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Deze week:

Dominee Jan Kool 
viert zilveren 
jubileum

Huldiging 
jubilarissen bij de 
Vrouwen van Nu 
Vorden

Opmaat naar de 
Stille Week

‘Een verhaal over de
nakomelingen van 
Noach’

Open dag GGNet 
Woonzorg 
Ouderen Vorden

Frans Zieverink 
jubileert bij 
Schildersbedrijf 
Boerstoel

Dinsdag 19 februari 2013
74e jaargang no. 50

Om een ieder daarvan te laten mee-
genieten zullen de tuinen op twee 
zondagen worden opengesteld voor 

het publiek. Op zondag 24 februari 
en zondag 3 maart a.s. zullen de tui-
nen open zijn van 11.00-15.00 uur. 

De toegang is gratis. Een vrijwillige 
bijdrage voor het onderhoud van de 
tuin wordt zeer op prijs gesteld. In 
het koetshuis is koffie/thee ed. ver-
krijgbaar. Daar zijn ook pollen met 
Wildenborchse sneeuwklokjes te 
koop!.Kijk voor meer informatie op 
www.wildenborch.nl

Sneeuwklokjes op de Wildenborch

Vorden - Schoorvoetend komt de lente eraan. Op de Buitenplaats 
kasteel de Wildenborch , aan de Wildenborchseweg 20, zijn de eerste 
tekenen te zien: Grote velden gele akonieten en vele soorten sneeuw-
klokjes.

Tevens zal er een film te zien zijn 
over Zweden, met name het gebied 
waar thans twee oud-Wichmondena-
ren wonen. De Seniorensoos wordt 
gehouden in het Ludgerusgebouw in 
Vierakker. Aanvang 14.30 uur.

Seniorensoos Vierakker- 
Wichmond
Vierakker - Dinsdag 26 februari 
zal de heer H. Hissink tijdens 
de Seniorensoos Vierakker- 
Wichmond een film vertonen 
over de geschiedenis van Hack-
fort

Hangspeler Rob Verheul zorgt dit 
keer voor de muzikale omlijsting. 
Hang???. Dat is een prachtig percus-
sie-instrument! Aanvang voorstel-
ling om 15.00 uur. Voor reserveren 
kan men terecht op webstek www.
tom-vorden.nl. Hier vindt men ook 

filmpjes van de artiesten die eerder 
optraden in TOM, maar ook een voor-
beschouwing van Rob Verheul. 
Per 1 maart gaat de reguliere pro-
grammering weer in van elke 1e vrij-
dagavond en 3e zondagmiddag van 
de maand.

Griekse en Ierse verhalen in TOM
Vorden - Zondagmiddag 24 februari vindt in Theater Onder de Molen 
aan de Lindeseweg in Vorden de laatste midwintervertelling plaats. 
Kees van Wanrooij neemt het publiek dan mee naar warme oorden 
met zijn Griekse verhalen, maar ook vertelt hij over het natte Ierland.

Voorjaars katern in weekblad Contact
Verschijning week 11
Oplage: 33.200
Aanleveren: 1 maart 2013

In week 11 komen we met een bijlage 
Voorjaar/tuinen/mode. Een mooie 
bijlage die verschijnt in Bronckhorst, 
Ruurlo en Warnsveld/Leesten. Een 
totale oplage van 33.200 exemplaren 
om uw dienst of product onder de 
lezer te brengen. Vraag naar onze 
interessante tarieven. 

Meer informatie en reserveren: 
Jan Marinissen of Dyanne Schiphorst, 
advertentie@contact.nl of 
tel. (0575) 55 10 10.

Mitra Slijterij
Sander Pardijs

Dorpsstraat 22 • 7251 BB Vorden
Tel. 0575 554264 mitravorden@online.nl

Aanbiedingen geldig t/m 23 februari.
(zolang de voorraad strekt)

Primitivo Di Manduria
Die heerlijke Italiaanse 
wildwijn!!
Per fles 7.99
Doos à 6 flessen 35.00

Floryn Jonge 
Jenever
Ltr nu voor 10.49
2 voor  19.98

 

Oranje 
“Kronings” 
likeur
Kruik a 50 cl, 

Collectors Item
Nu al te reserveren 9.99
Zie redactioneel stukje elders in dit Contact

Tonino Wit
Doos a 6 flessen
Nu voor  23.50

Jack Daniels 
Winter Jack
Apple Whiskey Punch
Fles 70 cl van 19.99
Nu voor  15.99
- Nieuw in ons assortiment -

Domaine de Fleur
Alcoholvrije Wijnen van topniveau
Nu met 20% introductiekorting
Zie redactioneel stukje elders in dit Contact

Hallo
Uw herhaalmedicatie afhalen wanneer het u uitkomt.
Het kan bij jumbo!

Tijdens onze openingstijden kunt u terecht Voor het 
afhalen van uw herhaalmedicatie.
Meer info: mediq apotheek 
warnsveld of Bij onze 
servicebalie.

Tot ziens bij Jumbo!

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



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

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
23 - 24 februari B.W.A.M. Polman, Lochem (0573) 25 14 83.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordappa-

raat.

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
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, 

tel. (0575) 75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, 

lantaarnpaal die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere 

gaten in de weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde 

kom. Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en 

het kan niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor 

spoed eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen 

met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.

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

de volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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.: 0575-553405. 

Coördinator: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl 

Administratief medewerker: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 

Ouderenadviseur: Wilma Berns.

Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 

vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Verder bezoek en huisbezoek 

op afspraak, tel. (0575) 55 31 59 of (06) 22 92 96 30 

E-mail: w.berns@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, 

zo 17.00 - 18.00 uur.

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 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; 

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt 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, woensdag 

en donderdag 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, doorverwijzing 

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.

Kerkdiensten

Dorpskerk Vorden
Zondag 24 februari 10.00 uur, ds. H. Westerink.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 februari 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 24 februari 10.00 uur, dhr. R. Baauw, Wichmond.

R.K. kerk Vorden
Zondag 24 februari 9.30 uur Eucharistieviering, pastor A. ten 

Klooster.

R.K. kerk Vierakker 
Zaterdag 23 februari 17.00 uur Eucharistieviering, ’t Klooster, 

m.m.v. Herenkoor.

Zondag 24 februari Geen viering.

Weekenddiensten

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

�

Aangeb. Woonruimte 
voor 1a 2 pers. Indeling: 
Woonkamer, Slaapkamer, 
Keuken, Douche, toilet en 
bergruimte. Prijs € 445,- All 
In per mnd. tel. 0575-461733

�

Februari = vlaaienfeest
Alle vlaaien div. smaken 
               6-8 pers. € 7,50

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

   ontbijtkoek € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 19 febr. t/m za. 2 maart

1–
2

Aanbiedingen geldig t/m maandag 25 februari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Sappige navelsinaasappelen
 8 + 2 GRATIS  € 2.99
Bospeen + 100 gram peultjes € 1.98
Huisgemaakte stamppot spruitjes
met stukjes appel p.p.  € 4.98
Zoete blauwe druiven
 500 gram  € 1.49
Italiaanse slamix
mesclun of rucola per bak € 0.99

Pomoloog Marcel Tross

komt op uitnodiging van

Vereniging Bomenbelang op

dinsdag 26 februari naar het

Dorpscentrum in Vorden,

Raadhuisstraat 6, om daar te

praten over zijn dagelijkse

werk met oude fruitrassen.

Belangstellenden kunnen

éénjarige scheuten van een

fruitboom meebrengen. Hij

kan daar weer een

groeikrachtige boom van

maken. Aanvang: 20 uur.

VALENTIJN?

Charmante, humoristische

vrouw, slank, 61 jaar. HBO-

niveau. Brede belangstelling

o.a. natuur, dieren, kunst en

reizen. Zoekt een man tot 65

jaar, geen dikkerd, wel

diepgang, integer en

opgewekt karakter.

Emotioneel en financieel

onafhankelijk (net als ik),

Altijd antwoord op uw mail

met foto naar

vriendvanmaria@gmail.com

Dagmenu’s              20 t/m 26 februari
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 20 februari
Champignonsoep / Karbonade de Rotonde met aardappelen en 
groente

Donderdag 21 februari
Hutspot met hachee en zuurgarnituur / Vla-flip met slagroom

Vrijdag 22 februari
Mosterdsoep / Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en groente

Zaterdag 23 februari (alleen afhalen/bezorgen)
Spareribs met zigeunersaus, frites en rauwkostsalade / IJs met 
slagroom

Maandag 25 februari
Uiensoep met croûtons / Zigeunerspies met aardappelen en 
rauwkostsalade

Dinsdag 26 februari
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slag-
room

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



Contactjes
vervolg

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

familieberichten
online opgeven:

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Kaap Verdische muziek
met Dina Medina op23 feb.
in Kulturhus Ruurlo om
20.30 uur. Kaarten à € 17.50 
via www.kunstkringruurlo.nl

�

Nieuwe gedenkmonumenten \ Restauratie\ Onderhoud

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

�

Sieradenreparaties
Atelier Henk Eggersman

Burg. Galleestraat 8, Vorden
Tel. (0575) 55 07 25

CURSUS MOTORKETTINGZAAG
nog enkele plaatsen vrij

voor al uw onderhoud

tuinmachines

Rouwenhorst bos- en tuinmachines
Zwarteveenweg 1, Barchem

Tel. 0573-258094

www.rouwenhorstbarchem.nl
Lekker in uw vel?

Herbalife uitgebalanceerde voeding! 
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

Kringloop De Boedelhof

Enkweg 17b   Vorden

dinsdag t/m vrijdag van 10.00

tot 17.00 Zaterdag van 9.00

tot 16.00. laatste zaterdag

van de maand magazijn

verkoop. koffie en thee 1, -

www.deboedelhof.nl

Voorjaarshout € 1,95 per bos
3 bossen voor € 5,00

Grote potten voorjaarsbollen
€ 1,95 per stuk 4 voor € 5,00
3 bossen bloemen of planten 

Iedere week voor maar € 5,00

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

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

Gezocht: Woonruimte te

huur voor 4 pers. in Hengelo

of directe omgeving, Tel:

0313-842786
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KEURSLAGERTROTS

Kalfssukade met gratis 
vleesjus

100 gram 295

SPECIAL

Pittig preipakketje

100 gram 175

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden entrecote

GRATIS 100 gram selderijsalade

KEURSLAGERKOOPJE

Roomschijven +
Slavinken

2 x 4 stuks 595

MAALTIJDIDEE

gebraden
Kippenpoten

4 stuks 500
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

W i n t e r o p r u i m i n g

BOEKEN: za 23 feb, 9-16u,

Dorpscentrum, 't Stampertje,

Raadhuisstr 6, Vorden.

Opbrengst naar goed doel.

Prijzen: pb €1, hc €2, kinder/

kook €0,50 elk 3e boek gratis.

Info: Antiquariaat Mooi

Exemplaar  06-21175595

Na een werkzaam leven en een periode van steeds 
meer afnemende gezondheid is rustig ingeslapen 
onze beste oom

KLAAS SCHOTSMAN

Op de gezegende leeftijd van 92 jaar.

Vorden: G. Klein Nengerman-Schotsman
            A. Klein Nengerman

Borculo: Erna en Berrie

Zutphen:   Janet en Hennie

 Neven en nichten

Doetinchem, 14 februari 2013

Correspondentieadres:
Fam. A. Klein Nengerman
Heijendaalseweg 1, 7251 HW Vorden.

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers 
van Sensire Vorden en Den Ooiman 

voor de liefdevolle verzorging.

De herdenkingsdienst en de begrafenis hebben op 
dinsdag 19 februari te Vorden plaatsgevonden. 

Te koop: kleine baal-
tjes hooi onkruidvrij. J. 
Gosselink, tel. 06-51946908, 
Toldijk

�

Te huur: ruim boerderij-

appartement inl. 0575

551754

Te huur in Baak: opslag-
ruimte met grote deuren en 
vrije toegang. G. Hebben 
tel. 0575-441391 of 06-
13436888.

�



Aanbiedingen
22 februari

Elke vrijdag op de 
weekmarkt in Vorden 
van 8.00-12.00 uur

Vordense weekmarkt straalt 
sfeer en gezelligheid uit
Maandelijkse advertentiepagina in Contact Bronckhorst Noord

Vanaf deze week adverteren diverse 
marktkooplieden maandelijks in de laat-
ste week van de maand in weekblad Con-
tact Bronckhorst Noord. Weekaanbiedin-
gen worden op deze speciale advertentie-
pagina kenbaar gemaakt. Ook zullen in de 
komende maanden diverse ondernemers 
redactioneel uitgelicht worden op deze ad-
vertentiepagina. De Vordense weekmarkt 
op het Marktplein is een gezellige intieme 
markt. De opstelling van de markt straalt 
sfeer uit. Het assortiment is breed van ka-
rakter en bestaat uit zowel food als non-
food artikelen. De weekmarkt dateert uit 
de jaren zestig van de vorige eeuw en is 
een initiatief van Marktvereniging Vorden 

waarvan de geschiedenis teruggaat naar 
1906 toen de vereniging werd opgericht.

Jaarlijks organiseert Marktvereniging 
Vorden in samenwerking met de markt-
kooplieden een aantal speciale acties. De 
eerste actie vindt op vrijdag 10 mei (Moe-
derdagactie) plaats. Bij iedere besteding 
van € 2,50 ontvangt men een envelop met 
kans op cadeauartikelen en/of waardebon-
nen die men bij de verschillende markt-
kramen kan verzilveren. Ook op vrijdag 
4 oktober en op 13 december 2013 heeft 
Marktvereniging Vorden voor het win-
kelende marktpubliek in samenwerking 
met de marktlieden acties in petto.

’OP DE MARKT IS UW GULDEN EEN DAALDER WAARD’
Deze slogan uit de vorige eeuw gaat anno 2013 in het huidige euro tijdperk 
niet meer letterlijk op. Maar toch. Wekelijks kunt u op de Vordense Week-
markt op vrijdagmorgen tussen 8.00 en 12.00 uur op het Marktplein tegen 
scherpe prijzen uw boodschappen en aankopen doen.

Magere 
Runderlappen
per 500 gram  € 5,95

Schnitzels  PANKLAAR

per 500 gram  € 5,75
Veluwse Snijworst

150 gram  € 2,40
GELDIG VAN DONDERDAG 21 T/M WOENSDAG 27 FEBRUARI

Macadamia’s 150 gram € 2,99
Spaanse vijgen 250 gram € 1,99

Superaanbieding
Aanbieding geldig week 8 2013

Heerlijke handgemaakte
chocolade paaseitjes

Kom kijken en proeven op de markt!

Chocolaterie           Magdalena
VERSE
KRUIDKOEK

nu 2.25

ROOMBOTER 
SUPER
KRENTENBOLLEN

10 stuks 4.00

BAKKERIJ ’T STOEPJEKWALITEIT EN ONDERSCHEID 

DE WARMSTE BAKKER OP UW MARKT

BAKKERIJ ’T STOEPJE
KWALITEIT EN ONDERSCHEID 

DE WARMSTE BAKKER OP UW MARKT

Hap Sap van Jaffa

Minneola’s  20 stuks € 5,00
MEGA ACTIE!

Sharon Fruit  10 stuks € 1,98
Blanke Witlof  per kilo € 0,98

Hollandse Komkommers  2 voor € 1,50
Salustiana’s Hand en Perssinaasappelen  30 stuks € 5,00



Maar dat die positieve wind zo snel 
tot een verrassend resultaat zou lei-
den is wèl bijzonder. Wim Nijkamp, 
anderhalf jaar geleden begonnen als 
de enthousiaste eigenaar van ‘de Boe-
delhof’, heeft met zijn mannen in en-
kele weken een verrassende prestatie 
geleverd. Ze hebben de oppervlakte 

van de winkel met maar liefst 150
vierkante meter vergroot. Eenvoudig
door een muur door te breken, waar-
door een zee van extra ruimte be-
schikbaar kwam. De kleine ‘winkel-
tjes’ van voorheen zijn nu vaak wel-
voorziene afdelingen geworden. Een
afdeling textiel waar je volop kunt 
grasduinen. Een ruime collectie CD’s,
video’s en platen voor spotprijzen.
Een uitstalling geluids- en TV-appa-
ratuur die verrassend groot is. Speel-
goed, bureauspullen, hulpmiddelen
om te fitnessen, artikelen voor de
babykamer, een flinke voorraad boe-
ken…. door deze uitbreiding hebben
ze allemaal veel meer ruimte gekre-
gen en worden ze als productgroep 
royaal gepresenteerd. ‘De Boedelhof’
is nu een volwassen kringloopbedrijf
geworden en mag daarom met recht
een verrijking worden genoemd van
het winkelaanbod in ons dorp.

Kringloopwinkel
fors uitgebreid
Vorden - Natuurlijk heeft Kring-
loopbedrijf ‘de Boedelhof’ aan 
de Enkweg de wind mee. Hoe 
meer we moeten bezuinigen in 
deze voor velen benarde tijd, hoe 
groter de behoefte wordt aan su-
pervoordeel bij de aanschaf van 
noodzakelijke dingen. En hoe 
meer ook het besef groeit dat we 
maar niet alles moeten weggooi-
en, maar dat veel producten een 
tweede leven verdienen door ze 
opnieuw in omloop te brengen. 
En dat kan via ‘de Boedelhof.

Dit zijn: Mevr. Klein Brinke-Wesse-
link 60 jaar lid
Mevr. Voskamp-Hemeltjen 50 jaar lid
Mevr. Hogeslag-Abbink 50 jaar lid

Mevr. Klein Nengerman-Schotsman 
40 jaar lid
Mevr. Eggink-Lettink 40 jaar lid
Mevr. Bargeman-Steenblik 25 jaar lid

Mevr.Veenendaal-Kuperij 25 jaar lid
Mevr. De Jonge 25 jaar lid
Mevr. Eggink-Hassink 25 jaar lid
Mevr. Van Bremen-Loeve 25 jaar lid.

De dames kregen een presentje en 
een bloemetje.

Huldiging jubilarissen bij de 
Vrouwen van Nu Vorden

Vorden - Tijden de onlangs gehouden afdelingsvergadering van de 
Vrouwen van Nu afdeling Vorden zijn een aantal jubilarissen gehul-

Frans daarover: ‘Een poos terug on-
derging ik vanwege slijtage aan mijn 
schouders een operatie. Op het mo-
ment dat ik mijn werk zou hervatten 
kreeg ik plotsklaps ernstige darm-
klachten, met aansluitend diverse 
operatie in Zutphen en Nijmegen. Ik 
ben nog niet helemaal genezen, maar 
ik voel mij al wel een stuk beter en 
hoop ik dat ik de verfkwast nog weer 
kan hanteren. Desondanks verheug 
ik mij erop mijn jubileum met mijn 
echtgenote Carla, zoon Robert, doch-
ter Wendy en haar man Johny en 
kleinzoon Mees te kunnen vieren’, zo 
zegt Frans. In de tweede klas van de 
ambachtschool had de toen 14-jarige 
Frans, ineens genoeg van het leren. 
Hij wilde van school af en wilde aan 
het werk.

Hij kwam toen eigenlijk min of meer 
bij toeval bij schilder Herman Weus-
tenenk terecht. Frans: ‘Herman en 
mijn vader Theo kenden elkaar van 
de kanarievereniging. Beiden had-
den thuis kanaries. Zo kon ik door 
deze relatie bij Weustenenk aan de 
slag. Toen ik 16 jaar was mocht ik 
alleen mijn eerste grote klus doen, 
het huis de Weppel van Goos Lense-
link opschilderen’, zo zegt Frans die 
in die jaren ook zijn vakdiploma’s 
op schildersgebied behaalde. Frans 
bleef tot de militaire dienst werk-
zaam bij Herman Weustenenk. Eén-
maal uit dienst, werkte Frans een 

aantal maanden bij schilder Hasselo 
in Ruurlo, waar hij vanwege gebrek 
aan werk, in de WW belandde. Frans: 
‘Dat duurde maar heel kort want 
schilder Johan Boerstoel vroeg mij of 
ik niet wat karweitjes voor hem wilde 
opknappen. Dat beviel goed, waarna 
ik op 18 februari 1973 een vaste aan-
stelling kreeg.

