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Record in Vorden: Er kon 27 dagen geschaatst worden

Bestuur ijsvereniging: 
'Dat geeft machtig goed gevoel'!

dat er op zondag ge-
schaatst kon wor-
den. Toen de
sneeuwklus die
avond geklaard was,
wreven de vrijwilli-
gers zich verge-
noegd in de handen,
het werk zat er op.

Niet dus, want bij
het krieken van de
ochtend was de ijs-
baan weer één groot
sneeuwdek. In Van-
couver zouden ze er
op dat moment
‘goud’ voor over heb-
ben gehad! Op de ijs-
baan in Vorden, zul-
len die zondagoch-

tend woorden zijn gesproken die nor-
maliter niet in een woordenboek voor-
komen. (Onze gesprekspartners lieten
zich daarover trouwens niet uit!) Feit
was wel dat er om 9.00 uur weer met
het ruimen van de sneeuw werd be-
gonnen. 

De gehele dag door, tot s ’avonds 19.30
uur . Jan Teeuwen: ‘ En hoe er gewerkt
werd, alles handmatig, het ijs was aan
de zijkanten te broos, zodat de machi-
ne de baan niet op kon’. 

Marinus Groot Jebbink: ‘Door de
sneeuw kon je dat in eerste instantie
ook niet goed zien en dan heb je zo-
maar natte voeten. Ook dat hoort er-
bij’, zo zegt hij. Alex Aalderink (gek-
scherend): ‘Wat mij wel opviel dat een
paar nieuwe bestuursleden rugpijn
hadden, ze zijn ook niets gewend’! 

Hennie Reindsen (serieus): ‘Dat al deze
vrijwilligers probleemloos dit werk
doen geeft de kracht van onze club
aan. Het geeft als bestuur een bijzon-
der goed gevoel. Wat ons nog het
meeste deugd doet, dat de school-
jeugd in grote getale naar de ijsbaan
kwam, zelfs scholen uit Warnsveld wa-
ren hier present. Dat geldt ook voor
volwassenen, niet alleen uit Vorden,
maar ook uit Zutphen. Het deed al
heel snel de ronde, dat wij hier een
baan hebben met goed ijs en zonder
scheuren’, aldus Hennie. 

Alex Aalderink: ‘Dat bewijst ook wel
het geringe aantal ongevallen. Geen
valpartijen met botbreuken, hooguit
soms een paar tanden door de lip. We
hebben de brancard gelukkig niet no-
dig gehad’. 

Ook in financieel opzicht was het voor
de ijsvereniging een goed seizoen. De
afgelopen jaren stond de post ‘inkom-
sten’ op een laag pitje, terwijl er wel
de nodige kosten waren! Hoogtepunt
van het seizoen, de ‘Rondetocht ’op de
ijsbaan (vrijdag 15 januari). In totaal
114 deelnemers die konden kiezen uit
vijf afstanden (5, 10, 15, 25, 30 kilome-

Vorden. Afgelopen woensdagavond werden er op de ijsbaan aan het Hoge
nog rondjes gereden. Een dag later volop dooi. Voor een kwartet bestuurs-
leden (Hennie Reindsen, Alex Aalderink, Jan Teeuwen en Marinus Groot
Jebbink) alle reden om in de kantine onder het genot van koffie en koek
nog wat gezellig na te praten. Het schaatsseizoen lijkt immers ten einde,
of….?

v.l.n.r: Jan Teeuwen, Alex Aalderink, Marinus Groot Jebbink en Hennie Reindsen

ter) Bovendien een tocht die veel toe-
schouwers trok. Toch ook nog een
‘dieptepunt’. Aan de Zutphenseweg
stond op een paal een heel ‘kwiek
schaatsertje’ die naar de schaatsbaan
wijst. Echter op gegeven moment, weg
schaatsertje, brutaal van de paal ge-
rukt! Voorzitter Hennie Reindsen deed
toen via Contact een oproep aan deze
‘nieuwe soort vrijwilliger’ om zich te
melden. Dat gebeurde ook, weliswaar
anoniem. Een mysterieus telefoontje
met de mededeling dat het schaatser-
tje ‘ergens’ inde Hoetinkhof lag. Hen-
nie Reindsen: ‘Wij natuurlijk heel erg
blij en nu hoop ik maar dat de dader
zich als ‘echte vrijwilliger’ bij onze
club zal aanmelden. Ik beloof het, dan
zullen we hem zijn ‘zonden ‘verge-
ven’!

Hennie Reindsen (voorzitter ijsvereni-
ging Vorden): ‘Ik heb gehoord dat het
volgende week (lees deze week) op-
nieuw gaat vriezen, dus houden wij
overal rekening mee. Op dit moment
ben ik trouwens best wel blij met de
dooi. Even een beetje druk van de ke-
tel’, zo zegt hij. 

Luisterend naar de verhalen over de
winter (tot dusver) is het de bestuursle-
den en nog eens 15 vrijwilligers zeer
zeker gegund om een poosje ‘rustig ‘
aan te doen. Wanneer burgemeester
Henk Aaldering door zijn gemeente
‘trekt’ vertelt hij overal dat hij het gro-
te vrijwilligerskorps hoog in het vaan-
del heeft staan. ‘Bronckhorst kan niet
zonder hen’ , zo laat hij zich menig
keer (terecht) ontvallen !

Eén ding staat vast, zonder vrijwilli-
gers zou er in Vorden niet geschaatst
kunnen worden. Te beginnen vanaf 20
december jongstleden is de ijsbaan in
Vorden t/m vorige week in totaal 27
dagen open geweest. En wat zeer bij-
zonder is: er waren bestuursleden die
alle dagen op de ijsbaan aanwezig wa-
ren en ook dikwijls op de dagen dat er
niet geschaatst kon worden maar dat
de baan geprepareerd moest worden. 

Secretaris Alex Aalderink: ‘Zover ik uit
de boeken heb kunnen nagaan heb-
ben we voor het laatst in 1963 meer
dagen kunnen schaatsen, maar toen
was deze vereniging er nog niet. De ijs-
verenging Vorden werd namelijk in
1965 opgericht.

Komend najaar bestaan wij 45 jaar.
Hoe we dat vieren? Gewoon heel be-
scheiden. We nemen allemaal ons
trommeltje brood van huis mee, we
nemen in de kantine een kopje koffie
en dat is het’, zo zegt hij met een
brede grijns. Het openstellen van een
ijsbaan is overigens gemakkelijker
gezegd dan gedaan. 

Soms was de baan twee dagen open,
soms vijf dagen, soms tien dagen e.d.
En dan die grote stoorzender: de
sneeuw! Neem bijvoorbeeld dat ‘ene’
weekend in januari: de gehele zater-
dag met een ploeg sneeuw ruimen, zo-

Werving & Selectie

Réwoud houdt zich bezig met werving- & selectietrajecten in 
Oost-Nederland. Wij voelen ons als een vis in het water als het gaat 
om ‘HR’ vraagstukken. Middels ons unieke ‘quality matching’ concept 
realiseren wij snelle, efficiënte en kwalitatieve werving & selecties van 
kandidaten op MBO+, HBO en WO niveau. Wij zijn gespecialiseerd in 
de techniek, logistiek en dienstverlening.

CNC Frezer/ Programmeur

Werktuigbouwkundig tekenaar

Projectleider/-engineer

Recruiter Techniek

Engineer/Office professional

www.rewoud.nl

Lichtenvoorde - Vacaturenummer: 4568

Aalten - Vacaturenummer: 4569

Enschede - Vacaturenummer: 4570

Hengelo Gld. - Vacaturenummer: 4571

Oost-Nederland - Vacaturenummer: 4572

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs 
gesteld. Réwoud Werving & Selectie is een onderdeel van de 

LubronGroep (www.lubrongroep.nl)

Heeft u interesse in één van bovengenoemde vacatures? 
Wij ontvangen graag uw motivatie met uitgebreid C.V. per e-mail via info@rewoud.nl. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Emiel Luimes, te bereiken op: 0575-555119.

OTTEVANGER 

MACHINEFABRIEKEN B.V.

®

®

www.vvdbronckhorst.nl

zekernu

LIJST 5
www.d66bronckhorst.nl

D66

Hij is weer terug!
KRAT BIER VOOR € 8.83!

Dat kan bij ons op elke zaterdag, doe voor
min. € 25.00 aan boodschappen (excl. bier) en
profiteer. (max. 2 kratten/alle srt.)

Elke dinsdag: KipKrokantschnitzels 5 stuks € 2.50

Elke donderdag: Riblappen kilo € 5.99

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



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 februari 10.00 uur ZWO-dienst in de Dorpskerk
ds. J. Kool

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 februari 10.00 uur ZWO-dienst in de Dorpskerk
ds. J. Kool

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 februari 10.00 uur Zangdienst

R.K. kerk Vorden
Zondag 28 februari 10.00 uur Eucharistieviering St. Lam-
bertuskoor kinderkoor uit Hengelo O.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 27 februari 17.00 uur Eucharistieviering heren-
koor. Zondag 28 februari 10.00 uur Woord- en communie-
viering  dameskoor

Tandarts
27/28 februari P.J. Waart, Barchem tel. 0573-44 17 44.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30-12.00 uur

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�

Bert van Genderen kkoopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

Studiekeuze lastig ?
Laat je testen !

www.keuzecoaches.nl

Hondenschool "Klein Weetink"
te Velswijk geeft het hele jaar

doorlopende puppycursussen.

Zie ook:
www.kleinweetink.nl

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

Dagmenu’s
24 februari t/m 2 maart

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

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

Woensdag 24 februari
Minestronesoep / Runderfiletpuntjes met stroganoffsaus, aardap-
pelkroketten en rauwkostsalade.

Donderdag 25 februari 
Bami pangang met nasi, atjar salade en kroepoek / Amaretto-
pudding met slagroom.

Vrijdag 26 februari 
Runderbouillon met flensjes / Pangafilet met mosterdsaus, aard-
appelen en groente.

Zaterdag 27 februari (alleen afhalen/bezorgen)
Italiaanse Cordon bleu met aardappelen en rauwkostsalade / IJs
met slagroom.

Maandag 1 maart
Gesloten.

Dinsdag 2 maart
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

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

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

Vlaai van de week

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

Dinsdag = Brooddag

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

Euroknallers

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

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

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

Alleen op afspraak.

Inkoop oud goud
Beelden in brons

Occasions - Reparaties

Van uw
oude trouwring
maken wij een

modern sieraad!
Atelier

Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8, Vorden

Woensdag t/m zaterdag
10.00 tot 17.00 uur

0575-550725

HEATER MYLES Vrijdag
26 maart. 19.30 u. Entree
€ 15,00 't Zwaantje, Lichten-
voorde. Tel  0544371236-
0544373701
stonevalley@hetnet.nl

�

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

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

�

ERVAREN ALLROUND
KLUSSENMAN heeft tijd.
25 p.u. Tel.: 06-51980809

(zie ook advertentie)
http://link.marktplaats.nl/

220694968

Te huur: opslagruimte
100m2 per 1 april te Toldijk.
Met elektrische roldeur.Tel.
06-20033893 (na 17 uur)

�

PURE ALOË VERA SAPKUUR 
voor een schoon begin 

van het voorjaar.
Jannie Nijkamp tel. 0575 521316.

Theatergezelschap PLATeau.
Donderdag 4 mrt, City Lido

Groenlo, 20.00 uur. Kaarten à
€ 12,50. Aan de zaal à € 15,00.

Reserveren 's avonds na 19.00 uur
0575-556538 of 06-13430366.

Te huur per direct half
vrijstaande woning buitenge-
bied Zelhem. € 550,- excl.
Tel. 06 45626559.

�



GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

Heden is overleden onze zwager en oom

Henny Visschers

Vorden: B. Olthof †
D. Olthof-Camperman

Vorden: H. Olthof †
A. Olthof-Sigger

neven en nichten

Arnhem, 17 februari 2010

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 0575-553999

6%*
BTW * Voor woningen ouder dan 2 jaar.
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500 gram
met GRATIS 600 gram Peking rijst

KAMPIOENTJES

NU VOOR

€ 0.35 
PER STUK

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 23 t/m zaterdag 27 februari 2010.

VORDENSE
STOET 

NU VOOR

€1.75

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

STOOFPEREN
BAVAROISE

VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

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

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

Langs deze weg willen wij een ieder die ons
50-jarig huwelijksfeest, in welke vorm dan ook,
tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt harte-
lijk danken. Het was geweldig.

Gerrit Groot-Roessink
en

Hanneke Groot-Roessink-Momberg

Februari 2010
Vordenseweg 84
7255 LE  Hengelo Gld.

„De dood is de horizon van ons leven, 
maar de horizon is niets anders 
dan de grens van ons gezichtsveld.”

Intens verdrietig zijn wij door het overlijden van mijn
lieve man, onze broer, zwager en oom 

Teunis Hendrik Meijerink 

Zijn eerlijkheid en bescheidenheid, humor en
oprechte belangstelling voor een ieder,

maakten hem tot een „prachtmens”. 

Avereest, Zutphen,
15 april 1937 18 februari 2010 

Lenie Meijerink-van der Weijde 

Familie Meijerink 
Familie Van der Weijde 

De Koppel 5 
7251 VN Vorden 

Teun is overgebracht naar het uitvaartcentrum, Het
Jebbink 4a in Vorden. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 24 februari om 13.30 uur in de Veluwe-
zaal van het crematorium in Dieren, Imboslaan 6. 

Voorafgaand aan de plechtigheid is er vanaf 12.15
uur ontvangst en de mogelijkheid om te condoleren
en afscheid te nemen. 

Na de plechtigheid is er gelegenheid voor ontmoe-
ting in de koffiekamer van het crematorium.

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN
bij SUPER DE BOER
Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Ingaande maandag 1 maart 2010

Maandag 08.00 - 20.00 uur

Dinsdag 08.00 - 20.00 uur

Woensdag 08.00 - 20.00 uur

Donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur

Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Super de Boer 
Yvonne en Wilbert Grotenhuys

A4 Vorden w21.indd    1 19-05-2008    10:55:03

Dorpsstraat 18, Vorden, tel.  0575-552713
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Oliecrisis, betere economische om-
standigheden en fietsen als sport zorg-

den voor een ommekeer in de branche
en omdat Aart’s grote hobby en passie

de wielrensport was, besloot hij eind
jaren ’70 toch zijn vader te gaan opvol-
gen.
Samen mijn zijn vrouw Hermien
kreeg Aart twee zoons en ergens on-
derweg in de opvoeding had hij nog
wel even de hoop dat één van hen het
stokje zou overnemen, maar Peter en
Sjoerd kozen hun eigen weg en dus
moest Aart, de 60 naderende, op zoek
naar een andere opvolger. 

Maar vervolgens dwarsboomde de
brand de inmiddels gemaakte plan-
nen. Nu moest eerst duidelijk worden
op welke wijze het pand herbouwd
zou gaan worden. Verschillende opties
passeerden de revue, waarbij natuur-
lijk ook de verzekeringsuitkering een
belangrijke rol speelde. Aart vond
daarbij één ding belangrijk, namelijk
een ‘Fietswereld’ in het dorp. Niet van-
wege de naam Kappert, maar veel
meer om ook, na de overname, de ser-
vice en garantie, die hij met zijn klan-
ten heeft afgesproken, te kunnen na-
komen. Nu de herbouw verzekerings-
technisch rond is en van start kan
gaan, is ook het moment aangebroken
om de overname te regelen. Al voor de
brand was hij in onderhandeling met
René Jansen uit Laag Keppel, die zich
ook in de nieuwe plannen prima kon
vinden, zodat de overname kon plaats-
vinden.
In René Jansen vond hij, zoals hij het
zelf omschrijft ‘de ideale schoonzoon’
en overnamepartner, waardoor de rij-
wielzaak per 1 maart eigenlijk geruis-
loos overgaat van Aart naar René. De
eerste tijd zal Aart ook nog wel actief
zijn in winkel en werkplaats, maar hij
weet ook dat hij René niet voor de voe-
ten moet lopen, zodat hij er een zaak
naar zijn hart van kan maken.
“Eigenlijk verandert er niet veel”, al-
dus de twee fietsenmakers. “We zitten
op dezelfde golflengte wat betreft de
service en de garantie, dus voor de
klant verandert er niets”, vult Aart
aan, “Maar ik ben natuurlijk een an-
der en weer jonger mens, die het an-
ders gaat vormgeven en modernise-
ren”, aldus René.
Ook René kreeg de fietstechniek met
de paplepel ingegeven. Zijn vader, van
beroep postbode, bracht veel van zijn
vrije tijd in het schuurtje door om fiet-
sen te repareren van, in eerste instan-
tie familie en buren, maar stilaan voor
een steeds uitgebreidere kennissen-

kring. René hielp hem graag en volgde
na de middelbare school de opleiding
fietsenmaker in Arnhem om daarna
bij Gazelle in Dieren te gaan werken.
Na enkele jaren vond hij een baan bij
een fietsenmaker in de regio, waar hij
de afgelopen 14 jaar werkzaam was.
Een eigen zaak was een gegeven waar
hij al vanaf zijn jeugd over dacht en
toen hij hoorde van de overnamemo-
gelijkheden bij de fa. Kappert, nam hij
contact op met de overname als het
uiteindelijke resultaat.
Het grote verschil tussen de twee fiet-
senmakers is, dat bij Aart het bedrij-
ven van de wielrensport de grote drijf-
veer was om in het vak te gaan wer-
ken, terwijl René het houdt bij “recrea-
tief een beetje mountainbiken”, zoals
hij het zelf omschrijft en het plezier
van het repareren van fietsen zijn
drijfveer is. Daarnaast heeft hij als
hobby ‘klussen in en om het huis’,
maar hij mag ook graag skiën en met
zijn vriendin Loes lange wandelingen
maken.
Het komende jaar wordt een druk
jaar, want de herbouw gaat van start.
De onderverdieping blijft staan, maar
wordt aangepast om plek te maken
voor een nieuwe werkplaats, een salon
voor de pedicureactiviteiten van Her-
mien Kappert en een opgang voor
twee appartementen die boven op de
winkel en werkplaats gebouwd gaan
worden. De winkel en werkplaats zul-
len ondertussen gewoon door blijven
draaien. Op de vraag aan Aart wat hij
denkt te doen met de vrije tijd die voor
hem in het verschiet ligt, geeft hij aan
wel weer vaker te willen gaan fietsen.
“Maar voorlopig ben ik druk met de
herbouw en het ondersteunen van Re-
né. Daarnaast blijf ik nog een beetje
zelfstandig aan het werk, want de af-
deling ‘fietsenverhuur’ is buiten de
overname gebleven, dus daarvoor
moeten de vakantiegangers nog ge-
woon bij mij zijn.

René Jansen neemt Fietswereld Kappert over

Zelhem - In de beginjaren ’60 begon Aart Kappert’s vader een rijwielhan-
del in de Zelhemse Stationsstraat. Hij ging er niet van uit dat zijn zoon bij
hem ‘in de zaak’ zou komen, zeker de eerste 15 jaar niet, want de fiets
speelde in die tijd dan wel een belangrijke rol als vervoermiddel, maar de
fiets was al goed als ‘ie was voorzien van twee banden, stuur en lamp. Het
viel dan ook die eerste jaren niet mee om er een boterham in te verdienen.
Kappert senior gunde zijn zoon beter en Aart volgde een opleiding als au-
tomonteur en ging aan de slag bij een garagebedrijf in Doetinchem.

Stationsstraat 24
7021 CK Zelhem

M 06 - 25 06 52 53

Wij blijven wel 
actief in fietsverhuur.

U kunt ons 
hiervoor bellen op

telefoonnr. 
06 - 25 06 52 53

Kappert Fietsen
Iedereen bedankt die de 

afgelopen jaren onze winkel en 
werkplaats bezochten voor hun 

aankoop of reparatie.
Fam. A. Kappert

Maak een afspraak voor
onderhoud en/of reparatie.
Uw fiets is dan zo snel
mogelijk weer klaar. 
Eventueel kunt u gebruik
maken van een leenfiets.

Stationsstraat 20  -  7021 CK Zelhem  -  T  0314 - 62 13 79
E  info@fietshuisjansen.nl  -  I  www.fietshuisjansen.nl

BLIJ RIJDEN, BLIJ ZIJN, BLIJ BLIJVEN
Fietshuis Jansen Zelhem

Weet wat fietsen is!!

Vanaf maart nieuwe collectie 2010

Nog diverse modellen 2009 op voorraad
nu 15% korting. OP = OP!!
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Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Almen

Doetinchem

V ld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Voorst

Empe

Oeken

Leuvenheim

Voorstonden

Eldrik

Wolfersveen

Bekveld

Bronckhors t  Noord

Bronckhors t  Midden

Bronckhors t  Zu id

edi t ie  ruur lo

Vakantiekrant

Keuken - Badkamer - Praktijkinrichting - 
Kantoorruimte - Kasten

Super aanbieding!

Elke zondag dinerbuffet

voor € 19,75 p.p.

van 18.00 tot 20.00 uur

In februari en maart

Speciaal kinderbuffet

en kinderijsje

voor € 1,00 per levensjaar.

Op 1ste paasdag speciaal paasbuffet

koud en warmbuffet en dessertbuffet

voor € 32,50 p.p. (vanaf 18.00 uur)

Vooraf reserveren via receptie@ehzerwold.nl

of telefonisch op 0575 - 43 11 43

Best Western Hotel Landgoed Ehzerwold

Ehzerallee 14

7218 BS Almen

woensdag

03
maart

donderdag 

04
maart

vrijdag

05
maart

zaterdag

06
maart

De fotograaf is aanwezig van 9.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. Zaterdag tot 17.00 uur.

Super de Boer - Dorpsstraat 18 - Vorden

Vol smaak
Groene kiwi’s XXL 10 grote 2,49
Pak Soi uit de Koekoekspolder per st. 0,99
Stevige, sappige Elstar appelen 2,5 kilo 1,99

Uit eigen snijkeuken
Raapstelen gesneden 400 gram +
Aardappelen geschrapt 1 kilo samen 3,99

Uit eigen warme keuken
2 goedgevulde wraps + bakje rauwkost naar keuze

7,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 1 maart. 

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

Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

Raadhuisstraat 11, 7251 AA Vorden • Tel. (0575) 55 52 22

Vanaf 1 maart
zijn wij op

MAANDAG
gesloten.
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Tijdens de opening werden de geno-
digden welkom geheten door presen-
tatrice en zangeres Marlies Claasen
met het liedje ‘Het Dorp’ met begelei-
ding van gitarist Jaap Berends. Claa-
sen vroeg aan diverse personen de me-
ningen over het nieuwe gemeente-
huis. Op het podium kwamen wethou-
der André Baars, gemeentesecretaris
Paul van Gog, Dorte Kristensen archi-
tect van Atelier Pro uit Den Haag, ge-
deputeerde Hans Esmeijer en burge-

meester Henk Aalderink. Er waren
lovende woorden te horen. Ook was er
veel waardering voor de gemeentelijke
projectleider Barbara de Leeuw en me-
dewerker Mirjam Jansen. De burge-
meester liet onder meer weten dat
zijn gedachten nu vooral uitgaat naar
de commissaris van de Koningin, Cle-
mens Cornielje die ernstig ziek is en
daardoor niet aanwezig kon zijn om
het gemeentehuis te openen. Aalde-
rink vroeg aan de genodigden een

groot applaus voor de commissaris. 
Ter gelegenheid van het eerste lus-
trum van de gemeente Bronckhorst
en de opening van het nieuwe ge-
meentehuis is er een boek uitgegeven.
Het boek ‘Gemeente Bronckhorst ge-
deeld verleden, gezamenlijke toe-
komst’, is een initiatief van vijf oud-
heidkundige verenigingen en geschre-
ven door Henk Hilferink. Het eerste
exemplaar werd door burgemeester

Aalderink uitgereikt aan gedeputeer-
de Esmeijer. 
Het podium in de raadszaal werd ver-
volgens omgetoverd voor een audiovi-
sueel openingsspektakel. Gedeputeer-
de Hans Esmijer werd gevraagd om de
officiële opening van het gemeente-
huis te doen. Dat deed hij door op een
midwinterhoorn te blazen. De mid-
winterhoornblazers Johan Leusink en
Dinant Beunk namen het hierna over.

De muzikale bezetting werd aange-
vuld door kunstenaar Jaap Drupsteen,
Hanyo van Oostrom en Arthur Flinck.
De muzikanten kregen op het eind on-
dersteuning van Normaal-zanger Ben-
nie Jolink die twee liedjes zong. De
beeld- en geluidpresentatie op het me-
gascherm gaf een prachtig effect aan
het optreden. Hierna was er voor de
genodigden de mogelijkheid om het
nieuwe gemeentehuis te bezichtigen.

Open dag trekt duizenden bezoekers

Nieuw gemeentehuis Bronckhorst feestelijk geopend
Bronckhorst - Onder grote belangstelling is afgelopen donderdag het
nieuwe gemeentehuis van Bronckhorst officieel geopend. Heel veel geno-
digden waren aanwezig op de feestelijke bijeenkomst die een afwisselend
programma voorgeschoteld kregen. Een dag later waren de (oud)bestuur-
ders, (oud)gemeentesecretarissen en (oud)griffiers van de voormalige ge-
meenten uitgenodigd. Zaterdag 20 februari was er open dag voor de inwo-
ners van Bronckhorst en andere belangstellenden. De open dag werd
door duizenden mensen bezocht.

Gedeputeerde Hans Esmeijer opende het nieuwe gemeentehuis door op een midwinter-
hoorn te blazen.
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In zijn openingswoord zei burgemees-
ter Aalderink, dat dit een mooi mo-
ment is om elkaar te ontmoeten en te-
rug te kijken op vijf jaar na de herinde-
ling. Volgens Aalderink is er in deze
periode hard gewerkt en is het nieuwe
gemeentehuis nu klaar. Dit vond
plaats binnen één raadsperiode, bin-
nen de begroting en het is het duur-
zaamste gemeentehuis in Nederland.
De gemeente Bronckhorst kreeg op 16
april 2009 een oorkonde van het mi-
nisterie van Economische Zaken voor

de realisatie van het meest energiezui-
nige gemeentehuis in Nederland. 
Wethouder André Baars ging kort in
op de realisatie van het gemeentehuis,
de duurzaamheid, het energiezuinige
gemeentehuis, het ontwerp van de ar-
chitect en hoe het gebouw past in het
landschap. Gemeentesecretaris Paul
van Gog vertelde hoe de dienstverle-
ning is veranderd en hoe het nu is met
onder meer de één loketfunctie. Ver-
der ging hij onder andere in op de
nieuwe werkwijze. Er is veel gelnves-

teerd in automatisering, digitalisering
en scholing. 

Met een dvd-presentatie werd een
overzicht gegeven vanaf het begin tot
het einde van de bouw. Het begon met

de presentatie van de ontwerpen door
de architecten en de architectkeuze.
Het slaan van de eerste paal, de pre-
sentatie over de inrichting, de diverse
bouwwerkzaamheden, het hoogste
punt en de Dag van de Bouw. Het

kwam allemaal weer voorbij maar het
ligt al weer in het verleden. Hierna
werden de genodigden in drie groe-
pen verdeeld voor een rondleiding
door het nieuwe gemeentehuis.

Bijeenkomst oud-bestuurders in nieuw gemeentehuis
Een dag na de officiële opening, was er op vrijdag een speciale bijeen-
komst voor (oud)bestuurders, (oud)gemeentesecretarissen en (oud)grif-
fiers van de gemeente Bronckhorst en van de voormalige vijf gemeenten.
Velen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging en het was dan ook
druk.

HOE? 
U koopt of adopteert, als particulier of als bedrijf,
zonnecellen of een deel van een zonnepaneel.
Die zonnecel kost 100 euro. Vervolgens kunt op
internet precies zien waar uw zonnecel het werk
doet, bijvoorbeeld op de daken van grotere instel-
lingen of bedrijven. 
Met de opbrengst verdient u in een aantal jaren
uw geld terug; in hoeveel jaar is sterk afhankelijk
van de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs.
Het gaat bij dit initiatief eigenlijk niet om een
snelle terugverdientijd maar om de toepassing
van zonne-energie in de Achterhoek te stimule-
ren. Alleen in de Achterhoek, geleverd en ge-
plaatst door Achterhoekse bedrijven op daken in
de Achterhoek en Liemers waar de zonnecellen
het meest opleveren (dus geen 'vervuiling' op uw
eigen dak). Bedrijven en grote instellingen zijn
enthousiast en bieden op dit moment hun da-
ken al aan. Welke Achterhoekse bedrijven de

zonnecellen mogen leveren wordt natuurlijk
met een open inschrijving bepaald. 

Martin Stor: "Dit initiatief willen wij aanjagen en
verder uitwerken. Uiteindelijk zal het, bij vol-
doende belangstelling, uitgevoerd worden door
een non-profit organisatie. We hebben nu al
ruim 350 handtekeningen, als we de 500 halen
gaan we het concept verder uitwerken en presen-
teren. Om alles transparant en, niet onbelang-
rijk, zonder winstoogmerk te laten verlopen,
richten we een coöperatie op, waar u dan natuur-
lijk lid van wordt. Die coöperatie wordt bemenst
wordt door Achterhoekers. U zit in een groep
met andere Achterhoekers die ook kennis op-
doen en delen over zonne-energie".

Dus: toon nu uw belangstelling voor het adopte-
ren van een zonnecel (of meerderen) en bouw
mee aan een duurzame Achterhoek waar we met
ons allen trots op kunnen zijn! Schrijf u in op
www.azedc.nl Overigens zonder verplichting. Als
wij het plan echt uitgewerkt hebben dan komen
we bij u terug en gaan we echt de verplichting
aan. Wat voor energie?? Duurzame energie: en
dat veur oe deur oe!

De Achterhoekse Zonne-Energie Decentrale

AZeDc
Waarom de Achterhoekse Zonne-Energie De-
centrale? Omdat wij een bijdrage willen leve-
ren aan een duurzame Achterhoek! Omdat
wij denken dat U eigenlijk ook wel, zorge-
loos, mee wilt doen aan zonne-energie!

Waarschijnlijk zult u bij het beroep verpleegkun-
dige denken aan: wond verbinden, of het gebruik
van medicijnen. Maar ook voorlichting en advies
over hoe om te gaan met de overgang. Dat kan
bijvoorbeeld inhouden het aanpassen van uw
manier van leven, hormoontherapie of voedings-
supplementen. De overgang is geen ziekte maar
kan wel voor gezondheidsproblemen zorgen. Op-
vliegers kunnen een heel vervelend gevoel geven,
of uw nachtrust verstoren.

Daarnaast kampen veel vrouwen met zoals ze
het zelf verwoorden; ik voel me rot. Als dit lang-
durig is heeft dit invloed op het dagelijkse leven.
Vrouwen hebben ook een verhoogde kans op bot-
ontkalking en hart- en vaatziekten na de over-
gang. Veel vrouwen maken balans op van hun le-
ven, en dan kunnen onverwerkte of verwerkte er-
varingen weer naar boven komen. Dat kan zijn
een nare seksuele ervaring of overlijden van een

ouder. Hoe vaak wordt er niet gezegd dit heb ik
nog nooit aan iemand verteld!

Als overgangsconsulente ben je niet alleen bezig
met lichamelijke ongemakken, maar ook psy-
chosociale zaken. Zelf blijft José vrouwen boei-
end vinden, en ziet ze meer als wijze wijven.
Want ook de overgang heeft zo zijn positieve
kanten en ontwikkeling als mens. Vooral de in-
nerlijke wijsheid. Ook daar zijn al veel boeken
over geschreven, laat u dus niet afschrikken door
de overgang.

José la Croix heeft zelf opleidingen en ervarin-
gen in het ziekenhuis, verpleeghuis, in de wijk,
psychiatrisch ziekenhuis en overgangsconsulen-
te. Deze kennis en ervaringen zijn een goede ba-
sis voor het werk als overgangsconsulente, ge-
zien de vele facetten van het ouder worden. Het
is een goede zaak om samen met het Erasmus
MC deze opleiding meer gezicht te geven. Daar-
om kan het zijn dat u als klant gevraagd wordt of
u bezwaar heeft dat er een stagiaire aanwezig is
bij het gesprek of consult. Wilt u meer weten zie
dan de website www.overgangsconsulente.com
of bel met José la Croix , tel. 0575-560381.

Verpleegkundige en overgangs-

consulente
Het Erasmus MC heeft in nauwe samenwer-
king met de Vereniging Verpleegkundig
Overgangsconsulente (VVOC) een opleiding
tot verpleegkundig overgangsconsulente
ontwikkeld.



DE AGENDA
We hebben een nieuwe rubriek: De agenda. In deze rubriek proberen we zoveel moge-
lijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw
evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch,
tel. (06) 10 68 73 20.

