Aanvang 14.00 uur. Kosten € 1,00, consumpties voor eigen rekening.
Oproep van de leeskring van de ANBO: Groep van 7 personen is afge-
nomen tot 4. Eens in de 6 weken lezen we allemaal hetzelfde boek 
en bespreken het daarna om de beurt bij een van ons thuis. Wie leest 
graag en wil met ons meedoen? Inlichtingen bij Alie Sprokkereef 
0314-623300

Specialiteiten Buffet op 28 februari
Na het geslaagde stamppotbuffet op 22 november is er een tweede 
buffet op vrijdag 28 februari om 17.30 uur in de huiskamer van Stich-
ting Welzijn te Hoog-Keppel. Einde rond 20.00 uur.  Het buffet bestaat 
uit warme en koude gerechten, laat u verrassen. Kosten € 8,00 exclu-
sief consumpties. Aanmelden kan tot 21 februari via 0314-380232, 
e-mail of opgaveformulier.

De Museum PlusBus rijdt (grijs blokje)
Gratis voor de inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel in 2014 op 
vrijdag 4 april naar De Twentse Welle in Enschede.
De Museum Plus Bus is een initiatief van twaalf musea. Mede mo-
gelijk gemaakt dankzij de steun van de Bank Giro Loterij. Het werkt 
zo: groepen senioren gaan naar één museum op één dag. U wordt 
gastvrij ontvangen met koffie of thee, er is een rondleiding en u kunt 
naar hartenlust genieten.
Vervoer is geregeld. Een bus haalt u op en brengt u terug naar uw 
opstapplaats.U kunt opstappen bij: Zorgcentrum Hyndendael, Kep-
pelseweg 35, Hummelo vertrek om 09.00 uur en thuiskomst 17.30 
uur. En er is een opstapplaats bij het Cultuurcentrum, Kerkstraat 87 
te Voor-Drempt, met vertrek om 09.30 uur en thuiskomst 17.00 uur. 
Dit alles is gratis. Maximaal 45 personen. Loophulpmiddelen kunt u 
meenemen en u zorgt zelf voor eventuele begeleiding.
Alleen voor de gezamenlijke lunch wordt  €10,00 in rekening ge-
bracht. Gewoon een dagje mee uitgenomen worden. Dat is gezellig 
en heerlijk! Geef snel op bij Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel. 
Opgave tot 3 maart 2014 via 0314-380232 of E-mail.

Fitness 
De doorlopende trainingen zijn op dinsdag, woensdag en donderdag 
van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt een gratis proefles meemaken. De 
oefeningen worden op maat aangeboden onder deskundige leiding 
van een fysiotherapeut. Heeft u een medisch dossier, dan wordt hier 
aandacht aan geschonken. Ook mensen van buiten de regio Drempt, 
Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte in het Ge-
zondheidscentrum te Hoog-Keppel. Kosten € 60,00 voor 10 lessen. Op-
gave secretariaat, 0314-380232.

Nordic-Walking, sluit u aan 
Iedere zaterdag van 09.15-10.30 uur wordt in groepsverband met 
poules gewandeld in de omgeving van Keppel. Na afloop is er koffie/

thee in het centrum. Aanmelding hiervoor is niet nodig, wel dat u
tijdig aanwezig bent. Ook deelnemers van buiten de regio Drempt,
Hummelo en Keppel zijn welkom. Start: Op het plein te Hoog-Keppel.
Deelname is gratis. 

Tai-Chi-Tao Cursus 
De cursus is op de dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur en wordt
gegeven door docente Francis Arntz. Opgave bij het Secretariaat
tel. 0314-380232. U kunt altijd een eerste gratis proefles volgen. In-
stroom doorlopend.
 
Koersbal 
Koersballen is een gezellige activiteit die wekelijks plaatsvindt op
donderdag in de huiskamer van het Gezondheidscentrum te Hoog-
Keppel van 13.45 tot 15.30 uur. De groep is vol. Belangstellenden kun-
nen op de reservelijst geplaatst worden. Informatie: Tel. 0313-380232.

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

Gloednieuwe bowlingbaan 
Op de nieuwe bowlingbanen wordt gespeeld op donderdag van
14.00-16.00 uur met Jan van Hagen in het nieuwe Dorpshuis te Voor-
Drempt. De data zijn: 20 februari, 20 maart en 17 april. Kosten € 5,00
incl. koffie/thee. Voor informatie: Jan van Hagen tel. 0313-472920.