De eerste klus bij Boerstoel, samen 
met Ab Beeftink café de Boggelaar op-
schilderen’, zo herinnert Frans zich 
nog als de dag van gisteren. Terug-
kijkend zegt hij: ‘Het was fantastisch 
om met Johan Boerstoel te werken. 
Hij hield er een klassieke manier van 
schilderen op na. Veel handvaardig-
heid en bovendien had je als schilder 
het gevoel dat je bij alles wat je deed, 
mee mocht denken. Johan Boerstoel 
was voor mij een hele goede leermees-
ter. Zijn vrouw Alie was als het ware 
mijn tweede moeder’, zo zegt Frans. 
Echtgenote Carla: ‘Wat ik zo prach-
tig vond aan Alie, zij was altijd geïn-

teresseerd in ons gezin, verjaardagen 
van ons, van de kinderen. Altijd een 
kaartje of een bloemetje. Alie is een 
echte vriendin van mij geworden’, zo 
zegt Carla een tikkeltje ontroerd.
Op gegeven moment nam zoon Dick 
het roer van zijn vader Johan over. 
Ook aan de samenwerking met Dick, 
uit de mond van Frans, niets dan lof. 
Zegt hij: ‘Ik kende Dick natuurlijk al 
vanaf de tijd dat hij op zijn karretje 
in de werkplaats kwam ‘rond span-
jolen’. Toen Dick zijn vader opvolgde 
had hij, wanneer het over het schil-
dersvak ging, altijd een luisterend 
oor. Prima kerel om voor te werken’, 
zo zegt Frans. Zijn vrouw Carla ty-
peert Frans als een geweldige stimu-
lans op de achtergrond. De jubilaris, 
die zich absoluut geen verenigings-
mens noemt, is in zijn vrije tijd tevre-
den met puzzelen, wandelen, fietsen 
of om te kijken en te luisteren naar 
zijn dochter, zangeres Wendy.

Frans Zieverink jubileert bij 
Schildersbedrijf Boerstoel
Vorden - Het duurt niet zo lang 
meer of Frans Zieverink zit 50 
jaar in het schildersvak. Maar 
eerst is er op korte termijn (deze 
week) een jubileum dat al wel ge-
vierd wordt: 40 jaar werkzaam bij 
Schildersbedrijf Boerstoel. Een 
mijlpaal waarop Frans best trots 
is, maar waarbij wel gemengde 
gevoelens bij hem opborrelen.

De jongeren zijn bij elkaar gehaald door 
jongerenwerkers Paul Koopman en Wim 
Besselink via twitter. “Veel jongeren uit 
Vorden zitten op twitter, dus leek het 
ons geschikt om daar te zoeken naar or-
ganisatie talenten en die vonden we! “ 
vertelt Wim. Na een oproep op twitter 

melden zich een aantal jongeren aan en 
deze werden voor een gesprek uitgeno-
digd om hen meer te vertellen over de 
jongerencommissie en wat er van hen 
verwacht word. De jongeren gaan sa-
men met de programmacommissie zich 
richten op het organiseren van nieuwe 
activiteiten voor en door jongeren. De 
disco avond is daar het eerste voorbeeld 
van. 
“De jongens hebben de avond helemaal 
zelf georganiseerd, ze zijn druk bezig 
geweest met het regelen van muziek 
en het werven van jongeren  die vrijdag 
kunnen komen, wel heeft de program-

macommissie bijgedragen waar hulp 
nodig was” vertelt Paul Koopman.
De avond zal een eerste zijn van een 
reeks nog te organiseren avonden. De 
activiteiten die de jongerencommis-
sie gaan organiseren worden onder de 
naam “t ABCtje”, de naam is zelfbedacht 
door de jongeren. Naast jongens is de 
jongerencommissie nog wel op zoek 
naar een stel meiden, zij kunnen zich 
aanmelden bij de jongerenwerkers of via 
t twitteraccount van het jongerenwerk 
(@SCWBronckhorst) daarnaast kunnen 
ze  zich ook melden in het Kulturhus bij 
beheerder Boudewijn Kortboyer.

Disco avond voor jongeren in Vorden
Vorden - De onlangs opgestart-
te jongerencommissie van het 
Kulturhus (voormalig dorpscen-
trum) in Vorden organiseert op 
vrijdag 22 februari haar eerste 
avond in  het Kulturhus onder de 
naam van ‘t ABCtje.

Er zijn boeken in alle genres: romans, 
literatuur, streekromans, informa-
tieve boeken over tal van thema’s, 
kinderboeken, esoterische boeken, 

grootletterboeken, kookboeken, tuin-
boeken, detectives en thrillers en nog
veel meer. 
De opbrengst gaat o.a. naar een scho-
lingsproject in Midden-Amerika en 
naar andere ontwikkelingsprojecten 
(we sponsoren bijvoorbeeld ook be-
ginnende schrijvers met het uitgeven
van hun boek). 
Zie advertentie elders in de krant
www.mooiexemplaar.nl

Winteruitverkoop 
tweedehands boeken 
Vorden
Vorden - De Zutphense online 
boekwinkel Antiquariaat Mooi 
Exemplaar organiseert op zater-
dag 23 februari een boekenmarkt 
in zaal ’t Stampertje, Dorpscen-
trum Vorden.

Profiel van een vrijwilliger
Henny Post: verkeersregelaar in 
het zorgcircuit

In Vorden wonen veel mensen 
die extra zorg en aandacht nodig 
hebben. Omdat ze niet meer alles 
zelf kunnen doen. Boodschappen, 
bijvoorbeeld. Of op je eentje een 
wandeling maken. Of  die gewoon 
graag eens een spelletje willen 
doen. Of uitkijken naar iemand die 
gezellig een uurtje langs komt. Of 
voorleest. Of als er een probleem is 
omdat een mantelzorger zèlf even 
verhinderd is en er een tijdelijke 
vervanger nodig is.
Al die wensen komen binnen bij 
de ‘verkeersregelaar’ van  de BOS-
centrale. Dus bij Henny  Post. Ze 
heeft meestal eerst een intakege-
sprek met de aanvrager en legt aan 
de hand daarvan vast waar pre-
cies behoefte aan is. Die gegevens 
wordt vastgelegd in haar cliën-
tenbestand. Dan zoekt ze uit haar 
lijst van vrijwilligers wie de meest 
geschikte persoon is om in dit ge-
val hulp te bieden. Nogal precies 
werk, want het is natuurlijk erg 
belangrijk dat het ‘klikt’ tussen 
de mensen die soms incidenteel, 
maar heel vaak voor een langere 
tijd contact met elkaar zullen heb-
ben. Henny zorgt ervoor dat er 
een afspraak wordt gemaakt en 
krijgt regelmatig informatie hoe 
het in de praktijk gaat. Zodat de 
cliënt die een wens heeft en de 
BOS-medewerk(st)er die een dienst 
verleent, beiden blij zijn met het 
contact. 
De aanvragen voor hulp komen 
binnen via allerlei kanalen binnen, 
bijvoorbeeld via het bureau van 
0SWV Vorden of van medewer-
kers van Buurtzorg of Sensire, via 

medici of van de hulpzoekers zelf. 
Elke informatie wordt serieus be-
handeld. Aanvragen voor huishou-
delijke hulp in het algemeen val-
len niet onder deze service. 
Bij het inschakelen van de circa 
17 medewerkers die zich hebben 
opgegeven dit werk te willen doen, 
wordt uiteraard altijd rekening ge-
houden met hun wensen wat be-
treft tijden en frequentie. Ook in 
dit opzicht is er veel verkeer te re-
gelen in het zorgcircuit. Opvallend 
is dat de vraag en het aanbod van 
hulp meestal aardig in evenwicht 
zijn
Waarom doet Henny dit vrijwilli-
gerswerk, waar ze gemiddeld ruim 
twee dagen per week mee bezig is? 
‘Kwestie van genen’ zegt ze schert-
send, want vóór haar pensioen was 
ze als röntgenlaborant al werk-
zaam in de zorg en haar vader 
was in zijn werk vroeger erg nauw 
betrokken bij het werk voor jonge-
ren die hulp nodig hadden. Maar 
de echte reden is toch dat ze zich 
nog erg betrokken voelt bij men-
sen. Omdat het fijn is dat je door 
dit werk ook na je pensioen nog 
steeds iets voor (meestal) ouderen 
kunt betekenen.
Er wordt door de Stichting Welzijn 
in Vorden een heel breed pakket 
van activiteiten verzorgd. Daar 
zijn veel vrijwilligers voor nodig. U 
bent van harte welkom er ook aan 
mee te werken. Het telefoonnum-
mer voor informatie is 55 34 05.

Harry van Rijn

Je luistert naar het enthousiaste verhaal van 
mevrouw Henny Post (66), coördinator van het 
werk dat vanuit de Stichting Welzijn in Vor-
den wordt verzorgd door de Bezoek- en Oppas 
Service, kortweg het BOS-project. Als ze vertelt 
wat ze als vrijwilliger doet ziet je de ouderwet-
se verkeersregelaar voor je. Met handgebaren 
en een bord regelt-ie het verkeer en zorgt dat 
iedereen goed op zijn of haar plek komt.



Jennine van de Plassche-Staring is 
sinds 2002 ‘kasteelvrouwe’ van De 
Wildenborch. In de zomerperiode 
van het jubileumjaar van de Acht-
kasteelentocht ontvangt zij groepjes 
gasten persoonlijk op de thee bij het 
kasteel: “Heel erg leuk. Ik neem hen 
onder meer mee naar een aantal bij-
zondere bomen op het landgoed. Bij 
bijzondere gelegenheden, zoals de 
geboorte van prinses Juliana, wordt 
er een bijzondere boom geplant. Mijn 
vader heeft de oude traditie voortge-
zet om voor elk kleinkind uit onze 
familie een boom te planten.” 

Ook aan een aantal andere kastelen 
en landgoederen brengen de deelne-
mers aan deze speciale editie van de 
Achtkasteelenfietstocht unieke be-
zoekjes. Meer informatie en inschrij-
ven kan via www.achtkasteelentocht.nl. 

Op www.wildenborch.nl is informa-
tie te vinden over het kasteel, haar 
historie, de tuinen en de andere acti-
viteiten in 2013.

OP DE THEE BIJ DE KASTEEL-
VROUWE

met 4 september 2013

leven van de kasteelvrouwe van nu
-

lenfietstocht en unieke bezoekjes
aan een aantal Vordense kastelen 
en landgoederen

www.achtkasteelentocht.nl

Meer informatie: 
www.achtkasteelentocht.nl

Vordense kastelenfietstocht bestaat 100 jaar

Uniek jubileumaanbod: 
‘Op de thee bij de kasteel-
vrouwe’ Vorden

De Achtkasteelentocht is een unieke fietsroute. De tocht van zo’n 30
kilometer start bij de VVV in Vorden in de Achterhoek en voert langs
acht statige kastelen. De meesten ervan worden privé bewoond; de 
tuinen zijn vaak wel toegankelijk voor publiek. In 2013 bestaat de
route 100 jaar. ‘Op de thee bij de kasteelvrouwe’ wordt speciaal voor
het 100-jarig jubileum van de Achtkasteelentocht georganiseerd van
8 mei tot en met 4 september.

‘Op de thee bij de kasteelvrouwe’ is een unieke gelegenheid om meer van de Vordense kas-
telen te mogen zien dan normaalgesproken en om kennis te maken met de kasteelvrouwe.
Dit speciale jubileumaanbod loopt van 8 mei tot en met 8 september; aanmelden kan via
www.achtkasteelentocht.nl.

Niet dat de lopers bij de kasteelvrou-
we op de thee gaan. Dat nou net niet, 
maar wel is de VVV met een stand 
in sporthal ’t Jebbink vertegenwoor-
digd, waar ook start en finish van de 
10, 21,1 en 30 kilometer plaatsvinden. 
De laatste jaren is het aantal deelne-
mers spectaculair gegroeid tot boven 

de 1000. Veel lopers kiezen dit ook nu
weer als ‘leukste loop van Nederland’
gekwalificeerde loopspectakel uit als
de opmaat voor de marathons voor
Rotterdam of Enschede. Ook vanwege
het mooie parcours door het prachti-
ge Achterhoekse coulissenlandschap 
is de loop erg in trek. Wedstrijdleider
Jan Rood vertelt triomfantelijk dat
het aantal voorinschijvingen nu al 
400 bedraagt. 
De start is voor alle afstanden om
12.15 uur en tijdregistratie gaat met 
de championchip. Na-inschrijving is
mogelijk vanaf 10 uur in de sporthal.
Voorinschrijving www.inschrijven.nl.

Achtkastelenloop Vorden 
lift mee met jubilerende 
fietsroute
Vorden - Voor de 26e keer al 
weer organiseert Hanzesport op 
zondag 3 maart de ATAG Acht-
kastelenloop in Vorden. Dit keer 
wordt meegelift in het jubileum-
programma van de 100-jarige 
Achtkastelenfietsroute.

Tijdens de audities in de Doetinchem-
se Gruitpoort eind vorig jaar, kwam 
Ties samen met negen anderen als 
beste bovendrijven uit 250 deelne-
mers. Toen zong hij het Kinderen 
voor Kinderenlied ‘Niemand weet al-
les’. De Vordenaar weet nog goed dat 
hij op een avond werd gebeld met de 
boodschap dat hij door was naar de 
Gelderse finale. “Ik was zo blij dat ik 
eerst niet kon slapen.” 

Zaterdag gaat hij de strijd aan met 
‘Chillen op mijn billen’. “Een relaxt 
nummer”, zo beschrijft de jonge zan-
ger het lied. Als hij eerste wordt, gaat 
Ties door naar de landelijke finale. 
Maar zo ver is het nog niet. Hij doet 
er wel alles aan om dat te bereiken.
Bijna elke dag is het jonge muzikale 
talent aan het oefenen om zo goed 
mogelijk voor de dag te komen. 

“Ik zing mee met liedjes op YouTube. 
Zo veel mogelijk verschillende lied-
jes”, vertelt hij. “Dingen waar je op 
moet letten zijn het goed vasthouden 

van de microfoon en ik moet goed ar-
ticuleren.”

Om een betere zanger te worden, 
krijgt hij ook één keer in de week 
zangles. En niet van zo maar iemand, 
maar van zijn plaatsgenoot Timmy 
van Lingen. Hij won in 2002 de Gel-
derse finale van het Kinderen voor 
Kinderen Festival en was te zien in 
het TV-programma Popstars.”Ties 
doet het echt hartstikke goed”, zegt 
de leraar. “Hij gaat iedere week weer 

Tevens zingt de shooting star het lied 
‘Chillen op mijn billen’ wekelijks 
bij het Kinderpopkoor Venhorst van 
Maartje Epema. De jongens en mei-
den zijn hartstikke trots dat Ties in de 
Gelderse finale staat. “Ze hebben me 
al een om handtekening gevraagd”, 
lacht hij. “Ik ben al wel een beetje be-
roemd in de klas en bij mijn familie.”
Wie weet wordt die roem nog groter 
als hij zaterdag wint in het Amphion. 
“Ik wil graag laten zien dat ik goed 
kan zingen en dat ik goed heb geoe-
fend.”

Jonge zanger staat in de Gelderse finale van het Kinderen voor Kinderen Festival

Ties Legtenberg (10) shooting star 
van Vorden
Vorden - Het dorp Vorden heeft 
een shooting star in haar mid-
den. De tienjarige Ties Legten-
berg zingt zaterdag 23 februari 
in een bruisend Amphion Thea-
ter in Doetinchem. Hij staat in de 
Gelderse finale van het Kinderen 
voor Kinderen Festival.

In de Vordense Dorpskerk worden 
echter als Opmaat naar de Stille Week 
twee geheel andere composities ten 
gehore gebracht. Op zaterdagavond 
16 maart klinkt vanaf 20.15 uur de 
beroemde compositie van Giovanni 
Battitsta Pergolesi, het Stabat Mater. 
Het is misschien wel de bekendste 
versie van het Stabat Mater, een cy-
clus van gezangen over Maria welke 
waarschijnlijk omstreeks 1300 is ge-
schreven door Jacopone da Todi. Deze 
compositie van Pergolesi dateert ech-
ter uit 1736.

Pergolesi kreeg de opdracht om het 
Stabat Mater, gecomponeerd door 
Alessandro Scarlatti, dat tot dan toe 
elke Goede Vrijdag in Napels was op-
gevoerd, te vervangen. In heel Europa 
trok zijn Stabat Mater veel belangstel-
ling. Waarschijnlijk heeft Pergolesi 
het Stabat Mater met tussenpozen 
geschreven. Het slotkoor schreef hij 
toen hij op zijn ziekbed lag (1736). 
Pergolesi overleed op 26-jarige leef-
tijd aan TBC. Pergolesi koos voor een 
intieme bezetting: de solostemmen, 
sopraan en alt, worden begeleid door 
strijkers, twee violen, altviool en con-
tinuo. In de Dorpskerk wordt het Sta-
bat Mater uitgevoerd door de sopraan 
Elske te Lindert, de alt Janneke Vis, 
Wim Ruessink continuo en een Strij-
kersensemble van het Nederlands 
Symfonie Orkest. Het geheel staat 
onder leiding van de dirigent Joost 
Smeets.

Het tweede zaterdagavondconcert, 
een week later, is vanaf 20.15 uur op 
23 maart aanstaande.
Dan klinkt het beroemde strijkkwar-
tet opus 51 van Joseph Haydn ‘Die 
sieben letzten Worte unseres Erlösers 
am Kreuze’. Een zeer indringende 
compositie bestaande uit 7 delen die 
afgesloten worden met ‘il torremen-

to’, ‘de aardbeving’. Een extra toege-
voegde dimensie aan dit concert is 
dat voor en tijdens de uitvoering er 
van toepasselijke kunstwerken van 
grote meesters op een scherm gepro-
jecteerd zullen worden en dat tussen 
de 7 delen de ‘woorden’ gesproken en 
kort toegelicht worden.

Het werk werd geschreven in op-
dracht van Don José Sáens de Santa 
María, marqués de Valde-Íñigo, een 
maecenas die de decoratie van de 
Santa Cueva-grot onder de Santo 
Rosario-kerk te Cadiz in Spanje be-
kostigd had. Het was bedoeld voor de 
bijzondere liturgische dienst die ieder 
jaar op Goede Vrijdag in die grot ge-
houden werd. Wanneer het precies 

werd geschreven en zelfs wanneer 
het voor het eerst in Cádiz is uitge-
voerd, staat niet vast. Waarschijnlijk 

wordt het strijkkwartet uitgevoerd 
door het ‘Meander Kwartet’. Saskia 
Bos 1e viool, Anke Foede 2e viool, 
Peter van Praagh altviool en Agaath 
Kooistra cello. Een nieuwe jaarlijkse 
traditie in de Vordense Dorpskerk? 
Voor jongeren t/m 16 jaar is de toe-
gang tot beide concerten vrij. 
Reserveren van kaarten kan al via de 
website: www.muziekdorpskerkvor-
den.nl. Via e-mail: reserverendorps-
kerk@euronet.nl en telefonisch via 

Zie voor nadere informatie ook 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Jaarlijkse traditie in Vordense Dorpskerk ?

Opmaat naar de Stille Week
Vorden - In de week voorafgaand 
aan de zgn. Stille Week organi-
seert MuziekDorpskerkVorden 
op twee achtereenvolgende zater-
dagavonden een tweetal intieme 
concerten die helemaal passen in 
de 40-dagentijd. Er is voor deze 
tijd ontzettend veel muziek ge-
componeerd met als hoogtepunt 
de Passionen van J.S. Bach. Neder-
landers bezoeken elk jaar weer 
massaal deze uitvoeringen.

De witte kruisiging



De korte route (8 Km.) ging richting 
de Kranenburg, nadat eerst de route 
voor een deel door het Onstein ging 
kwamen de wandelaars bij de fami-
lie Ruiterkamp waar voor het inwen-
dige van de wandelaar werd gezorgd. 
Daarna vervolgde de route aan de 
achterzijde langs het klooster, en via 
de Hamsveldseweg naar de Kostede-
weg richting de Lindesche molen via 
enkel mooie bospaden welke maar 
voor een enkeling herkenbaar waren.