Datum Activiteit Plaats Tijd
18-2 Diavertoning ‘van Oslo tot ….. Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
20-2 Wafels bakken De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
25-2 Bowlen Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
27-2 Gezelschap spellen De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
03-3 Lezing ‘dementie en omgeving’ De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
23-3 Bustocht lentetuinen Drempt, Hummelo en Keppel 13.00 uur
25-3 Bowlen Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
14-4 Cultureel uitstapje Delft Drempt, Hummelo en Keppel hele dag
22-4 MuseumPlusBus Mauritshuis Vanaf De Bongerd Steenderen hele dag
17-5 MuseumPlusBus Hermitage Vanaf gez.centrum Hoog-Keppel hele dag

ALGEMEEN
Open dag nieuwe gemeentehuis op 20 februari 2010   
U bent van 09.00 tot 16.00 uur van harte welkom op de Elderinkweg 2. Tijdens de open
dag kunt u het hele gebouw bekijken en en passant genieten van verschillende
muziekuitvoeringen van Bronckhorster bands en verenigingen. Voor de kinderen is er
een speciale ruimte. Natuurlijk staat voor iedereen een hapje en drankje klaar. 

Cursus Wegwijs in Regelland
Iedereen heeft regelmatig te maken met allerlei regelingen en de daarbij horende
formulieren. Verzekeringen, huur- en zorgtoeslag, leningen; voor al dit soort zaken is
het belangrijk dat u weet waar u recht op hebt en hoe u het kunt aanvragen. Wilt u
hier meer over weten, volg dan de cursus Wegwijs in Regelland. Zie voor meer infor-
matie op de gemeentepagina.

Verkiezingen
Op 3 maart 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Bronckhorst. Voorwaarde om
te kunnen stemmen is wel dat u een geldig identiteitsbewijs en een stempas heeft. Dit
is het gevolg van een wijziging in de Kieswet. Ook wanneer u iemand anders machtigt
om namens u te stemmen, heeft de gevolmachtigde een kopie van uw legitimatie-
bewijs nodig. Controleer daarom de geldigheid van uw legitimatiebewijs en neem
deze mee op 3 maart! Het zou zonde zijn als uw stem verloren zou gaan omdat u uw
identiteitsbewijs niet bij u heeft.

Helpdesk Dementie
In het vorige artikel van SSWB algemeen werd gemeld dat Ziekenhuis Slingeland en
Sensire samen de Helpdesk Dementie hebben opgezet. Dat is niet geheel correct. Het
is opgezet vanuit het netwerk Transmurale zorg, waarin deze partijen naast anderen,
waaronder ook Markenheem, participeren. De trajectbegeleider van de Helpdesk
Dementie fungeert als aanspreekpunt, vraagbaak en vertrouwenspersoon en begeleiden
de mensen in de beginfase van de ziekte maar ook in de latere stadia. Daarnaast
regelen en bemiddelen ze in de zorg voor de patiënt, en coördineren het zorgtraject.
Ze werken o.a. samen met de huisarts, de wijkverpleegkundige en de klinisch geriater.
De helpdesk is opgezet voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij kunnen
al een beroep doen op de helpdesk in de beginfase van de ziekte, maar ook in latere
fases van de ziekte. Een patiënt kan zichzelf aanmelden, maar dat kan ook een partner,
ouder, vriend of familielid doen.
Aanmelden kan telefonisch bij de Helpdesk Dementie op telefoonnr. (0314) 32 91 91
of via e-mail: helpdeskdementie@slingeland.nl

Wij vragen u om zich ruim vóór de startdatum van onderstaande activiteiten
aan te melden.

Intratuin te Duiven
Op dinsdagmiddag 23 maart wordt een gezellige bustocht georganiseerd naar de Lente
tuinen van Intratuin te Duiven. U kunt uw rolstoel/rollator meenemen, (er is geen rol-
stoellift in de bus aanwezig). Vertrek is: om 13.00 uur vanaf Hyndendael te Hummelo,
om 13.05 uur vanaf Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel, om 13.10 uur vanaf
Dorpshuis te Drempt. De terugreis is om 16.30 uur vanaf Intratuin te Duiven. Eigen
bijdrage € 4,00 inclusief vervoer, koffie/thee en traktatie. Opgave via het secretariaat.
Tel. (0314) 38 02 32.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel, tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur

✁

Koken voor mannen
Naar aanleiding van het succes van de vorige kookcursus-
sen worden door de heren Theo Grob en René Corbeek
weer 8 kooklessen gegeven in ’t Hart van Hummelo. Koken
geeft plezier en is een waardevolle bezigheid. U kunt er
familie en vrienden mee verrassen. 
De cursus is op dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur
waarna de deelnemers hun creaties gezamenlijk in het
restaurant nuttigen. De prijs is € 100,- voor 8 lessen. Start
dinsdag 9 maart. Aanmelding via het secretariaat. 

In Balans, de cursus die u leert vallen en opstaan
Voor de tweede keer wordt de cursus georganiseerd en  is
gericht op het voorkómen van valongelukken. In 4 bijeen-
komsten worden informatie- en bewegingsoefeningen
aangereikt. Die zijn van belang bij het in balans blijven en
voorkómen van het vallen. U kunt hiermee botbreuken en
kneuzingen voorkomen. Iedereen die zich door dit onder-
werp voelt aangetrokken kan deelnemen. De cursus wordt
gegeven door consulente mevrouw Conny Kentin van
de Gelderse Sportfederatie. Het zijn 4 bijeenkomsten van
2 uur in de huiskamer van het centrum. Start: donderdag
4 maart van 09.30 - 11.30 uur. Kosten € 20,- voor 4 lessen.
Aanmelding via het secretariaat. 

Kunstbus: ontdek Delft
Delft, woensdag 14 april 2010. Na koffie met gebak gaan
we Delft in met een bezoek aan de Nieuwe Kerk met een
diepe historie. Willem van Oranje werd hier op 10 juli
1584 door Baltazar Gerards vermoord en ligt in deze kerk
begraven. Sindsdien is de Nieuwe Kerk de laatste rust-
plaats voor leden van het Koninklijk Huis. In’t Karrewiel
wordt u een koffietafel aangeboden, om vervolgens met
een rondvaart in Delft de historische sfeer zelf te ervaren.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Kosten € 50,- voor
een totaal verzorgde gezellige dag.

Hermitage Amsterdam
De Museumplusbus rijdt op maandag 17 mei naar het mu-
seum De Hermitage te Amsterdam. Deze tocht is gratis en
bedoeld voor minder validen en rollatorgebruikers. Er is
geen rolstoellift in de bus aanwezig. Het vertrek is om
9.00 uur vanaf het Gezondheids Centrum te Hoog-Keppel.
U komt in de namiddag weer terug. U kunt zich aanmel-
den via het secretariaat.

Tai Chi cursus 
Dit is een doorlopende cursus waarbij instromen mogelijk
blijft. Deze cursus is gericht op gezondheid, welzijn en
ontspanning. De bewegingen zijn langzaam en kunnen
zowel staand als zittend worden uitgevoerd. Er wordt niets
geforceerd, elke beweging wordt vanuit ontspanning
gedaan. Door het beoefenen van Tai-Chi  gaat de energie in
uw lichaam weer stromen en wordt de ademhaling
dieper. U komt weer in balans met uzelf en voelt zich
lekkerder in uw vel zitten.    
De volgende cursus, onder leiding van Francis Arntz wordt
gegeven in het centrum op dinsdagmorgen van 10.00 tot
11.00 uur. Kosten € 75,- voor 10 lessen. Start 23 maart. 

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele
plaatsen vrij op dinsdag- en woensdagmorgen. De oefenin-
gen worden op maat aangeboden onder deskundige bege-
leiding van een fysiotherapeut. Ook mensen van buiten de
regio Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats:
Fysioplusruimte in het centrum te Hoog-Keppel. Tijd: van
10.00 - 11.00 uur. Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Nordic walking mist nog enkele deelnemers
Met de lente in aantocht kunt u heerlijk in groepsverband
wandelen. De startdatum laat even op zich wachten om-
dat  er nog deelnemers te kort zijn voor een volledige
groep. Tijd: op zaterdag van 9.15 - 10.15 uur waarna in het
Centrum koffie/thee gedronken kan worden. Start is op
het plein te Hoog-Keppel. Kosten €50,- voor 5 lessen inclusief
gebruik van poules. Na de cursus kunt u iedere zaterdag-
morgen wandelen in groepsverband, met koffie/thee als
afsluiting.

Koersbal
Op iedere donderdagmiddag kunt u deelnemen aan het

koersballen. Het is een verrassend en gezellig spel. Er
wordt veel gelachen en het blijft spannend tot de laatste
worp van de bal Plaats: huiskamer van het Centrum. Tijd:
van 13.45 - 15.30 uur. Kosten: geen. Opgave via formulier
of telefoon en vervoer kan geregeld worden.

Mandala tekenen
Het maken van een mandala is heel eenvoudig en ieder-
een kan een mandala maken. Het resultaat is altijd verras-
send en elke mandala is oorspronkelijk en mooi. Het geeft
rust en is een plezierige vorm van concentratie en ont-
spanning. De cursus wordt gegeven op donderdagmorgen
van 09.30 - 11.30 uur in het centrum. Kosten € 80,- voor
6 lessen inclusief materiaal en gegeven door mevrouw
Aleida Hendriks. Er kunnen nog enkele deelnemers bij. 

Computercursussen 
gegeven door de heren Jan Everts en Ton Sandifort
Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Deze cursus
wordt in een kleine groep (5 personen) gegeven, zodat aan
elke deelnemer voldoende aandacht besteed kan worden.
Basisvervolgcursus
Start: don. 4 maart van 20.00 - 21.30 uur. Kosten: € 25,- voor
5 lessen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Foto bewerken
We gebruiken het Picasso-programma. Start: op 3 en 4 maart
van 20.00 - 21.30 uur. Kosten: € 25,- voor 5 lessen.

Club 60+
Op 18 februari komt de heer Heij van het IVN met een dia-
serie als titel: Van Oslo tot Noordkaap in het Dorpshuis te
Drempt. Aanvang 14.00 uur. Op 17 maart verzorgt de heer
B. Stoltenberg een lezing In en om de Boerderij. Aanvang
14.00 uur in het Dorpshuis te Drempt.
Inlichtingen bij Dinie Bloememdaal tel. 0313-479532. 

Bowlen
Het bowlen onder leiding van Jan van Hagen is in het
Dorpshuis te Voor-Drempt. De middag is voor iedereen uit
onze gemeente toegankelijk. Tijd 14.00-16.00 uur. 
Kosten € 4,- per keer. Data: 25 februari en 25 maart.
Informatie bij Jan van Hagen tel. 0313-472920.

Nooit te oud voor vakantie
Stichting Mens en Samenleving organiseert een voorlich-
tingsmiddag over vakantiemogelijkheden voor ouderen.
U bent nooit te oud voor vakantie, daar is de stichting van
overtuigd. Zij doen daarom hun best de eventuele belem-
meringen om  op vakantie te gaan voor u weg te nemen.
Toegang is gratis. Opgave via het secretariaat. Plaats: in de
huiskamer van het centrum te Hoog-Keppel. Datum:dins-
dag 20 april van 14.00 - 16.00 uur.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdagmiddag
van 13.30 tot 14.00 uur en op donderdagochtend van 9.00
tot 09.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.

Opgave  voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan. Tel. (0314) 38 02 32 of ant-
woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag
en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.
De cursusopgave kunt u sturen naar:
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, Burg. van
Panhuysbrink 1E, 6997 AA  Hoog-Keppel.

CURSUSOPGAVE-FORMULIER

Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/activiteit:

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

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

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

Naam:........................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................

Postcode/woonplaats:..............................................................................................

Tel.nr.: ......................................................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................................................

❑

❑

❑
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Zwil.

B. Smolt.

C. Dufteg.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

ONZICHTBARE ZIEKTE
Reuma heet ook wel de onzichtbare
ziekte. Ruim 2,3 miljoen mensen in
Nederland moeten rekening houden
met hun ziekte bij alles wat ze doen.
En dat geldt niet alleen voor oudere
mensen: 3.000 kinderen in Nederland
hebben geen onbezorgde jeugd als ge-
volg van reuma. Zij kunnen niet vrij-
uit spelen met leeftijdsgenoten door
pijn en beperkingen van hun bewe-

gingsapparaat. Ook het vaak zware
medicijngebruik met bijwerkingen zo-
als misselijkheid beperkt de levens-
kwaliteit. Reuma drukt op de samen-
leving als geheel. Tweederde van alle
reumapatiënten is jonger dan 65 jaar
en behoort tot de arbeidsbevolking.
De lagere arbeidsproductiviteit als ge-
volg van ziekteverzuim en arbeidson-
geschiktheid en de zorgverlening kos-
ten zo'n 13 miljard euro per jaar. Kort-
om: reuma is een maatschappelijk
probleem waarvan we ons nog te wei-
nig bewust zijn.

STEUN VAN IEDERE
NEDERLANDER NODIG
Reuma zo snel mogelijk de wereld uit-
helpen is alleen mogelijk met voortdu-
rend onderzoek naar medicijnen en
behandelmethoden. Er is al veel be-
reikt, dankzij het hoge niveau van Ne-
derlands reumaonderzoek. Het Reu-
mafonds financiert dit onderzoek,
geeft voorlichting en vraagt maat-
schappelijke aandacht voor de ziekte.
Voor deze inspanningen krijgt het
Reumafonds geen overheidssubsidie.
Daarom is het geld dat met de jaarlijk-
se collecte wordt opgehaald hard no-
dig.

Start collecteweek
Reumafonds
Het Reumafonds start binnenkort
met de jaarlijkse, landelijke collec-
te. In de week van 7 t/m 13 maart
2010 zal een van de ruim 65.000 lan-
delijke vrijwilligers ook langs uw
deur komen om geld in te zamelen
voor de bestrijding van reuma. Een
ingrijpende, vaak onzichtbare
ziekte die in Nederland één op de
vijf mensen boven de twintig jaar
treft. In totaal ruim 2,3 miljoen
mensen, die als gevolg van reuma
leven met pijn en beperkingen. On-
derzoek en ontwikkeling van be-
handeling en medicijnen tegen de-
ze ingrijpende, onzichtbare ziekte
kan op termijn leiden tot gene-
zing. Daar is nog veel geld voor no-
dig.

Tot op heden kunnen particulieren en
bedrijven bij Teeuwen Opslag opslag-
ruimtes huren vanaf 1 m2 tot een
grootte van 50 m2. De ruimtes worden
door particulieren gebruikt om inboe-
del op te slaan tijdens een bijvoor-
beeld een verbouwing of verhuizing.
De nieuwe grote opslagruimtes ko-
men op de begane grond en worden
voorzien van grote overhead deuren
in de gevel. "De ruimtes zijn hierdoor
zeer geschikt voor bedrijven en zzp'ers

die bijvoorbeeld hun voorraden, ge-
reedschappen, machines en dergelijke
willen opslaan", zegt Dirco Teeuwen.

"Wij willen gelnteresseerden graag
uitnodigen voor een geheel vrijblijven-
de bezichtiging. Zodat men zelf kan
bekijken hoeveel ruimte men nodig
dient te hebben. Meestal heeft men
uiteindelijk voldoende aan een kleine-
re en dus voordeligere ruimte dan
men eerst dacht." , aldus Jan Teeuwen.
Kijk voor meer informatie op de websi-
te www.teeuwenopslag.nl. Ook kunt u
een e-mail sturen naar info@teeuwen-
opslag.nl of telefonisch contact opne-
men met Jan Teeuwen, tel.nr. 06-
10433358.

Opslagruimtes Teeuwen Opslag
Vorden - Teeuwen Opslag, gevestigd
aan de Dienstenweg in Vorden,
gaat vanaf maart 2010 ook grote
opslagruimtes aan bedrijven ver-
huren. De ruimtes variëren in
grootte van 50 m2 tot 156 m2.

Deze tweede zondag in de Veertig
Dagen Tijd, in de weken voor Pa-
sen, is het thema: ‘Veertig dagen:
vloek of zegen?’ Veertig dagen van
bezinning, vasten en bewustwor-
ding, toelevend naar het grote
feest van Pasen. Waarom zou je
hiermee bezig zijn? We gedenken
in deze weken de weg van Christus
en staan daarbij stil bij Zijn beteke-

nis voor onze wereld in nood. Veer-
tig dagen was Hij in de woestijn
aan het begin van die weg. Veertig
dagen ook gaf Jona, volgens het Bij-
belverhaal, nog maar voor de door
hem vervloekte “wereld”, de stad
Ninevé. Maar God wil de stad juist
redden. Hij wil, dat wij zegenend
aanwezig zijn in onze samenle-
ving. Het verhaal van Jona werkt
als een spiegel voor vandaag: den-
ken we negatief of positief, wat ver-
wachten we van God en van men-
sen, hoe staan wíj in onze wereld? 

Voorganger is ds. Aleida Blanken,
organiste mevrouw Ineke Eenink.
Alle belangstellenden zijn van har-
te welkom in de Goede Herder Ka-
pel op 28 februari. Contactper-
soon: Hannie Bulten, tel 467569.

Vier-de-Zondag in de
Goede Herder Kapel
Zondag 28 februari om 10.15
uur luidt het klokje van de Goe-
de Herder Kapel weer voor allen
die samen een inspirerende vie-
ring willen meebeleven. Vier-de-
zondag: deze diensten worden
maandelijks voorbereiden mee
geleid door een kleine werk-
groep in overleg met de voor-
ganger.

Tijdens de workshop wordt gestart in
de tuin en daarna wordt samen een

lunch met producten uit de tuin be-
reid. Tevens worden jams, chutneys en

zoetzuren in pot gemaakt. Van maart
tot oktober is er maandelijks één
workshop zodat het hele seizoen ter
sprake komt. 
Informatie bij Marijke Hilderink, Keij-
enborg. Zie contactjes.

Koken uit eigen groenten- en kruidentuin Workshop

Keijenborg - De groenten en kruiden het hele jaar door, aanleg, zaaien, on-
derhoud en oogsten. En met die oogst, wat wordt ermee gedaan? In pot of
diepvries? Het aller lekkerst? Direct opeten!

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek
Team Bronckhorst
Dr. Grashuisstraat 2 Zelhem
Vrije inloop maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur

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

Steenderen, Dr. A. Arienstraat 33a 
Spreekuur wijkagent (Hans de Voer) dinsdag van 13.00 - 15.00 uur

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

Vorden, Zutphenseweg 26
Spreekuur wijkagent (Jacques Tabor) dinsdag van 10.00 - 12.00 uur

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

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

0900 - 8844 voor minder spoedeisende zaken

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

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

0800 - 7000 Meld Misdaad Anoniem

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

Huiselijk geweld is niet normaal
Wanneer zoek jij hulp?

Huiselijk geweld komt voor in alle sociaal economische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse
samenleving. Oók in de gemeente Bronckhorst. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn in de meeste geval-
len vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen. Landelijk gezien ligt aan 34% van
de gevallen van moord en doodslag huiselijk geweld ten grondslag. Dat is meer dan het aantal afrekenin-
gen in het criminele circuit. Bij het politieteam Bronckhorst komen relatief weinig meldingen en aangiftes
van huiselijk geweld binnenkomen, toch ís het er. En dat is onacceptabel.

Wat is huiselijk geweld precies?
Word je geslagen? Word je uitgescholden? Worden je dingen verboden? Word je bedreigd of gestalkt? Moet
je tegen je zin seks hebben of je geld afgeven? En is je partner, je vriend(in) of je ex daar verantwoordelijk
voor? Of een van je kinderen, een familielid of een (huis)vriend? Dan ben je slachtoffer van huiselijk geweld.
Misschien denk je dat het je eigen schuld is en schaam je je dat het jou overkomt. Maar huiselijk geweld
kán niet en mág niet. Het is strafbaar. 

Zoek hulp
Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Daarom is het goed om hulp te zoeken. Dit doe je door contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844, maar ook bij de volgende instanties kun je terecht:

• Steunpunt Huiselijk Geweld Oost- en Midden-Gelderland
Het Steunpunt Huiselijk Geweld is 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op 0900-
126 26 26 (5 cent per minuut) 
E-mail: info@huiselijkgeweldgelderland.nl / Website: www.huiselijkgeweld.nl
Alle inwoners van de gemeente Bronckhorst kunnen bij het steunpunt terecht voor advies, informatie en
hulp als het gaat om huiselijk geweld. 

• Bureau Slachtofferhulp
Telefoon 0900-0101 (lokaal tarief). Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur
Website: www.slachtofferhulp.nl

• Sensire
Telefoon: 0900-8856 (lokaal tarief) 
E-mail: info@sensire.nl / Website: www.sensire.nl

OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES
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3. Knopenlaantje gesnoeid.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 36 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Heropening Herstellingsoord.

1. Eeuwfeest ‘t Hoge, mei 1979. Het Pannenkoekenteam,
v.l.n.r.: mw. Kapper; mw. Ruesink; mw. Huetink;

mw. Bulten; mw. Groot Wassink.

3

2



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

... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

INFO@ISENDOORN.NL WWW.ISENDOORN.NL

Graag van tevoren schriftelijk of telefonisch opgeven.

Lage Weide 1, 7231 NN Warnsveld. Tel.: 0575 468520

Contactpersoon: mevrouw M. ter Horst, afdelingsleider tto

E-mailadres: hrs@isendoorn.nl

Onbegrensd
leren

Limitless
learning

7
MAART2010

JIJKOMTTOCHOOK?

ISENDOORNCOLLEGE
ZONDAG 7 MAART 2010

Aanvang 15.00 uur, eindtijd 17.00 uur

Lage Weide 1 in Warnsveld

TWEETALIG
ONDERWIJS

VOORLICHTINGSMIDDAG

Uitnodiging
Na een jaar van veel veranderingen is er op vrijdag 26 februari en zaterdag
27 februari een open dag in het nieuwe pand van Krabben Orthopedische
Schoentechniek aan de Kerkstraat 20 in Harreveld.

U bent op vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur of op zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur welkom om een kijkje te nemen in onze orthopedische schoenmakerij.

Anne Marie Griffioen,
Walter Krabben & Jan Adema

Kerkstraat 20, 7135 JL  Harreveld
Leharstraat 9, 7132 AS Lichtenvoorde
T 0544 377308 - F 0544 3771661
E info@krabbenost.nl - www.krabbenost.nl



Zoals elk jaar wordt deze viering
wereld wijd gehouden. Elk jaar is er
een ander land die de liturgie maakt.
Dit jaar is het Afrikaanse land  Kame-

roen, die dit gedaan heeft. Het thema
van deze dienst is Alles wat adem
heeft. Men is van harte welkom om sa-
men een fijne viering te hebben. De
avond begint met een kopje koffie.
Mocht men nog vragen hebben of het
leuk vinden om te helpen kan men
contact opnemen met G. Hiddink, tel.
(0575) 44 11 54.

Wereldgebedsdag
Wichmond - Op vrijdagavond 5
maart wordt er in Wichmond in
zaal Withmundi een wereldgebeds-
dag viering georganiseerd.

Het Stedelijk Dalton College doet mee
aan een proef waarbij flexibel geex-
amineerd wordt. Leerlingen kunnen
daarmee eerder examen doen in enke-
le vakken of in het hele vakkenpakket. 

Iris Berenpas is volgens dhr. van Ros-
sum de eerste scholier in Nederland
die het VMBO-TL in dit tempo door-
lopen heeft. 

Iris gaat verder studeren aan het
Graafschap College te Doetinchem. Ze
is daar begin februari midden in het
1e leerjaar MBO 4 verpleegkundige in-
gestroomd. 

Haar uiteindelijke doel is om bij de
geneeskundige dienst van de Konink-
lijke Marine de wereld te gaan verken-
nen.

Ze deed er 3,5 jaar over

VMBO-TL diploma 
half jaar eerder

Vorden - Iris Berenpas (16 jaar) heeft maandag 15 februari jl. van haar
afdelingsleider dhr. R. van Rossum haar VMBO - TL diploma gekregen.
Ze is daarmee een half jaar eerder dan haar klasgenoten.

De Wereldgebedsdag heeft een lange
traditie. In 1887 riepen Amerikaanse
vrouwen op tot een gebedsdag in hun
land. Deze oproep is uitgegroeid tot
een gebedsdag in ongeveer 170 lan-
den. Sinds 1929 wordt ook in Neder-
land hieraan deelgenomen. 
De viering voor 5 maart is voorbereid
door vrouwen uit KAMEROEN, een
land dat in West-Afrika ligt tussen Ni-
geria, Tsjaad, Congo en Gabon aan de

baai van Biafra. Er wonen ruim 18 mil-
joen mensen, waarvan de helft op het
platteland. De belangrijkste godsdien-
sten zijn het Christendom, de Islam en
het Animisme. Ook Kameroen wordt
zwaar getroffen door Aids en HIV: 79%
van de bevolking tussen de 15 en 49
jaar is besmet.
Het Nederlands Comité heeft in sa-
menwerking met het Luxemburgs Co-
mité gekozen voor de volgende projec-
ten:
Het opzetten en uitbreiden van een
lesprogramma over Aids- en HIV-pre-
ventie in de sloppenwijken van de
hoofdstad Yaoundé en mogelijkheden
scheppen voor een educatieproject on-
der de allerarmste bevolkingsgroepen.
Het opzetten van een centrum in
Efoulan waar Aidswezen en kinderen
in een kwetsbare positie worden opge-
vangen. Jeugdproject: Aanschaf van
schoolboeken en een schoolbusje in
Sangmélima, zodat 1800 van de arm-
ste kinderen naar school kunnen.

Wereldgebedsdag
Vorden - De jaarlijkse Wereld-
gebedsdag wordt gehouden op vrij-
dagavond 5 maart in de gerefor-
meerde kerk m.m.v. ensemble "Ite
Missa Est" en organist Cees van
Dusseldorp. De wereldwinkel zal
aanwezig zijn met produkten uit
o.a. Kameroen. Ook in "de Wehme"
zal in de weeksluiting aandacht ge-
geven worden aan Wereldgebeds-
dag d.m.v. verkorte liturgie. Het
thema zal zijn: alles wat adem
heeft.

Ook in Vorden waren collectanten
actief. Ruim 800 euro werd er bijeen-

gebracht! Een mooi bedrag waarvoor
Amnesty gevers hartelijk wil bedan-
ken. 

Amnesty Vorden dankt de collectan-
ten voor hun inzet.

Opbrengst collecte
In de week van 7 t/m 13 februari was
er de landelijke collecte voor het
werk van Amnesty International.

Op de 1e beide avonden streden maar
liefst 26 teams voor een plek in de
achtste finale. De straten De Wogt,
Vogelzang en de Baron van den Heij-
denlaan waren samen met 16 teams
van de partij! De ploegen die fanatiek
en met veel enthousiasme de strijd
met elkaar aan gingen, werden boven-

dien ondersteund door een schare
zeer enthousiaste supporters. Een
sfeer van jewelste. De teams uit de
Beeklaan, de Kempe en Okhorst waren
een echte ‘sta-in-de weg’ voor de favo-
riete teams. Het team van de Hack-
forterweg was vooraf de gedoodverfde
favoriet. 

Deze rol kon het in de finale niet waar
maken want het was Vogelzang 1 die
na een spannende strijd als de terech-
te kampioen de grote beker in ont-
vangst mocht nemen. 

Het was met name Jan Krijt die in de
adembenemende slotfase het hoof
koel wist te houden. Hij gaf de door-
slag voor de overwinning van ‘zijn’
Vogelzang. In de strijd om de derde
plaats won het team van De Wogt zeer
overtuigend van het team Beeklaan.

Vogelzang winnaar stratendarten
Wichmond. Het stratendarttoernooi dat de afgelopen dagen (vrijdag t/m
zaterdagavond) in café D’n Olde Kriet in Wichmond werd gespeeld, trok
een record aantal deelnemers. Het toernooi werd georganiseerd door
Dartteam Bie- Kriet.

Brian Bel, die de plannen namens de
jongeren presenteert, zei dat het doel
van dit plan is: ‘Om zonder problemen
samen te zijn en dat ouders ook weten
waar je bent, want op straat hangen is
immers niet goed voor je.’ De jonge-
ren willen verschillende avonden or-
ganiseren voor verschillende leeftijds-
groepen. Voorbeelden van activiteiten
zijn: open avonden, karaoke, viswed-
strijd, dartwedstrijd, Dj-avonden, the-
ma avonden, sponsorloop. In het plan
dat de jongeren presenteren staat ver-
der wie er bij betrokken zijn, wie de
initiatiefnemers zijn, wie de vrijwilli-
gers. Huisregels moeten duidelijk ma-
ken wie er naar binnen mogen, hoe
om wordt gegaan met alcohol en ro-
ken, omgang met de buurt, rustig aan-
komen en vertrekken en het oprui-
men van de rommel.

Burgemeester Henk Aaldering deelde
complimenten uit aan de initiatiefne-
mers en aan Brian Bel voor zijn pre-
sentatie. Ook wethouder Ab Boers is
van mening dat het positief is wat de
jongeren die avond hebben gepresen-
teerd. ‘De gemeente geeft geen geld
voor feesten of “hangen”, maar kan
wel geld beschikbaar stellen voor het
opzetten en ontwikkelen van activitei-
ten. Als er een uitgewerkt plan ligt
met een begroting kan er verder naar
gekeken worden’, aldus wethouder
Boers. Ook jongerenwerker Wilfried
Olde Hartman is blij met de initiatie-
ven die de jongeren hebben ontwik-
keld: ‘Dit is waar jongerenwerk om
draait, eigen initiatieven van jongeren
en ouders die dit ondersteunen.’ De
aanwezige wijkagent gaf aan dat hij
wil meedenken over het deurbeleid.

Hij heeft hier ervaring mee opgedaan
bij Try Out in Zelhem. Marcel Lefe-
rink, voorzitter van de VOV besprak
mogelijkheden hoe men ten behoeve
van dit project geld kan verdienen. 

Het plan dient overigens nog verder
uitgewerkt te worden. Zo is er inmid-
dels overleg gevoerd met het bestuur
van het Dorpscentrum die ook de zeg-
genschap heeft over het gebruik van
het Stampertje. Ook moet er nog een
dekkende begroting opgesteld wor-
den. Men gaat er niet van uit dat de ge-
meente alles zal betalen.’ De jongeren
en initiatiefnemers gaan met de hulp
van de jongerenwerker het plan ver-
der uitwerken. 

Maandagavond 1 maart is er om 19.30
uur in hotel Bakker een bijeenkomst
waar de ‘prille’ stichting haar plannen
zal presenteren. Belangstellenden zijn
hierbij van harte welkom, maar ook
mensen die als vrijwilliger actief wil-
len zijn of jongeren die geïnteresseerd
zijn in de plannen.

Initiatief Vordense jongeren positief
gewaardeerd
Vorden. Onlangs hebben de Vordense jongeren hun plannen voor het ont-
wikkelen van activiteiten in Vorden aan de gemeente, ouders, jongeren-
werkers, politie, de Vordense Ondernemersvereniging en het Jekk gepre-
senteerd. De Vordense jeugd wil twee keer per week in het Stampertje in
Vorden een avond organiseren voor jongeren uit Vorden/ Bronckhorst.

Na een vertraagde vlucht naar Johan-
nesburg, kwam het gezelschap na een
hotelovernachting, een dag later aan
in Livingstone. Ze maakten een eerste
kennismaking met de stad en er werd
een start gemaakt met de diverse sta-
ges bij de kliniek en de verschillende
scholen. Ook wordt op het land ge-

werkt. Inmiddels hebben ze klamboes
en ventilatoren op hun kamers gekre-
gen en beginnen al een beetje te wen-
nen aan de temperatuur. In het gasten-
boek schrijft Yornik Onstenk: “Het is
hier echt onbeschrijfelijk geweldig!
Wat geweldig, al die berichtjes! Nog 10
dagen en dan is het al weer af. Maar

daar denken we niet aan.” Joeri Mok-
kink schrijft: “Hallo iedereen. We zit-
ten nu al weer op de 7e dag, het gaat
echt heel snel hier. 

Vooral het bouwen is hard werken,
maar het is erg leuk omdat alle kinde-
ren zo vaak komen kijken en van alles
van je willen weten.“ 

Wie het project wil volgen of er meer
over wil weten, kan kijken op de web-
site: www.isendoornzambia.nl

Bronckhorster Leerlingen van het Isendoorn College naar Zambia

De eerste week in Livingstone

Een groep van 15 vierdejaars havo en vwo leerlingen en drie docenten van
het Isendoorn College in Warnsveld verblijven momenteel voor een werk-
stage in Zambia. Joeri Mokkink uit Baak, Annelie de Graaf en Ezra Goud-
zwaard uit Vorden en Yornik Onstenk uit Steenderen horen daarbij.

De groep leerlingen van het Isendoorn College bij een van de scholen.



