
Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Lid 

De volledige inhoud van deze krant
verschijnt ook op internet en in het
openbare archief: www.contact.nl

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer 

POLITIE (0900) 88 44 

HUISARTSENPOSTEN
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

! nnp

Alle Edities Bronckhorst
Noord

Bronckhorst
Midden

Bronckhorst
Zuid

Contact
Warnsveld

Contact 
Ruurlo Elna Groenlose

Gids

Verspreidingsgebied: Vorden - Kranenburg - Wichmond - Vierakker - Linde - Medler - Wildenborch - Delden

SKJILEGAD
OP INTERNET

Deze week:

Ria Aartsen 
neemt afscheid 
als statenlid

Nordebrug

Torben 
Lammerdink 
zwemt naar 
6 NK-medailles

AED geplaatst 
in buurtschap 
Linde

Dash opent 
 jubileumjaar met 
shirtpresentatie

Dinsdag 1 maart 2011
72e jaargang no. 52

12 maart 
Bronckhorst 
in actie met 
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Op zaterdag 5 maart a.s. zullen de 
scouts tussen 10.00 uur en 15.00 uur 
bij u aanbellen om de ingevulde for-
mulieren op te halen. Als u niet thuis 
bent, kunt u het formulier via buren 
of kennissen laten afgeven. Mocht 
ook dat niet lukken, dan kunt u het 
formulier afleveren in de brievenbus 
van één van de op het formulier ver-
melde adressen. Ook kunt u bij de 
kassa van de Welkoop te Vorden een 
bestelling achterlaten. Op zaterdag 
19 maart a.s. wordt uw bestelling 
bij u thuis bezorgd. In de afgelopen 
jaren is de “potgrondactie” een be-
langrijke financiële ondersteuning 
geweest voor groepskas van de scou-
tinggroep. 
De groep heeft de inkomsten van de 
actie gebruikt voor de bouw van twee 
nieuwe clubhuizen, die nu al weer 
enkele jaren in gebruik zijn. Voor de 
afwerking en inrichting is echter nog 
een aanzienlijk bedrag nodig. Daar-
naast is er jaarlijks onderhoud nodig 
om de accommodaties in stand te 
houden. Ook dat is vrijwilligerswerk. 
Zo blijft de jaarlijkse potgrondactie 
een belangrijke bron van inkomsten 
voor de scouts.

Door middel van uw bestelling helpt 
u de jeugd van Scouting Vorden bij 
de bouw en het onderhoud van hun 
accommodatie en zij helpen u; voor u 
geen gesjouw met zware zakken - uw 
bestelling wordt immers thuis afge-
leverd.

Scouting-Welkoop 
Potgrondactie
Vorden - In samenwerking met 
Welkoop Vorden houdt de scou-
tinggroep David G. Alford voor 
de zeventiende keer de jaarlijkse 
potgrondactie. In het afgelopen 
weekend hebben de scouts de 
groene bestelformulieren ver-
spreid in de bebouwde kommen 
van Vorden en Wichmond. Hebt 
u geen formulier gevonden? Dan 
kunt u altijd een bestelformulier 
ophalen bij de kassa van Wel-
koop.

Wilbert: ‘ Nu de kogel door de kerk 
is, kan ik op dit moment alleen maar 
concluderen dat de impact straks 
voor geheel Vorden geweldig zal zijn. 
De afgelopen maanden heb ik diverse 
supermarkten bezocht die inmiddels 
van Super de Boer zijn overgegaan 
naar C 1000. De ondernemers zijn al-
lemaal reuze gemotiveerd en hebben 
hun omzet flink zien stijgen. Wij heb-
ben hier in Vorden een streekfunctie 
en ik ben ervan overtuigd dat wan-
neer wij de ‘C1000- deuren’ straks 
openen, dat de zaak nog meer klan-
ten uit de omgeving zal trekken en 
daar pikt iedere ondernemer in Vor-
den een graantje van mee. En boven-
dien is een goedlopende supermarkt, 
die wij altijd al hadden, goed voor het 
verenigingsleven in het dorp’, zo zegt 
Wilbert.
Hij is blij dat de ‘interne ‘spanning 
eraf is. Wilbert gaat nog even te-
rug in de tijd, naar het jaar 2009 en 
zegt: ‘ Toen werd namelijk bekend 
dat Jumbo in Nederland 300 Super 
de Boer zaken had opgekocht. Een 
gedeelte zou onder de naam Jumbo 
verder gaan en een gedeelte zou C 
1000 worden. Wij gingen er in eerste 
instantie vanuit dat onze zaak voort-
aan als Jumbo verder zou gaan. Daar 
hadden we ons al helemaal op inge-

steld. Yvonne en ik kregen 5 januari 
2010 de mededeling dat het C1000 
zou worden. En toen moest de knop 
natuurlijk wel worden omgezet. Wij 
hadden ons voorafgaande al wel de 
vraag gesteld ‘ wat willen we richting 
toekomst eigenlijk. De zaak in Vor-
den aanhouden en ‘elders’ nog een 
tweede zaak beginnen?
Gezien ons thuissituatie, besloten we 
uiteindelijk de nieuwe uitdaging in 
Vorden aan te gaan en als onderne-
mers verder te gaan onder de C 1000 
vlag. Tenslotte hebben we hier in 
Vorden iets opgebouwd waar we best 
trots op mogen zijn. En we willen de-
ze zaak graag verder uitbouwen’, al-
dus Wilbert Grotenhuys. Over de na-
bije toekomst ( tijdstip van de ‘grote 
ombouw’ ) wil hij nog niet al te veel 
kwijt. ‘ De spanning er nog een beetje 
inhouden’, zo zegt hij lachend. Wel 
zegt hij: ‘ De consument zal het met-
een merken, het dagelijks pakket le-
vensmiddelen wordt straks duidelijk 
goedkoper. Heeft o.m. te maken met 
het feit dat er door de organisatie op 
grote schaal goedkoper kan worden 
ingekocht. 
Afscheid nemen van Super de Boer 
gebeurt met een traan, want ook bij 
deze organisatie stond kwaliteit altijd 
hoog in het vaandel. Er verandert 

straks veel, neem alleen al de huidige 
‘clubkleuren’ groen/geel. Dat wordt 
bij C 1000 rood/wit / grijs. De lay-out 
verandert, het interieur verandert, er 
komt een nieuwe vloer etc. Het assor-
timent wordt uitgebreid, meer vers, 
meer schapaanbiedingen. Ongeveer 
80 procent van het huidige assorti-
ment gaat over naar C 1000. Momen-
teel zijn al verschillende producten 
op het schap van een Oranje sticker 
voorzien, ten teken dat deze produc-
ten straks ook bij C 1000 verkrijgbaar 
zullen zijn.
Wilbert Grotenhuys: ‘ Gezien de te 
verwachten omzetgroei moeten we 
ons personeelsbestand uitbreiden. 
Daar zijn we nu al mee bezig, Na de 
verbouwing hebben we circa 70 man 
in dienst, waarvan een deel op part-
time basis. Ik ben er trots op dat we 
al jaren goede medewerkers in dienst 
hebben. De komende weken zullen 
we de bevolking via Contact over de 
verdere ontwikkelingen op de hoogte 
houden’, zo zegt Wilbert Grotenhy-
uys. Volgend jaar augustus is het pre-
cies 20 jaar geleden dat Wilbert en 
Yvonne zich als zelfstandige onder-
nemers in Vorden vestigden. Eerst 
aan de Zutphenseweg en later aan de 
Dorpsstraat, toen de supermarkt aan 
de Zutphenseweg een andere bestem-
ming kreeg en de twee supermarkten 
‘één‘ werden. In de loop der jaren is 
de supermarkt van Wilbert en Yvon-
ne steeds met de tijd meegegaan (ver-
bouwingen in 2002 en 2008) en dan 
nu binnenkort: C 1000.

Super de Boer wordt C 1000

Wilbert Grotenhuys: 
‘Geweldige impact voor Vorden’

Vorden - De geruchten deden al langer de ronde. Afgelopen vrijdag-
middag werd het concreet en werden de contracten getekend: Super 
de Boer wordt C 1000 ! Wilbert Grotenhuys, samen met echtgenote 
Yvonne, zelfstandig ondernemer, is niet alleen opgelucht maar boven-
dien ‘super ‘ enthousiast.

Laatste Super de Boer actie bij Yvonne en Wilbert Grotenhuys ?
Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

J U W E L I E R  -  O P T I C I Ë N

Spalstraat 15 Hengelo Gld.
Telefoon 46 13 74

monturen
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

• Voor al uw spitwerk van “klei-
ne” tuinen belt u 0646187773. 
Max. ongeveer 150 m2. Kevin 
Esselink

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

• Wij zoeken een scholier jongen 
of meisje die ons op zaterdag in 
de tuin wil helpen in Vorden. Tel. 
0575-552167

• Gevraagd: Oud ijzer/metalen/
elektrische apparaten, stroom-
kabels. Bel of mail: 0650917007 
/ r.seubring2@kpnplanet.nl na 
18.00 uur.

• Bubblin Toorop trio met Ame-
rikaanse Jazz 1920-1970 in Kul-
turhus Ruurlo 5 maart 20.15 u. 
Toeg. à € 15.00 a.d. zaal en via  
www.kunstkringruurlo.nl

• Te huur: 2 kamer appartement 
in het centrum van Zelhem. 
Huur € 470,- incl. gas/elektra/
water Info: http://sites.google.
com/site/zelhemhuis of 06-
13241141.

• Mijn zilveren medaillon met 4 
fotootjes en zilveren ketting ben 
ik kwijt. Misschien verloren. Wilt 
u contact met mij opnemen als 
u het gevonden heeft? Corry Pe-
ters, tel 0575-552411

• Elke 1e zaterdag v.d. maand 
van 10.00-12.00 uur openstel-
ling Lindesche Molen, Lin-
deseweg 29. Toegang gratis. 
Tevens verkoop ambachtelijke 
brood- en koekmixen en o.a. 
pannenkoekmeel. Informatie: 
0575-556631.

• Wie wil (deel) woonruimte met 
tuin/schuur verhuren aan ouder 
echtpaar (rechter en therapeu-
te)? Wij zoeken eenvoud, stilte, 
nabuurschap en fijne omgeving. 
Opknap- en tuinwerk geen be-
zwaar. Proeftijd mogelijk. 072-
5898052

• Bij de Stichting Veilingcom-
missie kunt u iedere zaterdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur te-
recht voor 2e hands meubels, 
witgoed, elektronica, huishou-
delijke artikelen, boeken, enz., in 
het HAVO-gebouw (Burg. Gal-
leestraat 69) te Vorden. Inbren-
gen van goed verkoopbare arti-
kelen kan daar op zaterdagmor-
gen tussen 9.00 uur en 10.00 
uur of d.m.v. een telefonische 
afspraak. (tel. 06-44629049). 
Tevens kunt u via dit nummer 
ook een afspraak maken voor 
doordeweeks halen of brengen 
van spullen. Kijkt u ook eens op 
onze website: www.veilingcom-
missie.nl

• Man alleen zoekt woonruimte 
in Vorden, Warnsveld of er tus-
senin. Tel. 06-51962855.

• Aangeboden: Hulp bij onder-
houd aan tuin en erf of andere 
werkzaamheden. Tel. (0575) 
461733.

Hervormde Gereformeerde kerk Vorden 
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 6 maart 10.00 uur Jongerendienst ds. F. Branden-
burg, ds. J. Kool en Marije van der Wilt-Karreman. Woens-
dag 9 maart Biddag 19.30 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 maart 10.00 uur ds. Marianne Benard. Woensdag 
9 maart Biddag 19.30 uur dhr. R. Baauw. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 6 maart 10.00 uur Woord- en communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 maart 17.00 uur Eucharistieviering koorleden. 
Zondag 6 maart 10.00 uur Oecumenische viering.

Tandarts
5/6 maart W.A. Houtman tel 0575 – 55 22 53. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

 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 huis artsen  post komt. De huis artsenpost is gevestigd in het 
Entreegebouw van zieken huis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, 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.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit 
(ICU): Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 
uur. Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 
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 druk rioolsysteem 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

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) 13152104, 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; 
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 September: maandag t/m vrijdag: 
9.30-17.00 uur; zaterdag: 10.00-15.00 uur. Oktober t/m 
Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00-16.00 uur;  zaterdag: 
10.00-14.00 uur.

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

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

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

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr.  dieren mishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

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

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

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: l.vanuden@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.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

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op 
het gebied van  wonen, welzijn en zorg. Tevens steunpunt 
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: w.berns@sswb.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 Vor-
den, tel. (0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Vlaai van de week

Dame-Blanchevlaai  € 6,75 
met slagroom en chocoladesaus  6-8 personen

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekknallers

 1/2 Suikerflats 
 lekker bij de koffie  € 1,00
 Zachte witte bollen
 6 stuks  € 2,00

Aanbiedingen geldig van di 22 febr. t/m za 5 mrt.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 7 maart. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Hollandse komkommers uit de 
Koekoekspolder 1+1 gratis  0.99         
Vitamine bommetjes:  
Kiwi’s 10 voor 1.99
Hollands roerbakpakket 
voorgekookte kriel + dagvers gesneden
roerbak groentenpakket  voor 2 pers. 2.99            
Dagvers uit eigen keuken
Procureurrollade in jus met rode kool en 
aardappelpuree    p.p. 6.95      

Dagmenu’s
2 t/m 8 maart

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 
uur behalve op maandag en dinsdag 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 2 maart
Tomatensoep / Züricher Geschnetzeltes met rösti aard-
appelen en warme groente.

Donderdag 3 maart
Hacheé met aardappelpuree en rode kool / Tiramisu met 
slagroom.

Vrijdag 4 maart
Mosterdsoep / Zalmfilet met dillesaus, gebakken aardap-
pelen en rauwkostsalade.

Zaterdag 5 maart (alleen afhalen / bezorgen)
Spareribs met zigeunersaus, gebakken aardappelen en 
warme groente / IJs met slagroom.

Maandag 7 maart
Gesloten.

Dinsdag 8 maart
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, diner-
cheques,  catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en 
huisgemaakt gebak. Wij wensen u een smakelijk eten 
en heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons  

bellen: 0575-551519 of u komt even 
 binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,

Wendie en Thomas



Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Gratis
geboortekaartjes:

Drukkerij Wissink

Spittaalstraat 55

Zutphen

T: 517543

www.drukkerijwissink.nl

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Ga 2 maart stemmen. 
PvdA lijst 2 nr 28 

Henk Boogaard Ruurlo 
www.hb49.nl 

 “Als een ster in de lucht....★
 Ons lieve prachtige meisje Sare”
 
Hierbij willen we iedereen bedanken die op welke 
wijze dan ook zijn/haar medeleven heeft getoond 
bij het overlijden van ons dochtertje en zusje

Sare
 
Ontzettend bijzonder om te voelen dat er zoveel 
mensen aan ons denken, meeleven, het heeft ons 
heel goed gedaan.

 Edwin van Zuilekom & Jeanne Hartemink
 Yrsa en Rozan

Wichmond, maart 2011 

Wie wil ons kantoor en 
toilet schoonhouden, 
eenmaal per week 3 uur. 
Dag en tijd in overleg. 
Classic en Ko Vorden 

555204.

Te huur 

CARNAVALSKLEDING 
DS Design Molenkolkweg 33 

Steenderen 0575-452001
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KEURSLAGERKOOPJE

kogelbiefstukken

3 stuks695

SPECIAL

Kruidentuintje

100 gram180

VLEESWARENKOOPJE

Filet americain en achterham

2x 100 gram329

MAALTIJDIDEE

gebraden
Kippenpoten

4 stuks398

TIP VAN UW KEURSLAGER

Saucijzen +
Gehakt cordon bleu

2 x 4 stuks750
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Monuta in Lochem en Vorden is er altijd als u ons 
nodig heeft.

Bel 0573 - 45 13 13
Monuta Kamperman, Zutphenseweg 91B, Lochem

Bel 0575 - 55 27 49
Monuta, Het Jebbink 4A, Vorden
www.monuta.nl

Mijn vader is 
vandaag overleden.
Wat nu?
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week voor iedereen 
beschikbaar.