De lange route (18 Km.) ging evenals 
de andere route eerst naar de Kra-
nenburg, en vandaar door de bossen 
van het Medler naar de Wildenborch, 
waar eerst rondje door het Bosket 
werd gewandeld, en vandaar naar de 
Familie Kruisselbrink op boerderij ’t 
Schoolhuis, waar Cafe Proathuus een 
rust pauze had ingericht. Nadat de 
wandelaars wat voor het inwendige 
van de mens tot zich hadden geno-
men (o.a. erwtensoep) ging de wan-

deling verder in Noordelijke richting, 
en toen naar Links door de bossen 
over de Galgengoorweg weer over 
bospaden achter langs Kamphuizen, 
langs de oude Joodse begraafplaats, 
zo richting de Wientjesvoort waar de 
Ruurloseweg werd overgestoken, en 
men weer via de Kostedeweg terug 
liep, en waar weer werd aangesloten 
op de wandelaars van de korte route.
Bij terug keer in de molen werden de 
wandelaars verwelkomt door muziek 
van Henk en Tonnie (drummer en ac-
cordeon) waardoor het nog een tijd 
erg gezellig in de molen was. Aan de 
wandeling is deelgenomen door ruim 
300 personen bij prachtig helder 
windstil weer.

Ruim 300 wandelaars genoten 
van de winterwandeling Linde

Linde - Op zondag 17 februari heeft de Stichting de Lindesche Molen 
voor de 3e keer een winterwandeling georganiseerd. Nadat er op za-
terdag al veel werk is verzet door de mensen van de Lindesche Molen 
, zoals klaar zetten van o.a. toilet gelegenheid op de 2 rust punten, en 
alle pijlen waarmede de route’s zijn aangegeven.

’s Middags was er een speciaal stamp-
potbuffet georganiseerd voor de fami-
lie en de bewoners. Onder toeziend 
oog van hen werd de nieuwe naam 
van het gebouw onthuld: De Enk. 
Een bijzonder moment was dat één 
van de bewoners een prachtig gedicht 
voordroeg over een nieuwe start in 
De Enk. 

TROTS
Bas Niessen, teamleider bij Woonzorg 
Ouderen, is erg trots op het nieuwe 
gebouw: “We hebben als team echt 
ons best gedaan om er samen met de 

bewoners wat moois van te maken. 
De verhuizing zelf is ook erg goed
verlopen. Eigenlijk had iedereen ge-
lijk zijn draai gevonden. We zijn er
denk ik goed in geslaagd om een hui-
selijke sfeer te creëren.”
Bewoonster Ria Massop, trotse eige-
naresse van een appartement, kan
dit beamen: “Ik ben erg blij met mijn
nieuwe woning. Er is veel veranderd
voor mij. Ik heb nu een eigen douche
en wc, en ik kan lekker in mijn eigen
woonkamer tv kijken. Maar als ik wil
kan ik ook gezellig in de gezamen-
lijke woonkamer zitten.”

Open dag GGNet Woonzorg 
Ouderen Vorden

Vorden - Zaterdag 9 februari opende Woonzorg Ouderen in Vorden op
een feestelijke manier de deuren van het nieuwe gebouw aan de Enk-
weg voor publiek. De opkomst was groot. Men kon een kijkje nemen
in de nieuwe leefomgeving van de bewoners.

Ria Massop (bewoonster) samen met Bas Niessen (teamleider) trots op de bank van haar
nieuwe appartement

Dat concert moest een van de hoog-
tepunten van het muziekproject wor-
den. Speciaal voor deze gelegenheid 
had ook de Harmonie Vorden toege-
zegd een bijdrage te zullen leveren. 
In de dagen voor het muzikale optre-
den hadden de jeugdige bezoekers 

van peuterspeelzaal en school toe-
gangskaartjes “verkocht” aan buren 
en familieleden. 
Na een nauwgezette voorbereiding 
kon het concert uiteindelijk vorige 
week dinsdagochtend in de gymzaal 
van De Kraanvogel plaats vinden. Op 

het grote podium traden afwisselend 
peuters, kleuters en ook een twaalf-
tal leden van Harmonie Vorden op. 
De laatsten hadden zich daarvoor 
in vol ornaat gehesen en er speciaal 
een ochtend voor vrij gemaakt. Zo’n 
vijftig volwassen bezoekers vulden de 
zaal om te genieten van een afwisse-
lend concert, dat door juffrouw Ria, 
die ook poppenspeelster is, met haar 
sprekende kraai werd aangekondigd.
Met een hartelijk applaus voor alle 
muzikanten en een hele ervaring 
voor peuters en kleuters rijker werd 
het concert afgesloten.

Harmonie Vorden in Kranenburg

Kranenburg - De afgelopen weken waren de peuters van ’t Kraankui-
kentje en de groepen 1 en 2 van De Kraanvogel druk in de weer met 
muziek. Heel wat gitaren, blaasinstrumenten, slagwerk en een viool 
sierden de lokalen, kinderen maakten hun eigen instrumenten, er 
werd naar muziek geluisterd en op muziek gedanst en natuurlijk 
werd er veel gezongen. Bovendien moest er flink geoefend worden 
voor een concert.

Ook krijgen deelnemers doordeweeks 
huiswerk mee. Iedere zaterdag trai-
ning is er ruimte voor theorie-items 
zoals gezonde voeding, juiste kleding 
en goed schoeisel. Iedereen ontvangt 
een functioneel hardloopshirt, het 
Start to Run magazine en drie edities 
van Runnersworld magazine. Boven-

dien is men vier maanden lang gratis
lid van de Atletiekunie en is men ver-
zekerd tijdens de trainingen. De cur-
sus wordt afgesloten met een testloop
over ongeveer drie kilometer. Start to
Run is al jaren dé manier voor be-
ginnende lopers om daadwerkelijk
de stap richting loopsport te zetten.
Op laagdrempelige manier maakt de
sporter kennis met het lopen in zijn
eigen omgeving. En dat alles begeleid
door deskundige trainers van Run-
ners Vorden en Atletiekvereniging
Hanzesport. 

U kunt zich aanmelden via de site 
www.start2run.nl.

Met Runners Vorden fit het
voorjaar in!
Vorden - Vanaf 9 maart aan-
staande start bij Runners Vorden 
locatie; Sporthal ’t Jebbink, aan 
Het Jebbink in Vorden de nieuwe 
cursus Start to Run. Vanaf die 
datum krijgen beginnende lo-
pers zes zaterdagen achter elkaar 
looptraining onder deskundige 
begeleiding.

Marcel Tross vertelt die avond over 
zijn dagelijkse werk met fruitbomen, 
hun groeiplaats, ziekten en vitaliteit. 
Hij is gespecialiseerd in oude fruitras-
sen, het opsporen van bijna verloren 

rassen, hun behoud en vermeerde-
ring door bijvoorbeeld enten. Hij laat 
de aanwezigen zien hoe dat gaat. Zij 
mogen enthout (éénjarige scheuten 
van een fruitboom) meebrengen naar 

het Dorpscentrum. Tross kan daar 
een nieuwe groeikrachtige boom van 
maken.De pomoloog kan ook van al-
les vertellen over de vele oude fruit-
rassen, hun herkomst en het gebruik 
ervan in Nederland. Ook problemen 
als ziekten komen aan de orde, even-
als het belang van een goede bodem 
en bemesting. Er zal ruimschoots ge-
legenheid zijn om vragen te stellen.

Lezing over oude fruitrassen in Vorden
Vorden - Pomoloog Marcel Tross uit Neede verzorgt op dinsdagavond 
26 februari voor Vereniging Bomenbelang Bronckhorst een lezing 
over oude fruitrassen. Dat gebeurt in het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6 in Vorden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

,,De christenen van Noord-Korea wor-
den al een eeuw lang vervolgt. Het 
is een vreselijke plek. Al jaren staat 
Noord-Korea op nummer één van de 
Ranglijst Christenvervolging. Woor-
den schieten tekort om de wreedhe-
den van het Noord-Koreaanse regime 
onder woorden te brengen. De circa 
200.000 tot 400.000 christenen in 
Noord-Korea vormen een volledig 
ondergrondse Kerk. Het regime van 

Kim Jong-Un doet zijn uiterste best 
het christendom uit te roeien. Alleen
al het bezit van een bijbel kan lei-
den tot een levenslang verblijf in een
strafkamp met het hele gezin. Af en
toe krijgen we via de media verhalen
te horen van gevluchte Noord-Korea-
nen. Dat heeft ons geraakt. Als wes-
terse christenen kunnen we veel van
hen leren. Daarom hebben we deze
avond voorbereid, zodat hun verha-
len ook ons tot inzicht brengen. We
staan deze avond onder andere stil
bij het indrukwekkende verhaal van
de familie Bae, dat een uniek beeld 
geeft van het leven en de worstelin-
gen van christenen in Noord-Korea”,
zo verklaart Gerlof Vollema van het
Schuulhuus. Toegang en koffie gra-
tis. Info: schuulhuus@kpnmail.nl.

‘Wat kunnen we van de vervolgde kerk leren’

Samenkomst van Het Schuulhuus 
in ’t Kulturhus Ruurlo
Ruurlo - Noord-Korea is ‘kam-
pioen’ christenvervolger. ‘Wat 
kunnen we van de vervolgde kerk 
leren’. Dat is het thema van de 
avond op donderdag 21 februari 
die georganiseerd wordt door Het 
Schuulhuus in de bovenruimte 
van ’t Kulturhus, aanvang 20.00 
uur.

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



Als striptekenaar is Pascal Rabaté al 
beroemd, als filmmaker veelbelo-
vend. Hoe het leven soms een andere 

wending kan krijgen en dat je alles 
uit het leven kunt halen ongeacht
leeftijd, is de boodschap in de film.
De film wordt gedraaid in het Dorps-
centrum en start om 20:00 uur. Kaar-
ten zijn te koop bij de bibliotheek en
het Dorpscentrum en hier kunt u ook
terecht voor meer informatie over de
film. We zijn u graag 21 februari aan-
staande!

Filmavond
Vorden - Donderdag 21 februari 
organiseren het Dorpscentrum 
en de Bibliotheek wederom een 
filmavond. Het betreft deze keer 
een film van de regisseur Pascal 
Rabaté.

Er werken ongeveer 75 personen mee 
aan de voorbereidingen, jong en oud, 
voor en achter de schermen. Alle ta-
lent zet zich in bij deze voorstelling! 
Iedereen kent het verhaal over Noach 
en zijn ark en dat alle dieren meegin-
gen. Dierenkoppen knutselen tijdens 
de kinderkerk, veel mensen die dat 
meegemaakt hebben.
Maar wat zouden schoondochters 
tegenwoordig zeggen als ze van hun 
schoonvader horen dat ze mee moe-
ten op een houten schip omdat de 
wereld zal vergaan? Hoe reageren 
kleinkinderen tegenwoordig op het 
plan van hun opa om een grote boot 
te gaan bouwen?
Het verhaal geeft dus een inkijk in 
het gezin van ‘Huize Noach’ met veel 
verwikkelingen. Emotie en oprechte 
humor wisselen elkaar af en er is een 
eigentijdse knipoog. Door deze aan-

pak ontstaat er een nieuwe invals-
hoek met betrekking tot het verhaal
van Noach.
Dit is niet een van de bestaande Bij-
belse musicals, maar een nieuw,
versgeschreven verhaal. Speciaal 
voor deze gelegenheid zijn een aantal
nieuwe liedjes gemaakt. Joke Kamp-
huis heeft het script en draaiboek
geschreven, Ernst ter Linden voert de
regie en Antoon Wuestman biedt al-
gemene ondersteuning.
De musical is op 1 en 2 maart, aan-
vang 20.00 uur en 3 maart, aanvang
14.00 uur, in de Protestantse Kerk in
de Dorpsstraat in Wichmond. Toe-
gangskaarten incl. consumptie zijn 
in de voorverkoop bij café D’n Olde 
Kriet in Wichmond, Bakkerij Besse-
link, Ludgerusgebouw en Den4akker
in Vierakker.

Musical in Wichmond

‘Een verhaal over de
nakomelingen van Noach’

Wichmond - Op 1, 2 en 3 maart wordt in de Protestantse Kerk in 
Wichmond de musical ‘Een verhaal over de nakomelingen van Noach’
opgevoerd. Met muziek in oosterse sfeer, dans, een prachtige dieren-
optocht, digitale techniek, spectaculair decor en mooie licht- en ge-
luidseffecten zal deze voorstelling een breed publiek aanspreken.

Een enthousiaste toneelgroep maakt onderdeel uit van de musical, met geheel rechts ‘No-
ach’ Philip Vaartjes naast regisseur Ernst ter Linden.

De mobiel telefoon is niet meer weg 
te denken in deze tijd en lijkt een 
onmisbaar communicatiemiddel. Nu 
de ouderen steeds langer zelfstandig 
blijven wonen is de mobiele telefoon 
ook voor hen een belangrijk hulp-
middel geworden. Het gebruik van 

een mobiele telefoon is niet zo een-
voudig voor ouderen.
Tijdens een morgen of middag wordt
uitgelegd hoe ze kunnen bellen, de
voice-mail te luisteren, sms-berichten
kunnen versturen en andere moge-
lijkheden.
Bij voldoende deelname wordt in
maart een middag of morgen geor-
ganiseerd in samenwerking met het
Ulenhof College. Opgeven kan tot en
met 1 maart bij Stichting Welzijn 
Vorden, tel. 0575-553405.

Leren Omgaan met een 
mobiel in Vorden
Vorden - Stichting Welzijn Vor-
den houdt voor de vierde keer 
een middag of morgen voor seni-
oren die iets meer wil weten over 
een mobiel.

Tijdens een dienst op zondag 10 
maart zullen Jan Kool en zijn collega 
Freek Brandenburg voorgaan. Na af-
loop is er een receptie. Bijna tien jaar 
geleden werd Jan Kool in Vorden als 
dominee beroepen. ‘Toen dachten 
mijn vrouw Giselle en ik voor een 
periode van zo’n zeven jaar en dan 
voor mijn pensionering nog één keer 
elders. Intussen zijn de plannen bij-
gesteld en wil ik hier graag blijven 
werken en wonen. Heeft ook te ma-
ken met de plek hier aan de Ven-
horstinkweg, vrij en toch dicht bij 
Vorden. Sinds december 2011 hebben 
we voor het eerst een eigen woning. 
We hebben hier een super plek’, zo 
zegt de 60-jarige Jan Kool. Wensen 
voor de komende vijf jaren heeft hij 
overigens wel.

Daarover zegt hij: ‘Het zou prachtig 
zijn dat in die tijd de fusie met de 
gereformeerde kerk wordt afgerond. 
En ook dat de reorganisatie met 
het kerkbestuur is beklonken, dat 
wil zeggen een kleinere kerkenraad 
waardoor alles slagvaardiger wordt. 
Het zou ook mooi zijn dat het evan-
gelie de jongere generatie zal berei-
ken. Dat het christelijk geloof iets 
voor hen kan betekenen. Dat ze de 
kerk ziet als een trefcenter waar het 
goed toeven is en waar ze wijzer van 
worden’, zo zegt Jan Kool. Tien jaar 
geleden maakten wij in Schoorl voor 
het eerst kennis met Jan Kool. Hij was 
juist als predikant beroepen in Vor-
den. ‘Van de duinen, het strand, de 
zee, naar de bosrijke omgeving van 
Vorden. Hoe zou het hem hier ver-
gaan’, zo vroegen wij ons destijds op 
de terugreis af.

Jan Kool: ‘Ik moet eerlijk bekennen, 
we hadden in het begin best wel 
heimwee naar Schoorl. We hadden 
(en hebben) daar nog steeds) veel 
vrienden .Het was in Schoorl allemaal 
kleinschalig en door de vele toeristen, 
een bruisend dorp. Toch was Vorden 
een uitdaging. Ze hadden hier een 
moeilijke periode achter de rug, twee 
dominees die net waren vertrokken. 

En dan kom je in een dorp waar de 
cultuur nog heerst van eerst ‘de kat 
uit de boom kijken’. Men is hier in 
alles wat afwachtend. Nu tien jaar la-
ter, is er veel veranderd. Vroeger ging 
men naar de kerk, thans gelooft men. 
Dat overal in Nederland het bezoek 
aan de kerk terug loopt, verontrust 
mij wel, al moet ik er wel bijzeggen 
dat het in Vorden best nog wel mee-
valt. De mensen die hier bij de kerk 
betrokken zijn, zijn dat nog steeds. 
Natuurlijk zijn ze wel mondiger ge-
worden’, zo zegt Jan Kool.
Hij vindt van zich zelf dat hij in zijn 
denken ruimer is geworden. ‘Ik heb 
nog steeds een orthodoxe achter-
grond en dat koester ik. Ik vind het 
belangrijk dat de stem van de min-
derheid serieus wordt genomen. Te-
genwoordig moeten we als dominee 
veel aan scholing doen en moeten wij 
voor ons vak elke vijfjaar colleges vol-
gen en studiepunten behalen. Zo ga 
ik de komende tijd, elke maand een 
halve dag, voor studie naar Gronin-
gen. Prachtig om te doen’, zo zegt 
hij. Jan Kool had nooit de intentie om 
‘later’ dominee te worden. Daarover 
zegt hij: ‘Ik had onder meer geologie 
gestudeerd en stond destijds op het 
punt om naar India te vertrekken om 
daar zendingswerk/ontwikkelings-
werk te gaan doen. Maar toen liep 
mijn eerste huwelijk uit de rails. Ik 
had drie zoons en om mijn vader-
schap inhoud te geven (er moest 
brood op de plank komen) ben ik 
dominee geworden in Kerk-Avezaath 
en Kapel-Avezaath, twee dorpjes in de 
Betuwe. 

Ik woonde alleen in de pastorie, elke 
veertien dagen kwamen mijn drie 
zoontjes een weekend bij mij. Ik 
vond dominee zijn, vreselijk. Ik heb 
mij toen dikwijls afgevraagd, waarom 
doe ik dit werk eigenlijk. Na twee 
jaar werd het mij pas duidelijk dat ik 
toch het juiste beroep had gekozen. 
Fijne, lieve mensen daar in Avezaath, 
ik begon mij thuis te voelen. Boven-
dien ontmoette ik daar mijn huidige 
vrouw Giselle, ze had een kapsalon. 
We trouwden en kregen twee kin-
deren. En ze knipt nog steeds mijn 
haar’, zo zegt Jan Kool lachend. Te-
rugkijkend op tien jaar Vorden zegt 
hij: ‘Eén van de hoogtepunten is toch 
wel dat ik mij hier prima thuis voel. 
Er wordt hier in Vorden veel onder-
nomen. Kijk naar de renovatie van de 
kerk die heeft plaats gevonden. Fan-
tastisch dat het is gelukt. 

Het absolute dieptepunt was de blik-
seminslag op de begraafplaats die 
twee mensen het leven kostte. De im-
pact die het had op de samenleving. 
Als het onweert worden veel mensen 
nog steeds angstig’, zo zegt hij. 

Als dominee is hij vrijwel alle dagen 
in de week met zijn werk bezig. Veel 
vergaderingen, het pastoraat waarbij 
veel bezoeken bij mensen thuis of in 
het ziekenhuis. De uitvaartdiensten, 
huwelijken noem maar op. Op de za-
terdagavond heerlijk thuis de preek 
schrijven voor de zondag daarna. ‘Dat 
doe ik altijd bewust op de zaterdag-
avond. Heerlijk om onder druk te 
werken’, zo zegt Jan Kool.

‘Vroeger ging men naar de kerk, thans gelooft men’

Dominee Jan Kool viert zilveren 
jubileum
Vorden - ‘Ds. Jan Kool jubileert. 
Op 6 maart is het 25 jaar geleden 
dat dominee Jan Kool in het ambt 
werd bevestigd. En dat mogen we 
niet in stilte voorbij laten gaan’, 
zo vindt de kerkenraad in Vor-
den. ‘ Maar dan wel op een inge-
togen wijze met een gezamenlij-
ke dienst met de gereformeerde 
kerk. Eigenlijk is het achter mijn 
rug om geregeld’, zo zegt Jan Kool 
met een glimlach.

Hij is een cabaretier met een vlotte 
babbel, die ‘Achteraf Bekeken’ alles 
anders gedaan zou hebben. Met zijn 
Twentse dialect weet hij iedereen in 
de zaal te bespelen. 

Voor hen die iets meer van hem wil-
len weten: neem een kijkje op de 
webstek van het theater bij ‘Arties-
ten’ en kies dan ‘Cabaret’. Thijs Kem-
perink was afgelopen zomercarrousel 
één van de zomergasten en maakte 
daar zoveel indruk dat hij nu een ei-
gen avond heeft. 

Reserveren kan via webstek 
www.tom-vorden.nl.