Met de extra mogelijkheden kan het
Ruurlose bedrijf haar klanten ook in
de toekomst uitstekend bedienen. Het
bedrijf gespecialiseerd in het beden-
ken én maken van gezichtsbepalende
kartonnen verpakkingen, kan daar-
door de ingeslagen weg voortzetten,
namelijk groei. "De nieuwe drukpers
biedt alle mogelijkheden. Het levert
ons en onze klanten duidelijk voor-
deel op, zoals snelle levertijden, een
grote flexibiliteit en de allerbeste kwa-
liteit", zegt Ingrid Wensing, directeur
van Zalpak. "We werken nu met twee
ploegen en er is altijd een derde ploeg
voor spoedopdrachten beschikbaar.
Zalpak blijft daardoor erg flexibel."
Zalpak heeft naast een hypermodern
machinepark haar dienstverlening
prima op orde. Het team van 30 vak-
kundige en betrokken medewerkers
ontwikkelt innovatieve concepten en
verwerkt ze tot hoogwaardige verpak-
kingen. 'Creators in Packaging', luidt
de veelzeggende slogan. Veelal gaat
het om maatwerkoplossingen die
door de afdeling productontwikkeling
worden bedacht. Het gehele proces
vindt onder één dak plaats. Van gra-
fisch ontwerp tot en met het eindpro-
duct, Zalpak houdt alles in eigen
hand. Ook de grondstoffen zijn op
voorraad beschikbaar. "Het gehele pro-
ductieproces vindt hier plaats. Daar-
door kunnen we snel schakelen", al-
dus Wensing. 

Het professionele kartonnagebedrijf
Zalpak is sterk in conische verpakkin-
gen. "Daardoor kunnen we inspelen
op de sterke vraag naar karton. Karton
is erg in trek. Dat komt door de gunsti-

ge eigenschappen. Het heeft een uit-
stekende bedrukbaarheid, is gemakke-
lijk af te vullen, snel te produceren en
is goed te combineren met een am-
bachtelijke uitstraling. Je ziet steeds
vaker een vorm van karton als verpak-
king met een ambachtelijke uitstra-
ling, zoals bijvoorbeeld bij broodver-
pakkingen", constateert salesmanager
Ronald Zwaga. Het bedrijf met een in-
novatief en duurzaam karakter slaat
regelmatig nieuwe wegen in om klan-
ten te ondersteunen. De omzet komt
voor een groot deel uit de foodmarkt.
Het gaat dan vooral om verpakkingen
voor snacks, groente en fruit, kant-en-
klaar maaltijden, sandwiches, wraps
en brood. De retail is een groeimarkt.
"We zijn tot veel in staat", constateert
salesmanager Ronald Zwaga. "Dat
heeft te maken met onze zeer betrok-
ken werkwijze. We denken met de
klant mee en komen zo samen tot een
uitgekiend concept." Het bedenken en
maken van verpakkingen voor bake-
off producten neemt een vlucht. Dat is
niet alleen mogelijk in golfkarton,
maar ook in dubbelwandige vouwkar-
ton schalen. "Ze kunnen bij ons zowel
aan de binnen- als buitenzijde migra-
tievrij worden bedrukt en daarna in
de oven worden gezet. Ook daarmee
hebben we een voorsprong."

Zalpak is in hoogste standaard, catego-
ry 1, gecertificeerd door het British
Retail Consortium (BRC). Het gaat om
de Global Standard For Packaging and
Packaging Materials. Verder heeft het
bedrijf duurzaamheid hoog in het
vaandel staan. Dat komt tot uiting in
de FSC-certificering.

Motto Zalpak: 
Investeren en innoveren

Ruurlo - Investeren en innoveren. Zalpak wil met die strategie haar sterke
positie behouden. Een goed voorbeeld daarvan is de aanschaf van een
nieuwe drukpers. Met de technisch zeer geavanceerde Roland 705LV is Zal-
pak klaar voor de toekomst.

Directeur Ingrid Wensing van Zalpak bij de nieuwe drukpers.

In de finale stonden twee groepen van
vijftien leerlingen. Zij kregen drie stel-
lingen voorgelegd waarvan ze steeds
beurtelings als voor- of tegenstander
de jury van hun standpunten moesten
zien te overtuigen. De jury bestond uit
Theo Heere, oud-burgemeester van
Zelhem, Thomas Kleinveld, trainer Ne-
derlands Debat Instituut en wethou-
der Ab Boers. Debatleider was Arthur
Noordhuis. 

De twee debatteams werden aange-
moedigd door veel scholieren. Het
ging er spannend aan toe in de raads-

zaal en mede door de grote belangstel-
ling was er veel sfeer. Diverse spandoe-
ken waren er te zien als ondersteu-
ning. De drie stellingen waarover ge-
debatteerd werden waren: ‘Alle basis-
scholen in de gemeente Bronckhorst
moeten een keer paar maand dorp en
natuur schoonmaken’. Tweede stel-
ling: ‘Elke keer dat je iemand pest,
moet je diegene 5 euro boete betalen’.
Derde stelling: ‘Er moet een kinder-
burgemeester gekozen worden’. Na ie-
dere stelling gaf de jury commentaar
over datgene wat de voor- en tegen-
standers zeiden. Beide teams kregen

veel complimenten en aanmoedigin-
gen van de jury. Daarmee kregen de fi-
nalisten nog meer zelfvertrouwen.
Uiteindelijk bleek het vak ‘rood/geel’
net iets beter dan het andere vak. Bur-
gemeester Henk Aalderink bedankte
op het eind van de dag de ouders, leer-
krachten, de jury en de griffie voor
hun inzet. Vervolgens reikte hij de me-
dailles (goud en zilver) uit aan de twee
groepen. 

De winnende scholen zijn: Rozen-
gaardsweide uit Hengelo, St. Martinus
uit Baak, Jan Ligthart uit Zelhem, De
Garve uit Wichmond en De Vordering
uit Vorden. Zij gaan 17 april aanstaan-
de naar Den Haag voor de landelijke fi-
nale van het Debattoernooi Basisscho-
len.

17 April finale in Den Haag

Leerlingen basisscholen in
Bronckhorst sterk in debat

Hengelo - In het gemeentehuis van Bronckhorst werd op dinsdag 9 fe-
bruari de finale van het Jongerendebattoernooi gehouden. Op 19 en 21 ja-
nuari waren de voorrondes. Leerlingen van de groepen 7 en 8 van zestien
basisscholen uit de gemeente Bronckhorst hebben meegedaan.

Verschillende argumenten waren er te horen.

Er was veel aandacht voor het debat.

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

De Messe nr. 7 uit 1890 is een van de
laatste composities van de Franse com-
ponist die in 1893 overleed. Het koor
zingt in Almen ook werken van Johan
Michael Hayden, Sir John Stainer, Ser-
gei Rachmaninov, Franz Schubert en
Gabriel Fauré. De harpiste Zoë Knoop
begeleidt de zangers, maar speelt ook
enkele solo’s. Dirigent Hans Lamers

van Toonkunst Plus begon in de herfst
van 2009 met zijn koor aan de repeti-
ties. Kaarten voor het concert zijn op
de middag van het concert à 9,50 euro
te verkrijgen aan de kerk en bij de le-
den. Het volgende grote project van
Toonkunst Plus is het Stabat Mater
van Pergolesi. Dat zal tijdens het eer-
ste lustrum van het koor (voorjaar
2011) ten gehore worden gebracht. Ver-
der treedt het koor Toonkunst Plus in
mei 2010 op bij de Hofmakerij en in
oktober aanstaande bij de muziekma-
nifestatie Zutphen Zingt. Beide optre-
dens vinden plaats inde Hanzehof.

Toonkunst Plus schittert
met Gounod
Vorden. Het koor Toonkunst Plus
geeft zondagmiddag 7 maart om
15.00 uur een voorjaarsconcert in
het hervormde kerkje van Almen.
Charles Francois Gounod levert het
leeuwendeel van het programma.



Een knappe vertoning want naast het
aanleren van de onderdelen moesten
de kinderen ook nog de volgorde ont-
houden en netjes te werk gaan. Dat
kan best lastig zijn als je zenuwachtig
bent! Hun juffen waren dan ook te-
recht trots op de prestaties van de kin-
deren. Er werd met plezier gewerkt en
iedereen liet goed zien wat ze konden:
Koprollen op een hele dikke mat, op je

tenen over de balk lopen, zweefstan-
den en soms handstanden maken op
de lange mat. En koppeltje duikelen
op de brug. Alles werd aangeleerd vol-
gens de nieuwste oefenstof voor recre-
anten. De wedstrijd, welke in de lestijd
van de kinderen werd gehouden, was
verdeeld in twee groepen. 

De ene groep deed oefenstof niveau 3,
de andere groep niveau 2. Er werden 6
medailles uitgedeeld, in elke groep 3. 

DE UITSLAG WAS ALS VOLGT: 
Recreanten niveau 3: 1 Joël klein Leb-
bink, 2 Lotte Radema, 3 Esmee Geer-
des. Recreanten niveau 2: 1 Noa Schup-
pers, 2 Daan Engels, 3 Roos Radema.

WIK hield onderlinge wedstrijd
Wichmond. Vorige week dinsdag
hield gymnastiekvereniging Wik
Wichmond voor de jongste gym-
nasten een onderlinge wedstrijd.
De kinderen van 5 tot 8 jaar lieten
aan het publiek zien wat ze in 5 we-
ken tijd hadden geleerd.

Ter completering van het feest bruist
het momenteel binnen de club van
de activiteiten, zoals de herinrich-
ting van de kantine. De renovatie
van de douches, kleedkamer, keuken
en bar is in volle gang. Maar ook bui-
ten is er van alles aan de hand. Zo
wordt momenteel voor jeugdleden
een 'mini-tennisbaan' aangelegd. Bo-
vendien wordt er achter de scher-
men ook nog gewerkt aan een nieu-
we website. Het geheel zal tijdens het
reünie-weekend worden geopend.
Voor de organisatie van dit weekend
is een commissie ingesteld bestaan-
de uit de leden: Nel Warringa, Carin
Fransen, Dirk Jan Wesselink, Rutger

Wullink, René Jak en Evert Thalen.
Het weekend zal zijn van vrijdag 10
september t/m zondag 12 september.
Naast de officiële opening van de
kantine en de minibaan staan er o.a.
tenniswedstrijden tussen leden en
oud-leden op het programma, maar
ook een tennisclinic en een demon-
stratiepartij. De organisatie is nog
volop in beweging het hele program-
ma samen te stellen.

ADRESSEN OUD-LEDEN
De commissie verzoekt een ieder die
lid is geweest van VTP het adres aan
de club door te geven. VTP heeft zelf
ook de nodige informatie, maar die
zal zeker niet up to date zijn. Het zou
jammer zijn dat daardoor dit bijzon-
dere weekend gemist zou worden.
Het doorgeven van de juiste informa-
tie kan op verschillende manieren:
per e-mail: info@vordenstennis-
park.nl per telefoon via Evert Thalen
0575-551954 of gewoon per post
naar: VTP, Postbus 10, 7251 AA Vor-
den.

Vordense tennisclub 
bestaat 35 jaar
In 1975 werd de tennisclub opge-
richt. In september 2010 zal het
35-jarig bestaan worden gevierd
met een speciaal 'reünie-week-
end', met tal van activiteiten voor
jong en oud. Eén van de hoogte-
punten in dat weekend zal de ont-
moeting met veel oud-leden van
de club moeten worden.

PROGRAMMA
27 februari
Ratti 5 - Haaksbergen 4, Ratti C1GD -
DCS C3D, Ratti E2G - Zelos E6, Ratti
F1G - SBC '05 F2, Halle B1 - Ratti B1GD,
Gazelle Nieuwland D3G -Ratti D1G,
Warnsveldse Boys E4 - Ratti E1G.

28 februari
Ratti 1 - Marienveld 1, Ratti 4 - DEO 3,
Ratti DA1 -Meddo SC DA1, Hector 3 -
Ratti 2, Be Quick Z. 7 - Ratti 3.

R a t t i

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

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

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

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

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

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

FEBRUARI
24 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
24 NBvP Provinciale Handwerkdag

Dorpscentrum
24 Handwerkmiddag Welfare Rode

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

Wierden
27 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70±

in de Wehme, info 55 20 03

MAART
3 NBVP Workshop schilderen
3 ANBO klootschieten bij Olde Lettink

4 Bejaardenkring Vorden Dorpscen-
trum

4 Klootschietgroep de Vordense Pan
10 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
10 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

11 Klootschietgroep de Vordense Pan
17 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
18 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 Bejaardenkring Vorden Dorpscen-

trum
24 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
24 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
25 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 PCOB Stampertje ds. D. van Doorn,

Almen over Taize en Pasen
31 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink

KUNSTAGENDA VORDEN
Maart
7 Kasteel Hackfort Lezing schrijver

Arthur Japin
14 KunstZondagVorden, centrum en

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

theek Vorden

Kindercentrum Avonturijn in Wich-
mond biedt ter kennismaking met
zijn accommodatie en opvangmoge-
lijkheden 6 gezellige bijeenkomsten
aan van Muziekcentrum Bim Bam
Bom. De bijeenkomsten staan bekend
onder de naam 'Muziek op schoot' en
bieden ouder en kind samen de moge-
lijkheid liedjes en spelletjes te doen
die aansluiten op de ontwikkeling van
het kind. In de veiligheid van moe-
ders- of vaders schoot een half uur mu-
ziek maken en beleven voor kinderen
in de leeftijd van 1 tot 4 jaar.  

De bijeenkomsten worden verzorgt
door Esther (keyboard) en bewegen /
dansjes met Clementine. Inschrijven is
voor iedereen mogelijk op de volgende
beschikbare data en tijden: Maandag 1,
8 en vrijdag 12 maart 's morgens. 

Bij interesse graag mailen naar
info@avonturijn-wichmond.nl Kinder-
centrum Avonturijn verheugt zich op
de geheel vrijblijvende bewegelijke
muzikale kennismaking met nieuws-
gierige en vertrouwde gezichten.

Gezellig muziek-

uurtje bij Avonturijn

Wichmond - Ouders met jonge kin-
deren tot 4 jaar zijn van harte wel-
kom om samen muziek te maken
op het kindercentrum Avonturijn
te Wichmond.  Men hoeft nog geen
gebruik te maken van de diensten
van Avonturijn, kom gerust vrijblij-
vend een kijkje nemen samen met
uw kind (eren).

De aanwezige adviseurs van de Rabo-
bank, accountants van Accon AVM en
een adviseur van de KvK, gaven de on-
dernemers vanuit hun eigen vakge-
bied tips en adviezen. Bovendien was
er volop de mogelijkheid om ervarin-
gen en ideeën uit te wisselen met col-
lega-ondernemers die op de inloop-
avond waren afgekomen.

BLIK OP TE TOEKOMST
Ook konden de bezoekers alvast ken-
nismaken met het Virtueel Kantoor
Bedrijven van de Rabobank. Vanaf 1
maart kunnen bedrijven die klant zijn
van Rabobank Graafschap-Noord hun
dagelijkse bankzaken regelen via een
speciaal team van zakelijke experts.
Dit team is niet alleen telefonisch
makkelijk bereikbaar, maar zal ook via
internet klanten met vrijwel al hun

bankzaken kunnen helpen. Via een
beeldverbinding kunnen onderne-
mers met de zakelijke adviseurs van de
bank overleggen en zaken doen. Snel,
efficiënt en toch heel persoonlijk.

HET BEGINT BIJ VINDEN VAN
KLANTEN
Om de bezoekers nog wat extra 'baga-
ge' mee te geven voor ze weer naar
huis gingen, gaf Marco Zonneveldt
twee keer een workshop 'Acquisitie'. In
deze korte sessies benadrukte hij de
noodzaak van goede acquisitie en gaf
hij een paar waardevolle tips. Onder
alle bezoekers werd een inspirerend
boekenpakket verloot. De winnaar is
inmiddels bekend. Donderdag 25
februari ontvangt Miranda Lourens
van Keigoed(e) grafische vormgeving
(www.keigoede.nl) haar prijs.

Starters laten zich niet weerhouden door sneeuw

Inloopavond startende ondernemers
Woensdag 10 februari heeft Rabobank Graafschap-Noord een inloop-
avond voor startende ondernemers georganiseerd. Tientallen gelnteres-
seerden trotseerden de sneeuw en lieten zich informeren over alles wat er
komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf.

Twee geïnteresseerde bezoekers krijgen informatie van een bedrijvenadviseur.

Het Mega Piratenfestijn is blij te kun-
nen melden dat de festivals dit jaar
weer gewoon voor alle leeftijden zijn.
Vorig jaar gold er een leeftijdsmini-
mum van 16 jaar. Dit in verband met de
regelgeving omtrent alcohol. “We had-
den in de periode daarvoor meerdere
boetes gekregen omdat het in de prak-
tijk gewoon niet te voorkomen is dat
jongeren onder de 16 ook alcohol krij-
gen”, stelt organisator Eddy Mensink.
“Als ze een vriend van 16 bij zich heb-
ben en hij haalt het bier en deelt het
vervolgens aan hen uit, dan ben je in
overtreding. In een kleine zaal is er wel-
licht nog op toe te zien dat het niet ge-
beurt, maar in een grote tent is dat toch
een ander verhaal. Maar goed, het heeft
ons nooit helemaal lekker gezeten. En
ook de bezoekers niet. De hele kwestie
heeft het zelfs geschopt tot in het
Jeugdjournaal. Het MPF was namelijk
bedoeld als een feest voor het hele ge-
zin. En daarom hebben we besloten dat
kinderen dit jaar weer welkom zijn. Dat
houdt wel flink wat extra controle in,
maar dat is dan maar zo! Dit jaar is jong
en oud gewoon weer welkom!” En Men-
sink heeft nog meer goed nieuws. “De
kaarten houden dezelfde prijs als vorig
jaar, net zoals de munten! In Nederland
wordt alles duurder, maar bij ons blijft
het dit jaar hetzelfde!”
Het Mega Piratenfestijn zal dit jaar naar
schatting zo’n veertien haltes krijgen.
Enkele locaties zijn afgestoten. Dat treft
met name het oosten van het land. “We
waren in die regio bezig om de markt te
overspoelen met Piratenfeesten”, ver-
telt organisator Eddy Mensink. “Dat
willen we voorkomen! Patat met appel-
moes is hartstikke lekker, maar niet el-
ke dag. Het grote Mega Piraten Festijn
in Nieuwleusen blijft wel gewoon be-
staan. We zijn nog aan het bekijken hoe
we het een en het ander verder vorm
gaan geven. Het kan best zijn dat we vol-
gend jaar weer teruggaan naar enkele
van de dit jaar afgestoten locaties.” Wel
is voor het eerst een halte in België toe-
gevoegd aan de festivalkaravaan. Op za-
terdag 25 september doet de MPF-kara-
vaan Hoogstraten aan, een Belgische
plaats, drie kilometer over de grens met
Nederland. Daar zal een enigszins aan-
gepast festivalprogramma geboden
worden met ook veel aandacht voor Bel-
gische artiesten.

‘EXTRA DORPSFEEST’
Het Mega Piratenfestijn is inmiddels in
heel Nederland een begrip. Het MPF
draagt het motto ‘Het grootste mee-
zingfeest van Nederland’ met trots. De
opzet van het MPF is even simpel als
doeltreffend. Een groot aantal bekende
artiesten treedt op en de van RTV-Oost
bekende presentator Willie Oosterhuis
jut het publiek op tot volledige euforie.
Willie is eigenwijs en presenteert ge-
woon in zijn Overijsselse dialect. En ie-
dereen verstaat hem. De sfeer spat van

's Lands grootste meezingfestijn weer voor alle leeftijden

Mega Piraten Festijn terug naar Zelhem
Zelhem - Het Mega Piratenfestijn
keert op zaterdag 1 mei terug naar
Zelhem. De eerdere edities van het
feest in die plaats waren grote suc-
cessen. Het programma is nog niet
helemaal bekend, maar van de par-
tij zijn in elk geval: Jan Smit, Nick &
Simon, Frans Duijts, Jannes, Hele-
maal Hollands, Thomas Berge, de
Piratentoppers, Marianne Weber,
Jan Keizer, Koos Alberts, Peter
Beense, Rene Schuurmans en Cor-
ry Konings.

het podium af! Maar de grootste artiest
is het publiek zelf: zingen, in de polo-
naise lopen, hossen of gewoon lekker
met een biertje in de hand alles bekij-
ken vanaf een plekje bij de tap, alles
kan en mag. Doordat het podium in de
lengte van de tent is geplaatst, kan ie-
dereen de gebeurtenissen op het podi-
um goed volgen. Sta je helemaal achter-
in? Dan heb je altijd nog de grote video-
schermen. De Mega Piratenfestijnen
zijn geen feesten, het zijn vieringen.
Vieringen van het piratenleven; vierin-
gen voor de liefhebbers van deze zen-
ders en vieringen van de (doorgaans)
Nederlandstalige muziek. Niet voor
niets zendt de TROS registraties uit in
het programma Sterren.nl. Mensink:
“Het is dan wel in een tent, maar de for-
mule van het feest staat als een huis.
Het gaat niet alleen om de grote na-
men. Bij elk feest proberen we ook re-
gionaal talent een plaats te geven. Om
hen de kans te bieden zich te profileren
voor een enorm publiek! Een deel van
onze kracht schuilt ook in het gegeven
dat de feesten vaak op het platteland
worden gehouden en een enorm draag-
vlak hebben onder de bevolking. Vaak
worden ze gezien als een extra dorps-
feest!!” Voor meer informatie zie
www.megapiratenfestijn.nl. 

VVK
Kaarten à 22,50 euro zijn verkrijgbaar
bij Globe Security aan de Ericaweg in
Zelhem, Radio Ideaal, Eetcafé De Groes
en Café De Tol in Zelhem; Dricom Com-
puters in Varsseveld en Didam; café de
Snor in ’s Heerenberg; Fox Partycen-
trum in Vragender; de Brunawinkels in
Vorden en Ruurlo; café ’t Hemeltje in
Ulft; De Roos Lederwaren in Doetin-
chem; Restaria Bos in Gaanderen en To-
taal Gemak Leuven in Zevenaar. Tevens
kun je kaarten kopen op de site
www.megapiratenfestijn.nl, bij alle ves-
tigingen van Music Store in de Benelux
en bij Paylogic (www.paylogic.nl, tel:
0900-72956442).



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 8 van

22 februari 2010 
t/m 28 februari 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN
GRATIS VOETBALPLAATJES GEWOON BIJ ALBERT HEIJN



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

Welkom bij Wok Maxis!
Elke dag Live cooking! 

Bij Wok Maxis kunt u onbeperkt genieten
van de Aziatische live-keuken.
Wij bieden u gerechten van de hoogste
kwaliteit tegen een zeer betaalbare prijs. 

Ontdek de Aziatische keuken bij Wok
Maxis! Voor een intiem diner of juist
een groot feest, bij ons moet u zijn
voor een perfect avondje uit!
Kwaliteit, service en gezelligheid
staan bij ons centraal.

Voor meer informatie of reserveringen
kunt u bellen met (0575) 55 14 26.

Wok Maxis
Vordenseweg 32

7231 PC  Warnsveld
www.wokmaxis.nl

• Catering • Kegelbanen • Teppanyaki • Wokken • Ruime parking •
• Alle dagen geopend • Kadobonen •

Ga snel naar uw VakantieXperts reisbureau 
in Zelhem voor meer informatie.

www.oad.nl

Inclusief:

•  VakantieXperts begeleiding

• Vervoer vanuit Zelhem en

Losser naar Schiphol

Hoogtepunten:

•  De hoofdstad Bangkok

• Fietstour door de minder

bekende wijken van Bangkok

•  Brug over de River Kwai

• De Gouden Driehoek 

Klassiek Thailand

VakantieXperts Zelhem
Stationsstraat 7
7021 CJ Zelhem
0314 - 62 61 71

vanaf

1449
per persoon

VakantieXperts Avanti organiseert 

in samenwerking met Oad Reizen 

een 14-daagse rondreis Klassiek 

Thailand voor € 1449,- p.p.!

Vertrek op 27 september 2010.

w w w. b o s c h l a n d . n l

Belastingspreekuur
dinsdag 2 maart 2010, 18:00 - 20:00 uur

Het antwoord op uw vraag

is dichterbij dan u denkt.

Loop daarom vrijblijvend binnen

op ons belastingspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,

met uw aangifte

inkomstenbelasting 2009.

Geen zorgen over zaken

Raadhuisstraat 21
Hengelo (Gld.)
0575 - 46 13 91
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste

informatie over de gemeente.
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Op 18 februari jl. was de officiële
opening van het nieuwe gemeente-
huis. Ruim 600 genodigde gasten
zagen dat Marlies Claassen van
omroep Gelderland onder meer
burgemeester Henk Aalderink,
nieuwbouwwethouder André Baars,
gemeentesecretaris Paul van Gog en
architect Dorte Kristensen vroeg
over het verloop van dit grote bouw-
project in onze gemeente, waarvan
30% van de kosten is verdiend door
(onder)aannemers uit Bronckhorst
en omliggende gemeenten. Daarna
overweldigde een audiovisueel
spektakel van kunstenaar Jaap
Drupsteen het publiek. Onder meer

optredens van twee midwinter-
hoornblazers en Bennie Jolink
maakten hier onderdeel van uit.
Vervolgens maakten de aanwezigen
een rondleiding door het pand. 
Op zaterdag kwamen velen van u 
een kijkje nemen. Meer dan 4.500
mensen zagen hoe de gemeente u 
in de nieuwbouw van dienst is en
genoten ondertussen van prachige
optredens van verschillende Bronck-
horster muzikanten en dansers! 

Bij deze hartelijk dank voor uw
bezoek, en muzikanten en dansers: 
wij hebben van jullie genoten!

Het nieuwe gemeentehuis geopend
Duizenden mensen bezochten open dag

Half december vorig jaar was er
een bijeenkomst voor Vordense
jongeren en omwonenden, waar de
gemeente haar voorstel toelichtte
over het tijdelijk vestigen van een
hangjongerenplek bij de HAVO
borstelfabriek voor de jeugd die nu
meestal bij de ABN AMRO in het
centrum van Vorden samenkomt. 

Op deze avond is duidelijk geworden
dat enerzijds de buurtbewoners
van de borstelfabriek gemengde
gevoelens hadden over dit plan en
dat anderzijds de jongeren bepaalde
ideeën hadden over wat zij graag
wilden. 

Vervolgens is een initiatiefgroep
van een aantal jongeren en betrok-
ken inwoners samengesteld die

druk aan de slag zijn gegaan om
plannen te ontwikkelen. De Vor-
dense jeugd gaf bij ons aan graag
twee keer in de week in het Stam-
pertje in Vorden een avond te willen
organiseren voor jongeren uit
Vorden/Bronckhorst. 

Om hun plannen te presenteren,
organiseren de gemeente en de
initiatiefgroep op 1 maart a.s. om
19.30 bij hotel Bakker een bijeen-
komst voor inwoners van Vorden. 

De prille stichting presenteert daar
haar plannen. Belangstellenden
zijn hierbij van harte welkom, 
maar ook mensen die als vrijwil-
liger actief willen zijn en natuurlijk
jongeren die geïnteresseerd zijn in
de plannen. 

Gemeente en Vordense jongeren 
organiseren op 1 maart a.s. 
bijeenkomst over activiteiten
jongerenHet groendepot in Steenderen is

sinds dit jaar verhuisd naar het Hoge
Wesselink. Bij het groendepot kunt u
terecht voor het wegbrengen van uw
grof snoeiafval. De verhuizing is het
gevolg van de verkoop van de grond
waarop het depot gevestigd is door
de gemeente. Het nieuwe groendepot
ligt vlak achter de oude locatie aan
de A. Ariënsstraat, borden wijzen u
de weg. Het depot in Steenderen is
iedere 4e zaterdag van de maand
geopend voor het gratis wegbrengen
van grof snoeiafval, van 13.30 tot
16.30 uur. 

Andere mogelijkheden                                 
Grof snoeiafval kunt u ook gratis
wegbrengen naar het groendepot in
Vorden, Het Hoge 65 (bij de oude
zuivering, iedere 2e zaterdag van de
maand) of naar de Afval Breng
Punten in Doetinchem en Zutphen. 
U kunt per keer maximaal 2 m3 gratis
snoeiafval wegbrengen. Takken mo-

gen daarbij niet dikker dan 15 cm en
niet langer dan 1,5 m zijn en boom-
wortels en -stobben worden niet ge-
accepteerd. Vergeet niet uw afvalpas
mee te nemen als legitimatie. U kunt
snoeiafval ook tegen betaling op la-
ten halen, neemt u hiervoor contact
op met de Afval-Informatie-Lijn, tel.
(0575) 54 56 46. Ook voor andere vra-
gen over uw huishoudelijk afval kunt
u hier terecht, net als op de website
www.berkelmilieu.nl.

Grondstof voor energie en compost     
Het grof snoeiafval uit onze gemeente
wordt door Berkel Milieu verzameld
en vervolgens versnipperd en gecom-
posteerd. Tijdens dit proces wordt
energie opgewekt en ontstaat com-
post, dat zijn weg vindt naar telers
en tuincentra. Uw snoeiafval is dus
een nuttige grondstof voor nieuwe
producten en groene energie. 
Meer weten? 
Kijk op www.afvalvrij.nl.                              

Groendepot Steenderen nu aan het
Hoge Wesselink
Eerstvolgende opening 27 februari a.s.

Optreden Marlies Claassen tijdens officiele opening

Audiovisueel spektakel door Jaap Drupsteen

Bezoekers werden persoonlijk welkom geheten

Optreden Bronckhorster dansers



De gemeente verstuurt de gecombineerde belastingaanslagen
voor de gemeentelijke belastingen 2010 eind februari en deze
vallen dus binnenkort ook weer bij u in de bus. 
Het gaat onder meer om de:
• onroerende zaakbelasting (OZB)
• afvalstoffenheffing
• rioolheffing

Graag vertellen wij u hier wat meer over de onroerende zaak-
belasting voor woningen, over waar u antwoorden kunt krijgen
op uw vragen over de gemeentelijke belastingaanslag en over
de mogelijkheden voor kwijtschelding van de afvalstoffen-
heffing en het rioolrecht.

Onroerende zaakbelasting (OZB) woningen
De OZB wordt bepaald op basis van de getaxeerde waarde van
uw woning. U wordt als eigenaar aangeslagen (zakelijk recht).

Waardering van uw woning
De waardering van uw woning vindt plaats in overeenstemming
met de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet
WOZ), daarom noemen we dit de WOZ-waarde. De WOZ-waarde
is bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare
typen woningen in onze gemeente. De Wet schrijft ook voor dat
de WOZ-waarde in 2010 moet zijn vastgesteld naar het waarde-
niveau van uw woning op 1 januari 2009. Door de huidige situ-
atie op de onroerendgoedmarkt en berichtgeving in de media
verwachten veel mensen dat de WOZ-waarde van hun onroe-
rende zaak is gedaald. Het is goed om daarbij stil te staan,
omdat van een daling zeker niet altijd sprake is. Sterker nog,
tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2009 was nog sprake van een
gemiddelde landelijke stijging van 0,5 tot 1%. Gevolg is dat de
waarde van uw woning per 1 januari 2009 wellicht hoger is dan
op 1 januari 2008. 

Onderstaande grafiek geeft de ontwikkelingen van de verkoop-
prijzen van woningen weer 
(bron: Prijsindex bestaande koopwoningen van het Kadaster).

Natuurlijk geeft de grafiek alleen een gemiddelde weer. 
Er zijn typen woningen waar in de periode 1 januari 2008 tot 
1 januari 2009 nog sprake was van een hogere stijging, 
terwijl er ook typen woningen zijn met een daling.

Onroerende zaakbelasting (OZB) niet-woningen
De OZB wordt bepaald op basis van de getaxeerde waarde van
uw niet-woning. U wordt als eigenaar aangeslagen (zakelijk
recht) en als gebruiker (feitelijk gebruik).

Mogelijkheid tot automatische incasso voor aanslag
grafrechten 
De aanslag grafrechten staat niet vermeld op de gecombineerde
belastingaanslag. De aanslag grafrechten krijgt u, indien voor
u van toepassing, afzonderlijk toegestuurd. Heeft u ons al
gemachtigd om via automatische incasso het verschuldigde
belastingbedrag van uw bank- of girorekening af te schrijven
dan geldt deze machtiging niet voor de aanslag grafrechten.
Wilt u wel gebruik maken van automatische incasso, dan kunt
u telefonisch contact met ons opnemen   of het kaartje in de
Belastinggids, die u bij de aanslag ontvangt, aan ons opsturen,
onder vermelding van 'Grafrechten'. 

Heeft u vragen?
Digitale belastingbalie en e-mail
Een groot aantal vragen en antwoorden hebben wij voor u bij
elkaar gezet op de website van de gemeente: www.bronckhorst.nl.
Staat uw vraag er niet bij? Vul dan het reactieformulier in dat u
bij de veel gestelde vragen vindt. Wij doen dan ons best om u
binnen drie werkdagen antwoord te geven. Op de website kunt
u ook het taxatieverslag van uw pand en de (oude) aanslagen
raadplegen. Hiervoor moet u inloggen met een combinatie van
uw aanslagnummer en belastingbedrag. 