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

Stem 2 maart PvdA 
lijst 1 nr 28 

Henk Boogaard Ruurlo 
www.hb49.nl

3, 4 en 5 maart 

Carnaval
met  

C.V. de 

Peardeknuppels



Onderwijl ze in haar gezellige woon-
kamer, thuis aan de Stationsstraat in 
Vorden, koffie inschenkt zegt ze: ‘ Ik 
ben weliswaar 64 maar nog steeds 
niet op de politiek uitgekeken. Tot 
circa juni/ juli blijf ik nog waarne-
mend burgemeester van Putten en 
daarna zie ik wel wat er op mij af-
komt. Misschien is er dan nog ergens 
een ‘waarnemerschap’ , zo zegt ze la-
chend. Ze kijkt met een goed gevoel 
op haar politieke carrière (tot nu toe) 
terug. ‘De contacten met de burgers 
en de contacten met de verschillende 
instanties heb ik in de afgelopen 30 
jaren als het ‘leukste’ ervaren’, zo 
zegt de in Den Haag geboren en geto-
gen Ria Aartsen. 
Vanwege de bekende ‘vlinders in de 
buik ‘ verruilde ze het westen van ons 
land in 1971 voor het dorp Vorden. 
Terwijl manlief Hans zich dagelijks 
bezig hield (en nog steeds) met het 
vervaardigen van kostuums koos Ria 
een paar jaar later voor de politiek. 
Bewust gewacht tot de drie christe-
lijke partijen CHU, AR en KVP zich 
hadden verenigd tot het CDA. Ria 
Aartsen: ‘ Ik was amper een maand 
lid toen de toenmalige wethouder 
Geerken van Vorden mij vroeg om 
mij kandidaat te stellen voor de ge-
meenteraadsverkiezingen. Ik werd 
vervolgens gekozen en hield ik mij in 
de fractie o.m. bezig met onderwijs, 
welzijn en sociale zaken. Toen Chris 
Voerman naar de provinciale Staten 
vertrok werd ik fractievoorzitter en 
een paar jaar later, na de gemeente-
lijk herindeling met Warnsveld, werd 
ik wethouder in Vorden. 
Dat vond niet iedereen leuk. Met 
name had het agrarische gedeelte 
van de bevolking daar moeite mee. 
Gelukkig kwam daar al snel veran-

dering in en werd ik geaccepteerd. 
De vrouwelijke inwoners van Vorden 
waren direct apetrots: een vrouw als 
wethouder dat vonden ze geweldig. 
Ik kreeg bij de installatie van een 
aantal dames zelfs een fraaie ketting 
met hanger aangeboden’, zo kijkt Ria 
Aartsen op die periode terug. Toen in 
1998 het CDA bij de coalitievorming 
buitenspel werd gezet, waardoor 
Ria Aartsen niet meer in het col-
lege terugkeerde werd het voor haar 
moeilijk. Daarover zegt ze: ‘ Na eerst 
raadslid en vervolgens wethouder te 
zijn geweest en dan weer terug naar 
de raad, vond ik niet leuk. Tenslotte 
had ik alles al eens meegemaakt.
Tijdens mijn periode als wethouder 
was mij al eens gevraagd om me kan-
didaat te stellen voor de provinciale 
Staten. Dat heb ik toen op dat mo-
ment geweigerd. Toen in de zomer 
1998 wederom het verzoek kwam 
heb ik wel ‘ja’ gezegd. Ik kreeg eerst 
‘milieu’ in mijn portefeuille. Ik heb 
mij toen eerst veelal bezig gehouden 
met het verlenen van vergunningen 
aan grote industriële en agrarische 
bedrijven. Een boeiend werkterrein’, 
zo zegt ze. Ook haar latere porte-
feuille (welzijn, zorg, cultuur) heeft 
ze met veel voldoening beheerd. Ria 
Aartsen : ‘ Als Statenlid moet je je ab-
soluut niet afstandelijk opstellen. Je 
moet je overal voor inzetten en je in 
de provincie laten zien. Ik was best 
trots toen ik een keer bij de Staten-
verkiezingen met voorkeurstemmen 
werd gekozen. Een grote factor daar-
bij heeft volgens mij gespeeld dat ik 
altijd goed naar mensen kan luiste-
ren’, zo zegt ze.

Begin 2009 kreeg ze er een functie bij 
en verving zij in Brummen een lang-

durig zieke wethouder. Ria Aartsen: 
‘Voor mij een interessante periode 
waar ik te maken kreeg met o.m. 
de veelbesproken Ysselsprong en 
het nieuwe gemeentehuis, twee zeer 
belangrijke items in Brummen. Ik 
voelde mij er al heel snel thuis. Deze 
gemeente heeft veel overeenkomsten 
met Vorden’, zo stelt ze. Intussen is 
Ria Aartsen sinds 1 september 2010 
waarnemend burgemeester van de 
gemeente Putten. ‘ Ik verwacht dat er 
over een maand of vier/vijf een nieu-

we burgemeester benoemd gaat wor-
den. Putten (bijna 24.000 inwoners) is 
toch wel een gesloten gemeenschap, 
waarbij iedereen ook bijna iedereen 
kent. 

Je moet er wel stevig optreden. Om-
dat ik van ‘buiten’ kom is het voor 
mij absoluut niet moeilijk om neu-
traal te blijven. Putten moet de ko-
mende tijd ook zo’n tien procent (3,5 
miljoen) bezuinigen en dat houdt de 
gemoederen nogal bezig’, aldus Ria 

Aartsen. Over de landelijk gevoerde
politiek maakt ze zich zorgen over
de huidige normen en waarden. ‘Met
name hoe de politici tegenwoordig te-
gen en over elkaar praten. De manier
waarop ze soms met elkaar omgaan
kan ik niet waarderen. En wat ik ab-
soluut niet kan begrijpen is, dat mijn
partij het CDA samenwerkt met de
PVV. Die twee passen absoluut niet
bij elkaar. Zelf politiek bedrijven vind
ik nog steeds prachtig. Het heeft mij
veel gebracht’, aldus Ria Aartsen.

‘Ik ben nog steeds niet op de politiek uitgekeken’

Ria Aartsen neemt afscheid als Statenlid
Vorden - De ambitie straalt er nog steeds vanaf. Sinds kort oma van 
kleindochter Mireille en nog steeds waarnemend burgemeester van de 
gemeente Putten, vindt Ria Aartsen het jammer dat er volgende week 
noodgedwongen ( de ambtstermijn loopt af ) een eind komt aan haar 
carrière als lid van de Provinciale Staten van Gelderland. Sinds 2007 is 
zij daar tevens plaatsvervangend voorzitter.

Vorden. In het buurtschap Linde 
is een AED ( Automatische Externe 
Defibrillator ) geplaatst. Bijzonder is 
dat deze AED en bijbehorende kast 

volledig met eigen middelen is aan-
geschaft, dus zonder subsidie van de 
gemeente. Het apparaat is betaald 
door de stichting Volksfeest Linde 

en de speciale kast door particuliere 
giften uit het buurtschap. De AED 
hangt aan de loods, naast de molen 
in Linde.

AED geplaatst in buurtschap Linde

Janny Lenselink ( links ) en Edith Garritsen

Toch was de ruststand slechts 0 - 1 in 
het voordeel van de ploeg uit Borculo. 
Het doelpunt viel in de zesentwintig-
ste minuut toen Vordenkeeper Gerrit 
Wenneker een snelle spelhervatting 
in gedachten had. De bal werd echter 
heroverd door een Reunie aanvaller 
en de 0 - 1 was een feit. Wenneker 
viel kort daarna geblesseerd uit, Rik 
Bargeman was zijn vervanger. Barge-
man onderscheidde zich al vrij snel 
met een goede redding. Vorden leek 
duidelijk beter aan de tweede helft 
te beginnen, men had wat pech voor 
de goal van Reunie. Als scoren dan 
niet lukt, is het spreekwoordelijke 
gegeven van kracht, de tegenstander 
doet het wel. Na ruim een uur spelen 
kwam Reunie op 0 - 2, en men liep 
daarna vrij vlot uit naar een 0 - 5 tus-
senstand. Vorden deed wat terug via 
een kopbal van Frank Hiddink, maar 
de gatenkaas in de Vordenverdediging 
bleef aanwezig, Reunie scoorde ook 
nog de 1 - 6. Een eindstand waarop 
Vorden geen enkel commentaar kon 
maken, men was namelijk bijna ie-

der spelmoment een stap te laat aan-
wezig. Bij Vorden was trainer Theo
Hulshof erg duidelijk ´Hier kan ik
geen chocolade van maken, we heb-
ben geen enkele fatsoenlijke aanval
gehad. Het leek nergens op.´ 

UITSLAGEN VV VORDEN
Vorden A1 - Glanerbrug A1  9 - 0  
Grol B2 - Vorden B1  2 - 3 
Sprinkhanen B1 - Vorden B2D 10  - 0  
Vorden C3 - Longa ‘30 C5 1  - 0  
Vorden E1 - DVV E2  3 - 2 
Wolfersveen E2 - Vorden E3D  10  - 1  
Vorden F1 - VVG ‘25 F1 4 - 1  
Vorden F2 - Hoven De F1 1 - 1  
SBC ‘05 F3 - Vorden F3  0 - 9  
FC Zutphen F7 - Vorden F5  4 - 4
Zondag 27 februari 2011 
Vorden 1 -  Reunie 1 1  - 6  
Longa ‘30 5 - Vorden 2   5 - 7  
Baakse Boys 2 - Vorden 3  4 - 0  
Vorden 4 - AZC 3 afg.  
Gorssel 4 - Vorden 5  2 - 4  
Vorden 6 - HC ‘03 4  afg.

PROGRAMMA VV VORDEN
Zaterdag 5 maart
Vorden A1 - VIOS B. A1
VIOD B2 - Vorden B2D
VIOD C2 - Vorden C1
Vorden C2 - SDZZ C1D
Vorden C3 - Warnsveldse Boys C5  
Vorden D2 - Hoven De D1
Vorden E2 - Ruurlo E2
Ruurlo E4 - Vorden E4
Ruurlo F4 - Vorden F4

Afgang voor VV Vorden
Vorden - Vorden verloor afgelo-
pen zondag met maar liefst 1 - 6 
thuis van Reunie uit Borculo. De 
Vordenaren speelden een eerste 
helft die als apathisch omschre-
ven mag worden. Voor de gemid-
delde toeschouwer leek het er 
regelmatig op of dat Reunie twee 
man meer op het veld had staan.

Vorden - De collecte die Amnesty International onlangs in 
Vorden heeft gehouden, heeft 1119,58 euro opgebracht. 

De werkgroep van Amnesty bedankt hierbij de collectan-
ten en de gulle gevers.

Opbrengst collecte Amnesty International
Zaterdag 5 maart wandelen ze 

rond “Hackfort” vanaf station 
Vorden, 11 km. Deze fraaie gemar-
keerde route van Natuurmonu-
menten komt over het landgoed 
Hackfort met zijn watermolen 
en kasteel. Informatie en opgave: 
0570-616053.

NIVON-wandeling
Vorden - 2 x per maand orga-
niseert het NIVON (vereniging 
voor natuurvrienden) een 
wandeling, die voor iedereen 
toegankelijk is.



Voorafgaande aan die wedstrijd werd 
ze gehuldigd als 450ste lid van de ver-
eniging. Een mijlpaal voor VV Vorden, 
waaraan bestuurslid Marc van der 
Linden dan ook aandacht schonk. Hij 
gaf aan dat deze mijlpaal heel mooi 
is voor de voetbalvereniging Vorden: 
‘De club is de laatste tien jaar erg hard 
gegroeid. In 2001 hadden wij nog 395 
leden en hadden wij samen met Sv 
Ratti een B1 en een A1-elftal. Het aan-
tal jeugdleden is vanaf dat moment 
flink gaan groeien doordat er jaarlijks 
ongeveer 20 kinderen per geboorte-
jaar bij komen. De komst van het Mini 
F-voetbal, 5-6 jarigen, de populariteit 
van het voetbal in het algemeen, de 
trainingsmethode op de woensdag-
middag en ook het feit dat er steeds 
meer meisjes gaan voetballen, zorgt 
ervoor dat wij onderhand 260 jeugd-
leden hebben waarvan ongeveer 110 
tussen de 5 en 10 jaar. De groei van 
het ledental komt ook omdat wij ge-
heel tegen de landelijke cijfers in ge-
lukkig ook steeds meer jongens van 
14 tot 20 jaar bij de club kunnen 

houden. Wij hebben volgend seizoen 
24 A-jeugdspelers, 17-19 jaar, en 40 B-
jeugdspelers, 14-16 jaar, en als je dan 
ook nog eens bedenkt dat van de 107 
spelende seniorenleden er 35% jonger 
dan 24 jaar zijn dan ziet de toekomst 
er voor v.v. Vorden heel goed uit. Het 
is voor iedereen bij de club wie zich 
inzet voor de jeugd een compliment 
dat deze groei ook positieve gevolgen 
heeft in de organisatie. Zo zijn wij 
erg blij met onze 65 jeugdtrainers en 
jeugdcoaches, onze 15 clubscheids-
rechters, de leden van de jeugdcom-
missie en de komst van een speciale 
Technische Jeugdcommissie in 2008, 
wie er allemaal voor zorgen dat ieder-
een met veel plezier en passie de voet-
balsport bij Vorden kan beoefenen.’ 
Amber ontving een trainingspak en 
een bal. Op het trainingspak staat 
haar naam en de vermelding 450ste 
lid, de bloemen waren er voor haar 
moeder. Amber zelf maakt het niet 
zoveel uit op welke positie ze speelt 
binnen haar team, haar favoriete club 
is VV Vorden.

VV Vorden verwelkomt 450ste lid
Vorden - Amber Moeshart is 8 jaar oud, en trainde al een tijdje mee 
bij de voetbalvereniging Vorden. Zaterdag 26 februari speelde ze haar 
eerste thuiswedstrijd bij Vorden F2.

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

0575-552959

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

MAISBROOD
NU VOOR 
2.09

APPELFLAPPEN
NU VOOR 
1.40

WITTE 
BOLLEN
DEZE WEEK 6 VOOR

1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 1 t/m zaterdag 5 maart

CHEESECAKE- 
VLAAI 

MET KERSEN

 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

          12.95De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur
            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM



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.

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 65 - 2011
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De Kranenburgers begonnen goed 
aan de wedstrijd. De ploeg voetbalde 
aanvallend en creeërde dan ook de 
beste mogelijkheden. Na 10 minuten 
schoot Robert Ruiterkamp vanuit de 
2e lijn op goal. Wat in eerste instan-
tie een makkelijke prooi leek voor de 
doelman bleek de 0-1 voorsprong voor 
Ratti. De Wolfersveen goalie taxeerde 
de bal helemaal verkeerd, mede door 
het slechte veld en de harde wind, 
waardoor die zomaar in het doel ver-
dween. Ratti bleef na deze meevaller 
het betere van het spel houden. Via 
kansen voor alle voorhoede spelers 
had de marge verdubbelt moeten 
worden maar dit bleef uit. Wolfers-
veen kon hier weinig tegenover zet-
ten tot vlak voor rust. Een middenvel-
der van de gastheren pikte de bal op 
en schoot op fantastische wijze de bal 
achter de kansloze Ratti Doelman. Zo 
werd er gerust met een 1-1 stand.

De mannen van trainer Eric Gijsberts 
begonnen gretig aan de 2e helft en 
waren opnieuw de betere ploeg. Het 
wist dat hier vandaag iets te halen 
viel. Het duurde ongeveer een kwar-
tier voordat de ploeg opnieuw op 
voorsprong kwam. Een 1-2tje werd 
beheerst door Gijs Klein Heerenbrink 
in de korte hoek geschoten. Ratti kon 
niet lang genieten van de voorsprong. 
Een vrije trap net buiten de 16 werd 
hard ingeschoten door een verdedi-
ger van Wolfersveen. Ratti doelman 
Bert-Jan leek de bal weg te kunnen 
stompen maar taste echter mis. Met 
nog ongeveer 20 minuten te spelen 
leek de wedstrijd zich toch weer 
gunstig uit te pakken voor de Rat-
tianen. Natrappen van een wolfers-
veen middenvelder betekende een 
de rode kaart waardoor de ploeg met 
10 man verder moest. Echter was het 
Wolfersveen dat vanaf dat moment 
de wedstrijd bepaalde. Met 2 levens-
grote mogelijkheden die beiden knap 
vanaf de doellijn gered werden door 
Bert-Jan mazzelde Ratti dat het niet 
op een achterstand werd gezet. Ratti 
zelf kon ondanks de overtal situatie 
de wedstrijd niet goed uitspelen. Al-
leen Gijs Klein Heerenbrink werd 
nog een keer gevaarlijk met een af-
standsschot. Deze kon echter weg 
worden gebokst door de Wolfers-
veen doelman. In de laatste minuut 
beleefde Ratti een déjà vu momentje 
naar eerder dit seizoen. Wolfersveen 
kreeg in blessuretijd een penalty en 
verzilverde dit buitenkansje netjes 
waardoor Ratti opnieuw in de laatste 
minuut onderuit ging tegen Wolfers-
veen, Ditmaal met 3-2.

Een zure nederlaag voor Ratti. De 
ploeg had in de eerste helft al meer 
afstand moeten nemen en in de twee-
de helft de overtal situatie beter moe-
ten uitspelen. Een wedstrijd waar veel 
meer uit te halen viel dus. Volgende 
week heeft de selectie een weekendje 
vrij in verband met Carnaval. Daarna 
wacht de uitwedstrijd tegen Meddo.

RATTI DAMES 1 - REUNIE 
DAMES 1
Kranenburg - We wisten van tevoren
dat we deze wedstrijd moesten win-
nen om lekker bovenin mee te kun-
nen blijven draaien. Reunie stond na-
melijk 1 plaats onder ons, met maar
1 punt minder. Een gelijkwaardige
tegenstander dus. Na 5 minuten be-
gon het bij Ratti te draaien en domi-
neerden ze het spel. Er werd goed ge-
voetbald en in de 25e minuut kwam
dan ook de eerste verdiende treffer.
Esther Menkveld gaf een mooie voor-
zet op Kelly Peters en die schoot de
bal beheerst diagonaal in. Goede
combinaties zorgden voor een hoge
balsnelheid waardoor Reunie het
zwaarder kreeg. In de 35e minuut
ging Kelly Peters goed door op haar
tegenstander, waardoor ze in balbezit
kwam. Deze gaf ze met een steekpass
door aan Marieke Tuinman. Marieke
neemt de tijd om te kijken waar de
keepster van Reunie zich bevind en
schiet de bal keurig in 2-0. Reunie
was onderling wat aan het moppe-
ren over het spel en begon dan ook
al vroeg in de wedstrijd te wisselen.
Reunie kwam de laatste 10 minuten
van de 1e helft wat meer in hun spel
en 1 speelster brak door de verdedi-
ging van Ratti. Haar schot werd door
keepster Rianne Meijerink voldoende
van richting veranderd om het doel
van Ratti schoon te houden. De keep-
ster van Reunie keepte een verdien-
stelijke eerste helft waardoor we met
rust met maar 2-0 de kleedkamers
in gingen. Na rust werd het al direct
duidelijk dat Reunie de punten nog
niet had weggegeven. Het bal tempo
gaat omhoog en over hun rechter-
kant worden ze steeds gevaarlijker.
Ratti kan daar niet goed op reage-
ren en komt maar niet in hun eigen
spel. De dreiging van Reunie bleef
en daarmee kwam in de 75e minuut
de eerste tegentreffer. Door een dek-
kingsfout kwam er een speelster van
Reunie vogelvrij en die schoot de 2-1
dan ook beheerst in. Ratti probeerde
uit alle macht de wedstrijd in handen
te krijgen, maar kreeg er maar geen
grip op. Het spel ging volledig over de
linkerflank van Ratti en kreeg de bal
niet naar de andere kant van het veld.
De rechtsbuiten van Reunie kwam
steeds vaker door de verdediging en
in de 85e minuut maakte ze dan ook
de 2-2, dit door de bal hoog in de lan-
ge hoek te schieten. Ratti probeerde
nog in hun spel te komen, maar het
was nog druk genoeg om de stand ge-
lijk te houden. Reunie gedreven door
de 2 goals bleven tot de laatste mi-
nuut druk houden op de verdediging
van Ratti. Harm Welleweerd floot de
wedstrijd na 90 minuten af, met een
eindstand van 2-2. Hier had voor Ratti
meer ingezeten als ze het spel van de
eerste helft vast had kunnen houden.
De volgende wedstrijd is zondag 13
maart tegen Hoeve Vooruit.