Seniorenclub 60+
Op woensdag 12 maart treedt de Loenense Dialect Groep op met sket-
ches en zang in het Veluws dialect. Aanvang om 14.00 uur bij “Effe
bij Steef”.                                             

Tafeltje -Dek-Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken b.v. na een ziekenhuis-
opname of het koken even niet ziet zitten, dan kunt u uw warme,
verse maaltijd aan huis laten bezorgen op ma- di- woe- do- vrij- zater-
dag (of op uw keuzedagen). Aanmelden tel. 0314- 380232.

Welfareochtenden en wie heeft handwerkmateriaal over? 
Het Welfarewerk van het Ned. Rode Kruis in Zorgcentrum Hynden-
dael te Hummelo is per 2 weken op woensdag van 09.30-11.30 uur. In-
formatie, bestelling en verkoop is tijdens deze ochtenden. Er worden
deelnemers gevraagd. Welfarewerk nodigt u uit om kennis te komen
maken op deze ochtenden. Informatie: Dinie Tieben 0314-844551.
Voor handwerkmateriaal b.v. wol, dekbed- en kussenvulling: Jopie
Wissink, Keppelseweg 27 te Hummelo 0314-381062. 

Opgave voor Cursussen en Activiteiten 
Telefonisch secretariaat: tel 0314-380232 en boodschap en telefoon-
nummer inspreken of per mail naar info@swdrempthummelokep-
pel.nl. Er zal dan zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen wor-
den.



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

Eigenlijk weet iedereen wel dat ge-
zond eten belangrijk is. Gezonde 
voeding zorgt dat uw lichaam goed 
functioneert en dat u fit wordt of 
blijft. Gezonde voeding helpt mee om 
de kans op aandoeningen als hart- en 
vaatziekten te verkleinen. Gezonde 
voeding bevat alle voedingsstoffen 
die u dagelijks nodig heeft: eiwitten, 
vetten, koolhydraten, vitamines, mi-
neralen, voedingsvezel en voldoende 

vocht. Wanneer u gevarieerd eet in 
de goede hoeveelheden, dan krijgt u 
vanzelf voldoende voedingsstoffen 
binnen. De heer Sterringa, voormalig 
huisarts, belicht de medische aspec-
ten in relatie tot gezonde/ongezonde 
voeding. Mevrouw Louwe, diëtiste bij 
Sensire, geeft informatie en advies 
over gezonde voeding. Tijdens de pre-
sentatie zal er een proeverij zijn van: 
Apetito, Sindy’s catering en Foodcon-

nect. Zij bieden gezonde producten 
aan van snacks, hapjes en tussen-
doortjes. De koffie en drankjes zijn 
voor eigen rekening.

Bent u geïnteresseerd?
U bent van harte welkom. U kunt 
zich opgeven tot 25 februari 2014 te-
lefonisch of via e-mail onder vermel-
ding van uw naam, adres, postcode 
en woonplaats, telefoonnummer en 
het aantal personen.

Stichting Welzijn Zelhem
0314 - 622074, p.tiggeloven@sswb.nl
Stichting Welzijn Hengel 
0575 - 465281, a.vermeulen@sswb.nl
Stichting Welzijn Steenderen 
0575 - 450029, 
welzijnsteenderen@sswb.nl
Stichting Welzijn DH&K 
0314 - 380232, e.staal@sswb.nl
Stichting Welzijn Vorden 
0575 - 553405, w.berns@sswb.nl

Themamiddag Gezond Eten
Toldijk - De Ouderenbonden, Sensire en de Welzijnsorganisaties in de 
gemeente Bronckhorst organiseren een themabijeenkomst ‘Gezond 
eten’. Met een proeverij van Apetito, Sindy`s catering en Foodconnect. 
De bijeenkomst wordt gehouden op 6 maart van 14.00 tot 16.30 uur bij 
Den Bremer aan de Zutphen-Emmerikseweg 37 in Toldijk.

Het glasvezelproject op de bedrij-
venterreinen is een samenwerking 
van de gemeente Bronckhorst, het 
Comité van Aanbeveling met onder-
nemers uit de gemeente en lokale sa-
menwerkingspartners Business Point 
Telecom en DPC Solutions. In een 
tweede fase worden de terreinen Mo-
lenenk en Winkelskamp in Hengelo 
ontsloten.
“Op enig moment hebben we elkaar 
gevonden en gaat Trent Glasvezel-
bedrijf in de Achterhoek een open 
netwerk uitrollen,” aldus Trent Sa-
lesmanager Ewout Naafs. Een aantal 
groot zakelijke klanten, waaronder 
een scholengemeenschap, wilde glas-
vezel door de gemeente Bronckhorst. 
Daardoor ontstonden mogelijkheden 
voor het zakelijke segment op de be-
drijventerreinen. ”Er is heel veel in-
spanning geleverd vanuit de gemeen-
te. De wethouder Dorien Mulderije 
heeft de boodschap uitgedragen om 
mee te doen. Klaas Rus was als pro-
jectleider verantwoordelijk voor het 
breedbanddossier. Naar aanleiding 
daarvan zijn wij gaan investeren.”
Trent Accountmanager Iwe Welker 
vertelde dat de werkelijke aanleg op 
schema ligt. “In Vorden zijn wij bijna 
gereed, in Zelhem ligt het bij enkele 
bedrijven al binnen en we zijn bezig 