Belastinggids
Heeft u geen computer of wilt u het nog eens rustig nalezen: 
bij uw aanslag zit onze Belastinggids 2010. Hierin staat ook de
nodige informatie over de WOZ en de andere gemeentelijke
belastingen. 

Telefoon
Heeft u geen internet en vindt u het antwoord niet in onze
Belastinggids, dan kunnen wij telefonisch uw vraag beantwoorden.
U kunt ons bellen onder nummer (0575) 75 02 50. Als onze
medewerkers uw vraag  niet kunnen direct beantwoorden, 
dan wordt uw vraag genoteerd en bellen wij u terug. 

Binnenlopen in het gemeentehuis
Gedurende de eerste twee weken van maart kunt u zonder

afspraak tijdens onze openingstijden naar het gemeentehuis
komen, waar onze medewerkers u graag te woord staan. 

Wilt u bezwaar maken tegen uw aanslag?
Neemt u voordat u bezwaar wilt maken eerst contact met ons op,
bij voorkeur via e-mail. Wij kunnen dan uw dossier erbij zoeken
en contact met u opnemen om het probleem met u door te
spreken. Is het probleem daarna niet opgelost en wilt u een
bezwaarschrift indienen, dan vindt u een formulier daarvoor op
onze website. Bezwaar maken via e-mail is dit jaar nog niet
mogelijk.

Heeft u onvoldoende geld om uw aanslag te betalen? 
U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding van uw
aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing als uw inkomen
beneden de 120% ligt van het sociaal minimum en u geen of
weinig vermogen heeft. In onderstaande tabel staat waar de
bovengrenzen liggen. Dit betekent dat het zin heeft een aan-
vraag voor kwijtschelding in te dienen als u beneden deze
bedragen blijft. 

Bruto 
inkomen (1) Vermogen (2)

U bent 
tussen 
de 21 en 
65 jaar Echtpaar € 1.481 € 13.400

Alleenstaande ouder € 1.333 € 6.700
Alleenstaande € 1.037 € 6.700

U bent 
ouder 
dan 
65 jaar Echtpaar € 1.567 € 13.400

Alleenstaande ouder € 1.431 € 6.700
Alleenstaande € 1.139 € 6.700

(1) bruto maandbedrag exclusief vakantiegeld
(2) globaal betekent dit dat u de saldi van bankrekeningen moet

optellen bij de waarde van uw eigen woning en auto 
Genoemde bedragen zijn indicatief. 

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de officiële
regels

Voor het aanvragen van kwijtschelding kunt u gebruik maken
van het formulier dat u van onze website kunt downloaden of
telefonisch bij ons kunt aanvragen, tel. (0575) 75 02 50.

Project automatische aanvraag kwijtschelding
Het rijk heeft het project 'Automatische kwijtschelding
gemeentelijke belastingen' opgestart. Door hieraan deel te
nemen wordt aan zoveel mogelijk mensen die naar alle waar-
schijnlijkheid recht hebben op kwijtschelding op een zo laag-
drempelig mogelijke wijze automatisch kwijtschelding ver-
leend. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Inlichtingen-
bureau in Utrecht. Dit bureau voert door bestandsuitwisseling
met de Belastingdienst, Uitkeringsinstantie UWV en de Rijks-
dienst voor het wegverkeer (autobezit) een aantal controles uit
betreffende uw vermogen en inkomen en doet daarvan melding
aan de gemeente. De gemeente kan daardoor vaststellen of
iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding. Dit heeft als
voordeel dat in principe niet meer jaarlijks kwijtschelding hoeft
te worden aangevraagd. 

Op het aanvraagformulier voor de kwijtschelding kunt u door
uw handtekening te plaatsen toestemming geven voor deze
werkwijze. Dat betekent voor u dat u vanaf 2011 geen aanvraag
meer hoeft in te dienen, omdat de gemeente automatisch toetst
of u voor kwijtschelding in aanmerking komt (mits de situatie
niet verandert).

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2010
valt in de bus

Onlangs is de Algemene Kinderbijslag Wet (AKW)
gewijzigd. De wetswijziging heeft gevolgen
voor kinderen van 16 en 17 jaar. Als jongeren
van deze leeftijd(*) niet naar school gaan,
lopen zij het risico gekort te worden op de kin-
derbijslag. In het verleden controleerden de
Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de leer-
plichtambtenaar of een kind wel of niet naar
school gaat. In de nieuwe situatie controleert
alleen de leerplichtambtenaar van de
gemeente of een kind naar school gaat en
daarmee recht heeft op kinderbijslag. 
De leerplichtambtenaar heeft hiermee een
nieuw drangmiddel tegen niet of onvoldoende
meewerkende ouders. De leerplichtambte-
naar kan overwegen de SVB te adviseren de
kinderbijslag stop te zetten. De SVB stuurt, 
na de melding van de leerplichtambtenaar,

een beschikking aan de ou-
der. De SVB stopt de kinder-
bijslag het kwartaal volgend
op de datum van de melding
door de leerplichtambtenaar.
Het omgekeerde geldt ook:
als ouders toch meewerken
en de jongere weer naar
school gaat, kan de SVB op
advies van de leerplichtamb-
tenaar de uitbetaling van de
kinderbijslag weer hervatten.
Het stopzetten van de kinder-
bijslag kan ertoe leiden dat
de betrokkene het niet eens 
is met de maatregel. Het is
dan mogelijk om een be-
zwaar in te dienen bij de SVB. 

Wijziging Kinderbijslagwet
Iedere eerste maandag van de maand om
12.00 uur zijn de sirenes te horen in heel
Nederland. Dus ook in de gemeente Bronck-
horst. De sirenes geven dan één luid alarm 
dat 1 minuut en 26 seconden te horen is. 
Omdat het om een test gaat, hoeft u geen actie
te ondernemen. Het maandelijkse alarm heeft
tot doel het landelijke waarschuwings- en
alarmeringsstelsel te testen. 
Het is belangrijk dat u als burger bekend bent
met het sirenegeluid en weet wat u moet doen
als de sirene gaat in geval van een ramp: 
'Ga direct naar binnen, sluit ramen en deuren
en zet de radio of TV op omroep Gelderland'. 
Via deze omroep wordt u op de hoogte gehouden
van de ramp en ontvangt u zonodig instructies.
Op maandag 1 maart a.s. is de eerstvolgende
sirenetest.

Sirenetest

(*) Jongeren die vrijgesteld zijn vanwege hun psychische en/of
lichamelijke omstandigheden vallen niet onder deze regeling.

Prijsindex woningen
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De gemeente wil voor het centrum
van Zelhem het parkeergedrag en
de bezetting van de parkeerplaatsen
in beeld brengen. Om dit te kunnen
bepalen, houden wij op 2, 5 en 6
maart a.s. een parkeeronderzoek.
Het centrum van Zelhem is in meer-
dere gebieden verdeeld. Per gebied
bekijken we ieder uur op welke par-
keerplaatsen een voertuig staat.
Hiervoor worden de eerste vier ka-
rakters van het kenteken genoteerd
inclusief de locatie en de tijd. Staan
er auto's op plekken waar dat niet
mag of staan containers, aanhang-
wagens en dergelijke op parkeer-
plaatsen, dan wordt hiervan een
aantekening gemaakt. De gegevens
van dit onderzoek gebruiken we om
verschillende vragen te beantwoor-
den. 

U kunt hierbij denken aan: 
• Hoe lang wordt er gemiddeld

geparkeerd in het centrum van
Zelhem?

• Waar is de parkeerdruk het
grootst?

• Zijn er plekken waar veel gepar-
keerd wordt op locaties waar dat
niet mag? 

• Hebben we voldoende parkeer-
plaatsen? 

De gegevens zijn belangrijk om een
parkeernorm op te kunnen stellen
speciaal voor de voorzieningen in
het centrum van Zelhem. 

Hebt u vragen over dit onderzoek,
dan kunt u contact opnemen met 
de heer C. Beijer van de afdeling
Ontwikkeling, via tel. (0575) 75 02 50.

Op 19 en 20 maart a.s. wordt weer
de landelijke vrijwilligersactie
gehouden. U kent het wellicht als
Make A Difference Day (MADD),
maar vanaf 2010 is er een nieuwe
naam: NL DOET. Deze actie zet vrij-
willigerswerk in de schijnwerpers
en activeert tienduizenden Neder-
landers om een dag(deel) de han-
den uit de mouwen te steken voor
een goed doel: sociaal Nederland.
Wat doet u op 19 en 20 maart? 

Wij nodigen u van harte uit om deel
te nemen aan NL DOET en ook uw
vrienden en kennissen aan te moe-
digen om een leuke klus te doen
voor een ander mens. Overal is wel
een klus die nog geklaard moet wor-
den en waarvoor handen nodig zijn.
Namens de gemeente doen in ieder
geval collegeleden mee aan een ac-
tiviteit. De afgelopen periode hebben
wij onder andere maatschappelijke
of vrijwilligersorganisaties, stich-
tingen en verenigingen gevraagd
klussen door te geven en daar is het
volgende uitgekomen:

Vrijdag 19 maart
• Zorgcentrum 'De Bleijke' in Hen-

gelo heeft voor hun eigen bewo-
ners, maar ook voor mensen uit de

omgeving, dag-
opvang. Op vrij-
dagmiddag is de feestelijke ope-
ning van NL DOET in Bronckhorst. 
Eén van de Bronckhorster college-
leden organiseert samen met
vrijwilligers een feestelijke bingo.
Deze middag is er ook de moge-
lijkheid om te schilderen en komt
er een muziekoptreden met mee-
zingliedjes. Wij zoeken voor deze
bijzondere middag een aantal
vrijwilligers die de bewoners en
bezoekers kunnen ondersteunen
tijdens de activiteiten

• Puur Natuur is een werkatelier in
Hengelo voor mensen met een
verstandelijke beperking en een
verkooppunt van eigengemaakte
artikelen. Bij Puur Natuur hebben
ze ongeveer vijf of zes vrijwilligers
nodig voor onder andere huishou-
delijke klussen, folders uitdelen
en het uit elkaar halen van houten
kisten in de tuin

• Woonzorgcentrum De Wehme in
Vorden biedt huisvesting, verzor-
ging, verpleging en begeleiding
voor mensen die niet meer zelf-
standig kunnen wonen. Op 19
maart van 14.30 tot 16.30 uur wil-
len ze graag een Oud Hollandse
spellenmiddag organiseren voor
de bewoners met behulp van een
aantal vrijwilligers 

Zaterdag 20 maart
• De 'Ars-Longa' tuin in Drempt is

een tuin waar iedereen welkom is
om van de heerlijke plek te genie-
ten. Om dit bij te kunnen houden,
hebben zij tien vrijwilligers nodig
die wat snoei- en opruimwerk
willen doen in de tuin

Vrijdag en/of zaterdag
• Een 68-jarige vrouw uit Vorden

lukt het lichamelijk niet meer om
haar grote tuin te onderhouden.
Ze zoekt een aantal vrijwilligers
voor het opruimen van blad en het
snoeien van struiken

• Kampeerboerderij 'Groot Zande'
in Hummelo ontvangt onder ander
scholen en verenigingen die iets
minder te besteden hebben. Om
dit te kunnen waarmaken, hebben
zij zes vrijwilligers nodig om het
bos op te ruimen zodat er bos-
spelen voor de kinderen gemaakt
kunnen worden

• Biozorgkwekerij De Stek is een
zorgkwekerij in Zelhem waar
mensen met een  lichamelijke
en/of verstandelijke beperking
een waardevolle dagtaak vinden.
De biozorgkwekerij heeft vier vrij-
willigers nodig voor het timmeren
van een omheining voor de dieren

Er is vast een klus bij die u kunt
doen. Doet u mee? Wij hopen op een
grote deelname! Opgeven kan tot 10
maart a.s. door een formulier in te
vullen op www.bronckhorst.nl onder
Actueel � Actuele informatie �
Nieuwberichten of bij M. van Staal-
duinen van de afdeling ontwikkeling,
via tel. (0575) 75 02 50. Op onze
website vindt u ook meer informatie
over de vrijwilligersklussen bij u in
de buurt.

Doet u ook mee aan een klus op 
19 of 20 maart a.s.
Laat uw sociale hart spreken

Iedereen die energie wil produce-
ren op een manier die het milieu
nauwelijks belast, kan gebruik ma-
ken van de SDE-regeling (Stimule-
ring Duurzame Energieproductie)
van SenterNovem. Het ministerie
van VROM ondersteunt met deze
regeling projecten die nog net niet
uit de kosten komen. Duurzame
energie is energie die niet wordt
opgewekt door aardolie, aardgas
of steenkool te verbranden, 
maar door schone, onuitputtelijke
bronnen. Duurzame energie wordt
daarom ook wel hernieuwbare
energie genoemd. Zonne-energie
is zo'n voorbeeld. 

Subsidie zonnepanelen per 
1 maart 2010
Vanaf 11 januari 2010 is er de SDE-
regeling voor zonnepanelen. Zowel
particulieren als bedrijven kunnen
van deze regeling gebruik maken.
U kunt in 2010 subsidieaanvragen
indienen voor twee subcategorieën
fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon-PV)
bij SenterNovem:
• Zon-PV klein: 1,0 kWp -  15 kWp 
• Zon-PV groot: 15 kWp - 100 kWp     
kWp staat voor kilowatt piek en
geeft het vermogen van een
zonnepaneel aan onder standaard
testomstandigheden. Een installa-
teur kan u hierover meer vertellen.

Aanvragen subsidie bij
SenterNovem
De afgelopen jaren was de belang-
stelling voor beide categorieën
groot. Wees er dus snel bij. Zon-PV
klein opent 1 maart 2010. Zon-PV
groot opent 31 mei 2010. Voor beide
categorieën geldt dat u uw subsidie-

aanvraag kunt indienen tot en met
1 november 2010.  U vraagt de
SDE-subsidie aan via de website
van SenterNovem 
(www.senternovem.nl/sde)  

Zon-PV klein
Voor de categorie Zon-PV klein is
het aanvraagformulier al beschik-
baar. U kunt uw aanvraag dus nu
al voorbereiden en klaarzetten. 

Zon-PV groot
Vanaf 26 april 2010 kunt u uw
digitale aanvraag voor de categorie
Zon-PV groot voorbereiden en
klaarzetten. Indienen kan vanaf 31
mei 2010. Stelt u zich voordat u een
subsidieaanvraag doet op de hoog-
te van de voorwaarden, rechten en
verplichtingen die daaruit voort-
komen. Meer algemene informatie
over de regeling vindt u onder 'Over
SDE'. De officiële regelingsteksten
SDE 2010 vindt u onder 'Publica-
ties' op www.senternovem.nl/sde

Budget 2010 SenterNovem
Voor zonnepanelen is dit jaar 
93 miljoen euro beschikbaar. 
Daarvan is 69 miljoen euro be-
stemd voor de categorie Zon-PV
klein en 24 miljoen euro voor de
categorie Zon-PV groot.

Interessante stimulerings-
regelingen
SenterNovem kent meer stimule-
ringsregelingen die interessant
kunnen zijn. De Energiesubsidie-
wijzer geef een overzicht van
regelingen voor consumenten. 
Deze vindt u op de website van
Meer met Minder.  

Zonnepanelen? Vraag subsidie uit de
stimuleringsregeling duurzame energie

Speciale kortingsbon voor het fotoboek 
‘gemeente Bronckhorst, 

gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst’

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

Inleveren bij:

- 
 
- Spar Fr. Janssen, Dorpsstraat 20, Hummelo; 
- Bonvrie Boekhandel, Stationstraat 12, Zelhem; 
- Drogisterij De Vijzel, Dorpsstraat 7, Steenderen; 
- Super de Boer Aalderink, Dorpsstraat 14, 
 Steenderen; 
- Bruna Loga Boekhandel, Raadhuisstraat 20, Vorden; 
- Bonvrie Boekhandel, Spalstraat 14, Hengelo; 
- VVV-kantoor, kerkstraat 1b, Vorden 
 (of de agentschappen); 
- Staring Instituut, Grutstraat 31, Doetinchem.

In

-
-
-
-

-
-
-

-

Parkeeronderzoek in centrum Zelhem 
begin maart



Voor de locatie van de voormalige
tuinderij Hubers in Baak bestaat
het plan om 28 woningen te bou-
wen. 
Om dit mogelijk te maken heeft
wethouder André Baars, namens 
b en w, op 17 februari jl. een
overeenkomst gesloten met de
initiatiefnemers Burgland Pro-
jectontwikkeling Regio West B.V.
uit Stolwijk en Burgland Project-
ontwikkeling Gorinchem B.V. uit
Gorinchem. 
Het plangebied ligt aan de zuidoost-
zijde van de kern Baak. De noord- en
oostgrens worden gevormd door de
Wichmondseweg, de zuid- en west-
grenzen worden gevormd door
respectievelijk de Vordenseweg en
de Van der Heijdenstraat. In het plan
komen acht rijwoningen (starters-
woningen) en twaalf twee-onder-

een-kap woningen. Ook komen acht
kavels beschikbaar voor vrijstaande
woningen in particulier opdracht-
geverschap. Voor de ontwikkeling
moet de gemeente het bestem-
mingsplan herzien. De voorbereidin-
gen hiervoor zijn inmiddels gestart. 

Naar verwachting komt eind april
een voorontwerp voor inspraak ter
inzage. Hierover informeren wij u
op korte termijn.

Overeenkomst voor woningbouw
Hubers Baak

Inwoners van Vorden en andere
belangstellenden zijn van harte wel-
kom om de plannen voor de locatie
aan de Ruurloseweg-Enkweg in
Vorden te komen bekijken. De ge-
meente Bronckhorst wil op deze
locatie grondgebonden woningen
realiseren en enkele appartementen
voor GGnet. Hiervoor organiseren
we een inloopavond op 8 maart a.s.
van 19.30 tot 21.30 uur in hotel
Bakker in Vorden. 

Tijdens deze avond krijgt u een in-
druk van het ontwerpbestemmings-
plan, de inrichtingsschets, het
bouwprogramma en de beoogde
beeldkwaliteit. De ontwikkelaar
Esprit management b.v. geeft een
toelichting op het voorlopig ontwerp
van de woningen. De gemeente
begint in een later stadium met de
uitgifte van vier bouwkavels voor
particulier opdrachtgeverschap.
Vertegenwoordigers van de
gemeente, de stedenbouwkundige
en de ontwikkelaar zijn aanwezig om
vragen te beantwoorden. Ook is het
mogelijk een zienswijze op de plan-
nen te geven. De gemeente streeft
ernaar het ontwerp van dat bestem-
mingsplan vanaf 18 maart a.s. ter
inzage te leggen. Hierover leest u
later meer op deze gemeentepagina's
en onze website. Voor meer infor-
matie over het ontwerpbestem-
mingsplan kunt u contact opnemen
met de heer H. Annevelink van de
afdeling Dienstverlening, via tel.
(0575) 75 02 50. 

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan
Ruurloseweg-Enkweg in Vorden op 8 maart a.s.

De gemeente is afgelopen najaar
gestart met een onderzoek naar de
mogelijkheden om een multifunc-
tionele accommodatie (MFA) te re-
aliseren in Drempt. Het haalbaar-
heidsonderzoek wordt uitgevoerd
door een stuurgroep, die bestaat
uit vertegenwoordigers van de ge-
meente, het Dorpshuis Drempt, de
stichting IJsselgraaf en een exter-
ne projectleider. Daarnaast is een
klankbordgroep samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Werk-
groep Dorpsplan Drempt die gaat
reageren op besluiten van de
stuurgroep om het draagvlak in
Drempt aan te geven. 
De stuurgroep onderzoekt de vol-
gende vragen:      
• wat is het draagvlak bij de part-

ners en binnen Drempt?  
• zijn er mogelijke andere part-

ners, naast het Dorpshuis en 
de twee scholen?                          

• wat zijn de subsidiemogelijk-
heden?                                                         

• wat is de omvang van de nieuw-
bouw?                                                          

• hoe ziet de financiering, exploita-
tie en bestuursvorm eruit?                 

• welke locatie en bestemmings-
planmogelijkheden zijn er?                

• wat is de planning?

De Gildeschool, St. Willibrordus
(beide scholen vallen onder stich-
ting IJsselgraaf) en het Dorpshuis
Drempt willen deelnemen in een
MFA. Deze samenwerking is be-
langrijk om, gezien de krimp van
de bevolking, ook op de lange ter-
mijn een redelijk voorzieningenni-
veau in stand te houden in Drempt.
IJsselgraaf heeft aangegeven rond
de zomervakantie van 2010 strate-
gisch beleid over leefbaarheid, in-
standhouding en kwaliteit van on-
derwijs te gaan formuleren voor de
hele organisatie. Het is hun intentie
beide scholen in Drempt gezamen-
lijk met het Dorpshuis onder te
brengen in de MFA. De stuurgroep
wil vanuit de samenwerkingsinten-
tie van stichting IJsselgraaf het
haalbaarheidsonderzoek verder
uitwerken. Met als uitgangspunt
dat alle opties openstaan in het
onderzoek. In de zomer 2010 moet
duidelijk zijn in hoeverre en onder
welke randvoorwaarden een MFA
in Drempt al dan niet haalbaar is. 

Voor meer informatie hierover kunt
u contact opnemen met de heer 
H. de Groot van de afdeling Beheer, 
via tel. (0575) 75 02 50.

Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek
multifunctionele accommodatie in Drempt  
In de zomer meer duidelijkheid over mogelijkheden

Gemeenten konden eind vorig jaar
subsidieaanvragen indienen voor
projecten op het gebied van her-
structurerings- en uitbreidings-
nieuwbouw die zijn vertraagd of
stilgevallen door de economische
crisis, met de bedoeling deze vlot te

trekken. De regeling stimuleert
zowel de woningmarkt als de werk-
gelegenheid en maakt onderdeel uit
van de crisismaatregelen van de
regering. De gemeente Bronckhorst
heeft een subsidieaanvraag ingediend
voor 10 woningen in het plan 't Soer-

lant IV in Zelhem en ontving hiervoor
een bedrag van € 8.000,- per woning,
in totaal dus € 80.000,-.

Subsidie
Minister Van der Laan (Wonen,
Wijken en Integratie) kende half
december voor ruim € 164 miljoen
subsidie toe aan de bouw van ruim
23.000 koop- en duurdere huur-
woningen. Het is de bedoeling dat de
bouw hiervan voor 1 juli 2010 start.
Onze aanvraag voor de 10 woningen
in 't Soerlant kwam in aanmerking.
We ontvingen een bedrag van € 8.000,-
per woning.

Korting op koopprijs
De gemeente betaalt de subsidie door
aan Goldewijk Projectontwikkeling
B.V. Met Goldewijk is afgesproken
dat zij de prijs van de afzonderlijke
woningen met € 8.000,- verlaagt. 
De 10 woningen waarop de subsidie
betrekking heeft, moeten nog
gebouwd worden en staan te koop
bij Luimes & Lebbink Makelaars in
Zelhem. Het gaat om vrijstaande en
half-vrijstaande woningen. 

Verkoop vrije kavels op 't Soerlant
De gemeente geeft zelf ook nog een
aantal vrije kavels uit in het plan 
't Soerlant IV. De verkoop hiervan is
onlangs gestart. Belangstellenden
voor deze kavels kunnen zich mel-
den bij de gemeente, via tel. (0575)
75 02 50.

Koopwoningen op 't Soerlant nu met € 8.000 korting                     
Gemeente ontvangt subsidie uit tijdelijke
Stimuleringsregeling Woningbouwprojecten

Wethouder Baars en de heer Groot Severt van Goldewijk bij een woning in aanbouw

Zoek je een leuke en uitdagende zomerbaan?

Zoek je een leuke en uitdagende zomerbaan?
Voor het zomerseizoen van half april t/m half september 2010 zoeken wij 

voor onze gemeentelijke zwembaden

zweminstructeurs en toezichthouders 
(20 – 36 uur (nr. BH/ 01)

Je geeft zwemlessen en begeleidt doelgroepactiviteiten. Verder houd je toezicht bij het recreatief

zwemmen. Ook andere voorkomende werkzaamheden op het zwembad, zoals schoonmaak en

onderhoud behoren tot je taak.

WIJ VRAGEN:

Je bent in het bezit van één van de volgende diploma’s: beroepsopleiding zwemonderwijzer KNZB

(oud), life-guard zwembaden, zweminstructeur zwem ABC, zwemleider B, ALO, CIOS of gelijkwaardige

opleiding. Je hebt een geldig EHBO- en reanimatiediploma en bent bereid een vaardigheidstest

zwemmend redden af te leggen. Je kunt ook reageren als je binnenkort de gevraagde opleiding gaat

afronden. Verder ben je klantgericht en heb je een flexibele en sportieve instelling. Je bent bereid zijn

om op wisselende tijden en in de weekenden te werken. 

WIJ BIEDEN:

Een leuke zelfstandige zomerbaan. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van

maximaal € 2.202,- bruto per maand (schaal 4) of maximaal € 2.320,- bruto per maand (schaal 5) 

bij een 36-urige werkweek. Jouw aanstelling regelen we via het uitzendbureau. 

INFORMATIE:

Wil je meer weten over de inhoud van het werk dan kun je contact opnemen met de heer W. Visser,

via tel. (0575) 75 02 50. Wil je meer informatie over de procedure dan kun je contact opnemen met

mevrouw C. Achterkamp, via tel. (0575) 75 02 50.

SOLLICITEREN:

Schriftelijke reacties kun je uiterlijk vóór 5 maart 2010, onder vermelding van het vacaturenummer

BH/01, richten aan b en w van Bronckhorst, ter attentie van de personeelsadministratie, Postbus 200,

7255 ZJ Hengelo (Gld). Of per e-mail: sollicitaties@bronckhorst.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), instellen stopverbod Steintjesweide en Beukenlaan i.v.m. verhuizing, 1 en 2 juni 2010,

stichting Markenheem
• Hengelo (Gld), Spalstraat, Raadhuisstraat en Kerkstraat, 18 april 2010, braderie en optreden

14 dweilorkesten van 11.00 tot 17.30 uur, plein Kerkstraat/Raadhuisstraat, ontheffing art. 35
Drank- en Horecawet van 12.00 tot 19.00 uur, afsluiten Spalstraat, Kerstraat, gedeelte Raad-
huisstraat, gedeelte Ruurloseweg en alle toegangswegen naar genoemde straten van 06.00 tot
20.00 uur, stichting Hengels Dweilfestival

• Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink, Burg. Vrijlandweg en Monumentenweg, 13 mei 2010,
kunst-, antiek- en rommelmarkt van 09.00 tot 16.00 uur, diverse tijdelijke verkeersmaatregelen,
ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet van 09.00 tot 22.00 uur, voetbalvereniging HC'03

• Keijenborg, 27 juni 2010, kermisoptocht van 13.00 tot 15.30 uur, afsluiten Kerkstraat, Sint
Jansstraat, Pastoor Thuisstraat en Hogenkampweg van 10.00 tot 17.00 uur, R.K. drumfanfare
Sint Jan

• Keijenborg, jaarlijkse kermis met lunapark, vogelschieten en volksspelen, 25 juni van 18.00 tot
01.30 uur, 26 juni van 14.00 tot 01.30 uur, 27 juni van 11.00 tot 00.30 uur en 28 juni van 10.00 tot
00.30 uur, afsluiten gedeelte Pastoor Thuisstraat van 22 t/m 29 juni, afsluiten gedeelte Hogen-
kampweg, Kerkstraat en Sint Jansstraat en instellen omleidingsroute van 25 t/m 29 juni 2010,
stichting evenementen Schuttersgilde St.Jan

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

Bouwvergunningen 
• Hengelo (Gld), De Heurne 40, bouwen schuur 
• Hengelo (Gld), Torenzicht 20, vergroten berging
• Keijenborg, Hengelosestraat 28, bouwen kantoorpand
• Olburgen, Roggeland 5, veranderen voorgevel
• Vorden, Deldensebroekweg 1, plaatsen hooiberg 
• Vorden, Wildenborchseweg 29, bouwen woning met twee wooneenheden
• Zelhem, Halseweg 25A, bouwen berging
• Zelhem, Hanenhoek 19, bouwen berging

Kapvergunningen 
Ontvangen op 20 januari 2010:
• Steenderen, Daliastraat, 1 conifeer, 1 sierappel en 1 lijsterbes
• Vorden, Raadhuisstraat t.o. 26, 1 paardekastanje
• Wichmond, Lankhorsterstraat 3A, 42 kers, es, kastanje, berk en inlandse eik
Ontvangen op 9 februari 2010 (in verband met veiligheid circuit De Varsselring):
• Hengelo (Gld), Venneweg, 3 bomen (divers)
• Hengelo (Gld), Venneweg 3, 3 bomen (divers)
• Hengelo (Gld), Venneweg/Rijnweg 19, 1 eik
• Hengelo (Gld), Venneweg/Varsselseweg 22, 11 bomen (divers)
Ontvangen op 10 februari 2010:
• Drempt, Zomerweg 11, 3 elzen, 1 kastanje en 1 plataan
Ontvangen op 12 februari 2010:
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 92A, 2 linden en 1 beuk
• Zelhem, Akkerweg (nabij Hummeloseweg), 1 eik
Ontvangen op 15 februari 2010 (in verband met aardgastransportleiding):
• Drempt, H. Remmelinkweg, 1 hazelaar en 1 es
• Steenderen, Bontekoeweg, 7 populieren en meidoornhaag
• Steenderen, Toldijkseweg 21, Veldesdoorns (40 m2)
• Vierakker, Vierakkersestraatweg nabij nr. 15, 3 elzen, 6 eiken, meidoornstruiken en 3 essen
• Wichmond, Broekweg nabij 15A,1 es, 15 meter meidoornhaag

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 15 februari 2010:
• Keijenborg, perceel aan de Akkermansstraat, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m.

autocross, 18 april 2010 van 10.00 tot 19.00 uur, Halse auto cross club
• Halle, perceel nabij Landstraat 12, 10 oktober 2010, autocross van 09.00 tot 18.00 uur,

ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet  van 10.00 tot 19.00 uur, Halse auto cross club
Verzonden op 17 februari 2010: 
• Bronckhorst, vierdaags wandelevenement, 1 t/m 4 juli 2010, stichting Barchemse4Daagse
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 44, historische broodweging, 13 mei 2010 van 09.30 tot 16.00 uur,

stichting historische broodweging Muldersfluite

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 16 februari 2010:
• Keijenborg, Akkermanstraat 7, uitbreiden woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 12 februari 2010:
• Steenderen, Molenkolkweg 4, veranderen schuur
• Vorden, De Eldersmaat 7, verbouwen woning
• Zelhem, Huusakker 1, bouwen woning, verleend met toepassing van artikel 50, lid 3 van de

Woningwet
Verzonden op 16 februari 2010:
• Zelhem, Hummeloseweg 14, veranderen bedrijfspand tot woning, verleend met toepassing van

artikel 50, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Oosterwijkweg 3, vernieuwen loods/jongveestal
• Zelhem, Wassenaarweg 8, bouwen bedrijfspand
Verzonden op 18 februari 2010: 
• Vorden, Baakseweg 12, bouwen werktuigenberging

Kapvergunningen
Verzonden op 19 februari 2010:
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg 42, 7 eiken, herplant 7 beuken
• Hengelo (Gld), Kremersdijk 5, 1 zomereik, herplant 1 eik

Verleende vergunningen

• Hoog-Keppel, Monumentenweg 6, 1 populier met opschot, herplant beukenhaag
• Keijenborg, Remmelinkdijk 4A, 1 larix, herplant 1 hoogstam fruitboom

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffingen verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijk onderhoud
Verzonden op 11 feburari 2010:
• Drempt, Zomerweg 37B
• Steenderen, Doesburgseweg 2
Verzonden op 12 februari 2010:
• Baak, Beukenlaan 8
• Bronckhorst, Bakerwaardseweg 7
• Halle, Braamhorstweg
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 46
• Hengelo (Gld), Dennendijk 5
• Hengelo (Gld), Kieftendorp 6A
• Vorden, Eikenlaan/Bergkapepweg (paasvuur)
• Wichmond, Broekweg nabij 17
• Zelhem, Haitinkweg 10
• Zelhem, Eeltinkweg 8

Sloopvergunningen 
Verzonden op 17 februari 2010:
• Hengelo (Gld), Het Karspel 10 t/m 48 (even) en Sarinkkamp 9 t/m 17 (oneven), slopen 25 senioren

woningen, komt asbesthoudend afval vrij 
• Keijenborg, Uilenesterstraat 8, slopen dak van een schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Cosmeastraat 7, slopen dak van een schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Doetinchemseweg 70, slopen dak van een woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Korenweg 9, 9A en 9B, slopen woning met twee verblijfsobjecten en een recreatiewoning
• Zelhem, Velswijkweg 50, slopen dak van de sporthal, komt asbesthoudend afval vrij 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens het Achterhoeks Lente Feest is de Wichmondseweg, tussen de Vordenseweg en

de Pastoriestraat, van 20 maart 20.00 uur tot 21 maart 02.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens de broodweging is de Zelhemseweg, tussen de Olde Kaste en de Kroeze-
rijweg, op 13 mei 2010 van 09.30 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens een eindexamenfeest (van 't Beeckland) is de Dorpsstraat op 22 april 2010 van
19.00 tot 20.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

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

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

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

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

Voorbereiding bestemmingsplan 'Baak, woningbouw Tuinderij Hubers'
(melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan 'Baak,
woningbouw Tuinderij Hubers' voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op het gebied tussen
de Wichmondseweg, de Vordenseweg en de Van der Heijdenstraat in Baak en omvat de bouw van
28 woningen ter plaatse van de voormalige tuinderij Hubers. Zie voor meer informatie hierover
elders op deze gemeentepagina's. 