UITSLAGEN
26 feb 
Ratti F1 Pax F5 12-0
Ratti E2 Loil sv E3 1-2
Ratti C1G Sprinkhanen C1 0-4
27 feb 
Ratti DA2 (zon) DEO DA1 (zon) 0-7
Ratti DA1 (zon) Reunie DA1 (zon) 2-2
Ratti 4 (zon) Socii 4 (zon) 1-4
Ratti 2 (zon) Witkampers 5 (zon) 3-2
Wolfersveen 1 (zon) Ratti 1 (zon) 3-2
Klein Dochteren 3G (zon) Ratti 3 (zon)
3-8
 
PROGRAMMA:
05 mrt Ratti C1G Zeddam C2G

Ratti krijgt te weinig tegen 
Wolfersveen
Kranenburg - In de altijd sfeer-
loze ambiance van “Stadion de 
Stikkebocht” werd afgelopen 
zondagmiddag de wedstrijd Wol-
fersveen - Ratti afgewerkt. Onder 
gure weersomstandigheden pro-
beerde Ratti de nare nasmaak van 
eerder dit seizoen weg te spoelen. 
In eigen huis werd er toen met 
0-1 verloren door een doelpunt 
in blessuretijd.

Zij waren bijeen om een intentiever-
klaring te ondertekenen. Een geza-
menlijke missie om van het dorps-
centrum een ‘kloppend hart ‘ in het 
centrum van Vorden te maken. Zij 
wilden dat bereiken door geschikte 
ruimte te bieden, die voorziet in de 
behoefte van alle werkzame vereni-
gingen, stichtingen en groeperingen 
op maatschappelijk, levensbeschou-
welijk, recreatief en cultureel gebied 
in Vorden en directe omgeving. Alle 
burgers in Vorden moeten in staat 
worden gesteld hun sociale netwerk 
te onderhouden en/of uit te breiden. 
Tevens ( zo vermeldde de intentiever-
klaring ) dat de Vordenaren in hun 
eigen woonomgeving langer zelfstan-
dig kunnen blijven en ook dat ze ge-
bruik kunnen maken van alle voor-
zieningen die geboden worden.
Verder dat er plannen worden ont-
wikkeld om van het dorpscentrum 
een centrale ontmoetingsplaats te 
maken. Dit door het aanbieden van 
ruimte. Daarnaast dient de biblio-
theek en de Stichting Welzijn Vor-
den een huisvesting te krijgen in de 
hernieuwde accommodatie. Er werd 
een stuurgroep en een werkgroep 
uit vertegenwoordigers van bovenge-

noemde ‘partijen’ samengesteld om 
de mogelijkheden te onderzoeken om 
het gestelde doel te verwezenlijken. 
Men had goede hoop dat begin 2010 
met de verbouw van het dorpscen-
trum kon worden begonnen en dat 
eind 2010 het dorpscentrum ‘nieuwe 
versie’ kon worden geopend !
Thans ( maart 2011 ) is de situatie 
nog exact hetzelfde als op die bewus-
te vrijdagmiddag in april 2009! In 
die tussenliggende tijd van enigerlei 
bouwactiviteiten geen sprake. Zelfs 
rijst de vraag of de plannen, zoals op-
gezet, ooit uitgevoerd zullen worden. 
Uiteraard zijn de omstandigheden de 
afgelopen twee jaren er niet rooskleu-
riger op geworden. Rijk, provincie en 
gemeenten worden noodgedwongen 
opgezadeld om flinke bezuinigingen 
toe te passen. Ria Aartsen, voorzit-
ter van het dorpscentrum zegt over 
de ontstane situatie: ‘ We hebben de 
afgelopen jaren heel veel gesprekken 
gevoerd om toch een goede vorm 
voor het dorpscentrum te zoeken. 
Het is nog steeds het streven dat het 
dorpscentrum het ‘kloppend hart’ in 
het centrum van Vorden moet wor-
den. Het grote vraagteken is de biblio-
theek.

Er doen de laatste tijd allerlei verha-
len over de bibliotheek de ronde. Wij 
gaan er vanuit dat de bibliotheek, 
weliswaar in kleine vorm, in het 
dorpscentrum wordt ondergebracht. 
Dat betekent wel een kleiner dorps-
centrum dan de oorspronkelijke 
plannen. Dat houdt voor het bestuur 
in dat ook de exploitatie lastiger 
wordt. Zoals bekend wil de gemeente 
Bronckhorst in 2014 de subsidies voor 
dorpshuizen ( zoals het dorpscen-
trum in Vorden ) afbouwen. Dat de 
bibliotheek wordt afgebroken staat 
vast. Het bestuur van de bibliotheek 
hoopt nog voor de zomervakantie op 
meer duidelijkheid van de gemeente 
Bronckhorst. Voor ons ook zeer be-
langrijk.
Ons streven als bestuur van het 
dorpscentrum is dat wij de kosten 
voor de verenigingen die wij onder-
dak bieden, niet extreem willen laten 
stijgen. Het dorpscentrum bestaat 32 
jaar. Er moet hoog nodig iets met het 
gebouw gebeuren,. Wij hebben nu 
al te maken met achterstallig onder-
houd. Het dak moet vernieuwd wor-
den, installaties aangepast etc. Nog 
langer wachten is niet verantwoord. 
Echter zolang we nog geen zekerheid 
hebben over wat er straks met de 
bibliotheek staat te gebeuren, kun-
nen we nog geen besluiten nemen. 
Hoe het ook allemaal uitpakt, het is 
en blijft voor ons bestuur de ultieme 
uitdaging dat het dorpscentrum als 
‘Kulturhus’ blijft voort bestaan’, al-
dus voorzitter Ria Aartsen.

Gebouw moet nodig gerenoveerd worden

Bestuur dorpscentrum in 
afwachting plannen bibliotheek

Vorden - Even terug in de tijd, naar een vrijdagmiddag in april 2009. 
Ze zaten gezellig aan een lange tafel bij elkaar. Vier dames met elk een 
maatschappelijke functie: mevrouw M. Aartsen- den Harder ( voorzit-
ter Stichting Dorpscentrum Vorden ), mevrouw M.L. Oosterhuis- Stra-
ting ( directeur/ bestuurder Stichting Bibliotheek West Achterhoek 
), mevrouw L. Meijerink- van der Weide ( voorzitter Stichting Wel-
zijn Vorden ) en mevrouw A.M.C. van Kuil- Ras( wethouder gemeente 
Bronckhorst ).

Dorpscentrum

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



Voor de wedstrijd tegen De Hoven 
werden de shirts door Frans en zijn 
vrouw Joke overhandigt waarbij zij 
door voorzitter Bert Tuinman en lei-
der/coach  Teun Brummelman met 
een bosje bloemen werden bedankt 
voor deze mooie giften. De wedstrijd 

ging overigens helaas licht geflatteerd 
verloren met 0-4.

Vlnr: sponsor Joke Bleumink, voorzit-
ter Bert Tuinman, leider/coach Teun 
Brummelman, Walter Krabben, spon-
sor/speler Frans Bleumink, Stefan 

Groot Nuelend, Arjan Wiggers, Ferdy 
Klein Brinke, Bart Nijhof, Bart Nijhof, 
Antoine Peters, Andrè Arfman, Teun 
Bettink, Bjorn Nijenhuis, Jeroen ten 
Have, Antoon Peters,  Hans Berenpas, 
Jesper Schmitz, Ruben Bleumink, 
Barry Nijenhuis, Richard ten Pas. Op 
de foto ontbreken: Herwin Reintjes, 
Huub Bosch, Roland Vet, Rob Holt-
slag.

Profile Bleumink shirtsponsor 
Ratti 4

Vorden - Frans Bleumink speler van Ratti 4 vond het hoogtijd worden 
om de outfits op het spel aan te passen. Vandaar dat Ratti 4 zich nu in 
flitsende shirts langs de tegenstander mag snellen.

Samen met Kim Nijland, Jamie Ste-
geman en Bas Wensink (allen gebo-
ren in 2000) was dit 4-tal goed voor 
15 starts op deze Jaargangswedstrijd. 
Torben Lammerdink bewees in top-
vorm te zijn door 5x een zilveren 
(100m vlinderslag, 100m wisselslag, 
100m schoolslag, 100m en 200m vrije 
slag) en 1x een bronzen medaille op 
de 50m vrije slag te winnen. Daar-
voor moest hij 4x zijn beste tijd te 

verbeteren in zijn zeer sterk bezette 
leeftijdsgroep. Vooral de verbetering 
van 6 seconden op de 200m vrije slag 
was er een van hoog niveau. Met de 
6 medailles ontving Torben ook 6 ca-
deaus van sponsor speedo.  Ploegge-
noot Bas Wensink was nog dicht bij 
een verrassing met een 4e plaats op 
de 100m rugslag. Ook op de andere 
afstanden zwommen Bas (50m vlin-
derslag, 100m schoolslag, vrije slag 

en wisselslag), Kim (100m vlinder-
slag en rugslag en 400m vrije slag) en 
Jamie (400m vrije slag) op hun best 
maar kwamen daarmee niet in de 
buurt van het podium.

Tegelijkertijd werd er in Veenendaal 
gestreden op de langere afstanden 
om het Gelders Kampioenschap. Op 
de 400m vrije slag pakten Merel van 
der Wal (2001) het brons, Jamie Ste-
geman (2000), Thomas Luchies (1998) 
en Luuk Nijland (1997) het zilver. Een 
dag later haalde Luuk de titel op de 
400m wisselslag met een fraaie tijds-
verbetering met 25 seconden.

Torben Lammerdink zwemt naar 
6 NK-medailles

Vorig weekend werd de zwemploeg van de Berkelduikers 7e bij het Ne-
derlands Kampioenschap voor de 8-12 jarigen in Drachten. Dit week-
end stonden de individuele titels voor deze leeftijden op de nominatie 
in Leiden. Torben Lammerdink (1999) wist daar een maximale score 
van 6 medailles te winnen.

Torben, Kim, Bas, Jamie.

De opbrengst van de 
ingezamelde kleding 
gaat naar de projecten 
van Cordaid Mensen 
in Nood. Op de website 
www.samskledingac-
tie.nl is meer te lezen 
over de gesteunde pro-
jecten. Sam’s kleding-
actie zamelt al sinds 
1967 kleding in en is 
daarmee één van de 
oudste, charitatieve 
kledinginzamelaars 
van Nederland. Bij de 
kledinginzameling 
wordt Sam’s Kleding-
actie ondersteund door 
1400 vrijwilligers. De 
ingezamelde kleding 
wordt verkocht aan 
sorteerbedrijven. Met 
de opbrengst hiervan 
steunt Sam’s Kleding-
actie de projecten van 
Cordaid Mensen in 
Nood. Een groot deel 
van deze middelen 
gaat naar een ‘droogte-
project’ in Kenia. Bin-
nen dit project worden 
mensen geholpen om 
zich te wapenen tegen 
de steeds vaker voor-
komende droogteperi-
odes bijvoorbeeld door 
de aanleg van waterreservoirs. 
Voor de aankomende inzamelactie, 
zaterdag 2 april aanstaande, zijn 
slechts drie inzamelpunten ingesteld. 
De overige, die in Steenderen en Tol-
dijk, zijn opgeheven. 

Vanaf nu kan vóór 10.00 uur ‘s mor-
gens kleding, schoeisel en huishoud-
textiel gebracht worden bij: Café Den
Olden Kriet in Wichmond, r.-k. kerk,
mw. Pasman-Gieling in Olburgen en
Café Herfkens in Baak.

Wichmond – Olburgen – Baak

Sam’s Kledinginzameling
Op zaterdag 2 april 2011 vindt de kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. Tot 10.00 uur kan goede,
nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plas-
tic zakken worden afgegeven bij de overgebleven inzamelpunten:
Wichmond, Olburgen en Baak.

De poster van Sam’s Kledingactie geeft aan waar de zakken
kleding, schoeisel en huishoudtextiel gebracht kunnen wor-
den.

Het idee van het Ondernemerscafé 
is afkomstig van een aantal enthou-
siaste leden van de VOV die naast de 
standaard Voorjaars- en Najaarsleden-
vergaderingen bijeenkomsten willen 
organiseren waar ondernemers el-
kaar op een andere - laagdrempelige 
- manier treffen.
De bijeenkomsten hebben een stan-
daard programma beginnende met 
een “inloop”, daarna een inleider/
spreker en vervolgens een eenvoudige 
gezamenlijke maaltijd voor een vaste 
prijs. Tot aan de zomervakantie zijn 
er 3 inleiders, die elk op hun eigen 
wijze een bijdrage gaan leveren aan 
het programma. Elke 3e donderdag 
van de maand is het Ondernemers-
café in Brasserie Lettink te gast, met 
uitzondering van de zomermaanden 
en de maand december.

Op 17 maart bijt schrijfster Martine
Letterie het spits af, op 21 april ge-
volgd door Martin Stor, Directeur
van het Achterhoeks Centrum voor
Technologie en op 19 mei steken de
deelnemers zelf de handen uit de
mouwen tijdens een Tapas-avond.
Het programma voor de zomer wordt
afgerond met Jeroen Drabbe met het
onderwerp product beleving. Voor
het programma na de zomervakan-
tie is al een aantal ideeën uitgewerkt,
waaronder “Happen en Trappen”,
een (culinaire) fietstocht langs een
aantal locale établissementen.

Ook ondernemers die (nog) geen lid
zijn van de VOV kunnen zich ook
als deelnemer aanmelden. De Com-
misie Ondernemerscafé bestaat uit
Frits Barendsen, Wendy van Eeuw-
ijk, Tiny Koning, Martien Pater, Car-
men Smeerdijk en Diane de Winter.
Belangstellenden kunnen zich aan-
melden door een e-mail te sturen
naar info@siemerinkjuwelier.nl on-
der vermelding van de firmanaam,
de naam van de deelnemer en een
e-mail adres.

Start Ondernemerscafé Vorden
Vorden - Komend seizoen worden 
onder de vlag van de Vordense 
Ondernemersvereniging 7 bijeen-
komsten georganiseerd bij Bras-
serie Lettink aan de Almenseweg 
in het kader van het Onderne-
merscafé.

Vorden. Zondagmorgen 6 maart 
wordt er in de Gereformeerde 
kerk een gezamenlijke dienst ge-
houden. Het thema van de dienst 
is: de boot, mis hem niet! Daarbij 
wordt stil gestaan bij het verhaal 
van Noach die een ark bouwde. 

Tieners bereiden in het weekend van 
4 t/m 6 maart een gedeelte van de 
dienst voor. Voor hen wordt er een 
theaterweekend georganiseerd. Vrij-
dagavond en zaterdag de hele dag en 
avond gaan ze aan de slag met een 
Bijbelverhaal en maken er spelender-
wijs een theaterstuk van. Een voor-
bereidingsgroep is al druk bezig met 
het schrijven van liederen. 

Ook het decor zal in het weekend 
worden bedacht en gemaakt. Het 

theaterstuk wordt in de dienst van
zondag 6 maart opgevoerd. 

Ds Jan Kool, ds Freek Brandenburg
en jongerenwerker Marije van der
Wilt zullen voorgaan. Er wordt ook
stil gestaan bij het feit dat dit de eer-
ste dienst is in de periode van samen
kerken van de Hervormde gemeente
en de Gereformeerde kerk. Henny
Blaak, Kees van Dusseldorp en Gerjan
Hebbink en organist J. Buunk ver-
lenen muzikale medewerking. Het
wordt een feestelijke dienst voor jong
en oud. Iedereen is zondagmorgen 6
maart om 10.00 uur welkom in de
Gereformeerde kerk in deze geza-
menlijke dienst van de Protestantse
Gemeente (i.w.). Oproep voor kinde-
ren: neem je knuffels mee, dan kun-
nen ze mee in de ark!

Feestelijke dienst

Het gezelschap brengt een afwisselend 
programma met liedjes en sketches. De 
kosten bedragen 7,50 euro per persoon 
(inclusief gratis verloting, het toegangs-
bewijs is tevens het lot). Er zijn momen-
teel aan de zaal nog kaarten verkrijgbaar 
en wat de afdeling Vorden betreft ook bij 
mevrouw T. Klein Kranenbarg (telefoon 

551347) en wat Wichmond betreft bij 
mevrouw O. Nijenhuis (telefoon 441863). 
Aanvang 14.00 uur (zaal open vanaf 13.15 
uur). De middag is in eerste instantie be-
doeld voor de doelgroep van de Zonne-
bloem (ouderen en hulpbehoevenden).
Echter, ook andere belangstellenden zijn 
van harte welkom.

Feestmiddag Zonnebloem
Vorden -  De afdelingen Vorden en 
Wichmond/Vierakker van de Zon-
nebloem, organiseren zaterdag 
12 maart in het dorpscentrum in 
Vorden een ontspanningsmiddag 
waaraan wordt meegewerkt door 
het cabaretgezelschap ‘De Jongs’ 
uit Drempt.



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

Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

Blijf mobiel in een 45 km brommobiel

Automobiel en Taxibedrijf
Achter de Hoven 8
7021 AG Zelhem

Tel. 0314 - 62 15 33
info@reindsen.com
www.reindsen.com

De nieuwe Grecav Sonique, de enige brommobiel 
geheel van aluminium

Uw Klassieker Seizoensklaar
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
 accountants en belastingadviseurs

Wilt u uw belastingaangifte 2010 professioneel laten invullen en er bovendien 
zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt dan kunt u bij ons terecht.

Denkt u o.a. aan de te verkrijgen doorwerkbonus voor werkenden in de leeftijd vanaf 61 jaar. 
Of aan de inkomensafhankelijke kortingen bestemd voor werkende ouders met jonge kinderen.