Twents 
dialect in 
TOM
Vorden - Vrijdagavond 1 maart 
verzorgt Thijs Kemperink in The-
ater Onder de Molen aan de Lin-
deseweg in Vorden, een ontspan-
nen cabaretavond.

Thijs Kemperink

Naast Jaarverslagen van secreta-
ris en penningmeester zal de heer
G.Sterringa, voormalig huisarts, 
ons vertellen over “Hart-en vaat-
ziekten”. Tevens neemt de heer 
G.Brummelman afscheid van het be-
stuur als penningmeester. 
Opgave hiervoor bij mevr. A. Meijer-
van Schepen. Tel. 0575-553246.

PCOB afdeling houdt 
Jaarvergadering
Vorden - Nu op 24 januari j.l de 
geslaagde 25-jarige Jubileum-
viering is gehouden, zal op don-
derdag 28 februari a.s de Jaar-
vergadering worden gehouden 
om 14.30 uur in het Stampertje 
Dorpscentrum).

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



Zonder Sander 
heb ik geen erwtjes 
vanavond

Jumbo doet er alles aan om de ideale supermarkt 

te zijn. Zo steken we veel energie in de opleiding 

van onze medewerkers. Ze zijn er om u te helpen en 

kennen de winkel op hun duimpje. Ze lopen graag 

even mee als u iets niet kunt vinden. Of helpen u als 

u ergens niet bij kunt. Onze service met ’n glimlach 

moet u ervaren. En dat kan, elke dag bij Jumbo.

Jumbo biedt elke dag service met ’n glimlach. 
Lees er meer over op jumbosupermarkten.nl

 Zutphen :  Rudolf Steinerlaan 47 
(Winkelcentrum Leesten)               

Ontdek onze 
glimlach
www.jumbosupermarkten.nl
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.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij 

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op 

onze site.

Rente 10 jaar vast vanaf 4,35%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Herwers
Doetinchem Edisonstraat 79 Tel. (0314) 33 30 55
Hengelo (gld) Kruisbergseweg 8 Tel. (0575) 46 22 44
Zevenaar Kelvinstraat 2 Tel. (0316) 52 35 23

www.herwers.nl/nissan

NISSAN

NV200

3 

SHIFT_

NISSAN NV200
De compacte bestelauto

90PK DIESELINCLUSIEFACENTA PAKKET: 

Bluetooth

NU TIJDELIJK 
v.a. 

* KIJK VOOR ALLE AANBIEDINGEN 
OP NISSAN BEDRIJFSWAGENS OP 
WWW.HERWERS.NL/NISSAN

Stichting Gondelvaart Warnsveld zoekt 
uitbreiding van het bestuur

Met alle nieuwe plannen om het Sprookje op de Berkel nog aantrekkelijker 
te maken heeft het bestuur behoefte aan versterking. 
In het programma op 30 en 31 augustus 2013 willen wij een jeugdgondel-
vaart introduceren. Verder voelen wij een behoefte om de activiteiten van 
de Gondelvaart onder een groter publiek bekend te maken. 

Wij zijn op zoek naar betrokken mensen die een steentje willen bijdragen 
om continuiteit  te geven aan de Gondelvaart in Warnsveld.

De functies die ingevuld kunnen worden zijn:

1. een tweede secretaris die zich gaat houden met de relatie met de media;
2. een contactpersoon die de jeugdgroepen gaat begeleiden;
3. een tweede terreinmeester.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie 
over de functies of ander vrijwilligerswerk rond de Gondelvaart, 
neem dan contact op met Robin Brouwers 06-22665917 
of neem contact met ons op via www.gondelvaartwarnsveld.nl

Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing, 
zonder bijwerkingen?

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

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel of 
gedeeltelijk vergoed.

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

I

Altijd al graag u eigen tijd in willen delen?
Altijd al graag voor uzelf willen beginnen?
Of gewoon toe aan een nieuwe uitdaging?

WORDT (MEDISCH) PEDICURE !!!
Start maart 2013

Voor meer informatie, www.lunarc.nl
Of bel: 0314-642545

LUNARC - Doetinchem



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 8, 19 februari 2013

Vorige week maakte Binnenlands 
Bestuur, vakblad van de overheid, 
bekend dat onze burgemeester, 
Henk Aalderink, Beste lokale be-
stuurder van 2012 is geworden. Hij 
was één van de 10 genomineerden 
en werd door bezoekers van de 
website Binnenlandsbestuur.nl en 
door een jury samengesteld uit de 
redactie van het blad gekozen.

-

slaagt het platteland op de kaart te 

evenwichtige benadering tussen 
platteland en stad en voor samen-
werking tussen de lokale overheid 

-

omgaan met krimp en de gevolgen 
-

bouw, werkgelegenheid en de sa-

-

-
weer en ambulance. Als burge-
meester in het grensgebied met 

-
-

vormen, onder andere ter bevorde-
ring van werkgelegenheid, met fi-
nanciële ondersteuning vanuit Euro-

-
-

-
de. Burgemeester Aalderink: “Ik ben 

-

platteland. Naast de organisatie en 
alle mensen die hun stem uitbrach-

leden, de raad en medewerkers van 

bestuurder 2012 werd de burge-
-
-

gemeester van Amsterdam, eindig-
de op de derde plaats. Binnenlands 

-

burgemeester van Alphen aan den 

toen wethouder in Amsterdam.

Burgemeester Aalderink Beste bestuurder van 2012
“Dit is ook een prijs voor het platteland”

-
te. In dit plan komt ons beleid te staan 
voor toekomstgerichte speelplekken 
op basis van de speelwensen van de 
kinderen en bepalen we waar speel-

te stellen omdat er in de toekomst 

en we willen ons daar op voorberei-

uw visie op spelen aan ons bekend te 
-

beleid te vormen!

Onderzoek
Het bepalen van toekomstgerichte 

toekomst wonen en dit naast de loca-
ties van de huidige speelplekken te 
leggen. Ook gaan we graag in ge-
sprek met kinderen over hun speel-

vragen we dorpsbelangenorganisa-
ties actief mee te denken over de 

een uitnodiging van ons. 

Vorden en Zelhem
Nu heeft niet iedere kern een dorps-

-

dat mee wil denken over het spelen 
in de buurt of in ieder geval indivi-
dueel hun visie te geven.

Aanmelden
-

om mee te denken over het nieuwe 

uw complete contactgegevens. Eind 
februari ontvangt u van ons per mail 
een uitnodiging om uw ideeën te de-

Informatie
Wilt u meer informatie over dit tra-

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

Denk mee met opstellen 
nieuw Speelruimteplan

-

naar een Toekomstbestendig Bronck-
horst is afgesproken dat dit niet meer 

raad heeft b en w opgedragen een 
nieuw subsidiebeleid op te stellen.
B en w hebben hiervoor nu een con-
ceptplan met uitgangspunten opge-

-
-

drage moeten leveren aan de ontwik-
keling en deelname van kwetsbaren 

in Bronckhorst. Per soort vereniging 

-
den voorgesteld. 

Informatiebijeenkomsten
B en w willen de aanpassingen met 
de verenigingen bespreken. Het is nu 

-
-
-

ontvangen hiervoor een uitnodiging 
-

hoopt geen brief ontvangen en wilt u 

-
-

melden svp via info@bronckhorst.nl 

-
meentehuis in Hengelo en we hebben 
de volgende verdeling gemaakt: 
25 februari

 binnensportverenigingen

 buitensportverengingen
26 februari

 de overige verenigingen

B en w beslissen eind maart over de 
definitieve regeling. Totdat de nieuwe 

huidige regeling voor waarderings-
subsidies van kracht.

Nieuw beleid voor subsidies 
voor sport en cultuur
Praat hierover met ons mee op 25 en 26 februari



Op 16 maart 2013 organiseren we 
weer samen met de Wild Beheers 
Eenheden (WBE’s) en de werkgroep 
Zwerfvuil Vorden een zwerfvuil-
schoonmaakactie in Bronckhorst,
zowel in het buitengebied als in de
bebouwde kommen. Voor de diverse 
kernen zijn wij nog op zoek naar vrij-
willigers, die mee willen helpen om 
een schoonmaakactie in eigen dorp
te organiseren.

Informatiebijeenkomst 25 februari 
Interesse? U bent van harte welkom 
tijdens de infomatiebijeenkomst over 
de zwerfvuilactie, op 25 februari a.s. 
om 17.00 uur in het gemeentehuis.
U kunt zich voor de bijeenkomst aan-
melden via info@bronckhorst.nl of 
tel. (0575) 75 02 50.

Schoonmaakactie buitengebied
De organisatie voor de schoonmaak-
actie in het buitengebied is in handen 
van de WBE’s en de werkgroep Zwerf-
vuil Vorden. Wilt u hieraan meedoen, 

meldt u zich dan bij de vaste contact-
personen van de WBE’s en Zwerfvuil 
Vorden. Kijk op www.bronckhorst 
voor de actuele gegevens.

Zorg voor uw eigen omgeving
Vorig jaar zijn wij gestart met het pro-
ject ‘Burgerparticipatie en zwerfvuil’. 
Door bezuinigingen en deregulering 
moeten we als gemeente steeds meer 
een beroep op inwoners doen om de 
woon- en leefomgeving schoon te 

houden. En dat werkt! Niet alleen blijft 
de openbare ruimte schoon, er ont-
staat ook directe betrokkenheid bij de 
woon- en leefomgeving. Verschillen-
de vrijwilligers hebben zich aange-
meld, maar meer vrijwilligers zijn 
welkom. Ook hiervoor kunt u contact 
met ons opnemen. Kijk op www.
bronckhorst.nl. Het werk moet ge-
daan worden en vele handen maken 
licht werk!

Bronckhorst buitengewoon schoon
Helpt u mee om de openbare ruimte schoon te maken en te houden?

B en w hebben het Gemeentelijk ver-
keer en vervoerplan (GVVP) na 5 jaar 
getoetst aan de huidige situatie op 
het gebied van verkeer en vervoer en 
economische en demografische ont-
wikkelingen. De conclusies en aan-
bevelingen worden in de raadscom-
missie van half maart besproken en 
eind maart aan de raad voorgelegd. 

Schoolroutes
Het voorstel is onder meer om 
schoolroutes onderdeel te laten uit-
maken van de schoolomgeving. Hier-
mee krijgen deze routes hoge priori-
teit als er sprake is van een onveilige 
situatie. Een ander voorstel is een-

duidige regels over de bebouwde 
kommen en het uiterlijk van wegen, 
zoals de breedte van de weg, par-
keerplaatsen en de soort verharding. 
De richtlijnen in het GVVP voor knel-
punten, zoals verkeersdrukte en 
snelheid, willen b en w verruimen. 
Om daarmee beter aan te sluiten bij 
landelijke normen en de realiteit.

Evaluatie Gemeentelijk verkeer 
en vervoerplanStelt u zich eens voor: u hebt financi-

ele zorgen en u kunt wel wat hulp ge-
bruiken om te voorkomen dat het er-
ger wordt. Zou het niet fijn zijn als u 
iemand had, die u dan kan steunen in 
deze moeilijke situatie? De gemeente, 
Stichting Samenwerken Welzijn 
Bronckhorst (SSWB) en Diaconaal 
Netwerk Bronckhorst hebben daar-
voor het project schuldhulpmaatje in 
het leven geroepen. Zij gaan vrijwilli-
gers tot schuldhulpmaatje opleiden, 
die mensen in (dreigende) financiële 
nood kunnen helpen. Schuldhulp-
maatjes werken samen met professi-
onele hulpverlening en proberen 
schuldsaneringstrajecten zo veel 
mogelijk te voorkomen. 

Gedachte achter schuldhulpmaatje
Momenteel zijn een miljoen Neder-
landers niet in staat om hun maande-
lijkse rekeningen te betalen. Volgens 
de ramingen zijn er daarnaast onge-
veer vijf miljoen Nederlanders die on-
verwachte inkomensdalingen niet 
kunnen opvangen. Pech gehad, of ei-
gen schuld dikke bult? Dat oordeel is 

lang niet altijd terecht. Door echt-
scheiding, werkloosheid, arbeidson-
geschiktheid kan ons allemaal een 
dergelijk drama overkomen. Dat is 
het, want schulden zetten je hele le-
ven op de kop. En al had iemand het 
wel kunnen voorkomen, dan is ‘wat 
nu?’ een betere vraag. In dit soort si-
tuaties kunnen schuldhulpmaatjes 
een belangrijke ondersteunende rol 
spelen.

Wat doet een schuldhulpmaatje
De hulp van een schuldhulpmaatje 
loopt uiteen. Van een luisterend oor tot 
het helpen op orde brengen van de ad-
ministratie, zodat er overzicht komt. 
Of ze leren mensen hoe een goede ad-
ministratie gevoerd moet worden. 

Maar ze kunnen ook ondersteuning 
bieden als iemand in een traject van 
schuldsanering zit. Want het is niet 
gemakkelijk om dat drie jaar vol te 
houden. Ook kunnen schuldhulp-
maatjes mensen adviseren om terug-
val in schulden te voorkomen. 

Schuldhulpmaatje worden of meer 
informatie
Schuldhulpmaatje is op zoek naar 
vrijwilligers die schuldhulpmaatje 
willen worden. Wilt u hierover meer 
informatie of u al aanmelden als 
vrijwilliger, neem dan contact op via 
e-mail schuldhulpmaatje@sswb.nl.

Financiële hulp nodig?
Hebt u naar aanleiding van dit artikel 
behoefte aan een gesprek over uw fi-
nanciële situatie? U kunt dan contact 
opnemen met de welzijnsadviseur in 
één van onze grote kernen.

Zie voor de contactgegevens op de 
SSWB-pagina’s, elders in deze Con-
tact. Zij brengen u desgewenst in 
contact met een schuldhulpmaatje.

Schuldhulpmaatje start in Bronckhorst

De gemeente besloot onlangs het be-
heer en onderhoud van negentien ro-
tondes in Bronckhorst de komende 
zeven jaar over te dragen aan De Ro-
tondespecialist uit Huis ter Heide. Dit 
bedrijf neemt het beheer kosteloos 
over. De gemeente bepaart hiermee 
35.000 euro. Wethouder Seesing: “Op 
deze manier halen we een kostenbe-
sparing en garanderen we dat de ro-
tondeplantsoenen in Bronckhorst er 
goed uit blijven zien.” Het voorstel 
komt voort uit het traject naar een 
Toekomstbestendig Bronckhorst. Het 
gaat om het onderhoud van het open-
baar groen op zestien provinciale en 
drie gemeentelijke rotondes. Afge-
sproken is dat als het bedrijf roton-
des echt wil herinrichten, altijd met 
ons wordt overlegd.

Om het onderhoud te kunnen finan-
cieren, zoekt De Rotondespecialist 
bedrijven die reclame-uitingen  wil-
len plaatsen in de rotondeplantsoe-
nen. Dit kunnen allerhande soorten 
bedrijven zijn, bijvoorbeeld super-
markten, tuincentra, kledingzaken, 
drogisterijen etc. In onze provincie 
mogen sinds 1 januari van dit jaar be-
perkte reclame-uitingen worden ge-
plaatst op rotondes. Hiervoor zijn re-
gels opgesteld, waardoor de reclame 
op de rotondes niet overheersend 

wordt. De kosten voor de uitingen zijn 
bijvoorbeeld afhankelijk van hoeveel 
verkeer dagelijks gebruik maakt van 
een rotonde. Ook als een rotonde niet 
gesponsord wordt, is De Rotondespe-
cialist verantwoordelijk voor goed 
onderhoud. Het bedrijf wil lokale ho-
veniers inschakelen voor het onder-
houd van de verkeerspleinen. Zo krij-
gen zij de kans om (betaald door De 
Rotondespecialist) te laten zien wat 
ze in hun mars hebben. Hierover wor-
den al gesprekken gevoerd met enke-
le betrokkenen. Bent u ondernemer 
en geïnteresseerd om reclame te 
plaatsen op een rotonde in Bronck-
horst, dan kunt u contact opnemen 
met De Rotondespecialist via tel. 
(030) 26 00 213.

Beheer rotondes uitbesteed 
Lokale ondernemers kunnen reclame 
maken op rotondes

Uit de raad
Raadsvergadering
28 februari 2013
Op 28 februari vergadert de gemeen-
teraad in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De openbare vergade-
ring begint om 20.00 uur. U bent van 
harte welkom om deze vergadering 
bij te wonen. Op de agenda staan on-
der meer de volgende onderwerpen:

 Met een herziening van het bestem-
mingsplan wordt de nieuwvestiging 
van een paardenfokkerij en omzet-
ting van bestaande bedrijfswoning 
naar burgerwoning mogelijk

 Het voorstel is om het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken te verzoe-
ken om een uitkering van 70% van 
de kosten van de berging van het 
wrak van een Engelse bommen-
werper uit WOII in Zelhem. Met deze 
subsidie en een sluitende begroting 

kan de berging doorgaan. De maxi-
male bijdrage van de gemeente is

 € 50.000, daarnaast zijn nog bijdra-
gen van derden nodig. Naast het 
bergen van de slachtoffers, het 
vliegtuig en eventueel nog aanwezi-
ge explosieven, het verwijderen van 
vervuiling in de grond heeft de ber-
ging ook een educatief aspect

 De raad wordt gevraagd in te stem-
men met een budget van € 154.000 
voor de verbouw van de Dorps-
school Halle en aanpassingen aan 
de verkeerssituatie. Aanleiding zijn 
de actuele ontwikkelingen van de 
plattelandsscholen in Bronckhorst-
Oost. Door clustering van kindvoor-
zieningen behouden we een goed 
aanbod, zodat alle kinderen uit 
Bronckhorst toegang hebben tot 
kwalitatief goede voorzieningen

 
De raad wordt gevraagd in te stem-

men met de plannen voor duurza-
me versterking van de bedrijven-
terreinen in Bronckhorst en

 € 550.000 beschikbaar te stellen 
als co-financiering voor de investe-
ring aan rioleringswerkzaamheden

 Om een meer doelmatige en trans-
parante welstands- en monumen-
tenadvisering te krijgen, stellen

 b en w de raad voor akkoord te 
gaan met de nieuwe welstandsnota. 
Hierin is een nieuwe werkwijze op-
genomen, waarin ambtenaren een 
grotere rol in de beoordeling van 
plannen krijgen in plaats van een 
externe commissie. Dit moet voor 
inwoners met vooral eenvoudige 
aanvragen bijdragen aan een korte-
re doorlooptijd van hun verzoek

pelijk terrein
 Gemeenten worden de komende ja-

ren geconfronteerd met grote ver-
anderingen op het sociale terrein: 
de Participatiewet, decentralisatie 
jeugdzorg en structuurveranderin-
gen rond de AWBZ en de Wmo. Veel 
nieuwe taken komen vanuit onder 
andere het rijk naar gemeenten toe. 
De raad wordt gevraagd in te stem-
men met de regionale kaders, 
waarmee de acht Achterhoekse

 gemeenten richting geven aan de 
verdere invulling

jeugd
 B en w vragen de raad het zoge-

naamde analysedocument trans-
formatie (decentralisatie) jeugd-
zorg vast te stellen, over het be-
staande stelsel van jeugdzorg, ge-
richt op de Achterhoek

kosten kinderopvang
 De raad wordt gevraagd de nieuwe 

verordening vast te stellen

 Met de regeling ‘Achterhoek be-
spaart’ kunnen woningeigenaren 
een bedrag van maximaal € 500 
aan subsidie krijgen voor het uit-
voeren van energiebesparende 
maatregelen (dak-, vloer- en/of ge-
vel- of spouwmuurisolatie) aan hun 
huis. In de nieuwe verordening ver-
valt de maximale WOZ-waarde van 
€350.000 en is het plaatsen van 
HR++ glas opgenomen. Daarnaast 
is de burenbonus nieuw, een extra 
subsidie als zes of meer particulie-
re woningeigenaren samen subsi-
die aanvragen. De raad wordt ge-
vraagd de nieuwe subsidieverorde-
ning vast te stellen

Via www.bronckhorst.nl kunt u raads-
vergaderingen live volgen. Neem eens 

een kijkje. U hoeft hiervoor dus niet 
per se naar het gemeentehuis. 

Hoe kan ik mijn stem laten horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kunt u 
niet inspreken. Over onderwerpen die 
op de agenda staan kunt u inspreken 
tijdens de Rondetafelgesprekken of 
commissievergadering, iedere tweede 
woensdag en donderdag van de 
maand. Over onderwerpen die niet op 
de agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over niet-
geagendeerde onderwerpen’ in de 
commissievergadering (iedere twee-
de donderdag van de maand).