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen herzieningsprocedure op deze
gemeentepagina's en onze website, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot
het indienen van een reactie.

Vastgesteld projectbesluit 'Hummeloseweg 57 Zelhem'
B en w van Bronckhorst stelden op 19 januari 2010 het projectbesluit 'Hummeloseweg 57
Zelhem' vast. Bij de vaststelling van het projectbesluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten
opzichte van het ontwerp. Het projectbesluit heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische
functie in aannemersbedrijf en het bouwen van een bijgebouw bij de bedrijfswoning op het
perceel Hummeloseweg 57 in Zelhem.

Het projectbesluit ligt van 25 februari t/m 7 april 2010 tijdens de openingstijden voor een ieder ter
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale
telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het
projectbesluit bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205,
7200 AE Zutphen.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Het projectbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is
verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn
tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, secor bestuursrecht, treedt het besluit niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Wientjesvoort Noord'
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 28 januari 2010 het bestemmingsplan
'Wientjesvoort-Noord vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten
opzichte van het ontwerp. De wijzigingen betreffen het volgende:

De regels zijn op de volgende onderdelen aangepast:
• in diverse bestemmingen is een aanlegvergunningstelsel opgenomen
• de doeleindenomschrijving 4.1.c. is vervangen door de omschrijving zoals opgenomen in 6.1.c. en d.
• aan 4.5 en 5.3 is binnen het toetsingscriterium (gericht op afrasteringen hoger dan 1 meter) 

het aspect toetsing aan de natuurwaarden opgenomen
• aan 4.6 is toegevoegd dat ook aan natuur- en aardkundige waarden getoetst wordt
• de bedrijfsmatige exploitatie is in de regels opgenomen

De toelichting is op diverse onderdelen aangepast.

De verbeelding is aangepast in die zin dat in een bouwvlak van de bestemming 'Recreatie' een
bebouwingsaccent (bac) is aangegeven.

Het plan heeft betrekking op:
• de ontwikkeling van een deel van het landgoed als natuurlijk bos
• de omzetting van 55 kampeerplaatsen noordelijk van de Mosselseweg en 120 rond het landhuis

naar 6 woningen (2 woongebouwen met 3 woningen noordelijk van de Mosselseweg) en een
gebouw met 35 recreatieappartementen met een bijbehorende bedrijfswoning achter het landhuis

• herstel van het landhuis, koetshuis, de salon en het park
• herstel van oude beektracés en grachten

Het bestemmingsplan ligt van 25 februari t/m 7 april 2010 tijdens openingstijden voor een ieder
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen
betreft, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellings-
besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE 
's-Gravenhage. Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

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

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Bronkhorst, hoek Veerweg/Bakerwaardseweg, voor het aanleggen van een parkeerplaats,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993'
• Halle, Aaltenseweg 24, voor het bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied Zelhem herziening 2-1988'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Steenderen, Koningin Julianalaan 41, plaatsen veranda, ontheffing voor het bouwen op de

bestemming bermen, openbaar groen of plantsoen, geldend bestemmingsplan 'Steenderen
Zuid-Oost 1983' 

• Zelhem, Hummeloseweg 22, bouwen woning, ontheffing voor het oprichten van het aangebouwde
bijgebouw meer dan 3 meter achter de woning, geldend bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002
(incl. herziening 2004-1)'

De plannen liggen van 25 februari t/m 7 april 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
Verzonden op 16 februari 2010:
• Vorden, Burg. Galleestraat 5, voor het bewonen van een winkelpand, geldend bestemmingsplan

'Vorden Centrum en Oost 1994'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 25 februari t/m 7 april 2010
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie.

Snoeien
In verband met snoeiwerkzaamheden met een hoogwerker sluiten wij onderstaande wegen af:
van 22 t/m 26 februari 2010
• Vorden, kruising Heijendaalseweg/Almenseweg 
• Vorden, Mispelkampdijk, het gedeelte waar de snoeiwerkzaamheden plaatsvinden
van 1 t/m 5 maart 2010
• Vorden, de kruising Lekkebekje/Wilmerinkweg/Almenseweg 
van 1 t/m 12 maart 2010
• Steenderen, Bronkhorsterweg 
• Bronkhorst, Molenstraat 

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

Werkzaamheden

Vaststelling hogere grenswaarde Wientjesvoort Noord
B en w hebben in het kader van de Wet Geluidhinder een hogere grenswaarde voor wegverkeers-
lawaai vastgesteld voor de nieuwbouw van een woning aan de Wientjesvoortseweg en een
bedrijfswoning aan de Mosselseweg te Vorden. 

Het besluit ligt van 25 februari t/m 7 april 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage.
U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale
telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen

Wij wijzen u erop dat tegen het besluit gedurende de termijn van terinzagelegging beroep open
staat bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.
Alleen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben
gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest, kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen. Gelijktijdig kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd, als onverwijlde spoed dat vereist.

Wet geluidhinder

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 25 februari t/m 7 april 2010 tijdens de
openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Toldijk, Hoogstraat 4, voor een nieuwe, de gehele inrichting, omvattende vergunning voor het

inwerking hebben van een rundveehouderij

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen

Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 7 april 2010.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Wet milieubeheer

Beleids- en uitvoeringsregels subsidiebeleid aangepast
B en w van Bronckhorst hebben in hun vergadering van 8 december jl. de beleids- en uitvoeringsregels
over het subsidiebeleid aangepast. De aanpassingen zijn in werking getreden op 1 januari 2010.
Iedereen kan de beleids- en uitvoeringsregels inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Hie zijn ze ook tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. U kunt ze ook raadplegen via
www.bronckhorst.nl ’ infobalie ’ digitaal loket ’ regelgeving en gratis downloaden.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij



Gemeenteraadsverkiezingen Gemeente Bronckhorst

Het CDA Bronckhorst kiest voor een dienend, integer en herkenbaar

gemeentebestuur. Zo'n bestuur gaat  'de boer op' om bewoners, bedrij-

ven en organisaties te ontmoeten, te horen en te proeven wat er leeft.

College en raad betrekken bij het ontwikkelen van beleid burgers en

bedrijven of hun vertegenwoordigende organisaties. Op deze wijze

maken we, bestuur en burgers, Bronckhorst samen. Dorpsbelangen-

organisaties vormen een belangrijke schakel tussen dorpsgemeen-

schappen en de gemeente. De gemeente is van èn voor de burger en 

niet omgekeerd.

Naoberschap is een van de belangrijkste pijlers voor de leefbaarheid in

de dorpen, kernen en buurtschappen. Naoberschap is iets tussen

mensen, een gemeenschapsgevoel dat zich uit in omzien naar, onder-

steunen van elkaar en er willen zijn indien nodig.  De gemeente kan

hierin slechts ondersteunend zijn. Het in stand houden van voorzienin-

gen draagt bij aan de leefbaarheid. Natuurlijk moet er wel voldoende

draagvlak zijn voor die voorzieningen.

Om de leefbaarheid op een hoog niveau te houden is veiligheid erg

belangrijk. Criminaliteit en overlast moeten worden tegengegaan.

Hulpdiensten, zoals brandweer, politie en ambulance dienen goed

uitgerust te zijn.

Het gezin is bij het CDA de hoeksteen van de samenleving. Een goed

toegerust en laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor

vragen en ondersteuning op het terrein van opvoeden en opgroeien van

kinderen. Daarnaast zal het komend jaar een lokaal zorgnetwerk in

Bronckhorst worden gerealiseerd, zodat niemand tussen de wal en het

schip geraakt. Ouderen, die dat willen, moeten zo lang mogelijk op hun

eigen stek kunnen blijven wonen. Nieuwe initiatieven ter voorkoming van

sociaal isolement worden ondersteund. 

Bij nieuwbouw van scholen zullen combinaties van functies (onderwijs,

kinderopvang, gemeenschapsvoorzieningen etc.) worden gestimuleerd

en gefaciliteerd. Het CDA streeft er naar niemand zonder startkwalifica-

tie de arbeidsmarkt op te laten gaan.

'Op eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning indien nodig' is voor het

CDA uitgangspunt bij het WMO-beleid. Het WMO loket moet voor ieder

bereikbaar zijn. Zonodig komt de WMO consulent bij de cliënt thuis. Het

CDA wil een armoedebeleid, dat activerend is voor wie nog kan werken,

toereikend is voor wie dat niet meer kan. Alle kinderen in Bronckhorst

moeten kunnen deelnemen aan sport- en culturele activiteiten. 

Vrijwilligers vormen met elkaar het sociale cement van onze Bronckhor-

ster samenleving. Het CDA wil vrijwilligerswerk stimuleren en waarde-

ren. Een vrijwilligerssteunpunt is een onmisbare schakel hierbij. Zwaar-

belaste mantelzorgers worden ondersteund.

Het CDA wil niet alleen bouwen in de grote kernen, maar bij
behoefte ook in de kleine kernen 
Landbouw, natuur en recreatie zijn de hoofdfuncties in het prachtige

buitengebied. Voor duurzame instandhouding van dit landschap kiest het

CDA voor behoud door ontwikkeling binnen bepaalde kaders. Ontsluiting

van het buitengebied door een glasvezelnetwerk is zeer belangrijk.

De huidige en nieuwe bedrijvigheid moeten worden gekoesterd en

gefaciliteerd. Vermindering van regeldruk is daar een onderdeel van. De

intensieve contacten met het bedrijfsleven worden voortgezet. Innovatie

en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. Betaald werk is de beste

vorm van sociale zekerheid. 

Het CDA staat voor milieubeleid gericht op energiebesparing en klein-

schalig opwekking van energie. Het gemeentelijk wagenpark wordt

uitgerust met zuinige en schone motoren. 

Veilige fietsroutes en het voorkomen van ongewenste sluiproutes

verdienen blijvende aandacht. 

Door de economische crisis zijn we in “zwaar weer” beland en zullen

fors moeten bezuinigen. Bij de ingrijpende keuzes wil het CDA de gevol-

gen voor de minima tot het uiterste beperken. Omdat de gemeentelijke

belastingen op een gemiddeld niveau liggen is verhoging niet het eerste

middel ter bestrijding van de crisis. De kosten van inhuur van externen

kunnen wel worden beperkt. Het CDA streeft naar een solide financiële

situatie en een adequate dienstverlening voor de burgers.

KORTOM: CDA BRONCKHORST IS UW VERTROUWEN !!

Bronckhorst maken we samen

Het verkiezingsprogramma van de PvdA Bronckhorst heet 'nieuw nao-

berschap'. Volgens de PvdA bestaat de gemeente Bronckhorst uit actie-

ve en betrokken burgers. Ze komen in onze gemeente iets goeds halen;

een rustige woonomgeving, ruimte om te sporten en te recreëren, kwali-

tatief goede scholing, een plezierige baan. Daarnaast heeft elke burger,

ieder op zijn eigen manier, ook iets goeds te brengen. Naoberschap

betekent dat Naobers een ongeschreven zorgplicht voor elkaar hebben.

Dat heet in goed Achterhoeks 'Naoberschap'. 

'Nieuw naoberschap' betekent meer initiatief en zeggenschap voor en

door burgers. Een terugtredende gemeente, een optredende burger.

Het Nieuw Naoberschap heeft de PvdA omschreven aan de hand van vijf

kernkwaliteiten. Bij iedere kernkwaliteit horen een aantal speerpunten

voor politiek en beleid:

1.samenleven en zorg
• Behoud de calamiteitenpot voor verenigingen en clubs. 

• Behoud de jongerenwerker.

• Stimuleer samenwerking tussen jongerenwerk en sportverenigingen.

• Biedt subsidie aan burgerinitiatieven voor verbetering van sociale

contacten. 

• Cre_er een werkplein of mobiliteitscentrum.  

• Help burgers met (ernstige) schulden snel en adequaat.

• Ondersteun mantelzorgers (vooral jongeren). 

• Geef steun en advies aan ondernemers, actieve buurten en buren die

met goede initiatieven komen.

• Verdubbel de financiële middelen van het kernenbeleid

• Behoud de kerncontactfunctionaris.

• Behoud de bibliotheek als laagdrempelige voorziening. 

• Kies voor kwaliteit bij het maken van keuzes over het onderwijs.

2.rust en ruimte
• Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven zijn ondergeschikt aan het

behoud van het landschap.

• Toets nieuwe woning- en recreatieve bouw kritisch op hun conse-

quenties voor de landschappelijke waarden van het gebied.

• Evalueer het landgoederenbeleid alvorens nieuwe landgoederen toe

te staan.

• Benut bestaande infrastructuur optimaal. Ontwikkel nieuwe infra-

structuur enkel nadat bestaande mogelijkheden zijn benut.

• Voorzie wegen bij onderhoud waar mogelijk van stil asfalt.

• Behoud zandwegen en sluit ze af voor gemotoriseerd doorgaan

verkeer (uitgezonderd landbouwverkeer). 

• 'Onthard' weinig gebruikte verharde wegen zoveel mogelijk. 

• Behoud de huidige watersportgelegenheden.

• Breid het fietspaden netwerk uit.

3.agricultuur in waardevol cultuurlandschap
• Stimuleer vernieuwing in de landbouw; pas gemeentelijke plannen en

regelgeving hiervoor aan.

• Gemeentelijke plannen zijn geen belemmering voor agrarische bedrij-

ven die hun activiteiten op traditionele, vaak kleinschalige wijze, willen

continueren.

• Geef steun aan bedrijven die nevenactiviteiten willen ontwikkelen die

passen binnen landschappelijke en milieu-uitgangspunten.

• Zorg dat agrariërs een steeds grotere rol kunnen vervullen bij het

beheer van het platteland.

• Steun duurzame landbouw en lokale producten. 

• Werk mee om leegkomende boerderijen andere  functies te geven.

• Leg in de bestemmingsplannen voor het LOG de oppervlakte van het

bouwblok en de hoogte van de gebouwen vast.

4.recreatie en toerisme
• Zorg voor aanleg en onderhoud van wandel-, fiets- en ruiterpaden.

• Steun recreatieve ondernemers die vernieuwende en kwaliteitsverho-

gende initiatieven nemen.

• Steun kleinschalige recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied. 

• Bouw geen nieuwe recreatiewoningen maar zoek naar alternatieven

binnen bestaande gebouwen.

• Laat financiële injecties in toerisme & recreatie ten goede komen aan

toeristen èn de eigen bevolking.

• Verbeter de taakverdeling tussen de organisaties die actief zijn binnen

de toeristische recreatieve sector. 

• Blijf permanente bewoning van recreatiewoningen verbieden.

5.duurzaamheid en intelligente bedrijvigheid
• Faciliteer groene, intelligente bedrijvigheid in het buitengebied.

• Leg glasvezel aan, ook in buitengebied en op bedrijventerreinen. 

• Richt bouwverordeningen op milieu- en duurzaamheideffecten (duur-

zaam bouwen).

Nieuw naoberschap • Verminder het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen met

15%.

• Start met enkele pilot-projecten, gericht op milieu- en duurzaamheid-

bevordering.

• Gebruik bij nieuwe (woning)bouwlocaties LED-verlichting en

waterdoorlatende bestrating.

• Kies milieuvriendelijke nieuwe vervoersmiddelen voor de

gemeente(ambtenaren).

• Stimuleer het scheiden van afval; het omruilen van een container in

kleiner formaat is altijd kosteloos.

Dat is het motto van de VVD afdeling Bronckhorst voor de raadsperiode

2010-2014. De VVD is van oudsher een echte bestuurderspartij, die nooit

wegloopt voor bestuurlijke verantwoordelijkheid. De VVD is ook een

echte volkspartij. Dat zit niet alleen in de eerste letter van de naam. Veel

mensen denken dat de VVD er alleen is voor het meer welgestelde deel

van de bevolking, maar dat is een hardnekkige misvatting. De VVD is er

voor iedereen die iets van zijn of haar leven wil maken, die verantwoor-

delijk wil zijn voor het eigen welzijn en die daarbij niet belemmerd wil

worden door teveel aan overheidsbemoeienis.

De VVD vertegenwoordigt daarmee een belangrijk deel van de inwoners

van Bronckhorst en wil in de nieuwe raadsperiode dan ook niet langer

aan de kant staan. Het liberale element moet in het bestuur van Bronck-

horst doorklinken.

Dit betekent een kleiner en efficiënter gemeentelijk apparaat. Om te

beginnen minder wethouders en inzetten op lastenverlichting voor

iedereen! Een doorsnee gezin met eigen woning betaalde in Bronckhorst

(in 2008) € 778,- per jaar aan de gemeente. Het gemiddelde in Neder-

land ligt op € 631,-. Er zijn gemeentes die maar € 450,- per jaar vragen

en daar wil de VVD naar toe! 

De fusiegemeente Bronckhorst ging in 2005 van start. Nu, vijf jaar later,

is het tijd om de balans op te maken van wat het gevoerde beleid door de

PvdA en CDA. Bij de herindeling werd u voorgehouden dat het goedkoper

zou worden. De feiten: het aantal ambtenaren is toegenomen (in plaats

van de beloofde afname), de lasten zijn verhoogd (OZB met wel 50%

gestegen!) en de kwaliteit van veel voorzieningen staan onder druk of

zijn verslechterd (zie wanbeleid bij het openbaar basisonderwijs). Zelfs

het nieuwe gemeentehuis functioneert niet!

U begrijpt dat VVD Bronckhorst op belangrijke terreinen de accenten

anders wilt leggen, zeker nu de gemeente op financieel gebied voor

ingrijpende keuzes staat. 

De VVD is principieel voor een overheid die zich beperkt tot haar kern-

taken. De partij staat voor ondernemende en tolerante mensen, die zelf

weten hoe ze hun leven inrichten en willen samenleven. Het motto

daarbij is: denk mee, niet in problemen maar in oplossingen! In deze tijd,

waarin steeds minder mensen bereid zijn zich als raadslid met het

gemeentebestuur bezig te houden, is het de VVD zonder moeite gelukt

een sterke lijst samen te stellen met kandidaten voor het raadslidmaat-

schap. Stuk voor stuk zijn het mensen die geworteld zijn in de gemeente

en zich willen inzetten voor het algemeen belang.

Met een helder en duidelijk kernprogramma is de VVD Bronckhorst

klaar voor de komende raadsperiode:

1. De partij voor mensen die zelf willen bepalen hoe ze hun leven willen

vormgeven. Ondernemende mensen, die hun verantwoordelijkheid

willen nemen en die niet betutteld willen worden door de overheid.

2. Een efficiënt en transparant bestuur met heldere regels, minder

bureaucratie en lagere kosten voor inwoners en ondernemers.

3. Een dynamisch Bronckhorst door in stand houden van voorzieningen

en ruimte geven aan initiatieven van inwoners en (agrarische)onder-

nemers. Geen knellende regels bij functieverandering van vrijge-

komen agrarische bebouwing.

4. Een financieel solide beleid door niet meer geld uit te geven dan nodig.

Lastenverlichting voor uw portemonnee. De VVD voor een lagere OZB! 

5. Een veilige gemeente waar politie meer zichtbaar is en hulpdiensten

niet onnodig gehinderd worden door verkeersdrempels.

We rekenen op uw stem, zodat de VVD weer invloed kan uitoefenen en

zorgen voor de nodige verandering in de gemeente Bronckhorst. Stem

VVD Bronckhorst, zeker nu!

Voor meer informatie zie www.vvdbronckhorst.nl of neem contact met

ons op via email pr.vvdbronckhorst@planet.nl of bel onze lijsttrekker

Dorien Mulderije, (06)51 06 37 40.

De VVD zeker nu!

Laat uw stem niet verloren gaan: kies!

Maak gebruik van uw stemrecht

Kies!



Gemeenteraadsverkiezingen Gemeente Bronckhorst

Op 3 maart a.s. zijn de

gemeenteraadsverkiezingen.

In Bronckhorst doen zeven

partijen, waaronder twee

nieuwe, aan deze verkiezingen

mee. Wij stellen u graag in de

gelegenheid om kennis te

nemen van hun standpunten.

Op 24 februari a.s. houdt de

gemeente daarom een verkie-

zingsdebat, waaraan de zeven

lijsttrekkers deelnemen,

onder leiding van debatleider Hester Macrander. Het debat

wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, aanvang

20.00 uur. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 

De lijsttrekkers

De deelnemende partijen en hun lijsttrekkers zijn: 

CDA, de heer André Baars; PvdA, de heer Antoon Peppelman;

VVD, mevrouw Dorien Mulderije; D66, de heer Gaston Wouters;

GroenLinks, de heer Max Noordhoek; Gemeente Belangen

Bronckhorst, de heer Evert Blaauw en SGP-ChristenUnie, de

heer Gerrit Averesch.

Het debat

Aan de hand van een aantal stellingen wordt gedebatteerd onder

leiding van de debatleider. Al eerder reageerden de lijsttrekkers

op stellingen in Contact. Het verkiezingsdebat wordt gezien als

afsluiting van de campagne rondom de verkiezingen. Het debat

wordt opgenomen door Radio Ideaal en wordt op de avond zelf

rechtstreeks uitgezonden op de radio en in de dagen erna, tot

aan de verkiezingen, via het tv kanaal van Ideaal TV. Bovendien 

is het debat rechtstreeks te volgen via www.bronckhorst.nl en

terug te zien op www.bronckhorstkiest.nl.

Meer over de dagvoorzitter

Hester Macrander heeft

ervaring in het theater als

cabaretiëre, maar zij werkt

vooral als dagvoorzitter op

congressen en symposia. 

De combinatie van haar jaren-

lange ervaring als columnist

en entertainer maakt haar tot

een scherpe en inspirerende

debatleider.

Verkiezingsdebat politieke
partijen Bronckhorst

Op woensdag 3 maart kiest u de nieuwe gemeenteraad van Bronckhorst.

Voor iedere partij, ook voor GroenLinks, een spannende dag. Maar ook

voor iedere burger van Bronckhorst is het een spannende dag. Het hangt

van de uitslag van deze verkiezingen af wat er in Bronckhorst de komen-

de vier jaar gebeurt en verandert. GroenLinks wil de komende vier jaar

graag zoveel mogelijk burgers vertegenwoordigen zodat onze gemeente

groen, sociaal en open blijft. Een stem op GroenLinks is een stem voor

behoud en bescherming van natuur en landschap. Het is een stem tegen

verdere klimaatverandering. Het is een stem voor hulp, steun en zorg

voor mensen die het moeilijk hebben. Het is een stem voor een open

samenleving waar initiatieven van burgers serieus worden genomen. 

De gemeente heeft veel taken en is voor veel verantwoordelijk. Maar niet

alles wordt door de gemeente geregeld. Gelukkig maar! Uw persoonlijk

dagelijks leven bijvoorbeeld regelt u zelf. Bij andere onderwerpen heeft

de gemeente een grotere vinger in de pap.  De komende vier jaar zullen

niet gemakkelijk zijn. Doordat de rijksoverheid moet bezuinigen krijgen

ook de gemeenten minder geld. Toch staat GroenLinks, ook in de

komende jaren, voor het volgende.  

Knokken voor wat kwetsbaar is 

GroenLinks wil dat de gemeente in ieder geval zorgt voor wat kwetsbaar

is. Allereerst voor mensen, maar ook voor klimaat, dieren, natuur en

landschap.  Eén van de belangrijkste taken van de gemeente is de zorg

voor mensen met een laag inkomen en voor mensen met lichamelijke of

geestelijke problemen. Mede dankzij GroenLinks is het minimabeleid in

de gemeente Bronckhorst goed geregeld. Belangrijk is dat dit de

komende jaren ook zo blijft. GroenLinks wil niet dat mensen die het

financieel moeilijk hebben lijden onder bezuinigingen van de gemeente.

Niet alleen mensen zijn kwetsbaar. Het geldt ook voor natuur en land-

schap. Zonder ingrijpen van de overheid verdwijnt natuur en wordt het

landschap steeds eenvormiger. Het landschapsontwikkelingsplan (LOP)

biedt een goede basis om met alle betrokkenen een flinke stap vooruit te

zetten. Het is wel nodig dat hier voldoende geld voor is en blijft.   Ook

over de klimaatverandering maakt GroenLinks zich zorgen. Samen

kunnen we hier wel het een en ander tegen doen. Energie besparen en

duurzame energie gebruiken helpt. De gemeente moet zelf het goede

voorbeeld geven en burgers en bedrijven stimuleren. GroenLinks denkt

GroenLinks

onder andere aan woningisolatie, zonnepanelen, elektrische auto's,

openbaar vervoer en fiets gebruiken, energieconsulenten voor burgers

en bedrijven, subsidies en goedkope leningen. Door deze maatregelen

wordt ook nog veel werkgelegenheid geschapen. GroenLinks wil dat

Bronckhorst klimaatneutraal wordt in 2030. Dat kan de gemeente alleen

sámen met haar burgers, instellingen en ondernemers realiseren.   

Voorzieningen en diensten 

Niet alleen wat kwetsbaar is verdient aandacht van de gemeente. De

gemeente heeft ook als taak te zorgen voor voorzieningen die nodig zijn

voor het dagelijks leven. Bijvoorbeeld scholen, woningen, bedrijven-

terreinen, wegen, riolering. Ook diensten als brandweer, politie, afval-

verwijdering, het afgeven van paspoorten, rijbewijzen, vergunningen e.d.

Het zijn allemaal noodzakelijke taken waarover niet veel politieke

meningsverschillen bestaan. Natuurlijk mag het uitvoeren van deze

taken niet meer kosten dan echt nodig is.   

Subsidies 

Nog niet genoemd zijn de subsidies voor de vele activiteiten van burgers

in onze gemeente. Sport, recreatie, kunst en cultuur. De komende

raadsperiode zullen hierover in de gemeenteraad de discussies ont-

staan. Lagere subsidie kan leiden tot hogere contributies, minder activi-

teiten, het sluiten van accommodaties. Voldoende keuze en toeganke-

lijkheid moeten worden gewaarborgd. GroenLinks zal ook hierbij opko-

men voor hetgeen het meest kwetsbaar is.  Wilt u meer weten over waar

GroenLinks de komende vier jaar voor staat, lees dan ons volledige

programma op: www.groenlinksbronckhorst.nl.

D66 wil verantwoordelijkheid dragen voor de toekomst en zet in op een

beleid voor kwaliteit en duurzaamheid. 

Stem op D66, JA, Anders, voor besturen vanuit een andere benadering

van belangrijke vraagstukken. Anders betekent voor ons sober omgaan

met middelen en gemeenschapsgeld. Anders betekent ook een actieve

inzet om kwaliteit op alle gebied te behouden, ondanks bezuinigingen en

bevolkingskrimp.

D66 kiest voor:

Milieu en Duurzaamheid
- D66 vindt dat de rijke natuurwaarden van Bronckhorst alleen bewaard

kunnen blijven als burgers, bedrijfsleven en gemeente zorgvuldig met

het milieu omgaan.

- De gemeente moet een actieve rol spelen op het gebied van energie-

besparing en de overgang naar duurzame energie.

- De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie naar de burgers.

- De afvalproductie van bewoners kan verminderen door voorlichting

over overbodige en milieuvriendelijke verpakkingen en recycling van

afval.

Ruimte om te leven
- D66 steunt initiatieven van ondernemers van agrarische bedrijven die

verbreding zoeken in activiteiten zoals recreatie, toerisme, zorg,

detailhandel en het opwekken van duurzame energie.

- Een restrictief beleid is noodzakelijk voor de bouw van megastallen,

ook in het landbouwontwikkelingsgebied.

- Bij afname van de bevolking zoeken naar alternatieven voor en

combinaties van voorzieningen om de leefbaarheid in dorpen en

kernen zo veel mogelijk in stand te houden.

Welzijn, werk en zorg
- D66 vindt het belangrijk dat naoberschap en maatschappelijke betrok-

kenheid bij burgers blijft bestaan.

- Mensen moeten zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen

blijven.

- De gemeente moet participeren in projecten die de gezondheid van

burgers aangaan, zoals alcoholmatiging bij jongeren, bewegen en

tegengaan van overgewicht voor alle leeftijdsgroepen.

- De gemeente moet actief meewerken aan het streven naar voldoende

kinderopvang, afgestemd op de behoefte.

Plaats voor bedrijvigheid
- D66 vindt dat er zowel plaats moet zijn voor bedrijven uit de gemeente

als voor nieuwe vestiging van kleinere bedrijven.

- De gemeente dient een actieve rol te spelen bij de bevordering van

economische ontwikkelingen die passen bij het karakter van de

gemeente.

- De gemeente moet initiatieven steunen om het vestigingsklimaat in de

gemeente te verbeteren, bijvoorbeeld door aanleg van snelle breed-

bandverbindingen.

- D66 wil inzetten op het stimuleren van bedrijvigheid gericht op duur-

zame producten.

Onderwijs en Cultuur
- D66 hecht veel belang aan goed onderwijs en mogelijkheden voor

(bij)scholing voor alle inwoners.

- De gemeente moet initiatieven steunen om taalachterstand en andere

vormen van achterstand bij peuters te signaleren en weg te werken.

- Een breed aanbod van kunst en cultuur in de gemeente, voor inwoners

en bezoekers van buiten, is van belang voor de leefbaarheid en het

toerisme.

Voor kwaliteit en duurzaamheid

Interactie bewoner en gemeente
- D66 benadrukt het belang van een goede uitwisseling van informatie

tussen burgers en gemeente.

- De gemeente onderhoudt het contact met dorpsbelangenorganisaties

en wijst burgers actief op de mogelijkheden van het burgerinitiatief,

inspraak in commissies en informatiebijeenkomsten.

Bestuur
- D66 is voorstander van een terughoudend financieel beleid dat in

overeenstemming is met economische ontwikkelingen en bezuinigin-

gen van de overheid.

- D66 ziet de meerwaarde van samenwerking met andere overheden, in

de regio, in de provincie, in Nederland en in Europa, bij het realiseren

van grote projecten.

D66, JA, Anders,

Het volledige programma staat op de website www.d66bronckhorst.nl 

Volg D66 van dag tot dag op Twitter: www.twitter.com/d66bronckhorst 

E-mail: info@d66bronckhorst.nl  

Voor GBB is de definitie van leefgemeenschap: 

Alle personen, die wonen, werken of recreëren binnen de gemeente-

grenzen van Bronckhorst, in welke  hoedanigheid ook en daaraan wil

GBB dienstbaar zijn en zich inzetten. Dit wil GBB bereiken door:

aandacht te besteden aan:

Huisvesting en leefomgeving
- Ontwikkeling Ruimtelijke Ordening met een duurzaam karakter

- Toegankelijk (betaalbaar) voor zijn inwoners

- Instandhouding van het huidige natuurlandschap

Werkgelegenheid
- Gunstig ondernemersklimaat creëren voor zowel,  industrie, midden-

stand, agrariër, dienstverlening, zorg en toerisme

Zorg en welzijn
- Verregaande ondersteuning van vrijwilligers, die noodzakelijk zijn om

een goede zorg en welzijn voor de leefgemeenschappen mogelijk te

maken en /of te houden

Scholing
- Streven naar het in stand houden van de huidige scholingsvoorzienin-

gen voor jong en oud

Sport, recreatie en cultuur
- Stimuleren van een gezond verenigingsleven (dus allerlei vormen van

verenigingen)

- Beschermen en stimuleren van het cultureel erfgoed van Bronckhorst

Bereikbaarheid
- Het in stand houden van een goed en veilig wegennet en waarnodig

het verbeteren / uitbreiden er van.  Zo nodig zal daarvoor ook de

communicatie met de provincie worden aangegaan

- Waarborgen en opzetten van communicatieve infrastructuur

(breedband etc.)

Veiligheid
- Het dichtbij of in de samenleving hebben van hulpdiensten (politie,

brandweer en ambulance) om de veiligheid te waarborgen.