Ruurloseweg 21, 7251 LA  Vorden. 
Telefoon (0575) 55 14 85 - Fax (0575) 55 16 89 - E-mail: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Zoals u van ons gewend bent hebben wij ook dit jaar het kantoor weer geopend voor het afgeven van uw gegevens. 

U bent van harte welkom op één van de volgende woensdagavonden:
2, 9, 16 en 23 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur
of op 
zaterdagochtend 19 maart  a.s. tussen 10.00 uur en 12.00 uur

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

����������	�
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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

Bent u zuinig op uw huis én poen,
dan zou u meer met 
Van Hal Schilderwerken moeten doen.
Voor al uw : * binnen- en buitenschilderwerk.

* beglazingswerkzaamheden.
* houtrotreparaties.
* wandafwerking.
* bouwkundig onderhoud.
* en kleuradviezen.

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

Van Hal Schilderwerken  v.d. Heijdenstraat 11  7223 LC Baak  
0575-442434      06-19373988      www.vanhalschilderwerken.nl

Per Ankh
Praktijk voor Oud Egyptische 

geneeswijzen.
Ruurlo 0651120813

Uw festiviteit valt of staat met het kenbaar maken van wat er zich gaat afspelen. Weevers denkt graag met u mee en kan 

op zeer korte termijn uw promotie-materiaal leveren. Zo komt u nooit voor een lege zaal te staan.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Snel posters nodig?



De huidige vijf woningen aan de 
Molenweg 20 t/m 28 zijn inmiddels 
gesloopt. De nieuwbouw bestaat uit 
één blok van vijf woningen. In de 
levensloop geschikte woningen zijn 
alle belangrijke voorzieningen ( wo-
nen, slapen en baden ) op de begane 
grond aanwezig. Twee oorspronke-
lijke bewoners aan de Molenweg heb-

ben aangegeven dat ze waarschijnlijk 
weer naar de nieuwbouw willen te-
rugkeren. Zij zitten op dit moment 
nog in een zogeheten wisselwoning.
Vervolgens hebben kandidaten uit 
andere sloopwoningen uit Vorden 
voorrang bij de toewijzing van de 
nieuwbouw. De woningen aan de 
Molenweg zijn te huur vanaf euro 

545,90 per maand. Ze zijn niet alleen 
comfortabel, maar met energielabel 
A++ ook zeer energiezuinig. Dit ener-
gielabel wordt onder ander bereikt 
door hoogwaardige isolatie en vloer-
verwarming op de begane grond en 
verdieping. Op het terrein aan de Mo-
lenweg komen centraal parkeerplaat-
sen voor de bewoners. Er hoeven dus 
geen auto’ s in de straat geparkeerd 
te worden. Pro Wonen verwacht de 
woningen in oktober van dit jaar op 
te kunnen leveren.

Bouw vijf woningen aan de Molenweg

Vorden - Wooncorporatie Pro Wonen start binnenkort met de bouw 
van vijf levensloop geschikte woningen aan de Molenweg. De woningen 
worden gebouwd door aannemersbedrijf Bussman uit Winterswijk.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij 

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. 

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het 

Dorpscentrum. Op ma-wo en don-
derdagmorgen 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 
Dorpscentrum.

MAART
2  ANBO klootschieten bij het Olde 

Lettink
3  Bejaardenkring Vorden
3  Klootschietgroep de Vordense 

Pan

9 ANBO klootschieten bij het Olde
Lettink

9  Handwerkmiddag/Kraamverkoop
Welfare Rode Kruis in de Wehme

10 Klootschietgroep de Vordense
Pan

16 ANBO klootschieten bij het Olde
Lettink

17 Bejaardenkring Vorden
17 Klootschietgroep de Vordense

Pan
23 ANBO klootschieten bij het Olde

Lettink
23 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
24  Klootschietgroep de Vordense

Pan
24 PCOB Stampertje familie Malie-

paard “Bijbelse voorstellingen op
schilderijen

30 ANBO klootschieten bij het Olde
Lettink

31 Klootschietgroep de Vordense
Pan

Toen jaren geleden de Veengoot werd 
gegraven is de toenmalige brug (over 
de Hissinksebeek) wat verlegd en 
daarbij is het naambordje verdwe-

nen. De gemeente Bronckhorst heeft 
het inmiddels weer aangebracht. Van 
de voormalige ‘Hissinksebeek’ is nog 
een klein stukje over , namelijk het ge-

deelte vanaf de woning van dominee 
Kool tot aan de rondweg. En aan de 
overkant van de rondweg mondt het 
laatste stuk, een paar honderd meter 
verderop, uit in de Baaksebeek.

Nordebrug

Vorden - De brug over de Veengoot aan de Hengeloseweg is weer voor-
zien van het naambordje ‘Nordebrug’ .

Niet alleen wordt die avond de nieu-
we Prins c.q. Prinses geïnstalleerd, 
maar ook zijn die avond de Prinsen 
en Adjudanten van de partij die de 
afgelopen 22 jaren de scepter in 
carnavalstijd hebben gezwaaid. Zij 
zullen gezamenlijk een ‘special act 
‘opvoeren. Prinses Joke en Adjudant 
Marian, die vorig jaar de scepter 
zwaaiden, hebben tijdens het aan-
staand carnaval nog één functie te 
verrichten. Alvorens zij op zaterdag 
5 maart afscheid nemen, vormen zij 
op vrijdag 4 maart samen met Gerald 

Tempelman en Stef Woestenenk de
jury van de grote playbackshow die
eveneens in de feesttent zal worden
gehouden. 
Deze playbackshow ‘Plankenkoorts
in de tent’ kent drie categorieën. Tot
12 jaar wordt gestreden om de Kas-
bendjen wisselbokaal. De groep 12 tot
16 jaar strijdt om de Sueters bokaal
en de groep 16 jaar en ouder om de
Kranenburgs wisselbokaal. De show
begint om 19.00 uur. Zaterdagavond
5 maart dus het grote carnavalsbal
m.m.v. de band Bachus. Zondagmid-
dag 6 maart is er vanaf 14.30 uur van-
af de feesttent een optocht door het
buurtschap, gevolgd door een ‘ouder-
wets’ carnavalsfeest m.m.v. de Dal-
tons en The Spitfires. Voor de jeugd
is er dezelfde tijd in de sportzaal van
school de Kraanvogel een kindercar-
naval waaraan medewerking wordt
verleend door Theater Fiets.

Komend weekend 
Kranenburgs Carnaval
Vorden - Het komend weekend 
zal het 22-jarig bestaan van Kra-
nenburgs Carnaval op een specia-
le manier worden gevierd. Dat ge-
beurt op zaterdagavond 5 maart 
in de feesttent op het complex 
van de voetbalvereniging Ratti 
aan de Eikenlaan in het buurt-
schap Kranenburg.

De olieverfschilderijen van Rood-
enburg en vaak draagbare objecten 
van Fekete roepen associaties op met 
bouwwerken en geometrische vor-
men. Toch is het niet eenvoudig te 
definiëren waar we naar kijken. De 
kunstwerken geven hun geheimen 
niet prijs en prikkelen de beschouwer 
om op zoek te gaan naar betekenis-
sen. (www.galeries.nl/agnesraben) 

Marianne Roodenburg, (1955), woon-
de in Curaçao, Zimbabwe, Noorwe-

gen, Denemarken en Thailand. Zij
volgde haar kunstopleiding aan de
Academie voor Beeldende Kunsten
in Rotterdam. Sinds 1982 woont en
werkt zij in Amsterdam. Haar werk
bevindt zich in kunstcollecties van
musea bedrijven en particulieren. Re-
gelmatig is haar recente werk te zien
in tentoonstellingen. 
Réka Fekete, 1982, Budapest, Honga-
rije, woont sinds 2004 in Amsterdam
en studeerde vorig jaar af aan de Ger-
rit Rietveld Academie in Amsterdam.
Met haar eindexamencollectie object-
sieraden gooide zij hoge ogen. Haar
werk wordt gepresenteerd in galeries
en op beurzen, waaronder op Object
Rotterdam. 

Binnenste Buiten nodigt uit tot ver-
kenning van het buitenste en het bin-
nenste.

Marianne Roodenburg - Schilderijen. Réka Fékete-Objecten

Binnenste Buiten
Vorden - In Galerie Agnes Raben 
is van 6 maart t/m 25 april a.s. 
onder de titel “Binnenste Bui-
ten” recent werk te zien van de 
beeldend kunstenaars Marianne 
Roodenburg en Réka Fekete . Bei-
de kunstenaars wonen en werken 
in Amsterdam.

Vandaar uit werden diverse uitstap-
jes gemaakt naar ondermeer:
Er werd een bezoek gebracht aan 
het museum van “Ot en Sien”. Er 
werd een boottocht vanuit Koudum 
gemaakt (heel apart tussen de ijs-
schotsen door die er nog lagen). In 

Bolsward werd de Sonnema fabriek
(Beerenburg) bezocht waarbij na af-
loop een “slokje” niet mocht ontbre-
ken. Ook werd er nog een tocht door
de stellingwerven gemaakt. Al met al
weer een een gezellige midweek. De
gasten kijken nu al weer uit naar de
volgende vakantie gepland in juni, de
reis gaat dan naar Rijs in Friesland.

Hebt u ook zin om met leeftijdgeno-
ten op vakantie te gaan neem dan
contact op met 0575-552771.

Senioren met vakantie
Senioren uit Vorden en omgeving 
hebben een paar dagen vakantie 
gevierd. Zoals elke winter was de 
bestemming weer het Drentse 
dorp Vledder.

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

Weevers begrijpt dat uw opdracht in alle opzichten moet opvallen. Goed gebruik en constante kwaliteit van kleuren zijn 

daarom vanzelfsprekend. Uw handelsdrukwerk moet van hoge kwaliteit zijn en tot bloei komen op papier. Alleen dan 

bereikt u het beoogde effect.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Uw handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!



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

‘Make My Day’ bevat 15 nummers 
die binnen drie kwartier op de luis-
teraar worden afgevuurd. Opvallend 
is hierbij de rol die voor de accordeon 
is weggelegd; soms als begeleiding, 
maar ook vaak in een leidende rol. 
De liederen zijn in goede GB-traditie 
gebouwd op een fundament van 
stuwende drums en een ronkende 
bas met daarop een vette muur van 

gitaren. Met de meedogenloze, vaak 
meerstemmige zang ventileert de 
band haar mening over popmuziek, 
religie, seks, hippies, gokken en nog 
veel meer. Het album is opgenomen 
in Atak, Enschede en geproduceerd 
door Tom Meier die ook verantwoor-
delijk was voor de single ‘Blue White 
Army’. 
Het afgelopen jaar was een succes-

vol jaar voor de band. Ze waren als 
voorprogramma te zien van onder 
andere Bad Religion, UK Subs en The 
Real McKenzies. “We hebben hierop 
veel positieve reacties gehad. Veel 
mensen verwachten met een band-
naam als de onze dat we in beschon-
ken staat dronkemansliederen staan 
te vertolken. We bewijzen met veel 
plezier het tegendeel. Maar er staan 
op ‘Make My Day’ natuurlijk ook een 
paar onvervalste zuipliederen”.
Ondersteund door de uit België af-
komstige Fabiola Fun F*ckers en de 
speedrockers van Speakerpunch pre-
senteren The Grolschbusters op 2 april 
hun nieuwe cd in Café De Zwaan in 
Hengelo Gelderland. Aanvang: 21:00 
uur. Meer info: www.gb89.nl

Make my day!

Grolschbusters vinden zichzelf 
opnieuw uit

Hengelo - Op 2 april wordt ‘Make My Day’ gelanceerd, de nieuwe cd 
van GB, ook wel bekend als The Grolschbusters. Hierop vooruitlopend 
biedt de band in maart de nieuwe single ‘Adrenaline’ aan op haar site. 
Helemaal gratis! De 22-jarige GB hebben zichzelf op dit 5e studio-al-
bum opnieuw uitgevonden. “De nummers zijn gevarieerder dan ooit”, 
aldus de band. “Sommigen zullen dat ‘volwassen’ noemen, maar we 
overtreffen onszelf natuurlijk ook meerdere malen in lompe onbenul-
ligheid. Zoals je van ons mag verwachten”.

The Grolschbusters.

Het is jammer dat de buitengebieden 
niet worden meegenomen. Omdat de 
afstanden en de graafwerkzaamhe-
den namelijk te duur zijn. De vraag 
is natuurlijk hoe lang gaat het duren 
voordat de buitengebieden worden 
aangesloten op het nieuwe glasvezel-
netwerk. 
De kosten voor het aanleggen in de 
buitengebieden hoeft lang niet zo 
duur te zijn en als de gemeente en 
kabelexploitant willen mee werken 
met de nieuwste technieken. 
Het is namelijk mogelijk om glasve-
zel te leggen zonder dat er gegraven 
hoeft te worden. In het hele bui-
tengebied ligt namelijk een riool of 
persriolering, daar kunnen ze tegen-
woordig met de nieuwste technieken 
een kabel in blazen / spuiten. In de 
gemeente Boekel zijn ze hiermee al 
mee bezig, en dat verloopt goed. Het 
glasvezelnetwerk kan dus in het hele 
buitengebied via het riool worden 
aangelegd, en zo kan men dus enorm 

in de kosten besparen. 
Alleen moet de gemeente er wel aan
mee werken om toestemming te ge-
ven om gebruik te mogen maken
van de riolering systeem. Men heeft
alvast een website online gezet om te
kijken of er in de gemeente Lochem
en Bronckhorst in de buitengebie-
den belangstelling voor is voor een
glasvezelnetwerk. Inwoners kunnen
een belangstelling formulier invullen
op www.buitengebiedopglasvezel.
nl Deze belangstellingformulieren
leveren de initiatiefnemers in bij de
gemeente van Bronckhorst en Lo-
chem. Ze hopen zo de gemeente en
kabelexploitanten te kunnen overtui-
gen om zo snel mogelijk glasvezel te
gaan aanleggen in het buitengebied
van Bronckhorst en Lochem. Initia-
tiefnemers Dinant Brummelman uit
Vorden en Michel Croes uit Laren
(gld) zitten achter deze website en zij
hopen dat er veel belangstelling voor
is zodat ze de gemeenten en kabelex-
ploitant kunnen overtuigen om een
glasvezelnetwerk aan te leggen in de
buitengebieden. Het kan natuurlijk
niet zo zijn dat men in de buitenge-
bieden weer als laatste wordt aange-
sloten.

Glasvezel buitengebied
In een aantal kernen in de ge-
meente Bronckhorst zijn ze al 
begonnen met het aanleggen van 
een glasvezelnetwerk. In de ge-
meente Lochem gaan ze met in-
gang van maart van start.

Wat is: A. Trad 
 B. Waterkonte 
 C. Zönne 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Vorden. De FNV Bouw afdeling IJs-
selvallei houdt maandagavond 14 
maart in het dorpscentrum aan de 
Raadhuisstraat in Vorden om 19.30 
uur haar jaarvergadering. Men kan 

zich die avond tevens opgeven voor
de contactavond van de afdeling die
op vrijdagavond 8 april in zaal De
Herberg in Vorden zal worden ge-
houden.

FNV Bouw afdeling 
IJsselvallei

Als mededelingen werden genoemd: 
de Wereldgebedsdag op 4 maart 
aanvang 19.30 uur in de Christus 
Koning kerk en op 12 maart de Vrij-
willigersmarkt in het gemeentehuis 
van Bronckhorst, waaraan de PCOB 
ook deelneemt. Tevens is de website 
van de PCOB Vorden bijgewerkt door 
Gerard Wesselink. Hierna kreeg dhr. 
S. van der Velde het woord over het 
Ontwikkelingswerk in West-Kame-
roen. Hij lichtte zijn verhaal toe met 
opnamen, die via de beamer werden 
getoond. Het was jammer dat de 
muziek ontbrak, vanwege een tech-
nische storing. West-Kameroen is 10 
keer zo groot als Nederland en telt 8,5 
miljoen inwoners. Het echtpaar van 
der Velde is als jong getrouwd paar 
via het Zendingsbureau te Oegstgeest 
uitgezonden naar West Kameroen. 
Zij hebben een voorbereidingstijd 

van 5 jaar gevolgd, voor een deel in
Brussel. Daarna volgde de uitzending
van 1971-1976. Zij werden uitgezon-
den door de zendingskerk van Bazel
en hebben in dienst van de Presby-
teriaanse Kerk in het Noord-Westen
(Engelstalig deel) van Kameroen ge-
werkt. Dhr. Van der Velde bezocht
als “schoolmanager” (schoolbeheer-
der) een 15-tal basisscholen met on-
geveer 300 onderwijzers. Meer dan
de helft van de scholen kon slechts
eenmaal per jaar worden bezocht,
omdat ze alleen in het droge seizoen
bereikbaar waren. De tocht kon allen
per voet worden afgelegd in het vaak
ondoordringbare tropisch woud. On-
derweg zag je restaurants (eethuis-
jes), die meer op hutten leken. Ook
de schoolgebouwen waren soms in
slechte staat of liepen soms leeg als
gevolg van een epidemie. Het werken
in het onderwijs in een Afrikaans
land is totaal anders als bij ons in het
Westen. De voorzitter dankte dhr.
Van der Velde hartelijk voor zijn bij-
zondere verhaal. Zij hebben letterlijk
de opdracht “Volg Mij”gevolgd. 
Na het zingen van Gezang 308 werd
deze bijeenkomst gesloten.

Ontwikkelingswerk in West-Kameroen

PCOB Vorden
Vorden - Voorzitter F. Midden 
heette de aanwezigen - de belang-
stelling had groter gekund- har-
telijk welkom. Hierna hield hij 
een overdenking n.a.v. Marcus 2: 
14 over “Volg Mij”en ging voor in 
gebed.