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een aan-
tal spelregels, zoals min. 48 uur voor 
de vergadering aanmelden en spreek-
tijd max. 5 minuten per persoon. Voor 
meer informatie of aanmelden voor 
het spreekrecht kunt u contact opne-
men 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 of 
scan de QR-code.



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.

De gemeente organiseert geen 
compostdag meer. Voorgaande
jaren vond deze actie in samenwer-
king Berkel Milieu plaats in het 
voorjaar. Bewoners konden dan op 
een aantal locaties gratis zakken 
met GFT-compost ophalen. Wie zijn 
tuin of balkonbakken wil voorzien 
van extra voedingsstoffen, kan voor 
compost terecht bij tuincentra.

Geen compostactie dit voorjaarGeen geld meer om te sporten? 
De participatiebijdrage biedt uitkomst
Mensen met een laag inkomen bezuinigen vaak eerst op het gebied van
ontspanning, beweging en ontmoetingen met anderen. De participatie-
bijdrage is er voor mensen die om financiële redenen niet (meer) kunnen 
deelnemen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie.
U kunt dan in  aanmerking komen voor een bijdrage, zodat u dergelijke
activiteiten kunt (blijven)  beoefenen. Uw besteedbaar inkomen mag in dat 
geval niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm. Meer informatie en 
aanvragen: www.bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

gedeelte Bontekoeweg, inhaalverbod, snelheidsbeperking Zutphen-Emmerikseweg tussen Baak 

muziekvereniging Euterpe

-

-

-

-

-

-

-

 17.00 uur, RTV Vierakker-Wichmond
-

keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 

Aanvragen

Ingetrokken aanvragen

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

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan vergunningen te verlenen voor:

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

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-

-

 dressuurstal Seren

Bronckhorst
Afgewezen aanvraag

Drank- en Horecavergunning

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ingetrokken omgevingsvergunningen
Verzonden op 14 februari 2013:

Tijdelijke verkeersmaatregelen
-

-

-

Mogelijkheden voor bezwaar
-

-

Voorlopige voorziening 

-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Hummelo; De Woordhof-herziening’
-

-

Bestemmingsplannen

Ontheffingen verbranden van afvalstoffen (i.v.m. Paasvuren)

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

-

Wet milieubeheer

-

-

-

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Hengelo, Raadhuisstraat 20-36 en 
Kerkstraat 1’

-

-
-

-

-

-

-

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied; Doetinchemseweg 78 
Schovenweg Zelhem’ (melding art. 1.3.1 Bro)

-

2 modespecialisten onder één dak - Smidsstraat 9 - Zelhem

Wij zijn geopend van maandagmiddag t/m zaterdag   Vrijdag Koopavond

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

OPRUIMING
hoge kortingen
op onze heren-

en jongenscollectie

tot 70%Amare
Josée van der Staak Tekentherapeut

Lid van beroepsvereniging ‘Tekentaal’
Vergoeding door zorgverzekeraars 
Komvonderlaan 6, 7251AC Vorden

T 0651263584 E joseevanderstaak@hetnet.nl

Individuele therapie via tekenopdrachten en het bespreken 
daarvan naar aanleiding van een hulpvraag. 

Tekenvaardigheid is niet vereist. 

IJssel
computerservice

*

*

Maandaanbieding FEBRUARI

POCKETVERINGMATRASSEN
80-90/200 CM

€ 195,00 PER STUK
€ 299,00 PER TWEE STUKS

 
OVERIGE MATEN LEVERBAAR

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

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

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

www.spannevogel.nl
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

Wij verzorgen klein-
schalige, aangepaste 
vakanties voor ouderen 
en zoeken hiervoor 
vrijwilligers. 

Bel voor meer informatie: 
(0318) 48 51 83 
www.allegoedsvakanties.nl

Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

korting tot 40%

www.herwers-renault.nl

De nieuwe Renault Clio vanaf € 13.490,-. De genoemde vanafprĳ s is inclusief BTW en BPM. Exclusief kosten rĳ klaar maken, verwĳ deringsbĳ drage en leges. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. en 12 jr. plaatwerkgarantie. 

Rentewĳ zigingen, drukfouten, prĳ s- en specifi catiewĳ zigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwĳ ken van daadwerkelĳ k geleverde auto. Voor meer informatie: bel gratis 0800-0303, kĳ k op renault.

nl of raadpleeg uw Renault-dealer. Min./max. verbruik getoonde modellen: 3,0-5,3 l/100 km. Resp. 33,3-18,9 km/l. CO
2
 83-95 g/km.

     JAMMER DAT JE EENMAAL

     BINNEN
DE

 BUITENKANT
            NIET MEER ZIET

JE HERINNERT JE ALTĲ D DE EERSTE KEER. 
DE NIEUWE RENAULT CLIO.

VANAF € 13.490,-

EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN à € 865,-

14% BIJTELLING & GÉÉN WEGENBELASTING

NIEUWE MOTOR 3,2L/100KM 

5 STERREN EURONCAP

MULTIMEDIA SCHERM MET NAVIGATIE

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

Oproep: werkt u ook voor de bijstand?
De FNV ziet steeds vaker dat bijstandsgerechtigden langdurig met behoud 
van hun uitkering moeten werken, zonder uitzicht op gewoon werk. Wij 
vinden dit niet kunnen! Wij roepen bijstandsgerechtigden in de gemeente 
Bronckhorst op hun ervaringen met ons te delen.

In de zomer van 2012 heeft de FNV een landelijke oproep op de website 
geplaatst. Meer dan 100 bijstandsgerechtigden hebben hun verhaal op dit 
meldpunt achtergelaten. De FNV is erg geschrokken van het aantal klachten 
over de slechte (arbeids)omstandigheden, verdringing en de bejegening en 
vermoedt dat dit nog maar het topje van de ijsberg is.

Daarom wil FNV Lokaal Bronckhorst graag weten hoe het in uw gemeente 
geregeld is. Heeft u een bijstandsuitkering en moet u hiervoor onbetaald 
werk verrichten? Neem dan contact met ons op. Uiteraard geheel anoniem; u 
hoeft uw persoonlijke gegevens niet door te geven. Wij zijn alleen geïnteres-
seerd in uw ervaringen. 

Met de resultaten van dit onderzoek willen wij druk zetten op de gemeente-
lijke politiek. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat het re-integratie-
beleid sociaal en goed moet zijn en dat met cliënten op een fatsoenlijke moet 
worden omgegaan. Wilt u dat ook in uw gemeente, dan horen wij graag van u!

FNV Lokaal Bronckhorst Contactpersoon Bert Wechgelaar
 Telefoonnummer: 0575-460337
 E-mail: a.wechgelaar@hccnet.nl

Hekwerken en Omheiningen

Uw adres voor:

 IJzerwaren (ook alles per stuk)

 Gereedschappen
 Hout en plaatmaterialen
 Tuinhout (alles op maat gezaagd)

 Sterk in technisch materiaal
 Persoonlijke bediening
 Wij denken nog met u mee

 en geven graag advies

Werkruimte /
werkplaats te huur. 
Opp. 36 m2, met grote 

roldeur, verwarming 

en electra. Ideaal voor 

zzp’ers, workshops, etc. 

Tel. 06-10433358

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

+31 (0)6 219 222 310 - DOETINCHEM - INFO@JEROENSCHLECHTER.NL
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJF - OOK IN HET WEEKEND - SINDS 2008

VOORDELIG VERHUIZEN

TRANSPORT

OPSLAG

WONING ONTRUIMING

GRATIS OFFERTE!!

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Dagens-Lech
 B. Brugemsknech
 C. Kasdenne

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Wat is tekentaal?
Tekentaal wil zeggen dat de taal van 
de tekening een eigen betekenis heeft 
en dat je die taal kunt lezen. Je hoeft 
niet te kunnen tekenen om voor te-
kentherapie in aanmerking te ko-
men. Aan de hand van een hulpvraag 
wordt een tekenopdracht gegeven en 
een tekentherapeut is in staat om aan 
de hand van die tekening de juiste 
vragen te stellen en zo de tekenaar 
inzicht te geven in zijn/haar eigen si-
tuatie. Elke tekening laat zien waar 
het probleem zit, maar toont ook het 
positieve, het zelfhelend vermogen. 
Dit is de kracht in jouw tekening, die 
we vertalen naar jouw situatie. We 
onderzoeken hoe je deze kracht in 
kunt zetten. De tekening vertelt het 
hele verhaal. 

Wie heeft hier baat bij?
Iedereen van groot tot klein kan met 

de meest simpele tot de meest inge-
wikkelde problematiek bij de teken-
therapeut terecht. Bij voorbeeld: Hoe
ga ik om met angst? Hoe kom ik van
het roken af? Hoe krijg ik meer zelf-
vertrouwen? Hoe krijg ik weer ba-
lans in mijn leven? Of bij relatiepro-
blemen (partners, ouders, kinderen
etc.). Maar ook als je een bepaald doel
wilt bereiken, is de tekentherapeut 
in staat om als coach via het tekenen
jou naar dat doel te begeleiden.

Voor informatie over het verloop van
een sessie kun je een kijkje nemen op
de webstek www.amare-therapie.nl. 
Een vrijblijvend persoonlijk gesprek 
is altijd mogelijk. Hierin leg ik precies
uit wat tekentaal betekent en hoe te-
kentherapie werkt en doorwerkt in
je leven. Aansluitend kan een intake-
gesprek plaatsvinden. Tekentherapie
wordt door veel verzekeraars ver-
goed. Contact via joseevanderstaak@
hetnet.nl of bellen met 0651263584.
Adres: Komvonderlaan 6, 7251 AC 
Vorden. Tekenen verandert je leven. 

Zie advertentie elders in dit blad.

De Kracht van Tekentaal
Vorden - Josée van der Staak is 
tekentherapeut en werkt als zo-
danig in Praktijk Amare voor Te-
kentherapie, in het centrum van 
Vorden.

In het verleden waren er meerdere 
paardenmarkten per jaar in het dorp. 
Dat was al teruggebracht tot één jaar-
markt, die werd gehouden op de ker-
miswoensdag in juli. 
“Gezien de algehele teruggang in de 
paardenwereld en vooral in de paar-
denhandel, werd het steeds moeilij-
ker voldoende paarden en pony’s op 
de markt te krijgen. Een paarden-
markt als deze in Hengelo maakt deel 
uit van het onderste stuk van de paar-
denhandel”, legt voorzitter van Ingen 
namens het bestuur uit. “Daarnaast 
zal het de vraag zijn of dit soort paar-
denmarkten nog wel bestaansrecht 
hebben, dat bezien in het kader van 
dierenwelzijn, zeker met het oog op 

de komst van een nieuwe Dierenwet. 
De eisen genoemd in die wet zullen 
aanvullende voorzieningen vragen.”
De Marktvereniging kon naar eigen 
zeggen onvoldoende rekenen op an-
dere organisaties en publieke belang-
stelling om er iets goed van te maken. 
“Vooral de laatste jaren heeft het de 
Marktvereniging te veel geld en ener-
gie gekost om de paardenmarkt in 
stand te houden.” 
De vereniging blijft wel bestaan en 
heeft zich het volgende doel gesteld: 
het organiseren en begeleiden van 
paardenevenementen op het terrein 
De Hietmaat, het beheer van dat ter-
rein, de verhuur van materialen, zo-
als dranghekken, tenten en een jury-

bus. “Tevens kunnen wij zorgen voor 
verkeersregelaars.  Daarnaast willen 
we ondersteunend zijn voor evene-
menten van andere verenigingen, 
hetzij op de Hietmaat, hetzij in het 
dorp zelf. Hierbij valt te denken aan 
evenementen als Braderie en Pleinen-
feest.” 
Verder is het verzorgen en regelen 
van de weekmarkten op vrijdag in zo-
wel Hengelo als Zelhem een belang-
rijke taak geworden voor de Markt-
vereniging. “Om het afscheid van 
de Hengelose Paardenmarkt voor de 
mensen te verzachten gaat de Markt-
vereniging meedoen met de histori-
sche markt ter gelegenheid van 25 
jaar Oudheidkundige Vereniging.” 
Die wordt gehouden op zondag 26 
mei aanstaande. Daar zal nog een im-
pressie gegeven worden van hoe het 
er op de Hengelose Paardenmarkten 
aan toe ging.

Na 355 jaar einde aan paarden-
markten in Hengelo
Hengelo - Het bestuur van de marktvereniging Hengelo heeft beslo-
ten om voortaan geen paardenmarkten in Hengelo meer te houden. 
Oorzaken die genoemd worden zijn de teruggang in de paardenhan-
del, strengere wetgeving en onvoldoende steun van belanghebbende 
instanties en publieke belangstelling. In 2008 werd het 350-jarige be-
staan van de paardenmarkt gevierd.

Muziek is er te beluisteren van Mar-
lene bakker uit Grongen, van Ede 
Staal, Op drift, Hiddink en Schreurs 
en Klaas Spekken. Van de cd ‘Samen’ 
van Jan ottink en Diane Marsman 

wordt het nummer ‘Straks’ gedraaid.
Op de ‘Proatstoel’ opnames uit 1986
van het programma ‘Stamtoavel’ van
radio Noord. Onze Taal’ is het lijflied
van het Streektaaldictee dat 21 maart
wordt in Hummelo wordt gehouden.
Voor nadere informatie kunt u de
website www.streektaaldict.nl bezoe-
ken. Met Boh foi Toch (de Köster) en
Susan Seegers wordt het programma
afgesloten.
Ideaal Dialect is op de zondagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur te beluiste-
ren.

Prijsvraag bij Ideaal 
Dialect
Zelhem - De laatste zondag van 
de maand wordt de luisteraars in 
de rubriek ‘Amparte Weurden’-
gevraagd om een dialectwoord 
te verklaren. In deze uitzending 
kunt u ook weer luisteren naar 
verhalen van Herman Peppel-
man.

Na twee overzeese Grand Prix’s in Qa-
tar (2 maart) en Thailand (10 maart) 
wordt de serie om het Open Neder-

lands Kampioenschap op 17 maart 
geopend in Halle. In Halle zal de Ne-
derlandse motocross top de strijd aan-

binden met veel buitenlandse rijders. 
De wedstrijd in Halle wordt door veel 
crossers gezien als ideale voorberei-
ding op de Nederlands Grand Prix, 
die op 31 maart in Valkenswaard ver-
reden zal worden. Het programma 
in Halle bestaat uit de klassen: MX1, 
MX2, 125 cc en 85 cc.

Wereldkampioen motocross MX2 
naar Halle

Halle - Jeffrey Herlings, wereldkampioen motocross in de MX2 klasse, 
heeft besloten om in 2013 naast de wedstrijden van het wereldkam-
pioenschap ook van start te gaan in het Open Nederlands Kampioen-
schap Motocross.

Toldijk - Uitslag van de vierde com-
petitieavond in de vierde ronde van 
Bridgeclub Bronkhorst gespeeld 
op woensdag 14 februari 2013 te 
Toldijk.A-lijn: 1. Emmy Stegeman 
& Joop ten Holder 61,46 %; 2. Dick 
Brinkman & Hans Dekker 56,60 %; 
3. José & René Winkelman 54,86 %. 
B-lijn: 1. Gerda Schuurman & Gerda 
Tankink 64,58 %; 2. Mini Peters & 
Riet Niesink 62,92 %; 3. Margaret He-
ijting & Geerte Menkveld 57,92 %. C-
lijn: 1. Wil ten Holder & Leni Lamers 
60,83 %; 2. Annie Hartman & Hen 
Rombouts 60,42 %; 3. Jan Veenhuis 
& Joop Rutten 58,75 %.
Praktisch alle leden waren op tijd bin-
nen voor de Jaarvergadering, waar 
de waardering voor het bestuur uit-
spreekt! De penningmeester, de heer 
Hans Jansen, uit zich tevreden over 
de pecunia en wij danken hem voor 
zijn al vele jaren op zeer accurate wij-
ze van werken. Ten aanzien van de 
competitieavond: mevrouw Emmy 
Stegeman en Joop ten Holder, onze 
wedstrijdleider, behaalden een mooie 

eerste plaats in de A-lijn. Zijn vrouw 
Wil en Leni Lamers deden dit in de 
C-lijn en de twee Gerda’s: Schuur-
man en Tankink: open doekje voor 
de 64.58 %. DONDERDAG 21 februari 
spelen we de vijfde en tevens laatste 

competitieavond van de vierde ronde, 
dus ga voor behoud van uw plaats.
Aanstaande donderdag verhindert? 
Laat het ons zo snel mogelijk weten 
alstublieft. Afmelden kan met een 
sms, door te bellen naar 06-28633453 
(inspreken lukt niet!) of door te mai-
len naar bcbronkhorst@hotmail.nl. 
Graag tot ziens.

B r i d g e n

Tijdens de cursus krijgt men op al 
deze vragen antwoord. De kennis van 

vroeger wordt, in kleine groepen van 
twee/drie personen, letterlijk weer 
opgefrist en wordt er op meerdere 
piano’s samengespeeld. Na deze cur-
sus is men beter in staat om voor zich 
zelf te bepalen of pianospelen ook in 
de toekomst weer een fijne hobby is. 
De cursus bestaat uit 6 lessen van een 
uur. Bij twee of meer aanmeldingen 
gaat de cursus op woensdagavond 6 
maart om 19.30 uur van start. Aan-
melden is mogelijk tot 1 maart. Te-
lefonisch 0575-550756 of per mail 
rita@het-klavier.nl

Opfriscursus pianospelen 
bij Het Klavier
Vorden - Belangstellenden kun-
nen zich vanaf heden bij Het Kla-
vier aanmelden voor een korte 
opfriscursus pianospelen. De cur-
sus is geschikt voor degenen die 
vroeger pianoles hebben gehad 
en zich (al heel lang) afvragen, 
is dit een hobby die ik weer wil 
oppakken? Zou ik die noten nog 
kunnen lezen? Op welk niveau 
moet ik weer beginnen?

Speciaal voor de abdicatie van 
Koningin Beatrix en de troonop-
volging van Willem Alexander 
met Máxima op 30 april 2013, 
is een ‘Kroningslikeur’ gepro-
duceerd. 

Na bekendmaking van de abdicatie 
op maandag 28 januari om 19:00 
uur, kwam op dinsdag 29 januari 
2013 om 18:23 uur de goedkeuring 
van de RijksVoorlichtingsDienst 
(RVD) al binnen voor het gebruik 
van de beeltenissen en het op de 
markt brengen van de speciale 
kruik voor deze bijzondere dag. 
Dit is nog minder dan 24 uur 
later dan de bekendmaking van de 
abdicatie door Koningin Beatrix. 
Deze hofleverancier is daarmee 
één van de eerste die hier op in 
heeft gespeeld. 

Op de Kroningslikeur staan de  
afbeeldingen van Koningin Bea-
trix en Willem Alexander met 

Máxima. Tevens staat de datum 
30 april 2013 duidelijk vermeld en 
wordt ook het 200 jaar Koninkrijk 
genoemd, waar van 2013 tot 2015 
aandacht aan geschonken zal wor-
den.

Alle aspecten van deze bijzonde-
re dag staan dus vermeld op de 
kruik, die zal uitgroeien tot een  
collecters-item. De Kroningslikeur 
is een oranje-kleurige likeur op 
basis van zuidvruchten en is een 
traditiegetrouw recept, welke voor 
het eerst geproduceerd werd door 
in 1893.

Deze unieke kruik met een inhoud 
van 50cl kunt u nu al reserveren, 
levering medio April, verkoopprijs 
bedraagt slechts € 9,99. 

Voor info of reserveringen:  
Mitra Slijterij Sander Pardijs, 
Dorpsstraat 22 Vorden. 
Tel 0575 554264

Unieke Kroningslikeur 
bij Mitra slijterij Vorden

Advertorial



 In Vorden komen we bij elkaar op 
vrijdagavond 1 maart a.s. om 19.30 
uur in de Dorpskerk. (Voor de in-

gang) Medewerking wordt verleend
door ensemble “Ite, Missa est”. De
pianobegeleiding is in handen van
Hr.C.van Dusseldorp. Wereldwinkel 
Vorden is aanwezig met producten
en informatie. 

Op www.wereldgebedsdag.nl staat
meer informatie te lezen over de ge-
kozen projecten en het Nederlands
Comité Wereldgebedsdag.