met het aankoppelen van de glasve-
zel aan de hoofdstructuur om ervoor
te zorgen dat de verbindingen straks
op locatie werken.” De oplevering zal
medio maart zijn. Informatie over
glasvezeldiensten kan via www.ndix.
net en www.glasvezeladviseurs.nl.
“Er is niets mooier voor een wethou-
der dat, als je ergens aan begint, de
spa in de grond gaat,” lacht Dorien 
Mulderije. “Voor industrieterreinen 
en het buitengebied waren we hard
aan het vechten.” Met Klaas Rus ging
ze aan het werk, om het belang, nut
en noodzaak, niet alleen voor de par-
ticulier maar ook voor de bedrijven-
terreinen duidelijk te maken. “We
moeten het samen doen en hebben
het samen voor elkaar gekregen.” Zij
gaf aan ambassadeur te blijven.
Projectleider Erik Flederus verzorgt 
de aanleg van nieuwe glasvezelver-
bindingen. Hij organiseerde buiten
de officiële start, met medewerking 
van de BAM, die voor Trent de graaf-
werkzaamheden verricht. De wet-
houder maakte met een spa een sleuf
in de grond, zodat daar de kabel in-
gelegd kon worden. Daarna kon met
een drankje en een hapje nog even 
worden nagepraat.

Bekijk de foto’s op Contact.nl

Kick-off zakelijk glasvezel-
netwerk Bronckhorst

Bronckhorst - In de gemeente Bronckhorst is, na vele jaren van voor-
bereiding, de schop in de grond gegaan voor de aanleg van glasvezel
voor de zakelijke markt. Op dit moment wordt door Trent Infrastruc-
tuur B.V. uit Enschede gewerkt aan het verglazen van bedrijventerrein
Het Werkveld in Vorden en Het Blek, Hoge Voort en Vinkenkamp in
Zelhem. De start hiervan werd woensdag 12 februari feestelijk gevierd
in het gemeentehuis van Bronckhorst.

De schop gaat in de grond voor zakelijk glasvezel in Bronckhorst.

Een voorbeeld: een burger vraagt 
hulp. Tijdens het huisbezoek door 
een medewerker van de gemeente 
wordt gevraagd wat men er zelf aan 
kan doen. Daarna wordt gevraagd 
wat de omgeving van deze burger 
kan betekenen.
Het motto is dat men zolang moge-
lijk in zijn eigen omgeving moet kun-
nen blijven (wonen) en dat iedereen 

mee moet kunnen doen. En daar gaat
het nu juist om.
Het moet niet zo zijn dat iemand die
volledig rolstoelafhankelijk is geen
regiotaxi pasje meer krijgt.
Soms ligt er een misverstand ten
grondslag aan een besluit, soms is
het de rigide toepassing van de 150
zone regel.

Bent u het niet eens met een besluit
van de gemeente en heeft u hierbij
hulp nodig: schakel het ombudsteam
van de Partij van de Arbeid in. Tel:
06-52662996 of mailadres: ombuds-
team@pvdabronckhorst.nl

Nieuws van het PvdA ombudsteam

Regiotaxi pasje kwijt?
Bronckhorst - De wereld veran-
dert en dus ook de maatschappij. 
Het is duidelijk: mensen hebben 
niet vanzelfsprekend recht meer 
op bepaalde voorzieningen.