Dat het Hengels Dweilfestival een 
groeiend evenement is, blijkt wel uit 
de steeds grotere interesse bij orkes-
ten uit het hele land. In de aanloop 
naar de eerste editie in 2008 had het 
bij elkaar krijgen van de orkesten 
nogal wat voeten in de aarde. De vol-
ledige inschrijfperiode van vier maan-
den was nodig om een geheel bezet 
festival te krijgen. Dit jaar was het 
een kwestie van een paar dagen. “We 
hebben nu zelfs een reservelijst van 
zes orkesten”, legt Van Ommeren uit. 
“Je kunt dus wel stellen dat de orkes-
ten graag naar Hengelo komen”. 

Tijdens het Hengels Dweilfestival van 
2011 spelen alle orkesten één keer 
op alle vier podia. Klanken van vele 
blaasinstrumenten en trommels zul-
len door het hele centrum van Hen-
gelo te horen zijn. Het hoofdpodium 
staat op het plein bij Expert op de 
hoek van de Raadhuisstraat en de 
Kerkstraat. Verder kan het publiek 

de dweilorkesten zien spelen op de 
podia bij eetcafé en partycentrum 
Langeler in de Spalstraat, bij hotel-
restaurant Leemreis in de Spalstraat 
en bij de stand van bakkerij Heijer-
man in de Kerkstraat. 

Het aantal van vier podia is er eentje 
meer dan tijdens de eerste editie. Een 
uitbreiding die vooral bij de muzikan-
ten in goede aarde viel. “Want dwei-
lers willen muziek maken”, zegt Van 
Ommeren. “En het liefst zo veel mo-
gelijk.” Verdere uitbreiding is voorlo-
pig echter nog niet aan de orde. “Het 
is een klein en knus festival met een 
eigen kracht”, legt Van Ommeren uit. 
“Namelijk dat ieder orkest op elk po-
dium langs komt. Zo kan het publiek 
bij één podium blijven staan en toch 
alle orkesten zien langskomen.”
De veertien orkesten strijden op de 
derde zondag van april vanaf 13.00 
uur in de wedstrijdklasse om verschil-
lende geldprijzen met een hoofdprijs 

van 600 euro. Vier juryleden zullen 
uitmaken wie er met de prijzen van-
door gaan. Zij bepalen de uiteindelij-
ke winnaar. Deze zal het evenement 
afsluiten door om 17.00 uur op het 
hoofdpodium nog één keer te laten 
horen waarom ze gewonnen hebben. 
Naast het muzikale vermaak op de 
vier podia staan er marktkramen in 
de Spalstraat en de Raadhuisstraat. 
Ook aan de kinderen wordt gedacht.
 
Bij het succes van het evenement is 
de organisatie de laatste jaren steeds 
geholpen door goed weer. “De weer-
goden heb je niet in de hand. Maar 
het lijkt wel of de zon altijd gaat 
schijnen als het Hengels Dweilfesti-
val georganiseerd wordt”, lacht Van 
Ommeren. Toch heeft de organisatie 
wel nagedacht over de mogelijkheid 
van een minder stralende dag. “Als 
er regen voorspelt wordt, zullen wij 
maatregelen nemen zodat het pu-
bliek toch droog de optredens kan be-
kijken en beluisteren.” De organisatie 
heeft met een volgeboekt festival in 
ieder geval een zonnig vooruitzicht. 
Van Ommeren rekent dan ook op een 
geslaagde dag. “Als er veel volk op de 
been is en ook de orkesten een leuke 
en gezellige dag hebben gehad, zijn 
wij tevreden.”
Kijk voor meer informatie op www.
hengelsdweilfestival.nl

Zondag 17 april Hengels Dweilfestival 
brengt muziek in Hengelo
Hengelo - Van de Deurdweilers uit Angeren tot de Klippeleaters uit Nu-
enen. Het is een greep uit een kleurrijke mix van maar liefst veertien 
dweilorkesten. Zij zullen op zondag 17 april aanstaande naar Hengelo 
afreizen voor de vierde editie van het Hengels Dweilfestival. Onder het 
motto ‘er zit muziek in Hengel’ zullen dweilers uit het hele land op 
vier podia in het dorp hun geluid laten horen. De organisatie ziet het 
festival vol vertrouwen tegemoet. “We hebben het idee dat het jaar na 
jaar meer begint te leven in het dorp”, vertelt Arnold van Ommeren 
niet zonder trots. “Dat is natuurlijk fijn om te merken”.



Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Beste Gast,
Het dak zit erop! De pannen bijna en nu begint het mooi 
maken binnen…
De maand maart is het druk binnen de Rotonde en het 
kan zijn dat de lichten tot laat zullen branden om alles 
mogelijk te maken dat het op tijd klaar zal worden! Er 
zal door zoveel mensen tegelijk gewerkt gaan worden 
dat we een extra aggregaat zullen krijgen om alle 
stroom capaciteit aan te kunnen!

(B)Engeltjes menu maart  17,50 p.p.

Voorgerecht: Champignon crème soep

Hoofdgerecht: Wiener Fiaker Spieschen;
 een spies van varkenshaas, spek,
 paprika en ui
of Zeebaarsfilet in roomboter gebakken
of Huisgemaakte vegetarische spinaziestrudel

Dessert: Coupe Dame Blanche

Ook voor 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: 0575-551519 of u 
komt even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Bistro de Rotonde’s
Verbouwingsmenu 

maart 2011:HOTEL AVENARIUS
restaurant - tapasbar - zalen

**** Dorpsstraat 2
7261 AW Ruurlo

Tel 0573-451122
www.avenarius.nl

Deze actie is geldig t/m 31 maart 2011
Reserveren aanbevolen 

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Metselbedrijf
E. v. Zuilekom

voor metsel-, tegel- en stucwerk
Lankhorsterstraat 30
7234 ST Wichmond
Tel. (0575) 46 27 10

Mob. 06 51790946

M
M Autobedrijf

Melgers
Daihatsu Cuore 1.0 12v Automaat Nagano 2006 107.260 km € 6.750
Kia Carens 1.8, 16V Lx 2003 130.000 km € 6.250
Mazda 3 Sport 1.6 SL 5drs. Touring 2006 28.478 km € 12.950
Mitsubishi Colt 1.5 Invite 2006 52.000 km € 10.250
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km € 10.750
Opel Zafira 1.8 16V EXECUTIVE 2006 118.611 km € 14.950
Peugeot 107 1.0 12v 5drs. XS 2007 61.207 km € 7.750
Peugeot 307 sw 1.6 16v Pack 2004 86.742 km € 11.750
Renault Twingo 1.2 8V AUTHENTIQUE 2008 28.026 km € 8.250
VW Golf 1.4 16V FSI 66KW 5D COMF.LINE 2005 139.500 km € 10.250
VW Touareg 4.2 AWD AUTOMAAT 2003 126.000 km € 23.950 
Volvo V70 2.5t Geartronic Titanium 2004 174.354 km € 15.950

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Toyota Auris 
1.6, 5drs

± 60.000 km,
2008

€ 14.950,-

Peugeot 106 sport 1.1
3 deurs, blauw met. 

2000
Opel Omega V6 automaat zeer luxe, Airco, LM-velgen, CV,
cruisecontr. 2.5 Dti Stationcar  Zwart met. 2000
Citroën Xsara 1.6 5 deurs Zilver met. 2001
Volkswagen Polo sport 1.6  5 deurs Blauw met. 1996
Volkswagen Golf VR6 2,4 4 deurs Blauw met. 1994
Saab 900 2.0 turbo 5 deurs Groen met. 1996
Subaru Impreza GT turbo 2.0 5 deurs Zilver 1998
Opel Sintra 7 persoons 3.0 XE 5 deurs Zilver met. 2000

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Hyundai Tucson 2.0 Style
2007

 16.950,-
NISSAN QASHQAI 1600 VISIA LOOK 2007 16950
SUZUKI SWIFT 1300 SPORT 2007 8850
AUDI A 3 1600 AMBITION 2001 5950
FORD KA AIRCO SIVER EDITION 2005 5950
CITROEN C 8 2.0 L.P.G 2006 13950
CITROEN BERLINGO GRIJS KENTEKEN 2005 5750
MINI COOPER 1600 16V PARKLANE 2006 17950
OPEL CORSA 1200-16V RHYTHEM AIRCO 2005 8950
OPEL ASTRA 2200-16V SPORT STATION 2001 5950
OPEL ASTRA 1600 5-DRS AUTOMAAT 2002 5950
OPEL OMEGA 2200-16V SPORT STATION 2003 8950
OPEL VECTRA 2200 AUTOMAAT 2004 9950
AUDI A4 1.9 TDI B.LINE SEDAN 2003 10950
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI XSI 2006 12950
VOLVO S 40 2.0 SEDAN AIRCO 2000 2950
RENAULT SCENIC 1600-16V EXPRESSION 2003 7950
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 14950
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4X4  2004 12950
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 14950
CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3 2006 18950
VW GOLF CABRIO 1999 5950

ONDERHOUD ALLE MERKEN

Opel Astra 1.6 Station bj. 2000 grijs
Hyundai Atos Prime bj. 2006 zwart
Suzuki Swift 1.3 bj. 1998 groen
Peugeot 205 1.1 nette auto wit

VANAF MAART WEER VOLOP AANBIEDINGEN ZOMERBANDEN

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

Hyundai Atos Prime
blauw, bj. 2004

Citroën C4 Coupe 2.0 16v 177pk 3drs. Vts, leer okt-04 63.000 km € 13.750 
Fiat Idea 1.4 16v 5drs. Dynamic jun-04 70.586 km €6.900 
Ford Focus C-MAX 1.6 16v Titanium 2006 78.720 km €12.750 
Hyundai Atos 1.1i Active Version Prime okt-05 21.577 km €5.000 
Mazda Demio 1.3 5drs. LX dec-98 162.857 km €2.500 
Nissan Almera Tino 1.8 Automaat Acenta nav.  nov-04 76.462 km €10.750 
Nissan Note 1.4 5drs. First Note jun-06 98.324 km €9.950 
Opel Astra 1.6 5drs. Enjoy, Airco, CC, Trekhaak jan-05 124.046 km €10.500 
Peugeot 207 1.4 16v 3drs. XR, Airco, 80.000 km! jan-07 79.890 km €9.950 
Peugeot Partner Vtc 1.6 16v Vtc apr-02 161.358 km €4.500 
Seat Altea 1.6 Stylance mrt-06 81.815 km €11.750 
Škoda Fabia 1.4 16v 5drs. Comfort apr-00 142.528 km €3.500 
Suzuki Grand Vitara Cabrio 1.6 Cabrio dec-01 62.336 km €8.000 
Toyota Yaris 1.3 Vvt-i 5drs. Terra feb-06 79.529 km €9.100 
Volkswagen Golf 1.6 16v 3drs. Ocean, Airco mrt-03 117.503 km €7.250

Citroën C4 Picasso
 1.8 16v Seduction 5 Persoons, 2007, 46.872 km

€ 17.250 

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 9
van 28 februari t/m

5 maart 2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSAANBIEDINGEN



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

In de dagelijkse praktijk bestaat er 
voor de agrarische ondernemers soms 
veel onduidelijkheid over welke hore-
ca activiteiten zijn toegestaan. En dat 
levert wel eens conflicten op tussen 
de horecaondernemers en de boeren. 
Net als horecaondernemers willen 
ook agrariërs niets liever dan duide-
lijke regels en echte vergunningen. 
,,Er moet eenduidigheid zijn in de ge-
hele Achterhoek. Dat is heel belang-
rijk”, zo liet voorzitter Agnes Gunne-
wijk van LTO Berkelland weten. Uit 
handen van Gunnewijk en Tineke 
Buunk van restaurant Berenschot 
uit Winterswijk, namens de Kring 
Winterswijk van Koninklijke Horeca 
Nederland regio Gelderland, ontving 
wethouder Gerard van Balveren van 
de gemeente Oude IJsselstreek als 
bestuurslid van de Regio Achterhoek 
het eerste exemplaar van het hand-
boek. Het Achterhoekse landschap 
biedt steeds meer mogelijkheden om 
te recreëren. Ook steeds meer agra-
rische ondernemers breiden hun 

bedrijf uit met activiteiten om toe-
risten te kunnen verwelkomen. Bed 
& Breakfast, theetuinen, boerengolf-
terreinen, wijngaarden, en uutbloas-
huuskes. In de praktijk ondervinden 
agrarische ondernemers onduidelijk-
heden over welke horeca activiteiten 
door gemeenten zijn toegestaan en 
welke niet. En bestaande horeca on-
dernemingen zijn soms bang dat zij 
kunnen lijden onder concurrenten in 
het buitengebied. De landbouw en ho-
recasector willen via hun belangenor-
ganisaties de handhaving van regels 
met de leidraden daarom stimuleren 
en motiveren. ,,Zo is een optimale sa-
menwerking tussen gemeenten, ho-
recabedrijven en agrarische onderne-
mers te realiseren. Het buitengebied 
als belangrijkste toeristische econo-
mische peiler is voor al deze partijen 
van belang. Duidelijkheid, begrip en 
handhaving zijn voorwaarden om zo-
veel mogelijk resultaat te halen uit de 
gastvrijheid van het buitengebied. Zo-
wel multifunctionele agrarische- als 

horecaondernemers dragen daar hun 
steentje aan bij”, is de conclusie van 
de werkgroep. 

OVERZICHT
Het project ‘Kleinschalige en on-
dersteunende horeca in het Achter-
hoekse buitengebied’ beoogde een in-
ventarisatie van voorkomende soor-
tenkleinschalige en ondersteunende 
horeca in de Achterhoek. Tevens is er 
een overzicht gekomen van wetten, 
regels, verordeningen en benodigde 
vergunningen voor de kleinschalige 
en ondersteunende horeca. Daarnaast 
werden voorstellen voor beleidsregels 
opgesteld die gemeenten kunnen ge-
bruiken voor hun eigen beleidsdo-
cumenten, ontwikkelingsvisies, be-
stemmingsplan buitengebied of ver-
ordeningen. Het eindproduct is een 
handboek dat als handvat dient voor 
gemeenten en agrariërs. LTO Noord 
was initiatiefnemer van dit project. 
De projectleiding was in handen van 
dochteronderneming Projecten LTO 
Noord. Fonds Ontwikkeling Duur-
zame Land- en Tuinbouw, Taskforce 
Multifunctionele Landbouw, Kamer 
van Koophandel en de gezamenlijke 
Achterhoekse gemeenten waren fi-
nanciers van het project. Overige 
belanghebbenden waren de branche-
organisaties Koninklijk Horeca Ne-
derland (regio Gelderland), Recron en 
NORT Gelderland.

Afsluiting van het project LTO Noord

Handboek als leidraad voor 
gemeenten en agrariërs
Ruurlo - De afsluiting en van het project ‘Kleinschalige en ondersteu-
nende horeca in het buitengebied’ van LTO Noord vond vorige week 
donderdag in de voormalige raadzaal van Kasteel Ruurlo plaats met 
de presentatie van een handboek. Het handboek ‘Kleinschalige en on-
dersteunende horeca in het buitengebied’ moet een leidraad vormen 
voor de (Achterhoekse) gemeenten en agariërs. Als gastsprekers tra-
den voorzitter van de Taskforce Multifunctionele Landbouw en burge-
meester van de Twentse gemeente Dinkelland Roel Cazemier en hoog-
leraar agrarisch recht Willem Bruil uit Aalten op.

Massage is waarschijnlijk de oudste na-
tuurlijke geneeswijze die wij kennen. 
Er zijn vele soorten massages bekend, 
maar in deze volgeboekte maatschap-
pij is vooral de ontspanningsmassage 
een aanrader. Ontspanningsmassage 
is een lichaamsmassage direct op de 
huid, waarbij een goede massage olie 
gebruikt wordt. 

Een goede ontspanningsmassage kan 
zowel lichamelijk als geestelijk wer-
ken voor het behoud van een goede 
gezondheid. Uiteindelijk is de ont-
spanningsmassage bedoeld om los 
te komen van de dagelijkse stress in 
lichaam en geest, zodat het lichaam 
weer ervaart hoe het aanvoelt om 
ontspannen te zijn. Bij een goed uit-
gevoerde ontspanningsmassage is de 
ademhaling dieper, worden spieren 
en pezen soepeler, wordt het lichaam 
beter doorbloed, wordt de afvoer van 

afvalstoffen gestimuleerd en komt er
rust in het hoofd.

Bij Praktijk De Natuurlijke Heelweg
kan gekozen worden voor een vol-
ledige lichaamsmassage of voor een
deelmassage. Voor mensen die tevens
gebruik willen maken van een darm-
spoeling adviseren zij voor of na de
spoeling een half uur massagetijd in
te plannen. Praktijk De Natuurlijke
Heelweg biedt naast massages en
darmspoelingen ook oorkaarsbehan-
delingen aan. Ook voor voedingsad-
vies en coaching kunt u prima terecht
bij praktijk De Natuurlijke Heelweg.
Voor meer informatie of voor het ma-
ken van een afspraak kunt u contact
opnemen via telefoonnummer 0544
843 211. 

Of neem een kijkje op onze website:
www.denatuurlijkeheelweg.nl

De Natuurlijke Heelweg

Naast darmspoelingen 
nu ook massages

Lievelde - Sinds kort kunnen mensen bij praktijk De Natuurlijke
Heelweg ook terecht voor ontspanningsmassages. Marike ten Oever
merkte bij de behandelingen van de darmspoelingen dat mensen vaak
gespannen waren waardoor afvalstoffen minder goed werden losge-
laten. Zo werd een nieuw idee voor de praktijk geboren en Marike
volgde een opleiding tot wellnessmasseur bij de Massage Academie in
Apeldoorn.
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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. Ariensstraat 33b 
Spreekuur wijkagent (Harm Baarslag)  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 (Cor Kleijkamp)  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

HOREN  ZIEN  BELLEN
OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES

Geen gelegenheid, geen inbrekers
Net als elders in Nederland hebben we ook in de gemeente Bronckhorst last van woning-
inbraken. De kans dat er ingebroken wordt neemt aanzienlijk af als er preventieve maatregelen 
getroffen worden. Een woninginbraak zorgt vaak voor onrustgevoelens onder de bewoners. 
Om deze reden doet de politie een dringend beroep op de inwoners van Bronckhorst om alert 
te zijn en om ook zelf preventieve maatregelen te treffen. Ziet u iets verdachts in of rondom 
een huis in uw buurt, schroom dan niet de politie direct te bellen via 112. Noteer indien 
mogelijk kentekens en andere bijzondere kenmerken. Voor minder dringende zaken kunt u 
de politie bereiken via 0900 - 8844.