- Bij besluitvorming op ieder beleidsonderdeel dient preventieve veilig-

heid een vast onderdeel te zijn

Algemeen: Communicatie

GBB wil een toegankelijke belangenbehartiger voor u zijn

- Hierbij is de communicatie met (de Dorps-) alle belangenorganisatie's

van groot belang

- Natuurlijk kunnen verenigingen, individuele personen of andere

groeperingen zich tot ons wenden

mail: info@gbbronckhorst.nl

of : e.blaauw@gbbronckhorst.nl

Belangenbehartiging van de
leefgemeenschappen in
Bronckhorst



Gemeenteraadsverkiezingen Gemeente Bronckhorst

Op 3 maart a.s. zijn de

gemeenteraadsverkiezingen

in Bronckhorst. Voorwaarde

om te kunnen stemmen is wel

dat u een geldig identiteits-

bewijs en een stempas heeft.

Dit is het gevolg van een

wijziging in de Kieswet. Ook

wanneer u iemand anders

machtigt om namens u te

stemmen, heeft de gevol-

machtigde een kopie van uw

legitimatiebewijs nodig. Con-

troleer daarom de geldigheid

van uw legitimatiebewijs en

neem deze mee op 3 maart!

Geldig identiteitsbewijs nodig
om te stemmen

Fris, omdat de SGP-ChristenUnie momenteel geen zitting heeft in de

gemeenteraad van Bronckhorst. Wij staan er dus fris en onbevangen in,

zonder ballast van voorkennis. Zoals de SGP-ChristenUnie is: eerlijk en

open.

Waardevol, omdat de SGP-ChristenUnie vanuit de Bijbelse principes wil

regeren.  God liefhebben boven alles en de naaste als uzelf. Dat noemen

we in de achterhoek al eeuwenlang 'naoberschap'.

Waardenvol, omdat de SGP-ChristenUnie weet dat waarden belangrijk

zijn. Dat deze waarden een positieve inslag moeten hebben spreekt voor

zich. 

Waar staat de SGP-ChristenUnie voor:

Welzijn en naoberschap
Allereerst staan we achter onze intentie die hiervoor is omschreven. Dat

betekent dus dat welzijn voor ons erg belangrijk is. Het beleid ten aan-

zien van minima (en de mensen die daar bijna bij zitten) is erg belangrijk. 

Het naoberschap zoals eerder genoemd zal mensen bij elkaar brengen,

netwerken vergroten en hierdoor zullen mensen elkaar makkelijker

Fris en Waarde(n)vol gaan helpen; het vrijwilligersnetwerk groeit. Wij weten als geen ander

dat een samenleving op een hoog niveau staat dankzij vrijwilligers.

Bronckhorst mag de aandacht hiervoor nooit verliezen.

Milieu en leefomgeving
Deze onderlinge zorg zal ook zichtbaar moeten zijn in de houding naar

onze leefomgeving. Niet alleen het gemak dient voorop te staan, maar

het bewaken en beschermen van de leefomgeving voor mens, dier en

plant als geheel. Ruimte en een gezonde leefomgeving staan in één lijn

met de duurzame basisprincipes. Juist de gemeente moet het goede

voorbeeld geven door op alle beleidsterreinen duurzaam te handelen.

We hebben de aarde immers te leen van onze kinderen…..

Jeugd en gezin
In een vergrijzende samenleving moet het belang van jongeren worden

erkend. Basis is echter een goede gezinsomgeving. Dáár wordt de basis

gelegd voor de volwassenheid. De gemeente moet begeleiding bieden

aan mensen die hulp nodig hebben bij het geven van deze gezonde basis. 

Onderscheiden
Juist een duurzame houding ten opzichte van de hele schepping is iets

waarin de gemeente zich  kan onderscheiden. Het duurzame gemeente-

huis mag geen éénmalig initiatief zijn. Bronckhorst moet worden

genoemd in dezelfde zin met woorden als 'duurzaamheid'.

Financieel beleid
Financieel gezien is de komende tijd  een moeilijke tijd. Hoewel wij

verwachten dat de economie langzaam uit het dal zal opkrabbelen, zal

het toch enige tijd duren voordat de gemeente Bronckhorst vanuit het

rijk wat ruimhartiger bedeeld zal worden. Bronckhorst zal hier op

voorbereid moeten zijn. Bij tekorten op de begroting moet ook de interne

kostenstructuur serieus bekeken worden, voordat deze tekorten leiden

tot kostenverhogingen voor de burgers. 

Reinigingrechten en afvalheffingen bijvoorbeeld mogen alleen stijgen

als daarmee de diensten kostendekkend zullen zijn. 

Ruimtelijke Ordening
Veel kleine kernen en veel buitengebied. Voor veel mensen een droom

van rust om in te wonen. Omdat veel bewegingen over grotere afstanden

gaan (denk alleen al aan boodschappen doen vanuit het buitengebied)

moet daar aandacht voor zijn. De infrastructuur moet daar op toegesne-

den zijn. Op de doorstroomwegen moet 80 km gereden kunnen worden.

Dit is ook belangrijk voor de ontsluiting van (agrarische) bedrijven.

Bronckhorst moet zich richten op kleine en startende bedrijven. Deze

zijn vaak innovatief, duurzaam, onderscheidend en flexibel. Dat past bij

ons.

Bestuur
De bekende achterhoekse nuchterheid moet vooral doorklinken in het

bestuur. Geen moeilijke taal, maar klare en heldere taal. De burger

spreekt ook zo, dus moet de gemeente ook zo spreken. En doen wat je

zegt. Dorpsraden zijn zeer belangrijke gesprekspartners voor de

gemeente. Ook andere verenigingen en stichtingen verdienen de

aandacht van het bestuur. Een belangrijke reden daarvoor is dat een

dergelijke organisatie vaak specialist is op een bepaald gebied. Dat

specialisme is een goede basis voor besluitvorming.

Kijk voor meer Frisse en Waarde(n)volle standpunten op:   

www.bronckhorst.christenunie.nl

Mail: sgpachterhoek@solcon.nl

Bel: (0314) 62 49 79

3 maart: Gemeenteraadsverkiezingen.  U gaat toch ook stemmen?

Afgelopen januari ben ik 50 jaar ge-
worden. Of je het nu leuk vindt of
niet, buren en vrienden zien daarin
het moment om "Sara" op te tuigen.
Een publicatie in Contact editie Noord
was het gevolg. 

Niets anders dan lof voor dit initiatief
maar mocht de publicatie in het Con-
tact voor verwarring hebben gezorgd
als het gaat over mijn partij keuze,
dan neem ik graag nu de gelegenheid
om dit misverstand uit de weg te rui-
men. De partij voor vrijheid en demo-
cratie, in de volksmond VVD ge-
noemd, is mijn partij!

Het is de partij die vind dat ik zelf heel
goed kan bepalen hoe ik mijn leven
wil vormgeven en welke keuzes ik
maak. De partij die weet dat ik ten
aanzien van mijn kinderen, werk en
hobby mijn eigen verantwoordelijk-
heid neem en niet betutteld wil wor-
den.
De VVD is de partij die mij stimuleert
als ik wat wil organiseren of andere
initiatieven neem, en zeker niet frus-
treert door allerlei knellende regels.
De partij die vindt dat de gemeente al-
leen die taken moet uitvoeren die ik
zelf niet kan.
Een paar simpele voorbeelden van de
laatste twee maanden:
het maaien van de berm, waar ik een
heleboel redenen voor kan bedenken,
wordt verboden. Gelukkig heeft het
college onlangs besloten dat niet te
handhaven, dus kan ik blijven maaien
als ik dat nodig vind. Hoe kun je overi-
gens die regel bedenken? En waarom
niet meteen die regel schrappen? 
En dan het stadje Bronkhorst, waar de
gemeente een proef wil doen voor het
afsluiten van verkeer op zon-en feest-

dagen. Daar moeten de bewoners een
ontheffing aanvragen om op die da-
gen bij hun eigen huis te mogen ko-
men en de auto te parkeren. Klinkt
overzichtelijk, maar ze moeten er ook
nog eens voor betalen (!). Geef ze ge-
woon een sticker, dat is snel en goed-
koop. 
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden
van onnodige regels en voorschriften
te noemen. Regels die niet te controle-
ren zijn, waar wel een prijskaartje
aanhangt en die de bureaucratie in
stand houden.
Mijn partij, de VVD, vindt dat je regel-
geving moet toetsen aan een aantal
principes: regelgeving moet het uiter-
ste middel zijn, zo eenvoudig moge-
lijk en geen papieren schijnzekerheid
creëren. Bovendien moeten we stop-
pen met uitzondering op uitzonde-
ring te (willen) regelen .
Minder regels om te handhaven, bete-
kent een kleinere en krachtigere over-
heid, dat schept vertrouwen.
Iedereen weet dat het rijk op dit mo-
ment een bezuinigingsoperatie aan
het voorbereiden is. Mijn partij is daar
heel duidelijk over: er zal bezuinigd
moeten worden bij de gemeente zelf.
De tering naar de nering zetten en
niet nog meer geld van mij willen heb-
ben om het huishoudboekje op orde
te krijgen. Als ik minder geld heb om
boodschappen te doen zal ik ook een
keuze moeten maken wat ik wel of
niet in mijn winkelwagentje leg. En
vul ik het wagentje zeker niet met
boodschappen die een ander moet be-
talen. 
De VVD is een partij voor gewone
mensen, ondernemende mensen die
verantwoordelijkheid  willen nemen
en niet betutteld willen worden door
de overheid. Mensen zoals u en ik.

Dorien Mulderije-Meulenbroek,
VVD Bronckhorst
Deldensebroekweg 15
Vorden

Mijn Partij!

Hier werd het carnavalsfeestje nog
eens dunnetjes overgedaan en DJ Er-
win de Vries liet de beste carnavalskra-
kers horen door de boxen van Flop-

house, om zo het carnavalsseizoen
met een geweldig feest af te sluiten.
En dat is gelukt, vrijdag de 19de ging
om 21.00 uur de soos los en de men-

sen stroomden binnen. Natuurlijk wa-
ren er ook dit jaar weer twee personen
die zich geweldig hadden uitgedost en
dat waren Robert Kooiman als Wally-
man en Stefanie Huurnink als een he-
le bijzondere vrouw. Beiden van harte
gefeliciteerd. 

Voor de foto’s kijk op www.flophou-
se.nl en check meteen de agenda.

Laatste carnavalsfeest is voorbij, op naar 2011

Fraaie uitdossingen in Flophouse

Toldijk - De maand januari van 2010 is weer voorbij, de maand februari
van 2010 is weer voorbij en het belangrijkste feest voor de Brabanders in
februari is ook ten einde. De witte, koude carnaval van het jaar 2010 is
weer gevierd. Zoals elk jaar werd er in één plaats in het land de carnaval
ná deze beroemde week gevierd en dat was op 19 februari jl. in Flophouse
te Toldiek.



Vorig jaar werd de grens van 1000
deelnemers al overschreden. Een re-
cord in de lange geschiedenis van de
loop. Ook nu weer geldt de 30 kilome-
ter door het schitterende Achterhoek-
se coulissen landschap als een ultieme
voorbereiding voor de marathon van
Rotterdam. De drie afstanden, 10, 21,1
en 30 kilometer voeren de lopers over
een snel parcours met weinig hoogte-
verschil door de bosrijke omgeving
rond de acht kastelen in de buurt van
Vorden. Alle afstanden gaan over één

ronde en de tijdregistratie vindt weer
elektronisch plaats met behulp van de
ChampionChip . Start en finish zijn bij
Sporthal Het Jebbink. 
Na-inschrijving is mogelijk in de sport-
hal, waar ook kleedruimten en
douches aanwezig zijn. 
Voorinschrijving is mogelijk via
www.hanzesport.nl of 
www.inschrijven.nl

Op alle afstanden kunnen, zowel bij
de dames als de heren, door de drie
snelste deelnemers geldprijzen wor-
den gewonnen. De prijsuitreiking
vindt plaats in de sporthal. Bovendien
ontvangt iedere deelnemer bij de fi-
nish een fraaie herinnering. 

Nadere informatie Jan Rood, 
tel. (0570) 541809 / www.hanzesport.nl

ATAG Achtkastelenloop
Vorden - Zondag 7 maart staat de
traditionele ATAG Achtkastelen-
loop weer op het programma. De
organiserende atletiekvereniging
Hanzesport verwacht weer veel be-
langstelling voor dit sportieve
loopfestijn.

Vorden - VAMC De Graafschaprijders
organiseerde zondagmiddag de Mid-
winterrit (oriëntatierit) met start en fi-
nish bij ’t Wapen van ’t Medler. De rit
met een lengte van circa 50 kilometer
was uitgezet door Harm Cortumme
en Gerrit te Veldhuis en voerde de
deelnemers door Vorden en Hengelo. 

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
A Klasse: 
1 E. Kleinreesink, Hengelo 90 strafpun-

ten; 2 J. Luiten, Hengelo 121; 3 R. Plat,
Scheemda 151 strafpunten.

B Klasse: 
1 W. Hartman, Oldeberkoop 222 straf-
punten; 2 B.v.d. Horst, Harderwijk 223;
3 J.W. Traa, Leusden 346 strafpunten.

C Klasse: 
1 J. Slagman, Vorden 243 strafpunten;
2 R. Ehrhardt, Hoogeveen 284; 3 B.
Slob, Randwijk 343 strafpunten.

Erik Kleinreesink wint
Midwinterrit

‘De zaak draait hartstikke goed, dus ei-
genlijk gekkenwerk om het te verhu-
ren. De beslissing is niet zomaar geno-
men. Coby (die de administratie ver-
zorgt) en ik hebben er goed over nage-
dacht. In 2008 hebben wij samen met
mijn vader een toekomstplan ge-
maakt. We hadden een nieuwe uitda-
ging nodig. Een paar jaar geleden heb
ik geprobeerd de hier naast gelegen
ijssalon Kerkepad van Jan ter Huerne
te kopen. Deze ijssalon zou een prima
aanvulling op ons cafetaria zijn. Ech-
ter, Jan wenste niet te verkopen. Begin
dit jaar heb ik het opnieuw gepro-
beerd en opnieuw zonder resultaat.
Intussen hadden wij in 2007 in de wijk
Leesten Plaza Zutphen geopend. De
omzet is goed, maar nog niet goed ge-
noeg. Heeft niet alleen met de recessie
te maken maar bovenal met de stagna-
tie van de woningbouw in die wijk.
Momenteel ben ik ook bestuurslid van
Plaza Nederland en ben ik nauw be-
trokken bij het beleid van de 80 zaken

die bij deze organisatie zijn aangeslo-
ten. En dat vergt de nodige tijd. Komt
bij dat ik al enkele jaren kamp met
een oogziekte. Daardoor werd het mij
allemaal te veel en besloot ik om één
zaak af te stoten. Wij gaan dus verder
met Plaza Zutphen. Een hele uitda-
ging om dit bedrijf in de toekomst
naar een hoger plan te tillen. Ik ben er-
van overtuigd dat het gaat lukken’, zo
zegt Arjan Menzing.

Het personeel in Vorden wordt door
de nieuwe eigenaars overgenomen. Ar-
jan: ‘Toen ik de mensen hier vertelde
dat wij er mee ophouden werd er zeer
emotioneel gereageerd. Wij hebben
uistekend personeel, waarvan er velen
al jarenlang bij ons werken. Goed per-
soneel heeft er de afgelopen jaren me-
de toe geleid dat wij een goed product
verkopen. Wij hebben circa 40 menu’s
in de prijsklasse van vijf tot tien euro’,
zo zegt hij. Plaza Vorden is de afgelo-
pen jaren diverse keren verbouwd en

uitgebreid. Het cafetaria biedt plaats
aan 110 personen, terwijl in de zomer-
maanden nog eens 70 personen op het
terras terecht kunnen.

Arjan Menzing: ‘ Door het goede pro-
duct en het hechte team medewerkers
scoren wij bij de verkiezing van ‘ beste
cafetaria van Nederland’, al sinds 2004
erg hoog en staan wij steevast bij de
top honderd, met als hoogtepunt een
23e plek in 2008. (Nederland ken circa
5000 cafetaria’s). Hij is terecht trots op
deze prestatie en zegt: ‘Toen wij de be-
slissing hadden genomen om hier te
stoppen, hebben wij eerst met ver-
schillende ‘partijen’ in Vorden aan ta-
fel gezeten met als uitgangspunt een
goede bedrijfsleider te vinden, die de
zaak in een later stadium zou kunnen
overnemen. Toen wij om diverse rede-
nen geen geschikte kandidaat konden
vinden, hebben wij een zeer deskundi-
ge horeca-makelaar in de arm geno-
men. De gegadigden stonden bij wijze
van spreken ‘in de rij’ en was de deal
binnen een paar weken rond. Dat het
zo snel zou gaan heeft ons wel verrast.
Vanaf half maart zullen wij onze op-
volgers inwerken, waarna Coby en ik
ons vanaf april helemaal op Plaza
Zutphen gaan richten’, zo zegt Arjan
Menzing.

Plaza Vorden vanaf april in andere handen

Vorden. ‘ Mijn vader heeft mij altijd geleerd dat je op je hoogtepunt moet
stoppen. In onze situatie was het afgelopen jaar een hoogtepunt. Toen
boekten wij sinds onze komst naar Vorden, twaalf jaar geleden, de hoog-
ste omzet. Dus tijd om uit Plaza Vorden te stappen. Wij hebben het bedrijf
met inventaris en goodwill overgedaan aan een jong horeca echtpaar uit
het westen van het land. Overigens blijft het pand wel ons eigendom. Het
wordt verhuurd’, zo zegt Arjan Menzing.

Hieraan wordt meegewerkt door
het cabaretgezelschap ‘De Hengel-
länders uit Hengelo (O). Het gezel-

schap brengt een afwisselend pro-
gramma met liedjes en sketches.
Voor nadere informatie betr. 

Vorden kan men bellen met me-
vrouw T. Klein Kranenbarg (tel.
551347) en wat Wichmond betreft
bij mevrouw O. Nijenhuis (tel.
441863). Aanvang 14.00 uur (zaal
open vanaf 13.15 uur ).

Feestmiddag Zonnebloem
Vorden. De afdelingen Vorden
en Wichmond van de Zonne-
bloem organiseren zaterdag 27
februari in het dorpscentrum te
Vorden een ontspanningsmid-
dag

Voor de tweede keer binnen een half
jaar is  weer hetzelfde beeld in onze
tuin door twee personen in de nacht
van 13 op 14 febr. jl. omgeduwd. Heel
knap! Het beeld staat vlak bij het bord
van de ijsbaan, waar kortgeleden een
metalen schaatser is afgerukt. Zijn het
wellicht dezelfde personen?
Wat kan een stenen beeld, gemaakt
door een arme Afrikaanse beeldhou-
wer, fout gedaan hebben voor mensen
om dit voor de tweede keer te doen?
Realiseren zij zich dat er weer een hef-
wagen aan te pas moet komen om het
meer dan 250 kg. wegend beeld weer
op de sokkel te krijgen. Wat een lol!
Zullen de ouders van deze personen
trots zijn op deze kinderen? Ik kan me
dat niet voorstellen. Dit is geen katten-
kwaad meer!

Laat desbetreffende personen het lef
tonen om langs te komen en hun ex-
cuus aan te bieden, dat kan een held-
haftige daad zijn. Wellicht komt dan
het respect weer terug. Ik heb mij de
Vordense jeugd anders voorgesteld!  

G. Visser, Zutphenseweg 38, Vorden.
Helden van deze tijd??

Er werden dit weekend verschillende
wedstrijden georganiseerd. 
Lochem: Carlijn Slijkhuis is goed op
dreef met haar 2 paarden. Ze behaalde

L . R  d e  G r a a f s c h a p
met Aime in de klasse B een 2de prijs
met 192 punten. In de klasse M2 be-
haalde ze met Volmer een 1ste prijs
met 192 punten. Christ van Dijk be-
haalde in de klasse L1 een 4de prijs
met 199 punten. 
Laag-Soeren: Hier behaalde Joanne

Pellenberg in de klasse L1 een 2de en
3de prijs met resp. 193 en 191 punten.
Dit deed zij met haar paard Santos.
Vragender: Anita Berenpas behaalde
hier met haar Walencia een 4de prijs
met 180 punten. Dit deed zij in de klas-
se M2.

Van de collecteopbrengst is 50% be-
stemd voor deze collecterende jeugd-
organisatie. De andere helft van de op-
brengst gebruikt Jantje Beton voor
projecten die ervoor zorgen dat alle
kinderen in Nederland weer vrij bui-
ten kunnen spelen.  Enkele jaren gele-
den ontving Scouting Vorden van  het
Nationaal Jeugdfonds een belangrijke
bijdrage voor de bouw van het nieuwe
clubhuis. Mede dankzij de opbrengst

van de collecte kan Scouting voorzien
in de materialen en gereedschappen
die thans nodig zijn voor verdere af-
bouw en voor het  altijd voortdurende
onderhoud dat door vrijwilligers
wordt uitgevoerd. 
Ook voor de aanschaf van spelmateria-
len waarvoor normaal gesproken geen
geld voor is, wordt het geld besteed. Zo
komt een groot deel van de collecte
ten goede aan het plaatselijke jeugd-
werk.  Geef daarom aan de Jantje Be-
ton Collectant en help de kinderen uit
uw omgeving om lekker buiten te
kunnen spelen.

Geef daarom aan de Jantje Beton Col-
lectant en help de kinderen uit uw
omgeving om lekker buiten te kunnen
spelen.

Meer speelplezier van kinderen in uw eigen buurt

Geef aan de Jantje Beton collectant
Vorden - Van 1 t/m 6 maart 2010
wordt de jaarlijkse Jantje Beton
Collecte georganiseerd: een collec-
te voor en door het jeugdwerk bij u
in de buurt. In Vorden en Wich-
mond lopen ouders van de scouts
van de David G. Alford groep voor
de Jantje Beton Collecte.

De Doetinchemse band Nutz bestaat
uit vier jongens die muziek maken
met het hart. De variatie in nummers
is groot, van Jimi Hendrix naar John
Mayer, van Fleetwood Mac naar Jason
Mraz en ergens komen Bruce Spring-
steen en The Blues Brothers voorbij.
Het wordt een middag van uitersten
met slow-blues, pittige rock, van basic
tot hedendaags. Maarten Tappen, het

muzikale brein achter Nutz, bespeelt
de drums en heeft de leadzang. Oer-
ritme met een omfloerste, ietwat rau-
we stem. Rene Geschiere legt de basis
die de band zo nodig heeft en duldt
geen tegenspraak. John Langenberg
beroert zijn gitaar als was zij zijn
vrouw. Ferdinand ter Haar probeert de
mannen ergens nog te volgen met
enig pianospel, daarnaast legt hij be-
slag op enige nummers qua zang. 

Nutz speelt graag in kroegen, speelt
graag voor mensen - in beweging of
luisterend. Nutz is een band die ge-
hoord wil worden. Zie ook: www.de-
slofvorden.nl

Nutz spettert in De Slof
Vorden - De laatste zondagmiddag
van de maand komt er weer aan en
dat betekent spetterende live-mu-
ziek in het Vordense eetcafé De
Slof. Zondag 28 februari speelt
Nutz in deze sfeervolle kroeg!
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Tijdens repeteren in de studio speel-
den de muzikanten nummers van
Anouk en na een paar weken hadden
zij zo heel wat nummers van deze
rockdiva op het repertoire bijgeschre-
ven. Een avondje ‘Real Time goes
Anouk’ in de kroeg was het gevolg. De
band dacht een gezellig avondje mu-
ziek voor de boeg te hebben met wat
vaste kroegklanten en bekenden. Dat

werd het ook, met alleen heel wat
meer aanloop dan verwacht: na een
half uur stond er een dikke rij voor de
deur en om 12 uur was de kroeg vol!
Een fantastische avond was het gevolg.
Een bomvolle stampende en dampen-
de kroeg die helemaal losging op een
uurtje Anouk en daarna het eigen
pop- en rock repertoire. Real Time
vond dit voor herhaling vatbaar dus

werd het plan opgevat om het nog
eens over te doen. Deze keer dus bij
Zaal Heezen. Muzikaal genieten met
wederom een set Anouk, vanzelfspre-
kend ‘opgepimpt’ met wat nieuwe
nummers van haar en natuurlijk een
paar stevige (rock) sets zoals iedereen
dat van de band gewend is. 
Kom zaterdag 27 februari naar Zaal
Heezen in Steenderen voor een avond
genieten van échte, onvervalste live-
muziek met de Real Time Showband!
Aanvang 21.30 uur. Voor informatie:
Café Zaal Heezen, tel. (0575) 45 12 04
of www.hotelheezen.nl

Real Time Showband bij Café Zaal Heezen – 27 februari 2010

‘Real Time goes Anouk’

Zaterdagavond 27 februari speelt de Real Time Showband bij Zaal Heezen
in Steenderen. Een paar jaar geleden uit gekkigheid en een muzikale
‘winterstop’ geboren: een set met alleen maar werk van de Nederlandse
zangeres Anouk.

De ‘Real Time Showband goes Anouk’ bij Heezen.

Er wordt gespeeld in de speelsterktes
5, 6, 7 en 8 en dit in de categorieën

damesdubbel, herendubbel en mix.
Inschrijven kan nog tot 28 februari via
www.toernooiklapper.nl

Het toernooi wordt gespeeld op de
kunstgrasbanen van Tennisvereniging
De Nieuwe Hellewei in Steenderen
van donderdag 11 maart tot en met
zaterdag 20 maart. 
De finales worden op deze laatste dag
gespeeld.

Inschrijven SNS Regiobanktoernooi tot 28 februari

Tennissers opgelet
Vanaf 11 maart 2010 brandt het eer-
ste tennistoernooi in de regio weer
los. Het traditionele SNS Regio-
bank 25+ dubbeltoernooi in Steen-
deren. Het is altijd een prima op-
warming voor de voorjaarscompe-
titie die begin april weer van start
gaat.

Niet alleen actuele zaken, maar ook
knelpunten en mogelijke oplossingen
werden besproken. De VVD is een libe-
rale volkspartij die staat voor vrijheid,
verantwoordelijkheid, verdraagzaam-
heid, sociale rechtvaardigheid en ge-
lijkwaardigheid.

De VVD streeft ernaar om na de ge-
meenteraadsverkiezingen van 3
maart 2010 in het college te komen en
zo uitvoering aan haar speerpunten te
kunnen geven:
• een gemeente met zo min mogelijk

knellende regels
• ruimte voor initiatieven die de leef-

baarheid in de kernen en op het
platteland ten goede komen

• een veilige gemeente met minder
drempels

• een sterk en solide financieel beleid,
bezuinigen zonder lastenverzwa-
ring voor de burger

Een algemeen uitgangspunt van de
VVD is: houdt het klein en daarmee
beheersbaar. Dit is ook wat de deelne-
mers bevestigen. Zij pleiten voor één
aanspreekpunt en adviespunt op lo-
kaal of decentraal niveau. 

Een algemeen gehoorde reactie is ook
dat bureaucratie teruggedrongen
moet worden. Men heeft behoefte aan
minder regels en ook aan ambtenaren
die denken in mogelijkheden en op-
lossingen. Initiatieven die een bijdrage
leveren aan de leefbaarheid in de dor-
pen en op het platteland verdienen
het serieus genomen te worden en
meer ondersteuning te krijgen. Het ge-
meentebestuur is er immers voor u! 

De verschillende deelnemers geven
aan dat we ervoor op moeten passen
dat het bestuur niet vanuit een ivoren
toren regeert maar in contact en ge-
sprek blijft met de inwoners en weet
wat er speelt en leeft. 

De input en conclusies uit de mee-
tings sluiten uitstekend aan bij de libe-
rale visie en de vijf kernpunten uit het
verkiezingsprogramma van de VVD
Bronckhorst. Voor deze partij een be-
vestiging dat zij weet wat er leeft on-
der de inwoners van Bronckhorst. 

Uitgebreide verslagen van de "Meet
and Greet" bijeenkomsten van de VVD
Bronckhorst zijn na te lezen op de
website www.vvdbronckhorst.nl

Meet-and-Greets succesvol
Hengelo - In januari en februari
heeft de VVD Bronckhorst een se-
rie bijeenkomsten gehad met loka-
le inwonergroepen. De zogenaam-
de "Meet and Greet" gesprekken
vonden plaats in de gelagkamer
van Langeler in Hengelo Gld. In de-
ze sfeervolle omgeving kwam het
tot een aantal levendige discussies
met vier doelgroepen uit de ge-
meente Bronckhorst: zorg- en wel-
zijnsorganisaties, sportverenigin-
gen, ondernemers en dorpsbelan-
genorganisaties.

Deze willen als (kandidaat) raadsleden
contact met de bewoners opbouwen
en alle aspecten van de gemeente
Bronckhorst ontdekken. Het gezegde
"de politiek, daar is geen bal aan" heeft
de PvdA geprikkeld diverse "ballen-
acties" te organiseren om juist de bal
de burger toe te spelen.
Voor deze activiteit (koersballen in de
Bleijke) hebben de kandidaatsraads-
leden zich verdiept in het wonen voor

senioren in onze gemeente. De Bleijke
is met haar lange historie diepgewor-
teld in Hengelo en omgeving. De orga-
nisatie is meegegroeid en mee-ontwik-
keld naar een moderne voorziening
waar bewoners prettig, zelfstandig
maar met zorg in de nabijheid kun-
nen wonen. De zorg is persoonlijk, en
het begrip "naoberschap" is van toe-
passing. Dat is merkbaar door de zorg
en betrokkenheid bij elkaar, dat merk

je aan de toon en werkwijze tussen
personeelsleden onderling en met de
bewoners èn uit het feit dat er diverse
vrijwilligers actief zijn. 
Dat "nieuw naoberschap" is juist wat
de PvdA wil blijven stimuleren! De
PvdA kandidaten hebben tips gekre-
gen hoe dit vrijwilligers werk kan blij-
ven bestaan, bv. door goed te luisteren
naar de mensen in de praktijk. 
De afspraak in het najaar weer langs te
komen is dan ook gemaakt!
De bewoners hebben een koersbalset
van de bezoekende kandidaten ont-
vangen! Zo kan er tegelijk door meer
bewoners gespeeld worden! Het ge-
baar werd zeer gewaardeerd.

Koersballen op de Bleijke

Hengelo - De PvdA kandidaten en wethouder Anne van Kuil hebben vrij-
dagmiddag met de bewoners een potje koersballen gespeeld in verzor-
ginsghuis de Bleijke. Het was een gezellige middag waarin de bewoners
zich van hun sportieve kant hebben laten zien en duidelijk gewonnen
hebben van de kandidaat raadsleden.

Ook dit jaar worden de vespers georga-
niseerd onder verantwoordelijkheid;
namelijk van de Raad van Kerken An-

gerlo/Doesburg en de Protestantse
Gemeente Drempt en OldenKeppel.
De vespers worden gehouden op de
vrijdagavonden 26 februari, 5, 12, 19
en 26 maart en vinden plaats in de
Protestantse kerk St. Joriskerk aan de
kerkstraat te Voor- Drempt.

Vespers
Voor Drempt - Men is inmiddels
wellicht vertrouwd met de vespers
in de 40-dagentijd.

Voor het tweede achtereenvolgende
jaar worden de tuinen van de Wilden-
borch daarom in deze tijd opengesteld
voor het publiek. Via een uitgezette

route komt u langs de mooiste plekjes
met witte en gele velden van bloemen.
Op twee zondagen, te weten zondag
28 februari en zondag 7 maart, is ie-
dereen van harte welkom. De toegang
is gratis. Wel wordt een vrijwillige bij-
drage zeer op prijs gesteld. Ter plekke
is daartoe gelegenheid. Ook een kopje
koffie of thee is verkrijgbaar.

Buitenplaats De Wildenborch is gele-
gen aan de Wildenborchseweg 20, Vor-
den. Voor meer informatie: kijk op
www.wildenborch.nl

Sneeuwklokjes op de
Wildenborch
Wildenborch.-  Nu de sneeuw ein-
delijk is verdwenen schieten de
tienduizenden sneeuwklokjes en
winter akonieten als paddestoelen
uit de grond. Het voorjaar is in aan-
tocht! In het bos en langs de paden
van de Wildenborch zal een wit-ge-
le deken de bodem bedekken. Een
lust voor het oog van de wandelaar.

Wilt u een vogel voor in de kooi of
volière aanschaffen, ook dan is er
voldoende keus.
Ook kan men er terecht voor infor-
matie over verzorging en het hou-

den en kweken van verschillende
soorten kanaries, tropen en parkie-
ten. Tevens kan men er ook vogel-
benodigdheden kopen. Iedereen
kan zijn vogels gratis te koop aan-
bieden, geen kwartels en pluim-
vee. 

De toegang tot de beurs is gratis.
‘Dus als het effe kan kom dan naar
Exokan’!