“De tiende keer dit jaar, niemand had 
verwacht, dat we dat zo lang zouden 
volhouden,” lacht Jan Visser. “Je stort 
je in een avontuur. Je kunt alles leuk 
bedenken, maar je hebt de mensen 
nodig, de vrijwilligers en de enthou-
siastelingen die erachter staan.”
De Roll-Over kreeg de naam Bronck-
horst, vanwege het samengaan van 
vijf gemeenten tot gemeente Bronck-
horst. “Dat klonk goed,” vertelt hij 
verder. De Zonnebloem regio IJssel-
streek bestaat uit negen afdelingen, 
waarvan de afdeling Bronckhorst, 
maar ook Zutphen en Gorssel deel uit 
maakt. De eerste dag, donderdag 22 
mei, wordt de officiële opening ver-
richt door wethouder Hans la Rose 
in Zutphen. Er zijn voor drie dagen 
weer drie nieuwe routes gemaakt 
voor de rolstoelers. “We hebben in al 
die tien jaar nog nooit eenzelfde rou-
te gehad.” Op vrijdag 23 mei wordt 
gestart in Wichmond/Vierakker. Za-
terdag 24 mei in Hengelo, dit jaar om 
11.00 uur. “Dat is anders dan andere 
jaren, maar we willen vanwege het 

jubileum samen lunchen.” Speciale 
gast die middag is burgemeester van 
Almere, Annemarie Jorritsma.
Eveneens een verandering is, dat de 
Roll-Over deze zaterdag geen geza-
menlijke intocht meer heeft: “We 
gaan er een open einde aan maken,” 
legt Jan uit. “We merken dat het aan-
tal mensen zo groot is op die dag dat 
wanneer de eerste deelnemers aanko-
men, de laatste nog bij de pauzeplek 
zijn. Dan duurt het erg lang voordat 
iedereen binnen is.” Ook de taxibus-
jes hoeven dan niet zo lang meer te 
wachten.
“We zijn bijzonder vereerd met het 
aantal mensen dat ons financieel 
ondersteunt,” benadrukt Jan Visser. 
“Hoofdsponsor is al tien jaar lang de 
Regiobank, dat is uniek. Dat komt 

ook door het persoonlijk contact, dat 
is heel belangrijk.” Daarnaast is de or-
ganisatie dankbaar dat de gemeente 
hen wil ondersteunen, niet alleen in 
financiële zin, maar ook in andere 
zaken, zoals de veiligheid. Eveneens 
tien jaar doen de vrijwilligers van de 
RTV Wichmond/Vierakker, Toerclub 
Steenderen, motorrijders, EHBO-ver-
enigingen, verkeersregelaars en op-
bouwers mee. “Geweldig!” Bedrijven 
kunnen de Roll-Over sponsoren door 
Vriend te worden, maar dit jaar kan 
iedereen Vriend worden van de Roll-
Over: er zijn een groot aantal vrolijke 
buttons gemaakt die iedereen kan ko-
pen voor 2 euro. “Het zal er geweldig 
vrolijk en feestelijk uitzien als ieder-
een, publiek en deelnemers allemaal 
deze opvallende button zullen dragen 
en dus laten zien dat ze de Roll-Over 
een warm hart toedragen!”
Meer informatie over de Roll-Over, de 
Vrienden en inschrijven, zowel voor 
deelnemers als duwers en scootmo-
bielen, is te vinden via de website 
www.rolloverbronckhorst.nl of like 
de vereniging op Facebook.

Informatie over startplaatsen
Donderdag 22 mei 18.30 uur, Het 
Stedelijk, locatie Wijnhofstraat in 
Zutphen.
Vrijdag 23 mei 18.30 uur, Sporthal 
De Lankhorst in Wichmond.
Zaterdag 24 mei 11.00 uur, Gemeen-
tehuis Bronckhorst in Hengelo.

Tiende ‘Rolstoel-wandel’ 
driedaagse in Bronckhorst
Regio - Een lustrum: de tiende 
editie van de Roll-Over Bronck-
horst, met opnieuw prachtige 
routes voor rolstoelers, wordt 
op donderdag 22, vrijdag 23 en 
zaterdag 24 mei georganiseerd. 
Natuurlijk wordt deze mijlpaal 
gevierd: zaterdag 24 mei wordt 
gezamenlijk geluncht.

Peter Makkink nam vanaf de start 
de leiding en heeft die hij ook niet 
meer uit handen gegeven. Koen Jan-
sen reed vlak achter Peter maar hal-
verwege de wedstrijd kreeg hij een 

lekke band. Hij kreeg een reservewiel 
aangeboden van een renner van ETP 
en kon daarmee de wedstrijd ver-
volgen. Erik Bouwmeester was hem 
toen echter al voorbij gereden en 

gaf de tweede plaats niet meer weg, 
Koen finishte als derde. Daarmee wa-
ren de podiumplekken vergeven en 
finishten de overige renners voor de 
eer. Renze Makkink won de wedstrijd 
bij de jeugd en zo kwamen vader en 
zoon Makkink beide met bloemen en 
een beker thuis!