Preventieve maatregelen
Op www.politiekeurmerk.nl staan allerlei maatregelen en tips om inbrekers buiten de deur te houden. 

Zoals:



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 

 (telefonisch tot 17.00 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

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, 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, tel. (0575) 

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 9, 1 maart 2011

Steeds meer mensen ergeren zich 
aan het zwerfvuil in hun woonomge-
ving. Iedereen wil in een schone om-
geving wonen of recreëren en zwerf-
afval bederft dat plezier. Terwijl de 
oplossing eigenlijk heel simpel kan 
zijn door met elkaar af te spreken om 
het afval daar te brengen waar het 
hoort, in de afvalbak, én zich aan die 
afspraak te houden. Maar de praktijk 
pakt helaas vaak anders uit. 

Het beleid van de gemeente is gericht 
op het stimuleren van initiatieven en 
deelname van de inwoners als het 
gaat om bijvoorbeeld het schoonhou-
den van de eigen leefomgeving. Wij 
faciliteren en ondersteunen daarom 
de zwerfvuilacties van de diverse or-
ganisaties binnen de gemeente door 
het beschikbaar stellen van o.a. af-
valknijpers, werkhandschoenen en 
vuilniszakken. Op 19 maart a.s. hou-
den de Wildbeheereenheden
Hengelo, Hummelo, Steenderen,

Zelhem, de Werkgroep Zwerfvuildag 
Vorden en de Stichting Wandelpaden 
Hummelo en Keppel weer een zwerf-
vuilschoonmaakactie voor het buiten-
gebied. 

Aanmelden
Vrijwilligers die op 19 maart a.s. wil-
len schoonmaken, kunnen zich via de 
aangegeven contactpersonen aan-

melden. Dit kan t/m 12 maart a.s. De 
gemeente zorgt ervoor dat voor alle 
deelnemers de benodigde materialen 
aanwezig zijn om veilig schoon te 
kunnen maken.

Voor het schoonmaken van: 
• het buitengebied van Hummelo en 

Keppel, contactpersonen: de heren 
B. Veldhuizen, tel. (06) 13 16 12 30 

en G.F.C. van Heusden, tel. (0313) 
47 20 42 

• het buitengebied van Hengelo (Gld), 
contactpersoon: de heer

 H.W. Toonk, (0314) 62 33 04 
• het buitengebied van Vorden/
 Kranenburg, contactpersoon
 mevrouw R. van Vleuten, (0575)
 55 33 57 
• Wichmond/Vierakker, contact-
 persoon: de heer J. Rietman,
 (0575) 44 19 99 
• het buitengebied van Steenderen, 

contactpersoon: de heer
 M. Lamers, (0575) 44 12 44 
• het buitengebied van Zelhem,
 contactpersonen: de heer
 E. Colenbrander, (0314) 62 52 67 en 

de heer G. Abbink, (0314) 62 19 98.

Vindt u het ook belangrijk in een 
mooie, schone omgeving te wonen? 
Doe dan mee aan de zwerfvuil-
schoonmaakactie op 19 maart!
Vele handen maken licht werk.

Bronckhorst buitengewoon schoon

Zwerfvuilschoonmaakactie op 19 maart a.s.
Daar werkt u toch ook aan mee?

Eind vorig jaar is het toeristisch-
recreatief marketingplan voor onze 
gemeente vastgesteld. Dit plan heb-
ben we in overleg met o.a. de VVV en 
toeristische ondernemers gemaakt. 
Er kwam duidelijk in naar voren dat 
we nog beter moeten samenwerken, 
verbindingen leggen, het huidige toe-
ristisch-recreatieve aanbod van 
Bronckhorst bekend moeten maken 
en vermarkten. Zodat toeristen en re-
creanten nog beter bekend zijn met 
de unieke mogelijkheden die Bronck-
horst biedt. Online marketing is hier-
voor een belangrijk instrument. Hoe 
kan ik mijn site optimaliseren? Wat 
heb ik aan toeristische vergelijkings-
sites als Zoover? Hoe kan mijn aan-
bod beter gevonden worden in Goog-
le? Kan ik daarvoor social media als 
LinkedIn inzetten? Of Twitter mis-
schien? Om toeristische onderne-
mers nog meer resultaat uit internet 
te laten halen bieden wij, in samen-
werking met communicatieadviesbu-
reau Profilers enkele workshops on-
line marketing aan. Na een presenta-
tie over online marketing en een uit-
leg van de mogelijkheden van social 

media als Zoover, LinkedIn en Twitter 
kunnen ondernemers zelf aan de slag 
met hun website. Samen werken we 
zo aan een beter resultaat uit de web-
site en een effectief gebruik van so-
cial media. De workshops zijn in het 
gemeentehuis op de volgende data en 
tijdstippen: 
14 maart -  13.30 tot 16.30 uur
16 maart -  09.00 tot 12.00 uur
21 maart -  13.30 tot 16.30 uur
23 maart -  09.00 tot 12.00 uur

Meld u snel aan! 
Vorige week hebben de toeristische 
ondernemers in onze gemeente per 
mail of per brief een uitnodiging voor 
deze workshops ontvangen. Mocht u 
als toeristische ondernemer onver-
hoopt geen e-mail of brief hebben ge-
had, stuur dan zo spoedig mogelijk 
een e-mail met uw bedrijfsnaam, con-
tactpersoon en adresgegevens naar: 
info@bronckhorst.nl onder vermel-
ding van: Internet marketing work-
shops toerismebranche. Dan ontvangt 
u alsnog een uitnodiging. Per work-
shop is er plaats voor maximaal tien 
bedrijven, dus wees er snel bij!

Vorige week heeft u het aanslagbil-
jet gemeentelijke belastingen en de 
WOZ-beschikking 2011 gekregen. 
Hierin staan de bedragen die voor u 
van toepassing zijn. Bijvoorbeeld de 
onroerende zaakbelasting wonin-
gen, de afvalstoffen- en rioolheffing. 
De aanslagen grafrechten, toeris-
ten- en forensenbelasting en het 
reinigingrecht staan niet op deze 
gecombineerde belastingaanslag. 
Deze kreeg u, als deze voor u van 
toepassing zijn, afzonderlijk toege-
stuurd. Het is natuurlijk goed moge-
lijk dat u vragen heeft over de aan-
slag. U kunt dan op verschillende 
manieren bij ons terecht. 

Veel vragen en antwoorden hebben 
wij voor u op een rij gezet op www.
bronckhorst.nl en in de belasting-
gids die u bij de aanslag kreeg. In de 
gids en op de site vindt u o.a. ook 
een machtigingskaart/-formulier 
voor automatische incasso (ge-
spreide betaling is daarbij mogelijk) 
en een aanvraagkaart/-formulier 
voor kwijtschelding. Staat uw vraag 
er niet bij? Stuur een e-mail naar: 
info@bronckhorst.nl. U kunt ons na-
tuurlijk ook altijd bellen, via ons 
centrale telefoonnummer (0575)
75 02 50! 

Bezwaar maken, bel ons eerst! 
Heeft u de aanslag en de WOZ-be-
schikking doorgenomen en bent u 

het met een bepaald bedrag niet 
eens, dan verzoeken wij u eerst 
even telefonisch contact met ons op 
te nemen voordat u bezwaar maakt. 
Wij lichten uw aanslagbiljet graag 
toe. U kunt daarna altijd nog een be-
zwaarschrift indienen. Dit kan volle-
dig digitaal (als u via DigiD ingelogd 
bent, niet via e-mail!) of schriftelijk.

U kunt ons ook bellen om een af-
spraak te maken om langs te komen 
voor een antwoord op uw vragen. 
Voordeel is dat wij u wat uitgebreider 
uitleg kunnen geven over uw belas-
tingaanslag en u op de afgesproken 
tijd direct geholpen wordt. U kunt 
met een afspraak bij ons terecht op 
werkdagen (maandag t/m donder-
dag van 08.30 tot 16.30 uur en op 
vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

‘MIJN belastingen’ 
In ‘MIJN loket’ op www.bronckhorst.
nl vindt u ‘MIJN belastingen’. Hier 
kunt u met uw DigiD uw eigen dos-
sier ‘gemeentelijke belastingen’
digitaal inzien. U vindt hier o.a. uw 
aanslag en taxatieverslag.

Vragen over de gemeen-
telijke belastingaanslag?
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INFORMATIE OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Hoe krijgen toeristische 
ondernemers nog meer 
gasten via internet?



Bent u een enthousiaste vrijwilliger of twijfelt u of vrijwilligerswerk iets voor u is? Zoekt u 

voor uw club nog vrijwilligers voor een klus of biedt u zich aan voor een functie in een 

vereniging? Kom naar de vrijwilligersmanifestatie ‘Bronckhorst in actie met vrijwilligers’ 

op 12 maart a.s. van 10.00 tot 14.00 uur in het gemeentehuis! Een gezellige markt met leuke 

doe-activiteiten, optredens van verenigingen en veel informatie over vrijwilligerswerk. 

En zoals het hoort op een markt: vraag en aanbod komen bij elkaar!

De gemeente en vrijwilligers
Als gemeente hechten we grote waarde aan vrijwilligerswerk 
en we willen dit op allerlei manieren stimuleren. Actieve 
 verenigingen en dorpen dragen bij aan hechte gemeenschap-
pen. Vroeger al en nu nog steeds. Wij zijn daar trots op en deze 
saamhorigheid is een belangrijke waarde in onze gemeente. 
De rol van vrijwilligers is hierin groot. Vrijwilligers houden 
voorzieningen in stand of organiseren activiteiten. Ons beleid 
is erop gericht om de zelfredzaamheid en de deelname van 
 inwoners aan het vrijwilligerswerk te bevorderen. Veel 
 inwoners zijn al vrijwilliger: we tellen maar liefst 15.750 
 vrijwilligers en 3.830 mantelzorgers. Dat is een hoger aantal 
dan in de omliggende gemeenten en wij willen dit aantal graag 
behouden voor de toekomst. Een toekomst waarin vrijwilli-
gerswerk een nog belangrijkere rol gaat spelen, omdat de 
 samenstelling van onze bevolking en de voorzieningen gaan 
veranderen. Met ‘Bronckhorst in actie met vrijwilligers’ willen 
wij u laten zien hoe veelzijdig vrijwilligerswerk is. 
 Bronckhorster vrijwilligersorganisaties krijgen een podium 
om zich te presenteren en u als inwoner wordt een gezellige 
markt aangeboden, waar u kunt kennismaken met deze 
 verschillende organisaties.

12 maart: Bronckhorst in actie met vrijwilligers
Bent u vrijwilliger of wilt u vrijwilligerswerk doen? Wij begroeten u!

Nederland telt 5,5 miljoen vrijwilligers en 3,5 miljoen mantel-
zorgers. Wat levert vrijwilligerswerk de samenleving nu eigen-
lijk op? Vrijwilligers zijn goed voor samenleving en economie: 
in de zorg fungeren vrijwilligers en mantelzorgers als smeer-
olie, in buurten bevorderen vrijwilligers de sociale binding, 
waardoor de criminaliteit daalt en buurten aantrekkelijker 
worden om te wonen en te werken. Ook laten vrijwilligers 
scholen soepeler draaien. 

Economische waarde
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zet ruim 45% 
van de volwassen Nederlanders zich onbetaald in voor de 
 samenleving. Zonder al die vrijwilligers zou ons land er totaal 
anders uitzien. Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk aan 
de Rotterdam school of Management rekende uit dat alle 
 vrijwilligers in Nederland goed zijn voor 560.000 voltijdsbanen: 
een economische waarde tussen de 5 en 20 miljard euro! Wat 
zou het kosten om alle vrijwilligers te vervangen door betaalde 
krachten! Maar dat is natuurlijk wel theoretisch, want kerken, 

scholen, sportverenigingen of de zorg hebben gewoon het geld 
niet om mensen in dienst te nemen voor het werk dat nu door 
vrijwilligers en mantelzorgers wordt verricht. Zonder mantel-
zorgers zouden de kosten van de zorg met 4 tot 7 miljard euro 
stijgen, berekende het SCP.

Wie doen vrijwilligerswerk?
Het is niet zo dat dat vrijwilligerswerk vooral gedaan wordt 
door mensen met veel vrije tijd. De meeste vrijwilligers zijn 
tussen 35 en 50 jaar. Vaak mensen met een betaalde baan en 
een druk gezinsleven. Dat is volgens Meijs gemakkelijk te 
 verklaren: mensen die al in een sociaal verband zitten, zoals 
werk of school, worden sneller voor vrijwilligerswerk 
 gevraagd dan mensen die weinig contacten hebben. Omdat 
mensen het druk hebben, neemt het aantal uren vrijwilligers-
werk per individu af. In 1995 was dat nog 5 uur gemiddeld per 
week, nu is dat 3,7 uur. Bovendien wil de moderne vrijwilliger 
zich het liefst inzetten voor projecten en dan ook nog eens op 
zijn eigen vakgebied. Het ontmoeten van nieuwe mensen, 
 persoonlijke ontwikkeling en zelfs ‘het staat goed op m’n CV’ 
worden ook doelen van vrijwilligerswerk. 
(Bron: www.swengel.nl)

Vrijwilligerswerk in Nederland

 1. Sportvereniging  1.723

 2. Religie/levensbeschouwing  1.135

 3. Zorg  887

 4. Hobby  836

 5. School  784

 6. Buurt-/huurdersvereniging  579

 7. Kunst/cultuur  424

 8. Opbouwwerk  386

 9. Reclassering/slachtofferhulp  347

10. Milieu, natuurbescherming  283

(Bron: Geven in Nederland (2009), CBS)

Top-10 van het populairste 

 vrijwilligerswerk in Nederland
(x 1.000 personen)

In onze gemeente zijn inwoners van jong tot oud actief als vrijwilliger bij verschillende soorten organisaties. We portretteerden zeven van hen.

Bronckhorster vrijwilligers

Vordenaar Wim Ruiterkamp (68) is voorzitter van de oudheid-
kundige vereniging Oud Vorden. “In deze functie ben ik gauw 
vijf uur in de week bezig voor de vereniging met het plegen van 
telefoontjes, het voorbereiden van de vergaderingen, het 
 zoeken van sprekers en onderhoud van de website”, zegt Wim. 
Het winterseizoen is het drukst. De vereniging telt 420 leden. 
Ongeveer 30 leden zijn erg actief voor Oud Vorden, de andere 
leden komen naar de lezingen. “Op dit moment zijn we druk 
 bezig om ons archief vol boeken, ansichtkaarten en andere do-
cumentatie met een link naar Vorden via de website toeganke-
lijk te maken. Dat kost veel tijd, maar de leden die zich hier mee 
bezig houden doen deze taak vol toewijding”, vervolgt de 
 voorzitter. Hij is gevraagd voor de functie. “Daar moest ik wel 
even over nadenken, want ik had op dat moment nog niet mijn 

handen vrij van het werk. Nu ik gepensioneerd ben, heb ik dat 
wel. Het is een mooie tijdsbesteding. Ik ben zeer geïnteres-
seerd in de geschiedenis van mijn geboortedorp en dat ik 
mijn ervaring uit mijn werkzame leven kan inzetten voor de 
vereniging is een ideale combinatie”, aldus een enthousiaste 
Ruiterkamp. De contacten maken het bestuurswerk leuk. Het 
blijft niet alleen bij oppervlakkige gesprekken. Het is een prima 
manier om mensen beter te leren kennen. Als tip voor 
 aanstaande vrijwilligers zegt Wim: “Stap eens op een 
 vereniging af. In de meeste gevallen word je niet gevraagd, 
 zeker mensen van buiten de vereniging niet. De Achterhoeker 
heeft nogal de neiging om de kat uit de boom te kijken, neem 
zelf initiatief en maak eens een praatje!”

Wim Ruiterkamp uit Vorden
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Bronckhorst in actie 

met vrijwilligers

12 maart 2011 

10.00 - 14.00 uur

Vrijwilligersmarkt met informatiestands 

en gezellige activiteiten

Kom ook en... doe mee!