Zondag 7 maart Vogelbeurs Exokan

Vogelvereniging Exokan uit
Hengelo organiseert op zondag
7 maart een vogelbeurs in
dorpshuis De Horst, St. Jans-
traat 6 in Keijenborg.
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Al op jonge leeftijd bleek Mendels-
sohn uiterst begaafd. Toen hij tien jaar
was, dirigeerde hij zijn eerste concert
met eigen composities, het grootste
deel van zijn oeuvre schreef hij voor
zijn twintigste levensjaar. In 1829 reis-
de hij naar Engeland waar hij grote
successen boekte. In datzelfde jaar
voerde hij in Berlijn Bach's Matthäus
Passion uit, de eerste uitvoering sinds

bijna honderd jaar. Hij bleef de rest
van zijn leven een groot bewonderaar
van Bachs muziek. Zijn motet 'Aus tie-
fer Not' heeft een opzet die sterk doet
denken aan de manier waarop Bach
zijn cantates schreef. De motetvorm
werd voor het eerst gebruikt in de Mid-
deleeuwen, maar werd ook in de Re-
naissance en Barok toegepast. Het mo-
tet was oorspronkelijk een meerstem-

mig geestelijk a cappella-koorwerk op
psalm- en bijbelteksten. Het werd ech-
ter in de loop der tijden ook voor solo-
stem, koor en orkest gecomponeerd.
Zeer beroemd zijn Bachs motetten op
bijbelteksten. 

Het motet Komm, Jesu, komm heeft
Bach geschreven voor de uitvoering
van begrafenisdiensten. Voor de theo-
logisch grondig onderlegde Bach bete-
kende dat een kans om met diepzinni-
ge teksten over de betekenis van het le-
ven te filosoferen. In het motet wordt
de persoon van Jezus rechtstreeks aan-

gesproken en bezongen als de enige
die ons de weg naar het hemelrijk kan
wijzen. 

Het laatste werk dat het koor uitvoert
is Membra Jesu Nostri. Buxtehude
heeft vooral naam gemaakt als de be-
langrijkste orgelcomponist tussen
Scheidt en J.S. Bach. Bekend is het ver-
haal dat zijn faam in zijn laatste le-
vensjaren zo groot was dat de jonge
Bach in 1706 vier weken verlof vroeg
van zijn baas om - naar het verhaal wil
- te voet in de Adventstijd naar Lübeck
te gaan om Buxtehude te horen spe-

len. Niet alleen Bach, ook andere com-
ponisten ondernamen een pelgrima-
ge naar Lübeck: Johann Mattheson en
Georg Friedrich Händel (beide destijds
jonge medewerkers van de opera in
Hamburg) bezochten hem in april
1703 als mogelijke opvolgers. Maar
geen van beiden wilde voldoen aan de
eis om met de dochter van Buxtehude
te trouwen. Het leeuwendeel van Bux-
tehudes oeuvre aan gewijde muziek
bestaat uit cantates en meestal op
psalmen gebaseerde concerti sacrae.
Het aan zijn vriend Gustaf Grüben -
hofkapelmeester aan het Zweedse hof
- opgedragen werk werd in 1680 ge-
componeerd als passiemuziek. Het be-
staat uit zeven losse delen. De tekst die
Buxtehude gebruikt voor zijn compo-
sitie gaat terug op een aan Bernhard
van Clairvaux (1090-1153) toegeschre-
ven zevendelige tekst: Rhytmica oratio
ad unum quodlibet membrorum
Christi patientis et a cruce pendentis,
een middeleeuwse religieuze tekst
waarbij een mystieke meditatie opge-
roepen werd aan de hand van de ver-
schillende onderdelen van het gekrui-
sigde lichaam van Christus. Uitgaande
van de zeven delen componeerde Bux-
tehude zijn Membra Jesu nostri met
toevoeging van teksten uit het - voor-
namelijk - oude testament. 

Het concert vindt plaats op zondag-
middag 7 maart a.s. in de Willibror-
duskerk te Vierakker. Kaarten zijn te
koop in de kerk. In de voorverkoop te
bestellen via 
bestuur@cappellabronckhorst.nl 
of (0575) 51 76 02. 

Als solisten treden op Marijn Bouw-
meester, sopraan, Lin de Jong, alt,
Hans de Wilde, tenor, en Bram Trouw-
borst, bas. Voorts verlenen het Ensem-
ble Ars Floreat en organist Dirk Luij-
mes hun medewerking. 

Het concert staat onder leiding van
dirigent Hans de Wilde. Zie ook de
website www.cappellabronckhorst.nl

Voorjaarsconcert Cappella Bronckhorst

Wichmond - Op 7 maart a.s. vindt het voorjaarsconcert plaats van Cappel-
la Bronckhorst. Het koor brengt drie stukken ten gehore. Het eerste werk
dat Cappella Bronckhorst uitvoert is Aus tiefer Not schrei ich zu dir, van
Mendelssohn.

De goederen worden door onderne-
mers uit Ahaus en Haaksbergen ge-
sponsord. De coördinatie vindt plaats
middels de heer Heinz Hollekamp uit
Ahaus; chef Rode Kruis; en vanuit
Haaksbergen levert de heer Jan Tem-
mink (78 jr.!!) als inzamelaar en chauf-
feur van een trailer zijn bijdrage. 

Jan Temmink is een kennis van Marcel
Leferink en via hem kwam het contact
met Gerhard Weevers Jr. tot stand. 

Drukkerij Weevers heeft reeds twee
keer papier gesponsord en van de
laatste keer is bij een van de scholen in
Vilka Viski de bijgaande fotoreportage

gemaakt. Dat de scholen er zeer blij
mee zijn, blijkt dan ook wel. Immers
door Drukkerij Weevers zijn de leerlin-
gen in Vilka Viski eindelijk in staat ge-
steld om op normaal blanco papier
hun proefwerken te kunnen maken. 

In het verleden gebeurde zulks op
krantenpapier. Ook dit jaar zal het
konvooi, en wel op 30 april, weer rich-
ting Lithouwen vertrekken, uiteraard
wederom met papier van Drukkerij
Weevers.

Drukkerij Weevers nogmaals bedankt
namens de schoolkinderen uit Vilka
Viski.

Rode Kruis met goederen naar Lithouwen
Al vijftien jaar verzorgt het Rode Kruis Ahaus-Haaksbergen met drie trai-
lers en zes chauffeurs het transport en de overgave van allerhande goede-
ren, zoals cement, tegels, schoolbanken e.d., toiletten, kleding, waspoeder
en thans ook papier voor scholen, kerken en kerkdorpen van de stad Vil-
ka Viski te Lithouwen.
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Zouden al die initiatieven werken?
Onderzoek in Eindhoven wijst uit dat
77% van de jongeren niet weten dat er
3 maart verkiezingen zijn. Toch bleek,
na doorvraag, 43% graag te willen
stemmen. Onderwerpen die jongeren
met name interesseren zijn: openbaar
vervoer, starterswoningen, horecaslui-
tingstijden en sportvoorzieningen.
Uit een onderzoek van Eén Vandaag
blijkt dat de leeftijd van een kandi-

daat jongeren niet echt uitmaakt. Ze
stemmen zowel op oude als op jonge
kandidaten. Voor de komende verkie-
zingen in Bronckhorst is Ruben Sta-
pelbroek uit Vierakker 28 jaar de jong-
ste kandidaat. Hij staat vijfde op de
lijst van GroenLinks en vertelt hoe
juist de gemeentepolitiek hem aan-
trekt, vanwege de directe invloed die
deze vorm van politiek heeft op de be-
woners van Bronckhorst. Daarnaast

heeft hij geconstateerd dat de drempel
om de gemeentepolitiek in te gaan
veel lager is dan hij had verwacht: "Nu
maar hopen dat de drempel voor jon-
geren om naar de stembus te gaan net
zo laag zal zijn." 

Jongeren vinden verkiezingen op T.V.
vaak leuk en spannend. Dagelijks zijn
programma 's te zien waarin kijkers
de toekomst van een Popstar, een Idol
of een superkok bepalen. "Maar waar-
om zou je je alleen druk maken over
de toekomst van een ander?", aldus
Ruben: "Waarom niet over die van je-
zelf? Ik hoop dat de verkiezingen van
3 maart voor jongeren geen ver van
hun bed show zal zijn".

Voor jongeren een ver van hun bed show? 

Gemeenteraadsverkiezing

Hengelo - Overal in het land zijn initiatieven ontwikkeld om jongeren 3
maart a.s. naar de stembus te krijgen. Zo heeft de gemeente Rotterdam
een speciale verkiezingswebsite voor jongeren gelanceerd. En in Winters-
wijk leeft een plan om jongeren op hun 18e verjaardag een Democratie-
bon te geven, waarmee ze gratis lid kunnen worden van een politieke par-
tij naar keuze.

Fotograaf/schrijver Henk Hilferink
laat, door middel van vlotte teksten en
fraaie foto’s, de rijke historie en de

mooiste plekjes van onze gemeente
zien. Door samenwerking van de ge-
meente met de vijf historische vereni-

gingen is dit gebonden boek van fors
formaat met een hard kaft en bijna
100 pagina’s in full colour tot standge-
komen. 
Het boek is tegen inlevering van een
speciale kortingsbon uit weekblad
Contact Bronckhorst met korting te
verkrijgen op diverse verkoopadressen
in de gemeente.

Gemeente Bronckhorst

Gedeeld verleden, 
gezamenlijke toekomst

Ter gelegenheid van de feestelijke opening van het gemeentehuis op 18 fe-
bruari kreeg loco-Commissaris van de Koningin de heer Hans Esmeijer
uit handen van burgemeester Henk Aalderink, het eerste exemplaar uit-
gereikt van een boek over de geschiedenis en het heden van de gemeente
Bronckhorst.

Carsten Hesz (opdrachtgever): ,,Ik heb
het landgoed in 2008 gekocht om het
mooie landgoed en pand te redden
van verval . Waarbij een stuk natuur
en cultuur in Rheden wordt be-
schermt en toegankelijk is voor pu-
bliek. We hopen natuurlijk op veel
steun uit de omgeving tijdens deze
wedstrijd. En mochten we in de finale
komen, hoop ik dat iedereen stemt op
Landgoed Rhederhof!"

LEEF MET ONS MEE
Op de website landgoed-rhederhof.nl
kun je, je inschrijven als "vriend" voor
de nieuwsbrief. Zo houden we je op de
hoogte van onze ontwikkelingen in
het programma. 

Ook kun je vrienden worden van onze
hyves: landgoed-rhederhof.hyves.nl of
ons volgen via twitter: @rhederhof

GESCHIEDENIS, LANDHUIS
GEBOUWD IN 1851
Jonkvrouw Amalia Jacqueline Julie
Brandsen woonde tot haar overlijden
in 1951 op Landgoed Rhederhof. Zij
schonk het landgoed aan de hervorm-
de kerk in Rheden met als wens dat
het landgoed een zorgfunctie kreeg. 

Helaas staat door achterstallig onder-
houd het pand er nu leeg en ernstig
vervallen bij. Voor meer informatie
over Landgoed Rhederhof kan je kij-
ken op www.landgoed-rhederhof.nl

Architectenbureau Friso Woudstra uit
Vorden begeleidt de restauratie.

Landgoed Rhederhof genomineerd

Mooiste pand van Nederland
Vorden - Landgoed Rhederhof aan
de Arnhemsestraatweg in Rheden is
een van de 16 genomineerden voor
het SBS 6 televisieprogramma 'Het
Mooiste Pand van Nederland'. Dit
programma - gesponsord door de
Bank Giro Loterij - komt op voor cul-
tureel erfgoed in Nederland en is ge-
start op woensdag 17 februari. In
een strijd van acht weken bepaalt
een vierkoppige jury welke twee
panden op 14 april 2010 strijden in
de finale. De kijker kan vervolgens
stemmen en zo bepalen welk monu-
mentale pand een miljoen euro aan
restauratiebudget krijgt.

De NWIN heeft speciale sportlessen
"Nordic Sports for Kids" in het pro-
gramma opgenomen voor de Basis-
scholen. Als extra of tijdens de norma-
le sporturen. De voordelen voor de
kinderen zijn :

ACTIEF EN SPORTIEF BEWEGEN
Zij leren door de educatieve elemen-
ten in de les al sportend met veel ple-
zier en enthousiasme een beter team-
gevoel in de groep te ontwikkelen. Zij
verbeteren hun sociale vaardigheden.
Alle kinderen in de groep worden
door de noodzakelijke samenwerking
bij de verschillende spelvormen in de-
zelfde mate betrokken. In de Nordic
Sports les wordt fysieke ervaringsleer
perfect gecombineerd met educatieve
spelvormen. Indien u interesse heeft
om deze lessen te kunnen geven, dan

kunt u zich aanmelden voor onder-
staande opleiding op onze website:
www.nordicwalkinginstituutnederland.nl

NWIN INSTRUCTEUR NORDIC
SPORTS FOR KIDS
Een geheel nieuw en uniek uit Oosten-
rijk gelmporteerd concept op het ge-
bied van sport voor kinderen en jeug-
digen. Een opleiding voor leerkrach-
ten om basisschoolkinderen op een
verrassende en uitdagende wijze met
behulp van nordic walking te laten be-
wegen.

VOOR LEERKRACHTEN 
IS GEEN SPECIALE 
(SPORT)VOOROPLEIDING NODIG
Voor mensen in de buitenschoolse
opvang en/of diegenen die op andere
wijze actief zijn met kinderen, is deze
opleiding ook zeer geschikt. 
De eigen vaardigheid met Nordic Wal-
king dient voor alle deelnemers aan
deze opleiding op een aanvaardbaar
niveau te zijn.

Voor de volledige informatie en aan-
melden: www.nordicwalkinginstituut-
nederland.nl of (0575) 46 36 03.

Een ideële instelling die tot doel heeft, mensen te motiveren
meer te gaan bewegen voor een gezonder leven

Stichting Nordic Walking
Instituut Nederland
Hengelo - Iedereen weet dat kinde-
ren te weinig bewegen, dat er op de
scholen te weinig sport-lessen wor-
den gegeven, dat veel kinderen
daardoor overwicht hebben en dat
er te weinig (bevoegde) leerkrach-
ten zijn om voldoende sportlessen
te geven.

Hengelo - Hij werd in 1928 geboren in
Sighet, Roenmenië. In 1986 ontving
hij de Nobelprijs voor de vrede. Met
zijn ouders en zussen werd Wiesel in
de Tweede Wereldoorlog gedepor-
teerd naar Auschwitz. In de romans
die hij later schrijft, zal hij zijn kamp-
ervaringen verwerken. Niet zozeer als
slachtoffer, maar als getuige die niet
mag zwijgen. Herinneren om de hoop
levend te houden. Getuige zijn ook,
met het altijddurend gevaar om tot
waanzin te vervallen. Zijn hele oeuvre
is een zoektocht naar hoop, een zoek-

tocht naar Gods aanwezigheid in dit
alles. Hij gaat de strijd met God aan.
Waar was je, waarom hield je je stil,
waarom moeten mensen zoveel lij-
den? Dat zijn vragen die ook vandaag
de dag vanuit lijden en solidariteit ge-
steld worden. Deze avond zullen we sa-
men een paar teksten van Elie Wiesel
lezen en ontdekken waar hij zijn
kracht en inspiratie uit haalde en wat
zijn werk ons kan zeggen. Ds. De Jong
is in Hengelo op uitnodiging van de
werkgroep Vorming en Toerusting van
de gezamenlijke kerken. Alle belang-
stellenden zijn van harte welkom in
Ons Huis, Beukenlaan, Hengelo Gld.
Toegang en koffie/ thee gratis. Con-
tactpersoon: mevrouw T. Bos, tel. 0575-
461869 en mevrouw B. Besselink, tel.
0575-462046.

Vorming en Toerusting

Avond rond Elie Wiesel

Op donderdagavond 25 februari
zal ds. Wim de Jong uit Halle ons
meenemen in het gedachtegoed
van Elie Wiesel. Wiesel is een Ame-
rikaanse schrijver en mensenrech-
tenactivist van joodse afkomst.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

APK
€ 19,=
voor Benzine- 

en Dieselauto’s

WINTERBANDEN
tegen scherpe prijzen

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

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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

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

• mini gravers v.a. 75 cm breed
• mini shovel 1,1 meter breed
• trilplaten
• stenen knippers
• trilstamper
• snoeihout versnipperaar
• tuin versnipperaar (benzine motor)
• zijklepelmaaier 150 cm
• tuinfrees 8 pk
• verticuteermachines

• motor kruiwagen 4-WD
• tuinrol (vulbaar)
• aanhangwagens open en gesloten
• paarden / veetrailers
• veegmachines
• frees 2,2 meter
• stalmest verspreider 5 ton
• schijveneg 3,15 meter
• houtklovers 220 volt + 
• motor 17 ton

Bovenstaande machines zijn te huur per uur of per dag.

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.:
•  persoonlijke advisering;
•  accountancy;
•  salarisadministratie;
•  fiscaliteiten.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden. 
Telefoon (0575) 55 14 85 - Fax (0575) 55 16 89 - E-mail: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2009 kunt u bij ons terecht op één
van de volgende woensdagavonden: 3, 10, 17 en 24 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur.

Denkt u aan de nieuwe WOZ-waarde per 1-1-2008 (aanslag 2009).

Prinsenmaatweg 3,
7224 NE  Rha/Steenderen,

Tel. (0575) 451643, (06) 23676913

Openingstijden
Dinsdag  9-12 en 13-18 uur

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

Zaterdag  9-12 en 13-18 uur

Lekker en vers!
Laat u verrassen in onze

boerderijwinkel met appels &
peren uit eigen boomgaard,

groente, fruit en
streekproducten.

Openingstijden
Dinsdag 9-12 en 13-18 uur

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

Zaterdag 9-16 uur

José la Croix Verpleegkundig
Overgangsconsulente

www.overgangsconsulente.com
Veelal vergoeding zorgver-

zekeraars. Toverstraat 7, Baak,
tel. 0575 - 56 03 81.

Te huur: opslag- en 
bedrijfsruimtes in Vorden
Afmetingen 1 m2 t/m 156 m2

Tel: 06-10433358
www.teeuwenopslag.nl 

Bouwkundig Tekenburo
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BEKENDMAKING

Ontwerp Gelders Milieuplan 4
Inspreken op ontwerp milieuplan van 
de provincie Gelderland
Ontwerp Gelders Milieuplan 4
Het ontwerp GMP4 is gebaseerd op de Wet milieu-
beheer en beschrijft de hoofdlijnen van het Gelderse 
milieubeleid. Het ontwerp GMP4 bevat het provinciale 
beleid voor het verder verbeteren van de milieukwaliteit 
in Gelderland in de periode september 2010 tot en met 
december 2012.
Het GMP4 wordt de opvolger van het huidige GMP3 en 
de daarbij behorende GMP3 Uitvoeringsagenda 
2008-2010. Dit ontwerp GMP4 biedt een totaalbeeld van 
het Gelderse milieubeleid. Het milieubeleid is uitgewerkt 
in zeven milieuthema’s: lucht, geluid, bodem, externe 
veiligheid, natuur en biodiversiteit, klimaat en 
verantwoordelijkheid voor duurzaamheid. Het plan bevat 
beleidsinhoudelijk geen nieuwe thema’s ten opzichte van
het GMP3.Wel zijn de bestaande thema’s volledig en 
grondig geactualiseerd, waarbij is gekeken naar de 
huidige landelijke en Europese wet- en regelgeving, de 
huidige uitvoeringspraktijk en de maatschappelijke context.

Plan inzien
U kunt het ontwerp GMP4 inzien op het provinciehuis en 
op uw gemeentehuis tijdens de reguliere openingstijden.
U kunt het ontwerpplan ook digitaal raadplegen op:
www.gelderland.nl/Milieuplan.

Hoe kunt u inspreken?
Het ontwerp GMP4 ligt van 26 februari tot en met 
8 april 2010 ter inzage op het provinciehuis van de 
provincie Gelderland en op de gemeentehuizen van de 
gemeenten in de provincie Gelderland.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
tijdens de termijn van ter inzage legging ingezetenen en 

natuurlijke- en rechtspersonen die in de provincie een 
belang hebben, schriftelijk of mondeling hun zienswijze
naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder 
vermelding van zaaknummer 2010-001777.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en het 
verkrijgen van inlichtingen kunt u contact opnemen met 
de heer D. Corpel, telefoonnummer (026) 359 88 38.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?
U krijgt per post of mail een ontvangstbevestiging.
Als alle mondelinge en schriftelijke zienswijzen zijn 
verwerkt, ontvangt u de inspraaknota. Hierin kunt u 
lezen wat er met uw zienswijze is gebeurd.

Vragen
Met vragen over het ontwerp Gelders Milieuplan 4 
kunt u contact opnemen met de Provincie Gelderland 
(de heer D. Corpel, tel. (026) 359 88 38).

Arnhem, 9 februari 2010
zaaknr. 2010-001777

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

P.P.L. van Kalmthout - Secretaris

BOEDELVERKOOP 
Za 27 feb 10.00-16.00

Kempersweg 15
7156 RB Beltrum

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 27 februari

in het café

Rockband
Jemig
in de discotheek

DJ Martijn
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De regionale Zonnebloem afdeling De
IJsselstreek organiseert deze driedaag-
se. Zij doet overigens alvast een op-
roepje voor mensen die zich als vrij-
williger willen aanmelden. Zo kan de
organisatie voor de deelnemers die
hulp nodig hebben, zorgen voor bege-
leiding of duwhulp. Ook sponsoren
zijn van harte welkom, want de drie-
daagse kost nogal wat. Gedacht moet
worden aan de huur en het vervoer

van 150 rolstoelen en het (ver)plaatsen
van de speciaal aangepaste toiletge-
bouwen. 

Een van de commissieleden heeft
weer een aantal prachtige routes uit-
gezet. De wandelaars hebben dagelijks
tussen de 6 en 7 kilometer te gaan en
de scootmobielen etc. tussen de 12 en
13 kilometer. Tijdens de route is er
pauze. “Deze zijn vaak erg lang, maar

heel gezellig,” weet Jan Visser uit erva-
ring. “Het is een ontmoetingsplek,
waar mensen graag een praatje met el-
kaar maken.” 
De startplaatsen zijn al bekend: don-
derdag 27 mei in Kranenburg bij de
sportzaal van de school, vrijdag 28
mei in Wichmond bij de sporthal en
zaterdag 29 mei in Hengelo Gld. bij
het nieuwe gemeentehuis. 

Meer informatie is via de website Roll-
Over Bronckhorst, www.rollover-
bronckhorst.nl, te verkrijgen. Hier is
ook de mogelijkheid om u op te geven
als duwer alsmede een donatie te stor-
ten.

Roll-over Bronckhorst 27, 28 en 29 mei 2010

Zesde 'Rolstoel-wandel' driedaagse

In 2010 wordt op 27, 28 en 29 mei alweer de zesde editie van de Roll-over
Bronckhorst gehouden, de ‘Rolstoel-wandel’driedaagse voor recreanten.
Er zijn voor dit jaar weer drie keer twee prachtige routes uitgestippeld,
per avond één voor rolstoelen en hun duwers en één voor scootmobielen,
handbikes, driewielers of zelfs rolbedden.

Prachtige routes werden gelopen tijdens de Roll-over Bronckhorst in 2009.

Na haar studie VRPC (Vormgeving Re-
clame Presentatie Communicatie) en
een aanvullende opleiding binnen-
huisarchitectuur ging Claudia erva-
ring opdoen op werkplekken in de wo-
ninginrichting. Met de opgedane erva-
ring besloot ze in 2009 om All-In Sty-
ling op te richten om mensen te hel-
pen op het gebied van kleur- en interi-
euradvies voor elk budget voor zowel
particulieren als bedrijven. Ze leeft
graag haar ‘gevoel’ en creativiteit uit
op kamers, keukens, slaapkamers,
badkamers, maar ook het restylen van
kantoorruimtes, wachtkamers vindt
ze steeds weer een uitdaging. 
Claudia: “De uitdaging zit er in eerste
instantie in om er achter te komen
welke stijl bij de mensen past, want
per slot gaat het om hun kamer, huis
of kantoorruimte.” Claudia begint
dan ook altijd met een gesprek, waar-
in ze achter die gegevens wil komen
en door vervolgens samen met de be-
woners de ruimte(s) te bekijken, krijgt
ze idee”n over stijl, kleur. 
Claudia: “Zo’n eerste gesprek is altijd
vrijblijvend en gratis. Aan het eind van
het gesprek vertel ik ze hoe lang ik er
mee bezig zal zijn om mijn plan te ma-
ken en ook wat de kosten zijn. Daarbij
hou ik de kosten laag. In de eerste
plaats, omdat ik het leuk vind om
mensen te helpen en in de tweede
plaats, omdat ik een startende onder-
nemer ben, die zich wil bewijzen en
die financieel niet afhankelijk is van
het bedrijf, omdat ik nog een parttime
baan ernaast heb”.
Bij een akkoord gaat Claudia aan de
slag. Ze maakt tekeningen van de
ruimtes, zoekt de kleuren en wand- en
vloerbeklediungsmaterialen die erbij
passen en als de opdracht klaar is,
krijgt de klant een uitvoerige map met
alle benodigde informatie over de te
gebruiken materialen en de kosten er-
van.

Claudia: “In het plan heb ik meegeno-
men of meubels, verlichting en acces-
soires opnieuw gebruikt moeten wor-
den en vooraf is bekend wat het bud-
get is, zodat er geen verrassingen ach-
teraf zijn. In het plan kan ik naast de
impressietekeningen ook een zoge-
naamd ‘moodboard’ (een sfeercollage)
opnemen, waardoor de klant precies
weet hoe het resultaat er uit zal zien”.
In principe zit dan Claudia’s taak er
op en kunnen de mensen zelf aan de
gang, maar op verzoek kan Claudia
ook hier de helpende hand bieden en
ook als de klant besluit om het zelf te
doen, kan hij altijd even met Claudia
bellen voor support.
Claudia: “Restylen kan een volledige
metamorfose zijn, maar vaak geven
kleine aanpassingen al een bijzonder
resultaat. Een grote plant, een behan-
getje en het anders neerzetten is soms
al genoeg om een ‘duffe’ wachtruimte
om te toveren in een waardig wacht-
verblijf. Wat je tegenwoordig ook ziet,
is dat mensen die hun huis willen ver-
kopen een verkoopstyling willen,
waardoor hun huis opvalt in de grote
reeks”.
Door het bezoeken van vakbeurzen,
het lezen van de vakliteratuur en re-
gelmatig zelf rond te neuzen op de
meubelboulevards blijft Claudia op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
Hebt u plannen voor een restyle voor
uw huis of een ruimte in uw huis, kan-
toor of winkel en weet u niet precies
‘hoe en wat’, dan kunt u altijd contact
opnemen met Claudia van All-in Style
en in een vrijblijvend gesprek ervaren
of ze iets voor u kan betekenen. U
kunt haar bereiken op tel. 06-
23803544 of via email op allinsty-
ling@upcmail.nl. Ook op de website
www.all-instyling.nl vindt u nadere in-
formatie over Claudia’s mogelijkhe-
den.

Kleur- en interieuradvies

All-in Styling

Zelhem - Het moeilijkste bij het inrichten of restylen van een ruimte of
woning is toch het vinden van je juiste combinatie van kleuren en bijbe-
horende artikelen. De één heeft er een natuurlijk gevoel voor, maar vaak
hebben mensen geen idee en ‘doen maar wat’. Claudia Kapers van het,
door haarzelf opgerichte, bedrijf All-in Styling heeft en dat natuurlijke ge-
voel, maar daarnaast ook nog eens de kennis en de ervaring om u daarbij
behulpzaam te zijn.

Vorige week lieten we een detail van
een unieke foto uit Hummelo zien. De
opname is gemaakt op 24 mei 1924
voor het bordes van kasteel Enghuizen
en we zochten de toen 6 jarige Fré te
Pas tussen al die mensen en kinderen
die afgebeeld waren. Dankzij uw reac-
ties is ondertussen duidelijk gewor-
den welk jongetje we zochten en kon-
den we iemand blij maken met een
jeugdfoto van zijn vader. Het blijkt dat
deze panorama foto veelvuldig be-
waard is gebleven, maar de aanleiding
van de opname onduidelijk is. Waar-
schijnlijk is de foto gemaakt ter gele-
genheid van het welkom heten van de
nieuwe Gravin op dat moment. In
1923 erft Marguérite Christine baro-
nes van Heeckeren immers landgoed
Enghuizen en het ligt voor de hand,
dat ze na de winter ‘23-‘24 haar intrek
nam. Onderstaand verhaal van de bij-
na 90 jarige heer Wentink uit Hum-
melo bevestigd het vermoeden, dat
het iets met een erfenis te maken
heeft. Hij vertelde: “Het inhalen van
de gravin kan heel goed kloppen. Ik
herinner mij dat er successierechten
betaald moesten worden voor land-
goed Enghuizen. Daartoe zijn in die
periode enkele boerderijen in de
Broekstraat verkocht. De aankondi-

ging van die verkoop ging op brute
wijze. Er werden paaltjes in de grond
geslagen waarop stond dat men met
St. Peter (22 februari) vertrokken
moest zijn. Ook Dokter Westerbeek
van Eerten was daar slachtoffer van.
Hij huurde van Enghuizen het huidi-
ge pand van Verhoeve en Faber in de
Dorpsstraat. Hij gebruikte dat als
woonhuis en praktijkruimte. Ook
hem werd de huur opgezegd. Hij heeft
toen grond gekocht aan de Keppelse-
weg en daar nadat er dagenlang zand
was opgebracht, zijn nieuwe woon-

huis en praktijk ‘het Zand’ gebouwd,
later voortgezet door dokter van Don-
selaar".De datum 22 februari (St. Peter)
is een bijzondere dag. Een oud spreek-
woord zegt: “Sunte Peter maakt de
brugge of hi’j brekt ze” d.w.z. St. Peter
is een springplank naar de lente, maar

na een zachte winter kan het ook zo
maar weer beginnen te vriezen. Op de-
ze dag moest de huurboer ook de jaar-
lijkse pacht aan zijn heer betalen en
het is de datum om de pacht op te zeg-
gen. Hij moet dan op St.Peter voor
12.00 uur van zijn boerderij verdwe-
nen zijn. De verhuizing werd verzorgd
door de ‘naoberschop’. Dr. B.J. Wester-
beek van Eerten (zie ook aflevering 86)
kwam in het jaar 1917 als huisarts
naar Hummelo toen het feodalisme
en het volksgeloof nog niet waren ver-
dwenen en heeft dus ook in het jaar

1923 ‘kennis gemaakt’ met de aloude
gebruiken in de Achterhoek.

Stuur uw reactie naar Fred Wolsink,
Wisselt 75, 7021 EH te Zelhem. E-mail:
rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (126)

Inwoners van Bronckhorst mochten
aan het ''rad der partijen'' draaien en
als men uit kwam bij het CDA maakte
men kans op een overheerlijke taart.
Deze taart werd gewonnen door de

heer Wissink uit Zelhem. Ook voor de
kinderen was er een activiteit: In de
kamer van het CDA stond een grote
pot met spekjes. Ieder kind mocht een
gokje wagen om te raden hoeveel
spekjes er in deze pot zaten. Daan Ron-
deel zat heel dicht bij het juiste aantal,
hij dacht 256 en het waren er 254, en
won daarmee een grote chocolade
paashaas. Voor iedere deelnemer was
er ook een klein prijsje namelijk een
sappige CDAppel.  De twee hoofdprij-
zen werden bij de winnaars thuis uit-
gereikt door Andre Baars, lijsttrekker
van het CDA.

CDA reikt prijzen ''rad der
partijen'' uit
Hengelo - Tijdens de afgelopen
opendag van het gemeentehuis
was er de gelegenheid voor de poli-
tieke partijen in Bronckhorst om
zich te presenteren aan de inwo-
ners van deze plaats. Naast veel in-
houdelijke gesprekken had het
CDA Bronckhorst ook een ludieke
actie.

Hengelo - Zaterdag 20 februari tij-
dens de open dag van het nieuwe
gemeentehuis bood de voorzitter
van CDA Bronckhorst, Henk Maal-
derink als kado 5 "schapen"  aan
burgemeester Aalderink aan. Scha-
pen hebben niet alleen een decora-
tieve functie in het landschap,

maar zijn ook nuttig.

Zo leveren ze wol, melk en vlees. Ook
komt het schaap veel voor in spreek-
woorden en gezegden, waarbij er
m.b.t. de opening twee werden ge-
noemd namelijk "Als er één schaap
over de dam is, volgen er meer" en

"Terwijl de herders twisten rooft de
wolf het schaap". Het CDA heeft ervoor
gekozen om deze schapen aan te bie-
den omdat het de bedoeling is dat er
rond de weide bij het nieuwe gemeen-
tehuis in de toekomst schapen komen
te grazen.