Wereldgebedsdag in Vorden
Vorden - De jaarlijkse viering van 
de Wereldgebedsdag wordt ge-
houden op vrijdag 1 maart 2013. 
Deze viering is voorbereid door 
vrouwen uit Frankrijk. Het the-
ma voor de viering is: Hoezo, een 
vreemdeling?

De bijeenkomst vindt plaats in Gelre 
Zutphen, den Elterweg 77,  Zutphen 

van 19.30 uur tot 21.30 uur. De zaal
is open om 19.00 uur.

Epilepsie en geheugen

Informatieavond Epilepsie 
Zutphen
Zutphen – In samenwerking  met Gelre ziekenhuizen Zutphen organi-
seert de Epilepsie Vereniging Nederland op donderdag 7 maart a.s. een
informatieavond  met als thema“Epilepsie en geheugen“.

Chjehrando Gasper won zijn enkel-
spel met 21-12 en 21-17. Niels Lijftogt 
won ook in twee sets en wel 21-16 en 
21-19. Anne van Eeuwijk gaf haar te-
genstandster met 21-14 en 21-13 geen 
kans. De spannendste partij van de 
avond kwam op naam van Hermien 
Oudenampsen. Zij verloor de eerste 
set met 21-12, kwam toen goed terug 
door de tweede set met 22-20 te win-
nen en in de derde set ging het heel 

lang gelijk op. Uiteindelijk trok de
dame van Kwiek met 21-19 aan het 
langste eind. Het herendubbel gaf
een afgetekende 21-16 en 21-8 voor 
Chjehrando en Niels. Anne en Her-
mien wonnen het damesdubbel soe-
peltjes met 21-13 en 21-19. Het eerste
mixedspel van Anne en Niels kende
geen spanning. Zij wonnen met 21-
6 en 21-13. Hermien en Chjehrando 
moesten er in hun mixed nog flink 
aan trekken want de eerste set werd
met 21-19 verloren. De tweede set
wonnen zij echter met 21-13 en de
derde set gaf eenzelfde uitslag te zien.
Flash Vorden 1 – Kwiek 1: 7-1 

ANDERE UITSLAGEN:
Flash Vorden 2 – Eefde 2: 4-4
Flash Vorden 3 – Pluumke 6: 6-2

Flash-Vorden 1 gaat door 
met winnen
Vorden - Na het behalen van het 
kampioenschap kwam Flash Vor-
den 1 afgelopen donderdag thuis 
uit tegen Kwiek uit Raalte. Er 
werd in de vaste samenstelling 
gespeeld en ook nu werd het een 
goede overwinning voor het Vor-
dense team.

A-lijn: 1. Jose Walter Kilian en Nel 
Hendriks 61,08%. 2. Diny Hoftijzer 
en Henk Wullink 57,32%. 3. Max 
Maas en Sjoerd Tichelman 57,28%
B-lijn: 1. Hermien Veenhuis en Els 
Westerhof 58,82%. 2. Marijke Koek-
koek en Rini Thalen 58,74%. 3. Peter 
den Elzen en Gerrit Vreeman 54,18%
Mocht U onverwachts verhinderd 
zijn dan kunt U contact opnemen 
met onze competitieleider Herman 
Kip, tel.552997

WOENSDAG MIDDAG-
COMPETITIE
In de A-lijn: 1. Theresia Schreur en 
Jos Jehee 57,52%. 2. Hertog Enthoven 
en Ab Vruggink 56,78%. 3. L.van Gas-
tel en Jose Walter Kilian 55,33%
In de B-lijn: 1. Toos en Henk Pasman 
56,92%. 2. Thea en Cor van Haarlem 
53,15%. 3. Rina de Ambtman en An-
ky v.Manen 53,08%
Mocht U onverwachts verhinderd 
zijn, dan kunt U contact opnemen 
met onze competitieleider Jan Koek-
koek tel. 441970.

Uitslagen bridge-
club Vorden
Vorden - Uitslagen maandag-
avond en woensdagmiddagcom-
petitie bridgeclub Vorden

Door het publiek werd meegedacht 
en gepraat over de Marketing van een 
onderneming als deze. De chocolade 
die Magdaleen ons liet proeven liet 
zich smaken. Evenals de truffel waar-
van we het bereiding proces mochten 
ervaren, was een heerlijke afsluiting 
voor bij de koffie. 

Magdaleen staat iedere vrijdagmor-
gen op de Vordense weekmarkt.

Volgende keer, 21 maart, is de vol-
gende bijeenkomst van het Vordens 
Ondernemers Café. Op het program-
ma: Triventie, een onderneming ge-
specialiseerd in leefstijl training en
advies op de werkplek. Vraagstel-
ling voor die avond is: waarom zou
ik als onderneming investeren in de
gezondheid van mijn medewerker?
Daarbij wordt ook de ZZP-er meege-
nomen want ook daarvoor heeft Tri-
ventie een programma. Preventie is 
in deze het sleutelwoord. 

Opgave voor 21 maart a.s. kan via:
vordensondernemerscafe@gmail.com

Chocolade voor de 
Ondernemers Vorden
Vorden  - Afgelopen donderdag 
14 februari, Valentijnsdag, een 
toepasselijk onderwerp in het 
Vordens Ondernemers Café. Mag-
daleen Haverkamp vertelde over 
de opstart van haar Chocolaterie. 
Waar loop je tegenaan als star-
tende ondernemer? Hoe breng je 
de ambachtelijk gemaakte bon-
bons aan de man cq vrouw?

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

Alleen op afspraak.

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

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

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

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

Uitslagen verloting Kranenburgs Carnaval
De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers:

042 070 
109 117 
122 181 
185 186 
192 203 
214 224
250 434 
474 527 
556 588 
666 675 
709 722 
910 1223

Het bestuur van Kranenburgs 
Carnaval wil een ieder bedanken
die zich op welke manier 
ook hebben ingezet om er weer 
een grandioos feest van te maken.

IEDERE DAG

-

-
-

FEBRUARI

KunstAgenda Vorden

-

-
-

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

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

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

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

COMPLETE KEUKEN
kijk op

www.showroomkeukens.nl
onder “zoekterm”nummers: 
42477, 42478, 42479, 42476, 

24185, 24251 en 24326
of kom snel naar
Spoorstraat 28.

Holtslag Ruurlo BV, Ruurlo



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

In zijn kamer op het gemeentehuis in 
Bronckhorst hangt een grote foto aan 
de wand van een boer die op zijn trek-
ker over het grasland rijdt. Veelzeg-
gend zijn ook de Europese vlaggetjes 
op het bureau. Zijn liefde voor deze 
regio, deelt de geboren boerenzoon 
met iedereen. Tot in Europa weet hij 
zijn passie voor het platteland over te 
brengen.
Een goed ambassadeur is echter nog 

geen goed bestuurder. Dat ben je vol-
gens de gelauwerd burgemeester pas 
als je mensen kunt enthousiasmeren, 
anderen zover kunt krijgen jouw 
boodschap te verspreiden en dat ook 
om kunt te zetten in concrete acties. 
Op papier een vrij simpel spelletje: 
in de gemeenteraad moet je dertien 
mensen vinden, in Den Haag 76 men-
sen en in Brussel 378 die je plan goed 
vinden.
Zijn missie is sinds hij burgemeester 
is om Bronckhorst, de Achterhoek, ei-
genlijk het hele platteland in Neder-
land ook voor de volgende generaties 
leefbaar te houden. Om dat platteland 

onder de aandacht te brengen richtte 
hij in 2008 de P10 op, een samenwer-
kingsverband tussen de - inmiddels 
elf - grootste plattelandsgemeenten 
van Nederland. “Dat zijn gemeenten 
net als Bronckhorst, met veel kernen 
en een groot oppervlak.”
Aalderink schetst de situatie voor 
2008 en vertelt daarmee ook meteen 
de aanleiding voor het oprichten van 
de P10. “Er moesten zoveel miljoenen 
euro’s naar de Vogelaarwijken, maar 
toen het kabinet 100 dagen door het 
land toerde, heb ik bijvoorbeeld nooit 
een minister met een varkentje op 
schoot gezien.” Het evenwicht tussen 
stad en platteland was volgens hem 
helemaal weg.

Potjes en dekseltjes
Zijn manier om dat te herstellen, is 
niet domweg roepen dat er meer geld 
naar het platteland moet. “Evenwicht 
is niet hetzelfde als even veel geld.” 
Realiteitszin en weten wat de doel-
stellingen van de verschillende over-
heden zijn, dat is de sleutel tot suc-

ces. Als ‘iemand vanachter zijn mooie 
bureau in Den Haag rare dingen gaat 
roepen’, dan trekt Aalderink wel 
aan de bel. “De minister riep dat de 
brandweer overal in Nederland bin-
nen acht minuten ter plaatse moet  
zijn. Dan zeg ik: ben je nou bedon-
derd, dat kan hier helemaal niet! Dus 
of je houdt je mond of je geeft ons er 
twee brandweerkazernes bij.”
Er is heel wat te bereiken bij de pro-
vincie, het Rijk en Europa. Als je eigen 
plannen maar aansluiten bij die van 
hen. De agenda Achterhoek 2020 en 
de visie Toekomstbestendig Bronck-
horst waar Aalderink zeer nauw bij 
betrokken is, zijn daar goede voor-
beelden van. Burgers, ondernemers 
en overheden hebben plannen op the-
ma’s als economie, bereikbaarheid en 
werk samengesteld om de problemen 
in de regio het hoofd te bieden. “Dat 
sluit naadloos aan op het beleid van 
Brussel. De deuren hoeven alleen nog 
maar opengezet te worden”, vertelt 
Aalderink.  “Er is altijd een potje en 
een dekseltje en die moet je bij elkaar 
zien te krijgen.” 
De gelauwerde burgemeester denkt 
dat de prijs het nog wat makkelijker 
maakt om die potjes en dekseltjes bij 
elkaar te krijgen. “Als ik straks weer 
met beleidsmakers zit en ik zeg dat 
er weer te veel vanuit de stad wordt 
geredeneerd, dan is het wel de beste 
lokale bestuurder van Nederland die 
het zegt.”

Bruisende toekomst op platte-
land
Aalderink is niet uit op bijvoorbeeld 
een baantje als staatssecretaris. Hij 
geniet ervan om zijn enthousiasme 
op mensen uit allerlei geledingen in 
de samenleving over te brengen. Het 
leverde hem prijzen en vooral positie-
ve reacties op. De SP-fractievoorzitter 
in de provinciale staten riep zijn Twit-
ter-volgers zelfs op om op de VVD-
burgemeester te stemmen in aanloop 
naar de verkiezing van de ‘Beste lo-
kale bestuurder van Nederland’. 
Het effect van de plannen die hij me-
debedacht, zal Aalderink voor een 
groot deel zelf niet eens meemaken.  
“Ik zeg altijd dat we nu bezig zijn met 
de marinade voor de saté. Het vlees 
moet daar een tijdje in staan voor het 
echt lekker is. Nu bereiden wij de ma-
rinade.”
Over enkele tientallen jaren hoopt hij 
als oud mannetje door Bronckhorst 
te rijden en te zien dat het platte-
land bruist. “Wat zou het mooi zijn 
dat het kleinkind van Eberhard van 
der Laan (burgemeester van Amster-
dam en nummer 3 in de verkiezing) 
na een weekendje Achterhoek weer 
thuiskomt en roept: Wanneer mag ik 
weer naar Bronckhorst?!”

Burgemeester Henk Aalderink ‘Beste lokale bestuurder van Nederland’

De voeten stevig in de Achterhoekse 
akkers, het gezicht duidelijk zichtbaar in 
Den Haag en Brussel

Iemand die Bronckhorst op de kaart zet. Dat was bij de geboorte van 
die gemeente één van de punten die in de profielschets voor de burge-
meester stond omschreven. Vriend en vijand zullen het er over eens 
zijn dat Henk Aalderink daar in ieder geval in geslaagd is. Vorig jaar 
werd hij al benoemd tot EuroNederlander 2012 en afgelopen week 
kwam daar de titel ‘Beste lokale bestuurder van Nederland’ bij.  De 
burgemeester blijft stevig met zijn beide voeten in de Achterhoekse 
akkers staan, maar laat zijn gezicht duidelijk zien in Den Haag en 
Brussel.

Burgemeester Henk Aalderink toont de tekening die hij kreeg bij zijn benoeming tot ‘Beste 
lokale bestuurder van Nederland’.

Deze avond worden passende siera-
den van van Eerden getoond en boe-

ketten van ’t Keyzertje. Daarnaast 
zijn Albert Bakker Video, fotograaf 

PillenBeskers, BVM artiestenburo, 
Georgette Wekking, Oriflame, Sabs 
Bakatelier, Weevers Grafimedia en 
Bokkats Oldmobiles aanwezig.
Kaarten kunt u reserveren op 
www.beijerbesselink.nl

Bruidsbeurs bij de Radstake

Maandag 25 februari showen Heezen Mannenmode en Beijer Besselink 
Bruidsmode & Partykleding de nieuwste trends uit de collectie van 
2013.

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

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Dagens-Lech:  Daglicht. “Laezen mo’k bi’j dagens-lech 
doon en dan he’k de brille ok nog neudeg.”

 B. Brugemsknech: Elk der twee jonge mannen die samen de 
gasten voor de bruiloft uitnodigen. De brugemsknechten 
mosn zeggen: “Hier staon wi’j dan met stok en staf en legt 
veur den brugem en de broed de komplementen af. Dan 
mo’j ’s morgens maor nao de karke gaon, dan kö’j etten en 
drinken nao i’j oet könt staon.”

 C. Kasdenne: Dennenboom, kerstboom. “Met Kasmissen 
he’w altied ne kasdenne vol met gekleurde keerskes.”

De Participatieraad richt zich in haar 
advisering in het bijzonder op maat-
regelen ter ondersteuning en verster-
king van de eigen kracht van mensen 
die het, tijdelijk of langdurig, niet zelf 
kunnen redden en daardoor niet naar 
behoren kunnen deelnemen aan de 
samenleving. .Zij missen daartoe het 
“vermogen”.
De dertien leden van de Participatie-
raad hebben zowel individueel als col-
lectief - als cliënt, vertegenwoordiger 
van een maatschappelijke organisa-
tie, deskundige - kennis en ervaring 
op genoemde terreinen. Zij adviseren 
gevraagd en ongevraagd over het ge-
meentebeleid en denken actief mee 
bij de totstandkoming hiervan. Bo-
vendien controleren zij de uitvoering.

De Participatieraad vindt dat onze 
gemeente  een sterke sociale ge-
meente moet zijn waar burgers de 
verantwoordelijkheid nemen voor 
hun eigen leven (opleiding volgen, 
vinden van een baan, opvoeden van 
kinderen, voeren van een eigen huis-
houding, op orde houden van hun fi-
nanciën) en voor hun naasten (buren-
hulp, mantelzorg, vrijwilligerswerk). 
In een sterke sociale gemeente wonen 
mensen zolang mogelijk zelfstandig 
en doen zij volledig en gelijkwaardig 
mee, maar bestaat er ook een stevig 
vangnet. Een vangnet voor mensen 
die zich tijdelijk of langdurig, veelal 
door omstandigheden waar ze geen 
of weinig invloed op hebben, niet of 
niet helemaal zelf kunnen redden. 
Deze mensen worden via de gemeen-
te ondersteund in het versterken van 
hun zelfredzaamheid en participatie.

De Participatieraad richt zich daarbij 
op alle burgers, want iedereen moet 
mee kunnen doen in de samenleving. 
Bijzondere aandacht gaat echter uit 
naar groepen die zich in een kwets-
bare of moeilijke positie bevinden: 
kinderen en jeugd die in de knel 
zijn geraakt, mensen met lichame-
lijke of verstandelijke beperkingen, 
ouderen met chronische aandoenin-

gen, slachtoffers van huishoudelijk 
geweld, dak- en thuislozen, mensen 
met een psychiatrische aandoening, 
verslaafden en  minima. 
Deze mensen ondervinden helaas 
vaak problemen op meerdere leefge-
bieden, zoals werk, inkomen, zorg, 
huisvesting, opvoeding, opleiding, 
welzijn. De visie van de Participatie-
raad is dat zij baat hebben bij een 
integrale aanpak van hun probleem. 
Onder een integrale aanpak verstaat 
de Participatieraad dat er geen (finan-
ciële) schotten zijn in de regelgeving 
en/of de hulpverlening. Hulp en on-
dersteuning is dichtbij, eenduidig en 
samenhangend.

De voorbereiding van de adviezen 
van de Participatieraad vindt plaats 
in werkgroepen. Op deze wijze kan 
optimaal gebruik worden gemaakt 
van de deskundigheid, ervaring en 
betrokkenheid van de leden van de 
Participatieraad. Voorbeelden zijn 
de werkgroepen werk en inkomen, 
jeugd,  ouderen, mensen met licha-
melijke en/of verstandelijke beperkin-
gen,  gezondheid en welzijn. 

De Participatieraad zit niet in een ivo-
ren toren maar wil weten wat er leeft. 
Zij heeft al veel kennis in huis, maar 
zoekt  op dit moment vooral contact 
met leden of relaties van patiënten- 
en cliëntenraden. Er zijn binnenkort 
binnen de Participatieraad een paar 
vacatures. De Participatieraad hoopt 
deze te kunnen opvullen door men-
sen die direct betrokken zijn bij het 
huidige en toekomstige beleid van de 
gemeente. De Participatieraad denkt 
daarbij met name aan mensen die be-
trokken zijn bij voorzieningen voor 
de jeugd, op het terrein van de ggz of 
bij gehandicapten.

Wilt u meer weten over het werk van 
de Participatieraad of heeft u belang-
stelling voor het lidmaatschap  bel 
dan met de secretaris Joke Regouw, 
tel. 0575-776063 of mail wmoraad-
bronckhorst@gmail.com.

Participatieraad wil contact met 
patiënten- en cliëntenraden
De Participatieraad zoekt versterking met ervarings-
deskundigen. Er komen een paar vacatures aan zij op 
deze wijze graag ingevuld zou zien. Kort gezegd werkt 
de Participatieraad als volgt. Zij adviseert de gemeente 
op een breed terrein: over zorg en onderwijs, het mi-
nimabeleid, wonen en werk, welzijn en opvoeding. Zij doet vanuit de 
verschillende invalshoeken van burgers, klanten en maatschappelijke 
organisaties. Het gaat daarbij om de beleidsterreinen die nu of straks 
vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet sociale 
werkvoorziening, de Wet werk en bijstand. Het gaat daarnaast om de 
veranderingen op het terrein van de jeugdzorg, het passend onderwijs, 
het werken naar vermogen en de komende participatiewet.
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Klaver en Co bestaande uit de schut-
ters Theo Oosterink, Louis Hermsen, 
Jan Joling en Ad Kruijt won bij de 
mannen met het kleinst mogelijke 
verschil het boogschiettoernooi. Het 
bleef het team van Koopman (858 
punten) een punt voor. Als derde ein-

digde het Dreamteam met 852 pun-
ten. De Wolversveense Dames (847) 
bestaande uit Wilma Kok, Marjan 
Beunk, Dini Oosterink en Ellie Beunk 
wonnen de titel met een verschil van 
46 punten van de Veldhoekse meis-
jes (801). Als derde eindigde het team 

van Niet Lullen Schieten met 781 
punten. Het individueel klassement 
bij de mannen werd gewonnen door 
Erwin Jochemsen (De Brekkers) met 
223 punten, tweede werd Bennie 
Klinkhamer (Koopman 1) met 222 
punten en derde Derk Jan Denne-
boom (De Strikker) met een score van 
221 punten. 

Bij de vrouwen won Marlies Barge-
man (Dreamteam) het toernooi met 
221, tweede werd Ria Bretveld (Mis-
tery Girls) met 217 punten en derde 
Marja Groot Wassink(Veldhoekse 
Meisjes) met 217 punten.

Klaver en Co en Wolversveense Dames winnaars

Spannende en grote deelname 
Buurtboogschiettoernooi Veldhoek

Veldhoek - De deelname was groot en de wedstrijden spannend. Klaver 
en Co en de Wolversveense Dames zijn de winnaars geworden van het 
handboogschiettoernooi 2013 van Boogschietvereniging Veldhoek. In-
dividueel werd Erwin Jochemsen (223) bij de mannen eerste en Marlies 
Bargeman (221) bij de vrouwen. In totaal namen 41 viertallen (35 man-
nen- en zes vrouwenviertallen) deel aan het toernooi. Vrijdagavond 15 
februari vond na twee speelavonden de prijsuitreiking in het Vereni-
gingsgebouw plaats.