Locatie: Gemeentehuis, Elderinkweg 2, Hengelo (Gld)
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Programma
Raadzaal:
10.00-10.30 Optreden “de Bloasköppe” Muziekvereniging Crescendo

10.45-11.15 Optreden Volksdansgroep “de Knupduukskes”

11.30-12.00 Optreden Fanfare Olden-Keppel

12.15-12.45 Optreden Regionaal Senioren Blaasorkest Graafschap

13.00-13.30 Optreden Volksdansgroep Keijenborg 

13.35-14.15 Open repetitie en optreden koor Enjoy

Voor ingang gemeentehuis:
10.00-14.00 Promotiebus vrijwilligerswerk, muziek, springkussen en sportspel, 

 georganiseerd door Vereniging Nederlandse Gemeenten

Voorterrein:10.00-14.00 Bouwen houten toren, Scouting Vorden/Hengelo/Hummelo

11.00-12.00 Rondleiding voetbalterrein, georganiseerd door vv Pax

Trouwzaal:10.00-14.00 Programma jongeren samen met bezoekers en wethouder Steffens,  

georganisserd door Jong Gelre/Plattelandsjongeren Steenderen

Bijeenkomsten voor verenigingen

 
 

Onderwerp 

Zaal 
Organisatie

10:30-11:00 Maatschappelijke stage* 
Toren 

Movisie

11.15-11:45 Vrijwilligersverzekering* 
Steen 

Lippman

12:45-13:15 Werven vrijwilligers* 
Ploeg/Kruis Scouting Gelderland

13:30-14:00 Vernieuwing vrijwilligerswerk* Haas/Schelp Spectrum

*elk onderwerp wordt vier keer aangeboden
Deelnemende organisaties (in willekeurige volgorde)

• St. Puur Natuur, gehandicaptenzorg  • Historische vereniging Salehem  • Vogelwerkgroep Drempt

• Museum Smedekinck  • Seniorenconvent  • Midwinterhoornblazers d’Olde Roop  • Bronckhorster Zorgboeren  

• KBO ‘Ons Genoegen’ Keijenborg  • Urtica de Vijfsprong  • Rejoice – Keijenborg  • St. Kunst en cultuur  

• Stichting Cliënten Initiatieven Achterhoek  • Unie van Vrijwilligers  • Rode Kruis  • Gouden Leeuwgroep  

• Vrijwillige Intensieve Thuiszorg- Oost Gelderland  • Stichting Hulpdienst Hengelo/Keijenborg  

• Bridgeclub Bronkhorst  • Auto- en motorvereniging Hamové  • Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst  

• VVV  • St. Noodhulp Zelhem  • Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt  • Zorg- en Recreatie Boerderij de Bult  

• Schutterij EMM  • GGNet Preventie, project ‘Vriendendienst ‘ Op Stap   • Natuurmonumenten  

• Bibliotheek West Achterhoek  • IVN Natuur- en Milieu-educatie  • Vogelwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh  

• Platform van kerken c.q. Diaconaal Netwerk Bronckhorst  • Markenheem, zorg  • Lions Club  

• Folkloristische dansgroep ‘De Knupduukskes’  • Jong Gelre  • Plattelandsjongeren Steenderen  

• Stichting Mensen zonder werk de Boerderij  • EHBO-afdeling Steenderen  • Volksdansgroep Keijenborg  

• St. Vrijwillige Palliatieve en Terminale Thuiszorg  • St Boelekeerl  • Marktvereniging Hengelo



Plattelands Jongeren Steenderen heeft een zeer betrokken 
penningmeester. Jos-Bert Aalbers (24) uit Baak is pas 
 afgestudeerd HTS-Autotechniek en al bijna vijf jaar actief voor 
de Plattelands Jongeren. Naast zijn studie vond hij tijd om dit 
vrijwilligerswerk te doen. “Hoeveel tijd je in vrijwilligerswerk 
wilt steken, bepaal je zelf”, stelt Jos-Bert praktisch vast. 
 “Bestuurswerk vraagt het hele jaar door tijd, maar je hebt ook 
de organisatie van activiteiten waar je een korte periode druk 
mee bent. Onze club is voor jongeren vanaf 18 jaar en biedt één 
à twee activiteiten per maand aan voor de leden. Door zoveel 
mogelijk variatie aan te bieden in de activiteiten blijft het 
leuk voor de leden, maar het blijft zo ook uitdagend voor het 
bestuur. En op deze manier proberen wij ook steeds verschil-
lende leden te betrekken bij het regelen.” Jos-Bert heeft het 

 actief deelnemen aan verenigingsleven niet van vreemden. 
Zijn ouders doen het ook. Wat voor hem ook meespeelt is dat 
je zoveel leert van vrijwilligerswerk. Plannen, organiseren, 
mensen aansturen en verantwoordelijkheid nemen zijn een 
aantal voorbeelden. “Mijn vrijwilligerswerk staat zeker op mijn 
CV”, zegt Jos-Bert. “En als je ziet dat je met een groep enthou-
siastelingen een vereniging kunt laten groeien, dan werkt dat 
heel stimulerend.” En mocht iemand nou twijfelen over 
 vrijwilligerswerk? De tip van Jos-Bert: “Kijk gewoon een 
maandje mee. Dat is af te spreken en dan beslis je 
daarna.”

Jos-Bert Aalbers uit Baak

Van oorsprong is bij een kerkgemeenschap het vrijwilligers-
werk sterk georganiseerd. Dat is nog steeds zo. Het diaconale 
werk, zorg voor mensen in nood, is één van de vele vrijwilli-
gers taken bij een kerk. Gerdien Kleistra (64), parttime bloemis-
te uit Zelhem, zet zich in voor de Lambertikerkgemeente. Van 
deze protestantse gemeente in Zelhem zijn ongeveer 1.600 
 gezinnen lid. Gerdien: “Het is dankbaar werk. Wij helpen 
 mensen in moeilijke situaties, al is de hulp bedoeld als eerste 
hulp en biedt het geen structurele oplossing. Het gaat 
 bijvoorbeeld om een eenmalige betaling van de rekening als 
de elektriciteit is afgesloten.” Dat geld wordt niet zomaar 
 overgemaakt, er gaan veel gesprekken mee gepaard. Ook 
 mensen in psychische nood helpen, bezoeken aan verpleeg-
huizen en het collecteren tijdens de kerkdienst horen bij de 

taak van een diaken. Nu de economie minder rooskleurig is, 
is de vraag naar hulp uit de kerk fors gestegen. “Ik zag het als 
mijn plicht om wat voor mijn kerk te doen. Het is prima om 
 alleen geld te geven, maar echte betrokkenheid betekent voor 
mij meer. Het ligt niet in mijn aard om aan de zijkant toe te 
 kijken. Het diaconale werk is een serieuze taak, ik heb me er 
veel in verdiept”, vervolgt Gerdien. “Geestelijk heeft het werk 
mij enorm verrijkt.” Daarnaast krijgt de groep diakenen 
 ondersteuning van een professionele kracht. Gerdien kan 
 vrijwilligerswerk iedereen aanraden. “Als je het vrijwilligers-
werk instapt, dan krijg je er een familie bij. Zo is het bij ons 
wel. Een warm nest: je hoort ergens bij en je deelt vreugde 
en verdriet.”

Gerdien Kleistra uit Zelhem

Even de buren helpen. Zo begon het vrijwilligerswerk van John 
ter Horst (47) uit Drempt bij de Doornslagruiters. De buitenbak 
van deze paardensportvereniging lag naast zijn huis en toen de 
vereniging even een paar sterke armen nodig had voor het 
 slepen van wat palen, stond John klaar. Dat doet hij nog steeds. 
John werkt als proces operator bij Aviko in Steenderen. Tussen 
zijn ploegendiensten door onderhoudt hij het rijterrein van de 
Doornslagruiters. John is niet echt een paardenman, maar kon 
niet meer terug toen het eerste woordje van zijn dochter 
‘paardje’ was. “Toen wist ik al wat dat ging betekenen”, vertelt 
John lachend. Zijn 16-jarige dochter Meggy rijdt al pony vanaf 
haar vierde. “Natuurlijk ben ik als vader hier zoveel mogelijk 
bij. En als je er dan toch bent, kun je ook wel wat doen. De bak 
sproeien of gladmaken, allerlei klusjes: ze kunnen me van alles 

vragen. Ik vind het ook belangrijk dat het materiaal in orde is en 
het terrein er netjes bij ligt”, vult John aan. Het verdelen van de 
taken gaat bij de Doornslagruiters heel gemoedelijk. Tijdens 
een kop koffie wordt besproken wie wat doet. Volgens John is 
het vrijwilligerswerk voor de vereniging van levensbelang. 
John: “De vereniging is eenvoudigweg te klein om al het werk 
uit te besteden. Dat is door de leden niet te betalen.” Als je 
 vrijwilligerswerk wilt doen, moet je gewoon gaan beginnen. 
John weet uit eigen ervaring dat als je één keer iets hebt 
 gedaan voor een club, ze dan de weg wel naar je weten 
te vinden!

John ter Horst uit Drempt

Natuurmonumenten beheert landelijk circa 100.000 hectare 
natuur en drijft op vrijwilligers. Om de verhouding te schetsen: 
de totale organisatie kent 600 personeelsleden  tegenover 
3.200 vrijwilligers en nog eens 7.000 mensen die af en toe hel-
pen bijvoorbeeld via een bedrijfsuitje of zorgboerderij. Bert 
Wechgelaar is één van de vaste vrijwilligers. Bert (60) is oud-
militair en komt oorspronkelijk uit Amersfoort. “Ik ben actief op 
zoek gegaan naar vrijwilligerswerk om te integreren in mijn 
nieuwe woonomgeving”, lacht Bert. “Elke woensdag ben ik de 
hele dag te vinden in het parkbos van kasteel Hackfort. Met een 
leuke vaste groep vrijwilligers onderhouden wij hier het land-
schap. Het is goed voor mijn lichamelijke conditie en je bent 
lekker bezig in de buitenlucht.” De natuur had altijd al Berts

interesse. “Je hebt eer van je werk, je ziet meteen  resultaat als 
er is gesnoeid of gezeist.” Maarten Vos van  Natuurmonumenten 
begeleidt vrijwilligers. “Zonder vrijwilligers blijft er veel werk 
liggen, met name het werk dat niet  machinaal kan gebeuren. 
We zijn dus heel blij met onze  vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen 
bij ons ook de gelegenheid om cursussen te volgen. Bijvoor-
beeld technieken als seizen. Het maaien van grassen en bo-
dembedekkers is op deze manier erg milieuvriendelijk en het is 
niet zo lawaaiig als een bosmaaier. Bijkomend voordeel is dat 
deze oude ambacht behouden blijft”, licht Maarten toe. Bert zou 
de verenigingen die vrijwilligers zoeken willen aanraden actief 
te werven. “Mensen hebben toch vaak een duwtje in de rug
nodig.”

Bert Wechgelaar uit Hengelo (Gld)

Bert Wechgelaar (links) en Maarten Vos (rechts)

De dames Grady Wentink (63) en Willie Maalderink (63) zijn al 
jaren actief voor de Unie van Vrijwilligers (UVV). Samen met 
nog 30 vrijwilligers organiseren zij allerlei activiteiten voor 
 ouderen, met als belangrijkste doel ontspanning en elkaar 
 ontmoeten. De lijst van activiteiten is lang: koffieschenken in 
verzorgingshuis De Bleijke in Hengelo, handwerken en 
 dammen, een ouderensoos met bingo en kaarten, koersbal, 
zangkoor, vakantieweek, ontspanningsmiddagen, noem maar 
op. “Maar dat is niet alles, want de activiteiten willen wij zoveel 
mogelijk gratis kunnen aanbieden. Om inkomsten te krijgen, 
organiseren wij een fancyfair, verlotingen en natuurlijk onze 
jaarlijkse oliebollenactie”, zegt Willie. “Maar de leukste en 
grootste inkomensbron is wel onze ‘Marattenband’, een 

 playback-band, waarmee we het hele jaar door optreden. 
Daar beleven we zelf ook veel plezier aan!”, vult Grady aan. 
De vrijwilligers van de UVV hebben aan de organisatie van 
alle activiteiten bijna een dagtaak. “We vinden het eigenlijk 
 vanzelfsprekend om iets voor de ouderen in onze omgeving te 
doen. Daarnaast is het fijn om iets voor iemand te kunnen 
 betekenen, daar doe je het eigenlijk voor”, leggen de dames uit. 
“En niet alleen voor de ouderen, ook als vrijwilligers onder 
 elkaar. We werken als collega’s samen en hebben veel voor 
 elkaar over. Als we elkaar een week niet gesproken hebben, 
dan is het lang!”

Grady Wentink (Keijenborg) en Willie Maalderink (Hengelo)

Grady Wentink (links) en Willie Maalderink (rechts)

De meeste van deze vrijwilligers zijn er ook op 12 maart. 
Wij hopen u ook te begroeten en enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk om samen iets te doen in en voor uw woonomgeving!



Nu de winter langzaam plaats lijkt te 
maken voor de lente, trekken velen 
de wandelschoenen aan om de eigen 
gemeente en de regio te voet te ver-
kennen. Wandelend ziet u niet alleen 
veel meer van de omgeving, maar 
werkt u ook aan uw conditie. Nu is re-
creatief wandelen iets anders dan 
lange afstandwandelen, maar in bei-
de gevallen is het verstandig om niet 
onvoorbereid op pad te gaan. Zeker 
als u tot de grootste groep wande-
laars behoort: de 50-plussers. Een 
blessure is zo opgelopen.  

Voor wie lang plezier wil blijven bele-
ven aan wandelen en geen blessures 
wil oplopen, biedt de stichting Achter-
hoekse Wandelvierdaagse, in samen-
werking met de landelijke wandel-
sportorganisatie KNBLO-NL, een
begeleidingsprogramma onder de 
naam ‘Via de Achterhoek’ aan, voor 
ervaren en minder ervaren wande-
laars. In het programma bereidt u 
zich een half jaar voor op meerdaag-
se afstandwandelingen in de zomer, 
zoals de Achterhoekse Wandelvier-
daagse of de meer prestatiegerichte 
Vierdaagse van Nijmegen of van 
Apeldoorn. Met het programma leert 

u niet alleen goed te lopen, u verbe-
tert uw algehele conditie en u verliest 
eventueel overgewicht. Met vragen 
kunt u terecht bij een team van des-
kundigen op het gebied van voeding 
en bewegen. In een digitaal logboek 
houdt u de vooruitgang in uw afstan-
den, conditie en gewicht gedurende 
zes maanden bij. Deelnemers van het 
programma kunnen gratis deelnemen 

aan meerdere regionale tochten ter 
voorbereiding van de grote Vierdaag-
sen. Deelname aan het begeleidings-
programma ‘Via de Achterhoek’ kost 
€ 59,-.

Voor meer informatie over het bege-
leidingsprogramma en aanmelding: 
www.aw4d.nl.

Verstandig voorbereiden op wandelen 
en wandelevenementen

Regelmatig ontvangen wij klachten 
van bewoners die hinder ondervin-
den van hondenpoep en loslopende 
honden. Bent u in het bezit van een 
hond dan is het belangrijk dat u zich 
er van bewust bent waar u uw hond 
laat poepen en ook gelijk de honden-
poep opruimt. Met name op plaatsen 
waar kinderen spelen, langs wandel-
paden en in plantsoenen veroorzaakt 
hondenpoep overlast. 

In de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV) van de gemeente zijn re-
gels opgenomen om deze overlast 
tegen te gaan. Als u uw hond uitlaat 
moet u opruimmiddelen voor hon-
denpoep bij u hebben en de poep ook 
direct opruimen. Ook moet u uw hond 
binnen de bebouwde kom aangelijnd 
houden. Op een ingerichte kinder-
speelplaats, zandbak of speelweide 
mag u uw hond niet los laten lopen. 
Het voorkomt veel irritatie en erger-

nis als hondenbezitters bij het uitla-
ten van hun hond wat vaker rekening 
houden met hun omgeving.

Handhaving
De Buitengewoon Opsporings Amb-
tenaar (BOA) van de gemeente con-
troleert regelmatig de plaatsen waar 
veel overlast wordt veroorzaakt en 
spreekt hondenbezitters aan op hun 
‘uitlaatgedrag’. Voor velen is dit een 
reden om hun gedrag aan te passen. 
Toch zijn er nog te veel hondenbezit-
ters die zich niet aan de gestelde re-
gels houden als er geen toezichthou-
der in de buurt is. Hondenbezitters 
die zich niet aan de regels houden 
kunnen een boete van € 100,- krijgen.

Overlast hondenpoep en loslopende 

honden

Het kan zo maar. U staat in een konij-
nenpak met een stel vrienden en de 
kinderen te genieten. Uw favoriete 
carnavalsschlager zet als vanzelf uw 
hele lijf in beweging en een buurman 
komt langs met een plateautje bier. 
Uw zoon van 14 jaar is in een zelfde 
konijnenpak niet van u te onder-
scheiden. Terloops neemt hij ook een 
glas. Denkt u dan onmiddellijk aan 
‘geen 16, geen druppel’ of laat u het 
deze keer gaan?
 
Wist u, dat carnaval naast de feest-
dagen en de zomervakantie, één van 
de meest gebruikelijke momenten is 
waarop kinderen hun eerste glas al-
cohol drinken? Dat is logisch, want 
alcohol en carnaval zijn sterk met el-
kaar verbonden. De sfeer is erg los-
jes en de sociale controle van ouders 
of andere volwassenen is laag. Het 
moment waarop een kind het eerste 
glas drinkt, is de start van een pa-
troon van vaker en steeds meer drin-
ken. Gemiddeld is een kind na dat 
eerste glas binnen anderhalf jaar 
voor het eerst dronken. En niet meer 
drinken of matigen wordt dan steeds 
moeilijker. Hoe langer alcohol drin-
ken uitgesteld wordt, hoe kleiner de 
kans dat veel alcohol een gewoonte 

wordt. Alcohol is namelijk schadelijk 
voor de hersenen, die nog in ontwik-
keling zijn en pas rond het 24e jaar 
zijn volgroeid. Noodzakelijke verbin-
dingen ontstaan tussen zenuwcellen 
in verschillende delen van de herse-
nen. Alcohol remt deze groei.

Wat kunt u doen?
• spreek van tevoren af dat uw kind 

tijdens carnaval niet drinkt

• maak ook met de volwassenen met 
wie u op stap gaat de afspraak dat 
zij uw kind geen alcohol aanbieden

• ook een scheutje alcohol in de 7-up 
geeft uw kind het idee dat alcohol 
best kan op deze leeftijd

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

Leuk carnavallen? Maak afspraken met 
uw kind: geen druppel!

De gemeente heeft een subsidie-
beleid op basis waarvan diverse
organisaties jaarlijks recht hebben
op subsidie. Bijvoorbeeld sportver-
enigingen, muziekverenigingen en 
ouderenorganisaties kunnen een
bijdrage van de gemeente krijgen. 
Om voor zo’n waarderingsubsidie in 
aanmerking te komen, moeten orga-
nisaties vóór 1 mei voorafgaand aan 
het jaar waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd, een aanvraagformulier 
indienen. Uw ‘Aanvraag subsidie 
2012’, moet dus vóór 1 mei 2011 bij 
ons ingediend zijn.
 
U vindt het subsidiebeleid en de -ver-
ordening van de gemeente op www.
bronckhorst.nl (onder Infobalie → 
Zorg en welzijn → Subsidiebeleid). 
Hier kunt u bekijken of uw organisatie 
recht heeft op subsidie. Het beleid is 

ook in te zien bij de publieksbalie in 
het gemeentehuis. De beleidsstukken 
zijn daar tegen betaling verkrijgbaar.

Subsidie 2012 aanvragen
Het aanvraagformulier om subsidie 
aan te vragen is tevens te downloaden 
via de website en verkrijgbaar bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis. Het 
originele formulier moet u terugsturen 
naar de gemeente. Aanvragen per e-
mail kunnen wij helaas niet in behande-
ling nemen. Na ontvangst van uw aan-
vraagformulier ontvangt u van ons een 
ontvangstbevestiging. Informatie over 
het invullen van de aanvraag vindt u op 
het aanvraagformulier zelf.