CDA biedt cadeau aan
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Het bericht dat het bestuur van de
Stichting Concours Hippique Zelhem
op 1 februari j.l. besloten heeft om de
editie van 2010 doorgang te laten vin-
den, is door velen enthousiast begroet.
De reacties waren hartverwarmend.
Dit heeft het bestuur nogmaals ge-
sterkt in de overtuiging dat het evene-
ment breed wordt gedragen door de
paardensportbeoefenaar, het publiek,
de overheid, het bedrijfsleven en alle
vrijwilligers. De opdracht was en is om
de organisatie weer in een gezonde fi-
nanciële situatie te brengen, die be-
staansrecht heeft voor de toekomst.

Die past in de 21ste eeuw, in de huidi-
ge maatschappelijke en economische
samenleving.

Na de noodgedwongen pauze in 2009,
waarin naar buiten toe weinig te mer-
ken is geweest van al het werk dat
door enkele mensen is verricht, is het
nu de tijd geworden om daarover in-
formatie te verstrekken. Een bijeen-
komst van de businessclub wordt aan-
gegrepen om de in gang gezette initia-
tieven aan een breed publiek kenbaar
te maken. Aan de ene kant staat de
editie 2010 in het teken van versobe-

ring (enkele wedstrijdrubrieken ko-
men te vervallen, overige worden inge-
kort),  aan de andere kant spreken de
nieuwe ideeën van een ambitieuze
aanpak. Een deel van de plannen zal
nog een jaartje, misschien twee, moe-
ten wachten op realisatie. Enkele zeer
ingrijpende veranderingen vinden nu
al plaats. 

Twee speerpunten zijn: opwaarderen
sponsoring en herwaarderen entree-
bewijzen. Er zijn er meer, maar deze
twee vormen de onderwerpen van de
bijeenkomst op 1 maart. Zonder met-
een alles te verklappen kunnen we wel
een tipje van de sluier oplichten en al-
vast twee begrippen noemen: het
sponsoraandeel en de voordeelpas. Als
u de intentie heeft om de APD te ge-
bruiken als communicatie platform
ter verbreding van uw naamsbekend-
heid, geeft de mogelijkheid om een
deel van uw investeringen terug te ver-
dienen wellicht een extra dimensie
om de APD financieel te ondersteu-
nen. Hoe dat precies werkt? Op 1
maart wordt het u allemaal duidelijk
gemaakt. Wilt u uw onderneming (bij-
voorbeeld een winkel of een eetgele-
genheid) onder de aandacht brengen
van het publiek, dat de APD bezoekt?
En een effect bereiken dat niet alleen
gebonden is aan het Pinksterweekein-
de, maar het hele jaar door te merken
is? Kom naar de bijeenkomst op 1
maart bij Ellen's Eethuisje en verneem
de bijzonderheden die hierbij horen.

Alhoewel de bijeenkomst als open is
gekenmerkt en wij u graag willen be-
groeten, stellen wij het zeer op prijs
om van tevoren (uiterlijk 26 februari
2010) van u te vernemen dat u aanwe-
zig wilt zijn.  Een aanmeldingsformu-
lier daartoe kunt u downloaden van
onze website: www.apdplaza.nl. Tele-
fonische aanmelding kan bij mw
Christine Biesheuvel-Diemont, nr
0314-641400, of per e-mail:
secr.apd@hetnet.nl.

Nieuwe ontwikkelingen ter bevordering van het bedrijfsleven

Achterhoekse Paardendagen

Zelhem - Tijdens het Pinksterweekeinde, 22, 23 en 24 mei 2010, staat de
buurtschap Oosterwijk, gelegen tussen Zelhem en Ruurlo, opnieuw in het
teken van de Achterhoekse Paardedagen (APD). Op maandagavond 1
maart a.s. is er een open bijeenkomst van de businessclub De Barrage, ver-
bonden aan de Stichting Concours Hippique Zelhem en de APD. Tijdens
deze bijeenkomst worden de nieuwe ideeën en initiatieven van de organi-
satoren openbaar gemaakt. Iedereen, die een steentje (mag ook een kei)
wil bijdragen om de APD tot een succes te maken, is welkom in de zaal van
Ellen's Restaurant, Burg. Rijpstrastraat 10 in Zelhem.

Is ‘Het Wapen van Heeckeren’ door-
gaans al een historisch plekje, maar af-
gelopen jaren kon je het treffen dat je
je zo’n dikke zestig jaar terug in de tijd
waande. Mensen liepen er rond in au-
thentieke kostuums en de aanwezige
Duitse soldaten waren dreigend echt.
Je stapte onverwacht de TV serie ‘In
het Vuur van de Storm’ binnen en kon
getuige zijn hoe de opnamen verlie-
pen. Deze zevendelige serie speelt zich
af in de tweede wereldoorlog en het
Wapen van Heeckeren met omgeving
vormde een schitterend décor. Het
plaatje klopte helemaal, als je tenmin-
ste de cameraploeg en al die andere
mensen die achter de schermen wer-
ken even wegdacht. Al sinds 2001 is
Raymond van Rijn met zijn talrijke
vrijwilligers bezig geweest met de op-
names voor de film. Er is gefilmd op

heel diverse locaties, variërend van
Tsjechië tot, wat dichter bij huis, Beek-
bergen. Het verhaal volgt de onmoge-
lijke relatie tussen een Volksduitse
jongen en een Joods meisje tijdens de
donkere dagen van de Duitse bezet-
ting van ons land. De serie werd ge-
heel door vrijwilligers gemaakt, maar
dit werd wel zeer professioneel aange-
pakt. Ook in onze regio hebben talrij-
ke vrijwilligers belangeloos meege-
werkt als figurant. Deze figuranten
hebben alleen in de weekenden ge-
werkt, en wel van september tot de-
cember en van februari tot mei. Nu is
het dan zover; deze unieke Nederland-
se oorlogsserie gelnspireerd op waar-
gebeurde feiten, is binnenkort ver-
krijgbaar op 4 DVD box en zal daarna
ook te zien zijn op de landelijke TV.

Filmdroom na ruim tien jaar eindelijk verwezenlijkt

In het Vuur van de Storm

Met eigen geld, heel veel sponsoring en ruim duizend vrijwilligers reali-
seerde filmmaker Raymond van Rijn het onmogelijke. Binnenkort ver-
schijnt zijn zevendelige film ‘In het Vuur van de Storm’. Voor deze TV se-
rie, die ook op DVD te koop zal zijn, heeft hij o.a. in Hummelo bij ‘café
Rijnder’ opnamen gemaakt met plaatselijke figuranten.

Als sponsor van de exclusieve tour met
‘Hanska de Winter deur’ is oud kame-
raad van wijlen Hans Wonnink, Bertus
‘Graszoden’ Jansen uut Warnsveld ge-
strikt. “Als er maar geen jip jappen in
dat gras komen, want zo is ook ooit de
jip jappen blues onstoan bie Flophou-
se in de tente,” aldus Bertus Janssen.
Dertien jaar na het overlijden van
Hans Wonink komt de Hanska band(e)
terug in dit olderwetse bruine Hanska
café om hier, zoals Hans zou zeggen
‘een 1000% feestjen’ te geven. Onder-
tussen zijn door Harry Weenink de
dakpannen vast gekit om het donders
geweld te doorstaan. Ook is de glaszet-
ter an gewes om de hele kroeg te voor-
zien van dubbel glas om de buurte te
ontlasten. 

Dit (on)rustige avondje start om 21.00
uur op zaterdag 6 maart 2010. De voor-
verkoop is inmiddels gestart. Kaarten
zijn alleen verkrijgbaar bij café de
Zwaan. Dit optreden luid het eind van
de winterperiode in. 

Er zullen extra treinen rijden vanuit
Vorden richting Hengelo.

HANSKA band(e) speelt bij de
Zwaan in Hengelo!

Met
Hanska de
Winter
deur
Hengelo - De strijd der strijden, de
battle tussen de kerkdorpen Hen-
gelo en Vorden heeft een winnaar
opgeleverd. Met enigs trots meldt
uitbater Rudie van café Zwaan dat
de Hanska band(e) op zaterdag 6
maart aanstaande komt optreden.

Het mooie aan de regeling was dat je
maandelijks zo € 100,00 kreeg zonder
er iets voor terug te hoeven te betalen.
Daarnaast kon je met koopsubsidie
ook veel meer lenen dan normaal het
geval was. Door de economische crisis
en de bezuinigingen die de regering
gaat doorvoeren was er al besloten dat
de koopsubsidie eind 2012 zou stop-
pen.  Dat de koopsubsidie een prachti-
ge regeling was, zag men ook wel door
het grote aantal aanvragen die  men
constant binnen kreeg. Helaas is door
de grote populariteit van deze rege-
ling de subsidiepot al bijna leeg.  De
subsidiebedragen voor 2011 en 2012
waren door minster van der Laan
reeds naar voren gehaald om  geen
nee te hoeven te verkopen. Dat geld is
nu ook bijna op. 
De verwachting is dat ingediende aan-
vragen na eind mei waarschijnlijk niet
meer gehonoreerd zullen worden. Ie-
dere starter die al langere tijd naar een
eigen woning aan het zoeken is moet

nu dus snel zijn om eventueel toch
nog in aanmerking te komen voor de-
ze subsidie. Op de site van www.Sen-
ternovem.nl/koopsubsidie kan men
informatie over de subsidie vinden en
gelijk ook een proefberekening ma-
ken. Uiteraard kun je ook kijken op de
site www.hypotheekadviesbronck-
horst.nl om te zien wat de voorwaar-
den precies zijn. Kom je er niet uit dan
kun je natuurlijk altijd een afspraak
maken. 

Mocht je dus precies willen weten of
en hoeveel subsidie je kunt krijgen en
wat voor maandlast je dan hebt maak
dan een afspraak met een hypotheek-
adviseur. Hiervoor ga je natuurlijk
naar Hypotheekadvies Bronckhorst.
Het meest onafhankelijke hypotheek-
advieskantoor voor alle inwoners van
de gemeente Bronckhorst en omstre-
ken. Wij hebben altijd de laagste ren-
te, kunnen voor bijna alle geldver-
strekkers bemiddelen en nemen ook
echt de tijd voor je. Bij een bank sta je
vaak binnen 45 minuten al weer bui-
ten en weet je nog niets. De hypo-
theekadviseur van Hypotheekadvies
Bronckhorst komt gewoon s'avonds bij
je langs en gaat niet weg voordat alles
duidelijk is.  Kijk dus op de site of bel
0575-460038 of 06-16673986 voor het
maken van een geheel vrijblijvende af-
spraak zonder kosten of verplichtin-
gen.   Wie weet, misschien is een eigen
woning toch dichterbij dan je denkt.

Koopsubsidiepot is bijna op!
Starters op de woningmarkt die
hun eerste huis kochten tot een be-
drag van € 167.300,00 konden tot
nu toe onder bepaalde voorwaar-
den een beroep doen op de koop-
subsidie. Deze maandelijkse subsi-
die was ingesteld door het ministe-
rie van VROM om starters een extra
steuntje in de rug te geven zodat zij
makkelijker hun eerste eigen wo-
ning konden kopen.

Op dit moment is het eindelijk zover
dat er een exploitatie overeenkomst is
getekend waarin ook starterwoningen
zullen worden gerealiseerd. Met name

jongeren willen blijven wonen in de
kern waar ze opgroeien. Volgens dhr.
Seesing, fractievoorzitter CDA is dat
nu dus ook mogelijk in Baak ''zoals we
dat eerder hebben gerealiseerd in Keij-
enborg, Wichmond en Kranenburg''.
Het CDA wil dat de schop snel de
grond in gaat zodat de jeugd nog kan
profiteren van het gunstige aanbeste-
dingsklimaat.

CDA tevreden woningbouw Baak
Baak - Het CDA is blij dat er einde-
lijk duidelijkheid is gekomen
rondom de woningbouw in Baak.
Al geruime tijd drong het CDA er
op aan om de ontwikkelaar duide-
lijkheid te laten geven.
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Twee belangrijke doelen zijn de pro-
motie van de horeca en het horecaon-
derwijs en de promotie van regionale
producten en diensten. De bedoeling is
dat leermeester en leerling in een-
drachtige samenwerking een smake-
lijk streekgerecht op tafel brengen. Een
deskundige jury zal de culinaire pres-
taties beoordelen. Voor het publiek is
er een aardige wedstrijd in de vorm
van een uitgebreide proeftafel en gere-

nommeerde koks en gastheren uit de
regio geven demonstraties. Bovendien
laten producenten van regionale lek-
kernijen hun waren zien én proeven.
Door het UWV wordt een speeddating
tussen werkzoekende jongeren in op-
leiding en werkgevers verzorgd en op
het info plaza kunnen mensen uit de
wereld van de horeca elkaar ontmoe-
ten. Deze talentendag mag zich inmid-
dels verheugen op een brede belang-
stelling van zowel leerlingen, leer-
meesters en ondernemers uit de be-
drijfstak horeca maar wordt ook door
pers en publiek gewaardeerd. Mede-
werking wordt verleend door het regio-
nale bedrijfsleven, Graafschap College,
VMBO en Kenwerk. De talentendag be-
gint om 10.00 uur, de prijsuitreiking is
om 17.00 uur en de toegang is gratis. 
Voor informatie en aanmelding:
www.horecatalentachterhoek.nl

Bij Orangerie Huize Ruurlo

Horeca Promotiedag
Achterhoek
Ruurlo - Een week meelopen in het
drie sterrenrestaurant De Librije in
Zwolle, is de hoofdprijs van de Ho-
reca Promotiedag Achterhoek die
dinsdag 9 maart in de Orangerie
van Huize Ruurlo wordt gehouden.
Vanaf 10.00 uur zetten koks en gast-
heren/gastvrouwen in opleiding
hun beste beentje voor bij deze
vakwedstrijden voor alle niveaus.

Aan het bedrijven-, vrienden- en stra-
tentoernooi 2010 in Verenigingge-
bouw Veldhoek namen in de afgelo-
pen twee weken op twee schietavon-
den een record aantal van 49 viertal-
len deel. Iedere deelnemer ontving
van de Handboogschietvereniging
Veldhoek een pen met opdruk omdat
de vijftien leden tellende vereniging
eind vorig jaar haar 25-jarig bestaan
vierde. Het winnende mannenteam
van de Petersdijk bestond uit Theo
Kok, Herman Bargeman, Han Hilfe-
rink en Antoon Peters. Het vrouwen-
team van NLS (Niet Lullen Schieten)
bestond uit het viertal Anita Assink,
Gerdien Hilferink, Gemma Schenzel

en Hannie Oosterink. In het individue-
le klassement werd bij de mannen
Mark Menkhorst van het team De Pep-
pels winnaar. Bij de vrouwen won Wil-
ma Kok van de Wolversveense Dames
het individuele klassement. 

EINDUITSLAGEN 
Vrijdagavond 12 februari vond in Ver-
enigingsgebouw Veldhoek de prijsuit-
reiking van het toernooi plaats. 

De einduitslagen waren als volgt:
Teams: Mannen: 1. Petersdijk 878 pun-
ten; 2. De Gebakjes 878; 3. De Peppels
866. Vrouwen: 1. NLS 844; 2. Wolvers-
veense Dames 841; 3. Mistery Girls 813.
Individueel: Mannen; 1. Mark Menk-
horst 230 (De Peppels); 2. Ad Kruijt 228
(Klaver en Co); 3. Louis Hermsen 227
(Klaver en Co). Vrouwen: 1. Wilma Kok
224 (Wolverseveense Dames); 2. Han-
nie Oosterink 220 (NLS); 3. Ria Bretveld
(Mystery Girls).

Mark Menkhorst en Wilma Kok individuele winnaars

Petersdijk en NLS 
boogschietkampioenen Veldhoek
Veldhoek - De teams van de Peters-
dijk (mannen) en NLS (vrouwen)
zijn winnaar geworden van het
jaarlijkse handboogschiettoernooi
van Handboogschietvereniging
Veldhoek.

Het voormalige bankgebouw in Harre-
veld heeft een grondige verbouwing
ondergaan want van de binnenkant is
werkelijk alles verbouwd. Alleen de
kluizen zijn gebleven en zelfs die zijn
functioneel. "We hebben alle muren
in het pand weggehaald om zoveel
mogelijk ruimte te creëren. Naast de
behandelruimtes en atelier hebben
we nu een opslagruimte, een loop-
gang, een wachtruimte en een recep-
tie waar Joke Hummelink werkzaam
is. We hebben alles praktisch en func-
tioneel ingedeeld en zijn er erg blij
mee. Bovendien voldoet alles aan de
normen die gesteld worden zoals voor
minder validen. Verder is Harreveld
goed bereikbaar, want onze klanten
komen uit de hele regio. Mochten er
toch nog vervoersproblemen zijn dan
lossen we die ook op", aldus Anne Ma-
rie. "Bovendien gaan we nog steeds op
huisbezoek als dit nodig is."

Walter Krabben en Anne Marie Griffi-
oen, beiden volledig opgeleide ortho-
pedisch schoentechnicus, begonnen
in 1996 met hun eigen bedrijf aan
huis, maar al vrij snel bleek dat ze zo-
veel werk kregen dat er iemand bij
moest komen. Dit werd Jan Adema uit
Lievelde die naast  de volledige oplei-
ding ook de nodige ervaring in huis
heeft. Vanwege de uitbreiding werd
het pand ook al gauw te klein en
moesten ze uitkijken naar een andere
locatie die ze inmiddels gevonden
hebben en helemaal ingericht hebben
naar hun wensen. Bij de behandelka-
mers zijn hoogteverschillen aange-
bracht zodat ze makkelijk kunnen
werken en in ook de werkruimte is al-
les speciaal voor hen op maat ge-
maakt. Dit geldt ook voor de machines
die nodig zijn voor hun werkzaamhe-
den. 

Verder is er in het gebouw de zoge-
naamde 'natte' ruimte voor de gipsaf-
drukken. Van alle cliënten zijn er mal-
len gemaakt en die worden allemaal
bewaard zodat alle gegevens altijd be-
schikbaar zijn. "Als we een gipsafdruk
maken dan wordt die naderhand op-
gevuld met schuim zodat we een exac-
te afdruk hebben van de voet, maar we
werken ook met houten mallen die
speciaal gemaakt worden. 

Aan de hand van deze mallen maken
we eerst een kunststof passchoen die
we onze cliënten meegeven naar huis
zodat ze die een paar dagen kunnen
uitproberen. Als deze goed bevallen
dan maken we pas de definitieve
schoen. We hebben hier ook een
schachtenatelier waar we naast het
maken van schachten ook zelf model-
len ontwerpen. Met Gelria Schoenate-
lier in Lichtenvoorde hebben we een
goede samenwerking. Zij verkopen
kwalitatief goede modieuze en/of
sportieve confectieschoenen die aan-
gepast kunnen worden. Op die manier
zorgen we er samen voor dat onze
cliënten functioneel passende en toch
modieuze schoenen kunnen dragen."
Veel cliënten van een orthopedisch
schoentechnicus zijn mensen met
reuma en diabetes en voor hen kan
Krabben orthopedische schoentech-
niek veel betekenen. Naast het maken
van steunzolen en inlays bestaat hun
werk voornamelijk uit het maken van
complete orthopedische schoenen en
het aanpassen van confectieschoenen
zodat het gaan en staan op probleem-
voeten prettiger kan worden. 

Mensen met voetproblemen kunnen
hun voeten kosteloos laten screenen
en krijgen dan ook een voet/schoen ad-
vies. "We werken wel op afspraak zo-
dat we het in kunnen plannen en de
mensen niet zo lang hoeven te wach-
ten. Tijdens de Open Dagen kan ieder-
een zien wat we doen en zijn er vragen
dat zullen we die zeker beantwoor-
den. Ook op het gebied van vergoedin-
gen via de zorgverzekering zijn er veel
vragen. Wij kunnen hen daarin advise-
ren omdat veel van onze behandelin-
gen door de zorgverzekeraar vergoed
word. De afhandeling hiervan kunnen
wij ook voor onze rekening nemen.
"Vooraf geven we de cliënt een zo dui-
delijk mogelijk beeld van hetgeen ver-
goed wordt en wat men eventueel zelf
moeten betalen."

OPEN DAGEN
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 februari
kunt u bij Krabben orthopedische
schoentechniek aan de Kerkstraat 20
in Harreveld terecht. De ingang van de
praktijk vindt u aan de Toebeshof, een
zijstraat van de Kerkstraat. Deze dagen
kunt u het hele pand bekijken en bij
Anne Marie, Walter en Jan terecht
voor al uw vragen. In de advertentie el-
ders in deze krant leest u meer infor-
matie.

Krabben Orthopedische schoentechniek in Harreveld

Open Dagen op 26 en 27 februari 2010

Harreveld - Sinds eind vorig jaar is de praktijk van de Orthopedische
schoentechniek van Walter Krabben, Anne Marie Griffioen en Jan Adema
verhuisd naar Kerkstraat 20 in Harreveld. Om u te laten zien hoe hun
nieuwe pand eruit ziet, houden ze open dagen op 26 en 27 februari a.s.

Walter, Anne Marie, Joke en Jan in de entree van het pand in Harreveld

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Zwil:
eelt; "I'j heb nog geen zwil in de hande."

B. Smolt:
gesmolten en vervolgens weer gestolde reuzel."

C. Dufteg:
flink; ''t Is ne duftegen labes van ne pannekoke ewoddene."

Er werden veel open kansen gemist en
veel ballen verkeerd afgespeeld. Geluk-
kig maakte de jonge ploeg van Pacelli
zelf ook fouten. De scheidsrechter was
streng, maar consequent en vlak voor
rust stonden er totaal 9 speelsters in
het veld, omdat 2 personen van Quin-
tus en 1 speelster van Pacelli een 2 mi-
nuten tijdstraf moesten uitzitten. De
ruststand was 5-5 en het beloofde een
spannende 2e helft te worden. De
tweede helft ging door zoals de eerste
helft geëindigd was; erg spannend en

van beide kanten fouten. Monique ziet
het als traditie om ook in deze wed-
strijd een penalty met een lob te sco-
ren. Nadat een hele tijd een stand van
6-7 te zien was op het scorebord in het
voordeel van Pacelli werd er in de laat-
ste 5 minuten nog 2 keer gescoord
door de tegenstander en was de eind-
stand helaas voor ons 6-9. 

Volgende week mogen we proberen
om van de nummer 3 te winnen en
spelen we een uitwedstrijd in Ulft. 

De eerstvolgende thuiswedstrijd is 7
maart om 13 uur tegen Loo, de ploeg
die de rode lantaarn draagt in onze
competitie. Na deze wedstrijd speelt
onze jongste jeugd hun competitie-
wedstrijd tegen UGHV.

Dames Quintus helaas
verloren
Hengelo - Afgelopen zondag 21 fe-
bruari beloofde het een mooie pot
handbal te worden: nummer 4 (Pa-
celli) tegen nummer 5 (Quintus).
Het was alsof we in de wedstrijd de
spanning voelden.

In de afgelopen 12,5 jaar hebben er
ook veel aanpassingen, uitbreidin-
gen en verbouwingen plaats ge-
vonden. Dit om de leden een bete-
re kwaliteit, service en klantvrien-
delijkheid aan te kunnen bieden.
Afgelopen januari is het tweede fi-
liaal van AeroFitt in Zutphen ge-

opend. Hiermee kunnen zij nog
meer service aanbieden, aange-
zien AeroFitt daar onder meer be-
schikt over een zwembad en uitge-
breide saunafaciliteiten. In de loop
van 2010 zal AeroFitt de deuren
openen van het derde filiaal in Di-
dam. Het pand staat er al en de
voorbereidingen voor de verbou-
wingen zijn in volle gang. 

Natuurlijk gaat sportcentrum Ae-
roFitt dit vieren met alle klanten
van AeroFitt.

AeroFitt bestaat 12,5 jaar!
Het is op 23 februari 12,5 jaar ge-
leden dat AeroFitt haar deuren
opende. Zij hebben samen met
velen van u geweldige jaren mee
gemaakt.

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



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

Openingstijden: ma t/m do van 8.30 - 18.00 uur, vrij van 8.30 - 20.00 uur za van 8.30 - 17.00 uur

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 25 februari t/m zaterdag 27 februari 2010, tenzij anders vermeld.
Prijs- en assortimentswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden. Bezoek ook onze website: www.spar.nl

GRATIS

SPAR REUZE

ROOMBOTER

STROOPWAFELS

Bij besteding 
van minimaal 

25,00* aan 
boodschappen

Page toiletpapier
pak 32 rollen

899
12,99

Wijn Cercle 
de la Grappe
Merlot of Cabernet 
Sauvignon

249

Gillette scheermesjes
Mach of Fusion
b.v. Gillette Fusion, 
pak 4 stuks

3198*

Grolsch 
Premium Pilsner 
6-pack blikjes 
(6x33cl)

399

089

Hertoginnebroodjes 
vers uit de oven

1,75 099

099

Dreft of Dash wasmiddel
diverse varianten, flacon 
1-2 liter, b.v. Dreft vloei- 
baar kleurwas veilig, 
flacon 1,5 liter, nu 2 flacons

569*

Sparwoudse plakken
diverse varianten, 
pak 200 gram 
b.v. jong belegen 
kaas, 2 pakken

5,20 390*

Prijs per 
kilo 9,75 5,59/5,89 399

47,97

* Per combinatie kan de prijs verschillen. 
U krijgt 33% korting op de totaalprijs.

Max. 6 per persoon. 

Optimel drink
diverse smaken 
pak 1 liter

1,35

Bloemkool
per stuk

* Per combinatie kan de prijs verschillen. 
U krijgt 25% korting op de totaalprijs.

3,49 Prijs per 
liter 3,32

4,85 Prijs per 
liter 2,02

* Per combinatie kan de prijs verschillen. 
U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

11,18

kipdrumsticks
naturel of gekruid

5 Stuks

1+1Gratis

kiloverpakking

+ gratis pak 

Page vaatdoekjes

twv 2,49

3 halen

2 betalen

2e halve

prijs

* Zie de actievoorwaarden in de winkel.

5 10

3

4

6

7

9

8

2

1

GRATIS

SPAR REUZE

ROOMBOTER

STROOPWAFELS

Bij besteding 
van minimaal 

25,00* aan 
boodschappen

* Zie de actievoorwaarden in de winkel.
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEEVERS WALBURG, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Laatt uww drukwerk
onzee zorgg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen
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Wasautomaat Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

LAATSTE RONDE
STAPELKORTING

1 STUK 50%
2 STUKS 60%
3 STUKS 70%

KORTING

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215 Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T

HENGELO GLD  vr.pr. q 539.000,- k.k.

Vloed 17-17a - Op schitterende locatie gelegen, ROYALE VRIJ-
STAANDE WONING, thans bestaande uit twee wooneenheden.
Inhoud: ca. 775 m³. Totale perceelsopp. 710 m². Bouwjaar nr.17:
1995. Deze eenheid heeft slaapkamer en badkamer op begane 
grond en 1 slaapkamer op 1e verdieping. Bouwjaar nr. 17a: 2007.
Deze eenheid heeft 3 slaap-kamers op 1e verdieping. Woning is 
uitermate geschikt voor inwoning of praktijk/kantoor aan huis.

ZELHEM  vr.pr. q 589.000,- k.k.

Palmberg 16-18 - Op rustige locatie gelegen, WOONHUIS MET 
MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE. Totale inh.: ca. 1250 m³.
Perc. opp. 1085 m². Het geheel is recent gerenoveerd/gemoder-
niseerd. De woning heeft 3 slaapkamers op de 1e verd. en moge-
lijkheid tot meerdere kamers op 2e verd. De bedrijfsruimte heeft 
kantoorruimte met toiletgroep op begane grond en op 1e verd.
zitruimte en kleedruimte met douches. Zonnige en besloten 
achtertuin. Parkeergelegenheid op eigen terrein.
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Lekker ouderwets dansen en een gezellig avondje uit. 
4 maart vanaf 20.00 uur bij Café-Zaal ’t Witte Paard in Zelhem.

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

Meer informatie op www.vvvbronckhorst.nl

Autoservice

Eric Bloemenkamp

Reparatie / Onderhoud / APK

APK GRATIS
bij grote beurt

Nijverheidsweg 4 • Zelhem • Tel. 0314 62 39 00

APK
€ 27,50

T R A I N I N G

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak
Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

• Gas, Water, Elektra en Sanitair
• Badkamer en keuken verbouwingen
• Plaatsing en onderhoud van complete CV

ACTIE!
De ATAG A244EC. De beste cv-ketel vol-
gens de Consumentenbond. Zuiniger wor-
den ze niet gemaakt. Inclusief montage*
voor de actieprijs van € 1600,--.
* Geldig tot 31 maart 2010, mits alle leidingen en afvoeren binnen
1 meter van de ketel aanwezig zijn. Vraag naar de voorwaarden.

Paulus Potterstraat 14
7204 CV Zutphen
06-10947866
www.cornelisseninstallatie.nl
info@cornelisseninstallatie.nl

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

ZEKER
NU!

De VVD terug in het college! Stem lijst 3
www.vvdbronckhorst.nl

Niet te geloven!
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Het college van Bronckhorst (CDA en PvdA)
wil laten onder zoeken of de lasten voor de
burger nog verder omhoog kunnen.
In de afgelopen raadsperiode is de OZB 
met 50% verhoogd! Daarmee behoort onze 
gemeente al tot de duurste in Nederland.
De VVD wil hier wat aan doen. 

Alle originele digitale foto’s op DVD in jullie eigen bezit

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 27 februari

in het café

Rockband
Jemig
in de discotheek

DJ Martijn



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MONTEUR BUITENDIENST M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr.; VIW00084

Werkzaamheden;
Als Monteur Buitendienst draag je zorg voor het aanleggen,
verwijderen en onderhouden van openbare verlichting. Elek-
trotechnische montagewerkzaamheden zoals het maken van
verbindingsmoffen maken deel uit van je taken.

Functie eisen;
- Relevante werkervaring;
- VCA Certiciaat;
- rijbewijs B (C en/of E is een pré);
- bereidheid tot het behalen van een MLN diploma.

COMMERCIËEL MEDEWERKER BINNENDIENST M/V
Omgeving Arnhem - fulltime - vacaturenummer; VJB00114

Werkzaamheden;
In deze functie ondersteun je de afdeling verkoop binnen-
dienst. Hierbij kun je denken aan het begeleiden van het
offerte traject, klachtenafhandeling en de administratieve
verwerking van klantgegevens.

Functie eisen;
- MBO niveau;
- ervaring in een commerciele functie.

LEERLING DRUKKER M/V
Omgeving Zutphen - fulltime - vacaturenummer; VJB00127

Werkzaamheden;
In het begin zul je je voornamelijk bezig houden met inpak-
werkzaamheden. Langzamerhand zul je worden ingewerkt
achter een machine, totdat je zelfstandig productie kunt
draaien. 

Functie eisen; 
- In het kader van de jeugdwerkloosheid zijn wij op zoek

naar jongeren;
- fulltime beschikbaar;
- affiniteit met grafische sector.

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

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

Functie eisen;
- Afgeronde MHS of HHS opleiding;
- ervaring in diverse soorten keukens.

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

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

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

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

Wij zijn een middelgroot schildersbedrijf met ca. 15 medewerkers die
voornamelijk werkzaam zijn in de particuliere sector, maar ook voor
bedrijven en aannemers.

Wegens uitbreiding van ons personeelsbestand zijn wij op zoek naar:

ervaren onderhoudsschilders

Ben jij een zelfstandig ervaren schilder die graag mooi en vakkundig
werk aflevert? Neem dan contact met ons op.

Voor informatie kunt u bellen en vragen naar Alex Koenders of
Sigrid Snelder. Ons telefoonnummer is: 0313-472107.

Ons adres is:
Zomerweg 37c info@antoonsnelder.nl
6996 DP Drempt www.antoonsnelder.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

HOOFD ADMINISTRATIE/ PROJECT
ADMINISTRATEUR M/V
Omgeving Brummen - fulltime - vacaturenr.; VIW00119

Voor een opdrachtgever die werkzaam is in de agrarische
sector zijn wij op zoek naar een ervaren en gedreven Hoofd
Administratie.
Binnen deze functie houd je je bezig met de voortgang van
projecten, onder andere door het opstellen van voor- en
nacalculaties en management rapportages. Je maakt deel
uit van het management team. Je bent verantwoordelijk
voor het voeren van de gehele (project)administratie. Daar-
naast stel je management informatie samen en analyseer je
diverse periodieke rapportages. Ook het verzorgen van
belastingaangiftes is een van je taken.
Voor deze functie zoeken wij iemand met een relevante HBO
opleiding Bedrijfsadministratie. Je beschikt over goede
computervaardigheden en bent bekend met software als
TSD, Exact en Excel. Indien je bekend bent met AutoCad is
dat een pré. Daarnaast is het van belang dat je affiniteit hebt
met de agrarische sector.