De winnaars van het Boogschiettoernooi Veldhoek 2013.

‘Het lijkt wel of de koningin komt.’ 
Die grap werd door de PJG-leden re-
gelmatig gemaakt tijdens de voorbe-
reidingen op 1 maart. “Ik heb er nu 
echt ontzettend veel zin in”, zegt 
Lisette Arends van de organisatie als 
haar gevraagd wordt hoe de zaken er 
voor staan. In de laatste vergadering 
waarin alle werkgroepjes vertelden 
hoe de vlag erbij hangt, werd duide-
lijk dat alles op rolletjes loopt. “Nu 
zijn we de puntjes op de i aan het zet-
ten”, zegt PJG-voorzitter Robert ter 
Maat. “Ik heb mijn nette pak binnen 
en nu de opdracht gekregen me voor-
al op het schrijven van mijn speech 
te richten.” Hij lacht: “Ik denk dat ik 
maar eens een zondagmiddag over ‘t 
Hengelse Zand ga wandelen en dan 
alles aan me voorbij laat trekken.”
Lisette die ook haar chique jurkje 
heeft gekocht, proeft dat iedereen er 
enorm veel zin in heeft. Een enthou-
siast bestuur is één. “Maar ook alle 
vrijwilligers gaan er echt voor.” Ne-
gentien (oud-) bestuurders en leden 
hielden zich bezig met zaken als de 
tentoonstelling  ‘100 jaar vrijwillig 
jongerenwerk op het Gelderse plat-
teland’, aankleding van zaal Den Bre-
mer, het forum, etc.
Het speuren naar foto’s en informa-
tie uit de geschiedenis van het PJG 
ervoeren Lisette en Robert als bijzon-

der en erg leerzaam. Zo zagen ze hoe
veel er vroeger bij kwam kijken om 
een vergadering te organiseren. “De
voorzitter was een hele avond aan het
bellen om te horen of alle bestuurs-
leden konden, vervolgens moest hij
de agenda meerdere keren over-
schrijven en die vervolgens per post
verzenden.” 
Veel van die herinneringen uit het 
verleden worden zichtbaar tijdens de
tentoonstelling. Dat wordt een tijd-
reis in vier etappes. “Per tijdsvak van
vijfentwintig jaar worden de foto’s,
notulen en andere attributen ten-
toongesteld. Ook de aankleding van 
de tentoonstelling sluit helemaal aan
bij die periode.” 
Vele oud-leden en oud-bestuurders 
verleenden hun medewerking, maar
ook uit het bedrijfsleven kon het PJG
rekenen op veel steun. Zo is er een
bedrijf dat tulpen beschikbaar stelt
en worden er oude en hele moderne
tractoren opgesteld. “Dat de konin-
gin komt, heeft alles wel wat mak-
kelijker gemaakt”, lachen Robert en
Lisette. Ere wie ere toekomt.
Voor het feest dat ‘s avonds wordt
gehouden, zijn nu ook voor oud-
leden, oud-bestuurders en iedereen
uit de omgeving kaarten te koop bij
zaal Den Bremer in Toldijk of via 
www.pjg100jaar.nl

Koninklijk bezoek voor PJG, deel  4:

‘Het lijkt wel of de 
 koningin komt’
Toldijk - Tijdens een van haar laatste bezoeken als staatshoofd zal 
Koningin Beatrix vrijdagmiddag 1 maart in Toldijk ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) 
een forum over de toekomst van plattelandsjongeren bijwonen en
opent ze de fototentoonstelling ‘100 jaar vrijwillig jongerenwerk op
het Gelderse platteland’.

Voor deze prestatie tekenen jaarlijks 
zo’n 6.000 goed opgeleide FNV-leden 
die in hun vrije tijd andere leden hel-
pen met invullen van hun aangifte. 
Omdat het met de post bezorgd krij-
gen van de blauwe enveloppe voor 
de meeste FNV-leden toch weer even 
schrikken is, heeft de FNV hiervoor 

ondersteuning voor haar leden geor-
ganiseerd. De FNV-leden moeten ons 
alleen alle financiële gegevens ver-
strekken.
Ook in de gemeente Bronckhorst 
houdt de FNV deze ISO-gecertificeer-
de service. Vanaf 27 februari tot 30 
maart kunnen FNV-leden hun aan-

gifte laten invullen. Ongeacht uw 
woonplaats binnen de gemeente 
Bronckhorst kunt u een afspraak ma-
ken met de volgende personen: dhr. 
A. Wechgelaar, tel. 0575-460337; dhr. 
G. Essing, tel. 0575-842818 0f Mw. D. 
Walgemoet, tel. 0575-556775. Ook 
kunt u via internet zelf een afspraak 
maken, ga hiervoor naar 
www.afspraakmakenfnv.nl  
De FNV-Belastingservicegroep Hen-
gelo Gld.

FNV belastingservice actief in 
Bronckhorst
Bronckhorst - Met ruim 350.000 aangiftes per jaar is de FNV-Belasting-
service niet alleen de grootste belastingadviseur van Nederland, maar 
ook vermaard om de kwaliteit van deze dienstverlening.

Op deze pagina is ruimte voor al-
gemeen nieuws van onder meer 
de ondernemersverenigingen en 
de gemeente, maar ook initiatie-
ven van individuele ondernemers 
belichten we graag. Het doel van 
Breezz blijft immers in deze nieu-

we vorm onveranderd: uitwisseling 
van informatie, kennis, ondersteu-
ning geven en het aanmoedigen 
van samenwerking.
De volgende nieuwspagina voor 
ondernemers verschijnt op dins-
dag 5 maart. De deadline voor het 

aanleveren van kopij is maandag 
25 februari. Breezz is er door on-
dernemers en voor ondernemers 
aangesloten bij de genoemde be-
drijvenkringen. Schroom dus niet 
om nieuws aan te leveren en mail 
naar:

redactie@breezz.info

Weekblad Contact wordt in 
Bronckhorst huis-aan-huis ver-
spreid, ook op de industrieterrei-
nen en in het buitengebied. In de 
maanden juli en augustus ver-
schijnt Breezz niet. De pagina’s 
zijn ook op internet te bekijken: 
www.breezz.info

Oproep: Stuur uw ondernemersnieuws 
voor Breezz
Bronckhorst - Begin vorig jaar zag Breezz het levenslicht. Het werd 
geïntroduceerd als nieuwsbrief dat een podium biedt voor ont-
wikkelingen en positieve initiatieven op het gebied van onderne-
men in de gemeente Bronckhorst. Van en door alle bedrijvenkrin-
gen, het Ondernemersplatform Bronckhorst, Koninklijke Horeca 
Nederland en de gemeente Bronckhorst. In 2013 verschijnt Breezz 
niet meer drie keer per jaar als gedrukte en geadresseerde nieuws-
brief, maar is het ondernemersnieuws maandelijks te lezen op 
een speciale pagina in weekblad Contact. Dit gebeurde in begin 
februari voor het eerst.

De Mitra slijterij in Vorden 
van Sander Pardijs start met  
de verkoop van de Neder-
landse alcoholvrije wijnen 
van Domaine de Fleur. Dit 
merk, dat inmiddels in tal 
van Europese landen wordt 
verkocht, geldt als een van de 
beste merken op het gebied 
van alcoholvrije wijnen ter 
wereld.

Wel wijn, geen alcohol
De alcoholvrije wijnen van Do- 
maine de Fleur kregen de afge-
lopen jaren mooie recensies van 
wijnjournalisten als Mariella 
Beukers, Hubrecht Duijker en  
wijntijdschrift WINELIFE.
“Alcoholvrije wijn is echt iets 
anders dan druivensap,” zegt 
directeur Alexander Nijeboer. 
“Wij halen de alcohol uit de wijn 
waardoor belangrijke smaakma-
kers zoals tannines bewaard blij-
ven. Zo genieten onze klanten 
wel van een lekker glas wijn, 
maar hoef je geen alcohol te 
drinken op momenten dat dit 
niet schikt.” 

Steeds meer mensen drinken 
alcoholvrij
De alcoholvrij-markt is momen-
teel een van de snelst groeiende 

markten in de drankenhandel. 
Nijeboer vindt dit niet verwon-
derlijk. “Steeds meer consumen- 
ten kiezen heel bewust de 
momenten uit waarop zij alco-
hol drinken. Soms uit gezond-
heidsoverwegingen, maar ook 
vaak om maatschappelijke rede-
nen. De acceptatie voor mis-
bruik neemt af en de regelge-
ving wordt strenger. Belangrijke 
reden is ook dat de kwaliteit 
steeds beter wordt.”

60% Minder calorieën
Als belangrijke aankoopover-
wegingen geven de kopers van 
Domaine de Fleur aan dat zij 
op zoek zijn naar lekkere alco-
holvrije dranken voor momen-
ten waarop alcoholgebruik niet 
schikt, zo blijkt uit onderzoek 
van Domaine de Fleur. Ook het 
feit dat alcoholvrije wijn ruim 
60% minder calorieën bevat, 
vormt een belangrijke aankoop-
motivatie. Daarnaast worden 
zwangerschappen en medicijn-
gebruik vaak als reden om alco-
holvrije wijn te drinken.
Het gehele assortiment alcohol-
vrije wijnen van Domaine de 
Fleur is nu verkrijgbaar bij de 
Mitra Slijterij, Dorpsstraat 22, 
7251 BB Vorden, 0575 - 554264.

Advertorial

Mitra Vorden start 
met verkoop topmerk 
alcoholvrije wijnen



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

4athome herbergt drie winkels in één 
winkel. Schuurman is eigenaar van 
Tegelcentrum Vorden en verkoopt 
tegels, sanitair en badkamers. Jeroen 
Paling is eigenaar van Home Fashion 
Florence en heeft onder meer lami-
naat, kozijnen, gordijnen en raamde-
coraties in het assortiment. Tevens le-
vert hij materialen om steigerhouten 
meubels te maken. Thijs Eckhardt is 
met zijn bedrijf Inter-vloer de vloe-
renspecialist. Hij verkoopt onder 
meer PVC-vloeren, parket en natuur-
stenen vloeren.

Gedreven in hun gezamenlijke en-
thousiasme besloten ze samen een 
ruimte te huren. “Dat is goedkoper 
dan wanneer je het alleen moet doen 
en daarnaast kunnen we elkaar met 
onze bedrijven versterken.”
De showroom is op vrijdag geopend 
tussen 10.00 en 18.00 uur en op za-
terdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Op 
andere dagen is 4athome geopend op 
afspraak. De rest van de dagen rich-
ten de heren zich onder meer op het 
monteren van de producten bij hun 
klanten. Schuurman en Paling heb-

ben allebei een montageachtergrond. 
“We kunnen onze klanten dus veel 
meer diensten bieden dan alleen de 
verkoop van producten.”
Ondanks dat hun winkel niet op 
een A-locatie staat, hebben de drie 
ondernemers er alle vertrouwen in 
om genoeg klanten te trekken naar 
de showroom. “Door samenwerking 
bieden we kwaliteitsproducten voor 
een goede prijs. Ook zullen we in de 
toekomst samen leuke acties organi-
seren om klanten te trekken.”
Zaterdag 23 februari wordt er nog 
niets verkocht, maar dan kan het pu-
bliek tussen 10.00 en 17.00 uur wel 
vast kennis maken met deze onder-
nemers en hun producten.

MEER INFO: 
www.4athome.nl

4athome: drie winkels onder één 
dak in Vorden

Vorden - Met z’n drieën sta je sterker dan alleen. Dat was de gedachte 
van Bjorn Schuurman, Jeroen Paling en Thijs Eckhardt toen ze beslo-
ten de handen ineen te slaan en samen een showroom aan de Kerk-
hoflaan 3b in Vorden te huren. Zaterdag 23 februari laten de drie on-
dernemers aan het publiek zien wat ze in huis hebben aan producten 
voor in de woning.

Vlnr: Bjorn Schuurman van Tegelcentrum Vorden, Jeroen Paling van Home Fashion Florence en Thijs Eckhardt van Inter-vloer. Onder de 
naam 4athome verkopen ze hun woninggerelateerde producten vanuit één pand aan de Kerkhoflaan in Vorden.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
kunstkringruurlo.nl en bij Alex, 
schoenmode, Dorpsstraat 21 en 

Groot Jebbink, bloemen, Dorpsstraat
57 en Everwennink, Leeuwerikstraat
4 te Ruurlo.

Zaterdag 23 februari: concert in Kulturhus van Ruurlo

Met topzangeres Dina 
Medina naar Kaapverdië

Ruurlo - Zaterdag 23 februari ‘s avonds komen Dina Medina en Thijs
Borsten met hun programma ‘Weg van Kaapverdië’ naar het Kultur-
hus in Ruurlo. Dina werd in Kaapverdië, het vaderland van haar ou-
ders, tot beste zangeres uitgeroepen. Zij is maar liefst acht keer geno-
mineerd voor de Cabo Verde Music Awards, waarvan ze er twee won:
die van de beste zangeres en van beste Morna.

De provincie Gelderland  voldeed 
aan de wettelijke verplichting met 
de website MijnLeefomgeving.nl. 

Op deze website kunnen burgers op
postcodeniveau informatie over hun 
leefomgeving vinden. Dit Gelderse 
initiatief was een inspiratiebron voor
de Landelijke Atlas Leefomgeving.
Atlasleefomgeving.nl is via postcode
toegankelijk en toont locatiespecifie-
ke informatie met toelichtende tek-
sten en kaarten. Extra functies van de
landelijke Atlas Leefomgeving zijn:
locaties vergelijken, thema’s combi-
neren, locaties bewaren en delen en
meedoen in discussiegroepen. De lan-
delijke Atlas leefomgeving sluit aan
bij de ambitie van de provincie om 
geografische informatie te ontsluiten
voor een breed publiek.

Milieuinfo over buurt op 
Atlas Leefomgeving
Regio - Op 14 februari is de Gel-
derse Website Mijnleefomgeving.
nl over gegaan naar de Lande-
lijke Atlas Leefomgeving. Dat is 
acht jaar nadat het verdrag van 
Aarhus in Nederland in werking 
is getreden. Hiermee hebben bur-
gers recht op toegang tot milieu-
informatie van overheden. De At-
las Leefomgeving wordt gedragen 
door samenwerking van rijks-
overheid, provincies, gemeenten 
en enkele kennisinstituten.

De bijeenkomst vindt plaats in Gelre 
Zutphen, den Elterweg 77,  Zutphen 

van 19.30 uur tot 21.30 uur. De zaal
is open om 19.00 uur.

Epilepsie en geheugen

Informatieavond Epilepsie 
Zutphen
Zutphen – In samenwerking  met Gelre ziekenhuizen Zutphen organi-
seert de Epilepsie Vereniging Nederland op donderdag 7 maart a.s. een
informatieavond  met als thema“Epilepsie en geheugen“.

Op vrijdagavond werd afgetrapt door 
de heren van HIKE. Deze populaire 
feestband is ondertussen een ver-
trouwde gast op het carnaval in Knol-
lendarp en de heren stelde ook nu 
niet teleur. De tent stond op zijn kop 
tot groot enthousiasme van alle be-
zoekers. Om exact elf over elf opende 
Prins John de 1e met zijn Adjudant 
Michel op geheel eigen wijze het car-
naval in Knollendarp met een prach-
tige speech. Aansluitend was de grote 
première van de film die De Pearde-
knuppels ook dit jaar weer gemaakt 

hebben en ondertussen ook te zien is 
op youtube.
Zaterdagmorgen rond het middag-
uur stond de kroegentocht op het 
programma. Bij gebrek aan animo 
voor een carnavalsoptocht blijkt dit 
een goed alternatief. Volgens voorzit-
ter Hulshof is het ongekend hoeveel 
mensen er elk jaar op zaterdagoch-
tend alweer paraat staan om met de 
Raad van Elf op pad te gaan. Zaterdag-
ochtend werden door de heren met 
één van de clubauto’s de laatste twij-
felaars over de streep getrokken voor 

de kroegentocht. Onder enthousiaste 
muzikale begeleiding van de Royal 
Wind Band van Koninklijke Harmo-
nie Concordia trok de kroegentocht 
veel bekijks in het dorp. Ook de Hen-
gelose horeca spreekt van een succes 
en is erg enthousiast over de kroegen-
tocht van De Peardeknuppels.
Zaterdagavond werd een heus lande-
lijk radiostation gestrikt op hun kun-
sten te vertonen in de feesttent. De 
heren van Q Music kreeg het publiek 
al snel op de banken en onder leiding 
van Prins John de 1e werd er zelfs een 
kleine polonaise gelopen tussen het 
feestgedruis door. 
Zondagmiddag waren er weer veel 
blije kindergezichten te zien in de 
tent. Met muziek, een luchtkussen, 
kinderspelen en uiteraard veel snoep 
en ranja liet C.V. De Peardeknuppels 
zich weer van haar beste kant zien. 
“carnaval in Hengelo is nog steeds 
groeiende en de jeugd is de toekomst 
dus daar moeten we zuinig op zijn”, 
aldus secretaris Frank te Brake. Uiter-
aard werd er door Prins John de 1e 
een prachtige prijs uitgereikt aan de 
mooist verkleedde. 
De zondagavond in Knollendarp is 
ondertussen een bekende afsluiting 
geworden: Swansation White. Deze 
parodie op het bekende dance feest 
weet ondertussen mensen te trekken 
uit de weide omgeving. 

Hengelo lijkt na vier jaar echt warm 
te lopen voor het carnaval in Knol-
lendarp. Er mag dan ook van een 
feestelijk en gemoedelijk weekend 
gesproken worden. 
www.depeardeknuppels.nl

Peardeknuppels bedanken Knollendarp

Hengelo - Zondag 10 februari werd het carnaval in Hengelo traditiege-
trouw afgesloten met Swansation White. Volgens De Peardeknuppels 
mag weer gesproken worden van een geslaagd weekend.

De presentatie, die plaatsvindt in 
samenwerking met de Historische 
Vereniging Steenderen, is op zater-
dagmiddag 23 maart op de deel van 
de historische boerderij, nu Groepsac-
commodatie, De Eek aan de Eekstraat 
3 in Steenderen.

Het boek gaat over de bewoningsge-
schiedenis van de Luur en de Emmer,
twee buurtschappen onder Steende-
ren, gelegen pal naast het bekende
stadje Bronkhorst. Kennen de boer-
derijen een even oude geschiedenis
als Bronkhorst? Worden er ook zo-
veel fraai gerestaureerde monumen-
ten aangetroffen? Waren het arme
boeren of waren zij rijk? Wat was
de verhouding tussen het stadje en
het omliggende platteland? Wat was
de invloed van de roemrijke graven
van Bronkhorst op hun directe omge-
ving? Deze en andere vragen zullen
op 23 maart aan de orde komen in
de Eek, een van de oudste hoeven in
de Luur en gelegen midden in het be-
schreven gebied. Een ieder is welkom
om daarbij aanwezig te zijn.

Anton Metz rond boek over 
de Luur en de Emmer af
Steenderen - Het aangekondigde 
boek ‘De Luur en de Emmer, hui-
zen en bewoners’ is gereed. Het 
is vergelijkbaar met de eerder 
verschenen boeken over Rha en 
Olburgen en het derde en laatste 
deel in deze reeks. Het is geschre-
ven door Anton Metz en uitgege-
ven door de Oostgelderse Stich-
ting voor Genealogie en Boerde-
rijonderzoek.

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

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



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. 

Brede scholen zijn fijne scholen; fijn voor 
kinderen die er van alles kunnen doen: leren, 
sporten en bijvoorbeeld muziek- of zwemles. 
En fijn voor ouders, omdat zij de zorg voor 
hun kinderen beter kunnen combineren met 
hun werk. Goede en toegankelijke opvang 
met ruime openingstijden is daarvoor nood-
zakelijk.
In de ‘Integrale Kindcentra’ is geen on-
derscheid merkbaar tussen kinderopvang, 
peuterspeelzaalwerk, basisschool en buiten-
schoolse opvang. Kinderen worden op één 
plek opgevangen; ouders hoeven hen dus niet 
heen-en-weer te sjouwen tussen verschillende 
locaties. Er is één gezamenlijke leiding voor 
de opvoedings- en onderwijsdeskundigen. 