Clubkampioenschappen RTV

Vader en zoon Makkink beide eerste plaats
Vorden - Op het fraaie en erg technische parcours van de buurtvereni-
ging ETP in Zutphen werden vorige week de clubkampioenschappen 
veldrijden van de wielervereniging RTV Vierakker-Wichmond verre-
den.

De stratenmaker gebruikt
maar één klinker
voor ‘t hele plein
Gewoon omdat
al die stenen
medeklinkers zijn

J. Wagenvoort

Er is veel te zoeken en te vinden, 
want onlangs mocht de Kledingbank 
het restant (nieuwe) kleding van mo-
dehuis Beke ontvangen. 
De winkel is gestopt en de vrijwilli-

gers van de Kledingbank zijn blij met 
deze mooie kleding.
Natuurlijk bent u ook hartelijk wel-

kom om kleding, schoenen en lin-
nengoed te brengen.

Februari-actie Kledingbank Bronckhorst
Zelhem - Om plaats te maken 
voor de zomerkleding houdt de 
Kledingbank zaterdag 22 febru-
ari een speciale actie. De Kleding-
bank is open van 10.00 uur tot 
1300 uur en bij aanschaf van twee 
artikelen hoeft u er maar één te 
betalen. Dit betekent dat u maar 
€ 1,-- per twee stuks betaalt (mi-
nimaal). Mensen, die recht heb-
ben op eten van de voedselbank 
krijgen zelfs meer kleding gratis 
mee.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

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

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

Word donateur

juist nu!

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

Durf jij het beste 
    uit jezelf te halen?

Jij bent verpleegkundige en je hebt 
een afgeronde MBO-opleiding.
Dan is Sensire op zoek naar jou!

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Sensire wijkzorg
De wijkteams in Zelhem- Velswijk zijn op zoek naar
mbo verpleegkundigen. Ben je geïnteresseerd? Neem dan
contact op met Femke Weelink: 06 – 100 593 36.
Kijk voor meer informatie op www.werkenbijsensire.nl

 

Wij zijn op zoek naar 

(evenementen) beveiligers
en horeca portiers

die ons team willen komen versterken.

U kunt contact met ons opnemen via
info@dp-s.nl of tel.: 06-30593096

OP=OP ALLE KLEUREN 

HISTOR HOOGGLANS 
EN ZIJDEGLANS LAK

50% KORTING
250 CC € 6,75

750 CC € 13,50
ACTIE GELDIG T/M 1 MAART 2014

DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000
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Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen met o.a.:

 2 HD tv-ontvangers

  Gratis Opnemen Pakket

 Gratis Spotify Premium
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Het CDA Bronckhorst heeft heldere plannen voor de 
samenleving van Bronckhorst. Deze plannen kunt u lezen in het 
verkiezingsprogramma ‘Samen Leven in Bronckhorst’ op

Het CDA werkt continu aan zorg-, werk- en 
inkomensondersteuning voor wie dat nodig heeft. Maar ook 
aan een goed voorzieningenniveau en de gemeentelijke 
dienstverlening. 

Zo vindt het CDA ook dat de gemeente haar verantwoordelijkheid 
moet blijven nemen bij het ontwikkelen van de leefomgeving, het 
bieden van kwalitatief onderwijs en het leveren van een bijdrage 
aan de verkeersveiligheid. 

Het CDA werkt aan een samenleving waarin overheid, burgers en 
ondernemers samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling 
ervan. Daarbij horen rechten en plichten en een gemeente die 
erop toeziet dat plichten worden nagekomen. Dat noemen wij 
handhaving en dat is noodzakelijk  om de uitgangspunten en de 
betaalbaarheid van onze verzorgingsstaat niet in gevaar te laten 
komen.

Waar regels worden overtreden of misbruik wordt gemaakt van 
rechten zal het CDA ervoor zorgen dat er gehandhaafd wordt. 

dat misbruik geen kans moet krijgen

CDA Bronckhorst vindt 

De kosten die door de gemeente worden gemaakt en de 
geleden maatschappelijke schade worden daadwerkelijk 
verhaald op de verantwoordelijke veroorzakers. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: mensen die bewust verkeerde 
informatie geven om een uitkering te verkrijgen, mensen die 
illegaal afval storten, mensen die oneigenlijk gebruik maken 
van een persoonsgebonden budget, mensen die vernielingen 
plegen aan gemeentelijke eigendommen en mensen die willens 
en wetens voorwaarden en regels uit een verleende vergunning 
negeren.

 www.cdabronckhorst.nlwebsite

www.cdabronckhorst.nl