De gemeenteraad heeft het college opgedra-
gen om voor Bronckhorst-West (Steenderen 
en omliggende plaatsen) een dergelijk inte-
graal kindcentrum van de grond te tillen. 
Wethouder Steffens zal hieraan de komende 
maanden hard werken. Ook in Halle gaan de 
ontwikkelingen deze richting op. GroenLinks 
staat hier volledig achter.

Moet het integraal kindcentrum het model 
voor heel Bronckhorst worden? Nee, dat hoeft 

wat ons betreft 
niet. Niet ieder 
kind en niet 
alle ouders zijn 
hiermee het best gebaat. Veel ouders hebben 
geen behoefte aan voor- of naschoolse opvang 
of regelen dat liever zelf. Niet ieder kind voelt 
zich thuis op een grotere school met van alles 
erop en eraan. 

De keus voor een kleinere school ‘dichtbij 
huis’ moet per gebied blijven bestaan. Het 
mag niet zo zijn dat in Bronckhorst alle klei-
nere scholen verdwijnen omdat deze per leer-
ling duurder zijn. Een bepaald aantal leerlin-
gen per school is wel nodig om de kwaliteit 
van het onderwijs te kunnen garanderen. 
Deze grens ligt wat GroenLinks betreft op het 
platteland lager dan het getal van 100 leerlin-
gen dat de Onderwijsraad adviseert. 
 
Wij willen graag een Bronckhorst met kleine 
en grote scholen. Bij deze een oproep aan 
onze ‘Bestuurder van het jaar’, burgemees-
ter Aalderink. Hij kan er vast voor zorgen dat 
voor plattelandsgemeenten meer geld per 
leerling beschikbaar komt! 
 
Max Noordhoek, fractievoorzitter

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

Scholen: klein of groot?

Na het binnenhalen van de titel Euroneder-
lander van het jaar is onze burgemeester nu 
verkozen tot beste lokale bestuurder. De VVD 
fractie feliciteert onze burgemeester met het 
binnenhalen van deze eretitel. Door zijn en-
thousiaste lobbywerkzaamheden heeft onze 
burgemeester de afgelopen jaren Bronck-
horst goed op de kaart weten te zetten. Haag-
se en zelfs Europese bestuurders weten onze 
gemeente te vinden en realiseren zich dat 
Nederland groter is dan de Randstad alleen.

Een goed voorbeeld dat Den Haag oog heeft 
voor Bronckhorst zijn de ontwikkelingen op 
gebied van kleine scholen. Onder regie van 
onze wethouder Josephine Steffens hebben 
ouders, schoolbesturen en dorpsbelangen-
organisaties uit Varssel, Veldhoek, Halle 
Nijman, Halle Heide en Wolversveen op 
voortvarende wijzen de handen ineen gesla-
gen om samen één sterke plattelandschool 
te realiseren. Ook onze staatssecretaris San-
der Dekker van onderwijs volgt met grote 
belangstelling deze ontwikkelingen en zal 
mede met de ervaringen van onze wethouder 
nieuw landelijk beleid uitwerken. Waarbij 
niet alleen aandacht is voor basisscholen in 

achterstandswijken in de 
grote steden, maar waar 
nu ook de focus ligt op een 
duurzame toekomst voor 
goed en bereikbaar basis-
onderwijs in de dorpen en 
buitengebieden van Neder-
land.

Ook op Europees niveau is er aandacht 
voor Bronckhorst, zo heeft onze wethouder 
 Dorien Mulderije contacten met Neelie Kroes, 
onze Europese Commissaris die belast is met 
de portefeuille Digitale agenda. Zo wordt bij 
de pilot breedband internet in het buitenge-
bied van Bronckhorst en Berkelland goed ge-
keken hoe de Europese Unie onze gemeente 
kan ondersteunen op zowel wetgeving als op 
financieel gebied.

Wat de VVD fractie betreft zijn dit fantasti-
sche voorbeelden hoe Bronckhorst de toon 
zet en hoe onze burgemeester en wethouders 
onze gemeente op de kaart zetten. Ook de 
VVD fractie draagt hieraan een steentje bij, 
door regelmatig onze volksvertegenwoordi-
gers, zowel in de provincie als in Den Haag 
bij te praten.

vvdfractie@bronckhorst.nl

Bronckhorst staat op de kaart!

Onlangs woonde ik op uitnodiging van Stich-
ting Kamermuziek-Zelhem een concert bij. 
Hoewel ik al jaren in Zelhem woon, was ik 
er nooit toe gekomen. Dat kan ik betreuren. 
De concertzaal in De Brink leent zich uit 
de kunst voor deze muziek. De akoestiek is 
goed, de sfeer intiem. Deze concerten zijn 
mogelijk door het werk van vrijwilligers. 
Wat een verlies als zo’n prachtige accommo-
datie zou verdwijnen door privatisering. Ook 
voor andere gebruikers van De Brink, zoals 
de Harmonie en Sinterklaas. Jammer, als het 
culturele leven van Zelhem verschraalt. Zou-
den we De Brink niet beter moeten benutten? 
Per slot zijn recreatie en toerisme belangrijk 
voor onze economie. En met goede voorstel-
lingen is ook de horeca gediend. Bekend is 
dat in tijden van krapte mensen creatiever 
worden. Laten we hopen dat dit ook voor 
onze gemeenschap geldt. 

Kunst, cultuur en sport, zo wisten de Grie-
ken en Romeinen al, is belangrijk om men-
sen te vermaken en te stimuleren tot werken. 
Kortom de jus die het leven nodig heeft. Nu 
meer mensen thuis zitten zonder werk en 
steeds meer mensen alleen wonen, neemt de 

behoefte aan afleiding 
toe. Elke mogelijkheid 
om mee te doen is dan 
belangrijk. 
We moeten oppassen 
dat we onze voorzie-
ningen voor kunst, cultuur en sport niet tot 
de grond toe afbreken. Om ons heen worden 
openluchttheaters hersteld. Ons weerbe-
stendige theater De Brink geeft Zelhem dat 
extra dat we niet kunnen en willen missen! 
Concertbezoekers uit de wijde omgeving en 
Zelhemmers hebben al aangegeven dat deze 
voorziening belangrijk is. De gemeente moet 
beter naar haar inwoners luisteren als ze 
plannen maakt. Dit vereist een kanteling in 
het denken. Er is geen geld om opnieuw te 
bouwen voor kunst en cultuur! Daarom een 
oproep tot creativiteit van alle betrokkenen 
om onze vrijwilligers te steunen en de con-
certzaal in de Brink te behouden. 

Hilda Nijman

d66fractie@bronckhorst.nl

De Brink

Fractielid Jan Beverdam woont in Laag Keppel en 
houdt zich graag bezig met complexe vragen op het 
gebied van milieu, ruimtelijke ordening, volkshuisves-
ting en verkeer. 
 
Velen van u zijn betrokken bij de discussie over wel of 
geen intensieve veehouderij in Halle Heide. De PvdA 
wil een leefbare situatie voor de inwoners van het ge-
bied en bepleit kleinschaligheid en aandacht voor de 
gezondheidseffecten. Wat de vestiging van intensieve 
veehouderijen doet met de gezondheid van mensen 
is tot aan de dag van vandaag niet bekend. Jan for-
muleert het standpunt van de partij: “We kunnen nu 
als lokale overheid niet voorzichtig genoeg zijn. Dus 
eerst de landelijke normen afwachten over wat veilig 
is voordat onomkeerbare negatieve gezondheidseffec-
ten ontstaan”. Wilt u reageren, stuurt u dan een mail 
of bezoek een fractievergadering (zie website).

Gezondheidszorgen om veehouderij

Eind vorig jaar bereikte onze raad een voor-
stel om de gemeentelijke werven en de brand-
weerkazerne van Hengelo op het industrie-
terrein te Hengelo volledig nieuw te bouwen.
Investering 6 miljoen en allerlei vage ideeën 
over hoe de bestaande locaties financieel gun-
stig van de hand konden worden gedaan. De 
vraag is alleen voor wie het financieel gunstig 
zou zijn.

Nu zal ons in mei/juni van dit jaar opnieuw 
een voorstel bereiken met mogelijke alterna-
tieven.

Wij hopen dat bij de alternatieven goed ge-
keken gaat worden naar renovatie van de be-
staande situatie. 

Want onze fractie kan het aan de burger niet 
verkopen dat daarmee zes miljoen uit de al-
gemene reserve wordt opgemaakt en tevens 
een aanslag wordt gepleegd op het industrie-
terrein, dat in onze ogen voor die doelgroep 
is aangelegd.

Bovendien zullen hiermee de kosten voor de 
burger in de toekomst toenemen, omdat er 
elders tekorten ontstaan. 

Dus de eindrekening 
wordt weer bij u 
neergelegd.

Wij geven nu al aan 
dat wij renovatie voorstaan, in tegenstelling 
tot een in onze ogen onnodig hoge investe-
ring van circa 6 miljoen.

Als u ook de belangen van uw directe leef-
omgeving wilt vertegenwoordigen bij de ge-
meente, sluit u aan bij onze lokale partij.

gbbfractie@bronckhorst.nl

6 Miljoen ja of nee!

Verlaag je energienota. Maak je woning duur-
zamer en isoleer van dak tot kruipruimte. 
Aarzel niet om je dak aan de zuidzijde vol te 
leggen met zonnepanelen. Is je eigen dak niet 
geschikt, overleg dan met je buurman of je 
ook van zijn dak mag profiteren door er ge-
zamenlijk zonnepanelen op te leggen. Het is 
hierbij vooral belangrijk dat deze zonne-ener-
gie direct gebruik wordt door afnemers, want 
het terug leveren aan een energieleverancier 
levert nog maar weinig op. Maar vervanging 
van je eigen energiegebruik door zonne-ener-
gie is direct merkbaar in de portemonnee.
Wij (de CDA-fractie Bronckhorst) doen bo-
venstaande oproep op basis van raadsbesluit 
“Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 
2013-2014” die, naar verwachting, door de 
raad komende raadsvergadering wordt aan-
genomen.
Dit besluit biedt de komende jaren de burgers 
de kans om subsidie te krijgen voor het ver-
duurzamen van zijn woning. Uniek is hier-
bij dat buren die samen energiebesparende 
maatregelen nemen een hoger bedrag krij-
gen. Zodra zes of meer particuliere wonin-
geigenaren gezamenlijk subsidie aanvragen, 
krijgen zij niet maximaal €500 maar €750. De 
regel buren is in dit geval zeer ruim en wel 
elke bewoner van Bronckhorst.
Het CDA heeft als kernbegrippen solidariteit, 
rentmeesterschap en gespreide verantwoor-
delijkheid. Deze begrippen passen uitstekend 

bij het boven-
staande. Wat 
zou het mooi 
zijn als dorps-
belangenorganisaties, buurten en families 
met elkaar afspreken om gezamenlijk te gaan 
isoleren, verduurzamen en tegelijkertijd hun 
woning levensloopbestendiger maken. Hier 
liggen dan ook kansen voor zzp-ers en lokale 
aannemers om dergelijke initiatieven te on-
dersteunen en via gezamenlijk inkoop van 
materialen de prijs te drukken, zodat het 
nog sneller rendeert. Met als netto resultaat 
lagere energiekosten voor de huiseigenaar of 
huurder, werk voor aannemers en zzp-ers en 
een woningvoorraad die up to date is. Daar-
naast zijn er ook ideeën en initiatieven om 
in regionaal opzicht voor eigen energie te 
zorgen. Een goed voorbeeld hiervan is de op-
gerichte Achterhoekse Groene Energie Maat-
schappij. In 2030 energieneutraal zijn: AGEM 
is het middel om hier te komen doordat zij de 
lokale opwekking van duurzame energie faci-
liteert en daarnaast energiebesparing stimu-
leert. Met alle activiteiten van AGEM wordt 
er geïnvesteerd in energiebesparing en in de 
opwekking van lokale duurzame energie, 
waardoor het geld, de kennis en de werkge-
legenheid in de eigen regio blijft.
Dus een schone, betrouwbare en betaalbare 
energievoorziening in en uit onze eigen regio. 
CDA Bronckhorst toekomstbestendig.

cdafractie@bronckhorst.nl

Bronckhorstenaren grijp je kans
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STAJA is een dynamische en groeiende onderneming met een internationaal afzetgebied. 
De STAJA groep telt 3 werkmaatschappijen met in totaal 90 medewerkers.
STAJA Machinebouw ontwikkelt en produceert landbouwmachines, waaronder mest- en 
transporttanken, bemesters in diverse uitvoeringen, silagewagens, schuifwagens en kippers. 

Voor de afdeling Service en Garantie van STAJA Machinebouw B.V. zijn wij op zoek naar een:

SERVICE ASSISTENT / VERKOOP ONDERDELEN
Als service medewerker ben je verantwoordelijk voor de verkoop en aanbieding van 
onderdelen bij onze klanten. Je hebt dagelijks contact met de klanten en rapporteert aan 
de Service Manager. Je bent technisch voldoende onderlegd om de klanten van dienst te 
kunnen zijn bij hun vragen over onderdelen. Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse 
en Engels taal is een must.

Taken in deze functie

Bevoegdheden

 Vraagbaak voor klanten omtrent onderdelen en service/garantie.

Kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten

Persoonskenmerken en gewenste motivatie

Heb jij een afgeronde MTS opleiding richting werktuigbouwkunde en ben je commercieel 
onderlegd? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren op deze fulltime functie. 

j.overkemping@staja.nl of per post: 

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VIA1141770

Werkzaamheden
In grote lijnen ben je bezig met het uitvoeren van reparaties, preventieve 
onderhoudswerkzaamheden en modificaties, op basis van de planning en 
richtlijnen. Je doet dit om stilstanden op de vestiging tot een minimum 
te beperken, maar ook om de betrouwbaarheid en productieperformance 
te verhogen. Je houdt je bezig met het uitvoeren van voornamelijk elek-
trotechnische reparatiewerkzaamheden aan machines en installaties, het 
preventief onderhouden van installaties, machines, leidingen, transport-
materieel, elektrotechnische apparatuur, het monitoren van installaties, 
machines en meet- en regeltechnische apparatuur, het uitvoeren van eigen 
werkzaamheden, in overleg met werkvoorbereiding, het programmeren 
van PLC Siemens S7 en waar nodig inregelen van PLC en PC apparatuur 
en het registreren van bestede uren en gebruikte materialen in het onder-
houd beheerssysteem.

Functie eisen
- Minimaal MBO niveau, eventueel aangevuld met relevante applicaties;
- Enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie binnen een indu-

striële organisatie;
-  Je bent flexibel, kunt werken onder tijdsdruk en beschikt over een grote 

mate van accuratesse en oplossingsgerichtheid;
- Je hebt inzicht in de technische aspecten van industriële machines en 

installaties.

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER 
BINNENDIENST M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VMK1069912

Werkzaamheden
Voor een technisch productie- en handels bedrijf zoeken wij een technisch 
commercieel binnendienst medewerker. In deze functie ben je verant-
woordelijk voor: uitbrengen van offertes, telefonische verkoop en order-
verwerking. Tevens geef je technische adviezen aan afnemers, verzamel 
je marktgegevens. Je bent projectleider van klantspecifieke projecten en 
ondersteunt bij webbased marketing activiteiten.

Functie eisen
- Technische MBO/HBO ( WTB is een pre);
- Klantgerichte, communicatieve en commerciële instelling;
- Aantoonbare werkervaring;
- Kennis van ERP systemen; 
- Goede kennis van de Duitse en Engelse taal;
- Bekend zijn met webbased marketing.

STATIKER & CONSTRUCTEUR M/V
Omgeving Zelhem - Fulltime - vacaturenr. VIO1140822

Werkzaamheden
Als Statiker & Constructeur ga je zelfstandig statische berekeningen maken 
voor staalconstructies. Je genereert calculaties voor hallen, stallen en 
andere staalconstructies. Je werkt nauw samen met opdrachtgevers, aan-
nemers en de afdeling verkoop. Je biedt ondersteuning aan projecten ten 
aanzien van de planning, functionaliteit en kwaliteit. In de eerste instantie 
wordt je ingewerkt als tekenaar/constructeur, om ervaring op te doen.

Functie eisen
- Afgeronde TU/HBO opleiding Bouwkunde of WTB met als afstudeer-

richting (Staal) constructies;
- Ten minste 5 jaar ervaring met het maken van statische berekeningen;
- Gewend om onder druk te kunnen werken;
- Voldoende kennis van staalconstructie-eisen en bij voorkeur kennis van 

het CAD pakket X-steel;
- Ervaring in hallen- en stallenbouw is een pre;
- Je hebt goede Nederlandse, Duitse en Engelse taalvaardigheid.

KWALITEITSMEDEWERKER/AUDITOR M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VMK1141593

Werkzaamheden
Voor onze relatie zoeken wij een kwaliteitsmedewerker/auditor. In deze 
functie ben je verantwoordelijk voor het controleren en borgen van de 
kwaliteit van complete cilinders en ruw materialen en hieraan gerelateerde 
processen bij de toeleveranciers in binnen- en buitenland middels het 
doen van audits. Je houdt je bezig met de analyse en rapportage van de 
geconstateerde afwijking en klachten (retouren), het doen (uitvoeren) van 
verbetervoorstellen en het administratief afhandelen van de aanvraag, 
het na binnenkomst van ingekochte cilinders, het periodiek voeren van 
kwaliteitsbesprekingen met toeleveranciers/afdelingen, met als doel het 
kwaliteitsniveau van de geleverde cilinders en/of processen te verbeteren 
in binnen- en buitenland, het nastreven van de doelstelling dat alle toele-
veranciers geproduceerde goederen direct leveren met een consistente 
kwaliteit, het onderhouden van meet- en controlemiddelen. Je bent verant-
woordelijk voor het up to date houden van het kwaliteitscontrole systeem.

Functie eisen
- HBO niveau eventueel aangevuld met gerichte opleidingen op het ge-

bied van kwaliteitsbeheersing;
- Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
- Je hebt kennis van kwaliteitsborging en ervaring met het doen van 

interne en externe audits;
- Je bent bereidt om te reizen naar het buitenland (40%).

www.europlanit.nl
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Voor een relatie in de omgeving van Zutphen zoeken wij een:

MANAGER TECHNISCHE DIENST M/V
fulltime – vacaturenr. VIO1142794

Je bent verantwoordelijk voor het aansturen en het optimaliseren 
van het onderhoud. 
Je geeft leiding aan circa vijf monteurs en twee productietechnici. 
Het uitvoeren van het preventief onderhoud en het oplossen van 
storingen is daarbij van groot belang. 
Samen met de productieleider en de manager kwaliteit draag je de 
zorg voor het borgen van zowel een kwalitatieve als een kwantita-
tieve goede productie.
Voor het optimaliseren maak je gebruik van Lean Manufacturing. 
De afdeling is volop in beweging, waarbij techniek in brede zin een 
cruciale rol speelt. Voor de juiste aansturing en het coachen van 
jouw medewerkers maak je gebruik van diverse personeelsinstru-
menten. In deze functie neem je deel aan diverse werkgroepen en 
overlegvormen en heb je dagelijks contact met diverse afdelingen. 
Tevens participeer je in de samenwerking tussen de TD’s van de 
diverse locaties.

De kandidaat die wij zoeken beschikt overeen afgeronde opleiding 
op HBO niveau richting technische bedrijfskunde. Je hebt minimaal 
5 jaar ervaring in een soortgelijk functie. Je beschikt over kennis 
van besturingstechniek en control engineering. Kennis van SAP is 
een pre. Je bent daadkrachtig en besluitvaardig en beschikt over 
goede communicatieve vaardigheden.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Tel.: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl o.v.v. het 
vacaturenummer.

Jan de Winkel is exclusief John Deere dealer met vestigingen in Brummen, 
Hengelo (Gld), Goor en Luttenberg. Vanuit de locale vestigingen adviseren en 
ondersteunen wij klanten in een groot deel van Gelderland en Overijssel. Voor 
onze vestiging in Hengelo (Gld) zoeken wij een:

Monteur tractoren en landbouwmachines
De belangrijkste taken zijn:

Daarnaast vragen wij het volgende:

Wij bieden u een afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief en een 

Interesse?

administratie@jandewinkel.nl of Jan de Winkel Hengelo BV, Zelhemseweg 22a, 



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 8 van
18 t/m 23 februari

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

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

Wij gaan het u nog makkelijker maken!!
Ruimere openingstijden vanaf maandag 25 februari
Maandag t/m vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-20.00 uur