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidieaan-
vraag ontvangt u uiterlijk op
31 december 2011.

Te laat indienen subsidieaanvraag
Voor aanvragen die op of nà 1 mei 
2011 binnenkomen, geldt een korting 
op de subsidie. Hoe later de aanvraag 
binnenkomt, hoe groter het kortings-
percentage is dat wordt toegepast. 
Als de aanvraag meer dan vijf weken 
te laat is, kunnen wij deze niet meer 
in behandeling nemen en ontvangt u 
geen subsidie. U kunt de volledige 
kortingsregeling vinden in de subsi-
dieverordening Bronckhorst (artikel 
12 lid 2).

Bekendmaking subsidieplafonds
Bij de berekening van de subsidie-
bedragen maken wij gebruik van sub-
sidieplafonds. Deze plafonds worden 
bepaald na het vaststellen van de ge-
meentelijke begroting in de gemeen-
teraad in november 2011. De subsi-
dieplafonds worden dan ook bekend 

gemaakt op de website van de ge-
meente en op deze gemeentepagina’s.

Financiële situatie gemeente
Door de economische situatie in ons 
land heeft de gemeente te maken met 
lagere inkomsten via het gemeente-
fonds en de bouwleges. De kosten met 
name op het gebied van de sociale uit-
keringen stijgen. Dit betekent dat wij 

de komende jaren moeten bezuinigen 
om te komen tot een sluitende begro-
ting. Op voorhand worden geen bezui-
nigingsmaatregelen uitgesloten, 
waardoor dit ook gevolgen kan heb-
ben voor de hoogte van de subsidie 
aan uw organisatie. Wij verzoeken u 
zich voor te bereiden op een dergelijke 
situatie en zo mogelijk andere inkom-
stenbronnen te onderzoeken.

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

FrieslandCampina exploiteert de 
kaasfabriek aan de Toldijkseweg in 
Steenderen. De bedrijfslocatie ligt 
binnen het bestemmingsplan ‘Buiten-
gebied Toldijkseweg 1993’. De be-
stemming ‘Handel en Nijverheid klas-
se C’ komt overeen met de huidige 
bedrijfsopzet. In het Streekplan van 
de provincie is achter de locatie van 
de fabriek een zogenaamde zoek-
locatie ‘Bedrijvigheid’ opgenomen, 
een voorlopige aanduiding dat hier in 
de toekomst bedrijvigheid kan plaats-
vinden als het gemeentelijke bestem-
mingplan voor het gebied hierop 
wordt aangepast. Aan de oostzijde 
van de kaasfabriek is, naast twee be-
staande gastransportleidingen, in 

2010 door de Gasunie nog een derde 
gasleiding aangelegd. Deze gaslei-
dingen doorkruizen de zoeklocatie en 
maken een eventuele uitbreiding van 
de fabriek in oostelijke richting on-
mogelijk. FrieslandCampina wil met 
de gemeente in overleg over het actu-
aliseren van het bestemmingsplan en 
onderzoeken hoe toekomstige
bedrijfsontwikkelingen daarbij zijn in 
te passen. Met het tekenen van een 
intentieovereenkomst maken
FrieslandCampina en de gemeente 
Bronckhorst afspraken om het
onderzoek in 2011 uit te voeren. B en 
w stemden vorige in met de intentie-
overeenkomst.

Gemeente en FrieslandCampina tekenen 

intentieovereenkomst voor aanpassing 

bestemmingsplan achter fabriek in 

Steenderen

Op 2 maart zijn de verkiezingen 
voor Provinciale Staten. Voorwaar-
de om te kunnen stemmen is dat u 
uw identiteitsbewijs en stempas 
meeneemt naar het stembureau.

Het legitimatiebewijs moet mini-
maal geldig zijn tot 3 maart 2006 
(oftewel maximaal 5 jaar verlopen). 
Als u iemand anders machtigt om 
namens u te stemmen, heeft de
gevolmachtigde een kopie van uw 
legitimatiebewijs nodig om mee te 

nemen. Ook deze moet minimaal 
geldig zijn tot 3 maart 2006.

Wij zien u graag in één van de 
Bronckhorster stemlokalen.

Geldig identiteitsbewijs nodig om te 

stemmen!



Openbare bekendmakingen

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

In maart en april komt er vanuit ‘Er-
vaar het OV’, waarin alle overheden 
en vervoerders uit Oost-Nederland 
vertegenwoordigd zijn, een mooie ac-
tie. In deze periode kunt u de OV-chip-
kaart Bonus-Box bestellen. In dit 
doosje dat u via internet bestelt, zit 
naast de OV-chipkaart ook een desig-
nerhoesje waarin u de kaart kunt op-
bergen. Ook staat er al dalkorting op 
de kaart. De OV-chipkaart met bonus-
box kost € 4,95 in plaats van de nor-
male € 15,00. Profiteert u van deze 
leuke prijs! Voor meer informatie 

over deze actie kunt u kijken op
www.ervaarhetov.nl.

Actie ErvaarhetOV

Is een energiecafé nou een horecage-
legenheid waar u zichzelf even kunt 
opladen? Nee. Een café is ook een hip 
woord voor een bijeenkomst. Het 
energiecafé is een informele avond 
vol inspiratie over duurzaam wonen. 
Wij stelden de dorpsbelangenorgani-
saties voor om een energiecafé te or-
ganiseren. De dorpsbelangenorgani-
saties Vierakker/Wichmond en
Zelhem zijn ingegaan op dat aanbod 
en organiseren elk een energiecafé. 
In een bijeenkomst krijgt u concrete 
voorlichting over de praktische voor-
delen van energiebesparing en duur-
zame energie. Zo krijgt u waardevolle 
tips over hoe u via energiebesparing 
direct geld kunt verdienen, door bij-
voorbeeld isolatie, andere verlichting 
en het toepassen van zonnepanelen. 
Ook komt de subsidieregeling
Achterhoek Bespaart aan de orde. 

In gesprek
In het energiecafé kunt u onder genot 
van een drankje met uw buren en 
wijkbewoners in gesprek gaan over 
energie. U kunt uw vragen bij elkaar 
kwijt of bij een adviseur die ook aan-
wezig is. Na afloop weet u wat u kunt 
doen om uw woning te verduurzamen 
en zo geld te besparen. Ook wordt 
duidelijk waar bij alle aanwezigen de 
grootste interesse op gebied van 
energievraagstukken ligt. Deze infor-
matie krijgen wij als gemeente door. 
Hier kunnen wij weer mee aan de 
slag in ons duurzaamheidbeleid. 

Uitnodiging
De bijeenkomst van dorpsbelangen-
vereniging Vierakker/Wichmond is op 
8 maart en die van Zelhem op
30 maart a.s. De dorpsbelangen-
verenigingen verzorgen zelf de uitno-

diging in de buurt. Vindt u dit een leuk 
initiatief en wilt u ook in gesprek met 
de buurt over duurzaam wonen? 
Neemt u dan contact op met de 
dorpsbelangenorganisatie in uw om-
geving. Wij bevelen u de inspirerende 
energiecafés van harte aan!

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de sirenes 
te horen in heel Nederland. Dus ook 
in Bronckhorst. 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 alarmerings-
stelsel te testen. 
Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in ge-
val van een ramp: ‘Ga direct naar 
binnen, sluit ramen en deuren en 
zet de radio of TV op omroep Gel-
derland’. Via deze omroep wordt u 

op de hoogte gehouden van de ramp 
en ontvangt u zonodig instructies. 
Op maandag 7 maart a.s. is de 
eerstvolgende sirenetest.

Bijvoorbeeld over een afgebroken 
tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, gat in 

de weg, rioolverstopping binnen de 
bebouwde kom (dus niet de druk-
riolering in het buitengebied) of an-
dere zaken waarvan u denkt dat die 
van belang zijn. Tijdens de openings-
tijden van het gemeentehuis kunt u 
ons hiervoor bellen, via tel. (0575)
75 02 50). U kunt uw melding ook 
elektronisch doen via www.
bronckhorst.nl (7 dagen in de week 
24 uur per dag, ga naar melding 

woon- en leefomgeving) of per e-mail 
naar info@bronckhorst.nl. Wilt u iets 
dergelijks buiten kantooruren mel-
den, omdat het niet kan wachten tot 
de eerstvolgende werkdag, dan kunt 
u bellen met ons calamiteitennum-
mer (06) 13 10 07 77. Voor storingen 
aan gemalen en het drukriolering-
systeem in het buitengebied kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met 
Dusseldorp, tel. (0544) 39 55 27.

Wilt u iets melden over de openbare ruimte?

Energiecafés in Bronckhorst

Sirenetest

Op 24 februari jl. vergaderde de ge-
meenteraad. De vergadering werd 
bijgewoond door speciale gasten van 
de raad. Zij kregen voor aanvang van 
de vergadering van enkele raadsle-
den een uitgebreide uitleg over de 
raad, het raadswerk en de komende 
vergadering. 

Wilt u ook als speciale gast een 
raadsvergadering bijwonen?
U wordt dan voor aanvang van de 
raadsvergadering door twee raads-
leden ontvangen en krijgt uitleg 
over het werk van de gemeente-
raad en informatie over de onder-
werpen die de raad tijdens de ver-
gadering behandelt. Als speciale 
gast wordt u voorgesteld aan alle 
leden van de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en wet-
houders. Vervolgens maakt u de 
gemeenteraadsvergadering mee 
vanaf een speciaal voor u gereser-
veerde plaats op de publieke tribu-
ne. U kunt zich hiervoor aanmelden 
bij de Griffie van de gemeente via 
info@bronckhorst.nl of tel (0575) 
75 02 50.

Er is tijdens de vergadering o.a. ge-
sproken over:

In het vragenkwartier stelde de frac-
tie van de PvdA enkele vragen aan 
het college over de wijze waarop de 
voorbereiding van het bestemmings-
plan Buitengebied Zelhem plaats-
vindt. Dit onderwerp wordt naar ver-
wachting in juni 2011 in de raads-
commissie en de raad inhoudelijk 
behandeld. 

• Herziening WMO en Wwb
 

Het WMO/Wwb-beleid moet her-
zien worden, omdat voor 2011 
minder budget voor deze regelin-
gen is gereserveerd. De bijdragen 
van het rijk nemen af en het aantal 
aanvragen in Bronckhorst neemt 

toe. De raad ging akkoord met een 
aantal uitgangspunten, waarbij de 
rol van de overheid anders wordt. 
We doen onder meer een groter 
beroep op de eigen verantwoorde-
lijkheid van inwoners en hun soci-
ale netwerk om te participeren in 
de maatschappij. De gemeente

 ondersteunt met informatie, ad-
vies en nazorg.

 Met een aangenomen amende-
ment van CDA en VVD (CDA, VVD, 
D66 en GBB stemden voor, PvdA en 
GL tegen) werden de grenzen voor 
de eigen bijdrage op de voorzie-
ning (bijvoorbeeld huishoudelijk 
hulp) vastgesteld en de kwijtschel-
dingsnorm voor gemeentelijke be-
lastingen verlaagd van 120% naar 
110%, waarbij de behaalde bespa-
ring (10%) wordt gereserveerd 
voor diegenen die een beroep doen 
op de langdurigheidstoeslag. 
GroenLinks en PvdA dienden een 
amendement in om de inkomens-
grens waarboven de gemeente 
geen financiële compensatie hoeft 
te bieden bij aanvragen voor voor-
zieningen, vast te stellen op

 € 45.000 per jaar. Dit amendement 
werd niet aangenomen. PvdA en 
Groenlinks dienden ook een amen-
dement in om de kwijtscheldings-
norm voor gemeentelijke belastin-
gen te handhaven op 120% van de 
bijstandsnorm, dat niet werd aan-
genomen. Verder haalde een motie 
van GroenLinks en PvdA over peri-
odieke verslaglegging van behaal-

de resultaten het niet. Als afslui-
ting van dit onderwerp dienden 
PvdA, GroenLinks, D66 en GBB tij-
dens de vergadering een zoge-
naamde ‘motie van treurnis’ in, 
waarin men aangaf het te betreu-
ren dat het college de belangen 
van de gebruikers van de WMO en 
Wwb slecht behartigt. Deze motie 
haalde het niet

• Bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2009; 2e Berkendijk 8A in 
Hengelo’

 Op het ontwerpbestemmingsplan 
kwam een aantal zienswijzen bin-
nen, die gegrond en ontvankelijk 
zijn verklaard. De raad stelde una-
niem het bestemmingsplan voor 
Landgoed de Berken gewijzigd 
vast

• Evaluatie inkoopbeleid
 Na evaluatie van ons inkoopbeleid 

bleek dat ons huidige beleid niet 
meer actueel is. De raad stelde het 
nieuwe inkoopbeleid unaniem vast. 
Dit is in lijn met het huidige aanbe-
stedingsrecht, waarbij onze op-
drachten beschikbaar blijven voor 
lokale en regionale ondernemers. 
Een motie van CDA en VVD, die met 
algemene stemmen werd aange-
nomen, stelt dat daarbij de relatie 
tussen de waarde van de opdracht 
en de jaaromzet van de onderne-
ming niet moet worden meegeno-
men

Tijdens de vergadering werd door 
GroenLinks, D66 en GBB ook nog een 
motie ingediend voor een onderzoek 
van de GGD naar het binnenklimaat 
van obs ‘De Woordhof’ in Hummelo, 
die het niet haalde.

Voor alle informatie over de bespro-
ken onderwerpen en de verdere 
stemverhoudingen verwijzen wij u 
naar de website van de gemeente 
(onder Bestuur en organisatie →
Vergaderstukken → Gemeenteraad). 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 24 maart a.s. 

Raadsvergadering terugkijken
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen, 
maar ook alle onderwerpen terug-
kijken. Neem eens een kijkje.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), houden loterij, verkoop loten van 1 april tot 26 oktober, trekking 26 oktober 2011, 

Vereniging tot bevordering van het marktwezen en andere openbare belangen
• Hummelo, café FF naar Steef, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van
 1 januari 2011 t/m 31 december 2013, M. Rexwinkel
• Kranenburg, Eikenlaan 23, live muziek in een feesttent bij het paasvuur, 24 april van 20.00 tot 

Aanvragen

02.00 uur de dag daarop volgend, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 24 april van 20.00 tot 
01.30 uur de dag daarop volgend, diverse verkeersmaatregelen op de Eikenlaan en de Bergkappe-
weg, 24 april tot 25 april 2011, stichting CCK

• Laag-Keppel, Dorpsstraat, 19 juni 2011, diverse activiteiten in het kader van het Zomercultuur-
feest en houden van een verloting van 12.00 tot 18.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 
van 12.00 tot 19.00 uur, afsluiten van de Dorpsstraat en de Wehlsedijk (N814) tot aan de rotonde 
met de Barlammerweg van 09.00 tot 19.00 uur, stichting Keppel Cultuur

• Toldijk, nabij Wolfsstraat 5, 21 mei 2011, muziekfeest van 20.00 tot 01.30 uur, ontheffing art. 35 
Drank- en Horecawet van 20.00 tot 01.30 uur, stichting Kiek Uut Toldiekers

• Zelhem, Wolfershuus Susebeek, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van
 1 januari 2011 t/m 31 december 2013, S.A. Jolink

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.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Drank- en horecavergunningen
• Zelhem, Halseweg 29B, aanvraag vergunning horecabedrijf, sportvereniging Zelos

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 15 februari 2011:
• Hengelo (Gld), Broekweg 5A, plaatsen kantoorunit
Ontvangen op 17 februari 2011:
• Hummelo, Keppelseweg 21B, verbouwen woning
Ontvangen op 18 februari 2011: 
• Vorden, Nieuwstad 30, wijzigen reclamebord
Ontvangen op 19 februari 2011:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 45A, bouwen pluimveestal  
Ontvangen op 21 februari 2011: 
• Zelhem, Halseweg 29, kappen 1 boom
Ontvangen op 22 februari 2011:
• Halle, Klaverdijk 14, uitbreiding ligboxenstal
• Halle, Zanddijk 6A, kappen 2 bomen
• Hengelo (Gld), Iekink 30, slopen aula
• Hengelo (Gld), Olde Kaste 4A, veranderen woning
• Toldijk, Schiphorsterstraat 1A, kappen 1 lindeboom
Ontvangen op 23 februari 2011: 
• Bronkhorst, Kapelstraat 1, vernieuwen schuur
• Halle, Zieuwentweg 7A, verwijderen asbest loods/werkplaats
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 28, slopen kantine en kleedkamers
• Hummelo, Keppelseweg 30, slopen voormalige school
• Steenderen, Kerkhofweg 13, vergroten woning
Ontvangen op 24 februari 2011: 
• Olburgen, Olburgseweg 4, kappen kastanjeboom
• Vorden, Hoetinkhof 20, bouwen serre
• Zelhem, Halseweg 29D, kappen 4 berken

Rectificatie:
Op 16 februari 2011 is er een aanvraag ontvangen uit Drempt, Strengsche Veld 54 voor het plaatsen 
van een dakkapel. Dit moet zijn Strengsche Veld 54 en 56.

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

Omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure (art. 3.11 
Wabo en 3.41/3.44 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Halle, Halseweg 54 21, tijdelijk bewonen recreatiewoning 

De stukken liggen van 3 maart t/m 13 april 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Omgevingsvergunning ‘Dorpsstraat 20, Hummelo’
B en w van Bronckhorst zijn van plan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van 
de Wabo een omgevingsvergunning te verlenen voor Dorpsstraat 20 in Hummelo. 
De omgevingsvergunning heeft betrekking op het vergroten van een supermarkt en het aanleggen 
van parkeerplaatsen, het plaatsen van reclame, het wijzigen van een gemeentelijk monument en 
het uitvoeren van sloopwerkzaamheden.

Dit plan ligt van 3 maart t/m 13 april 2011 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het ge-
meentehuis. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke 
plannen.

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 17 februari 2011:
• Hengelo (Gld), triathlon met start en finish bij sportpark ‘t Elderink, 19 juni 2011 van 09.00 tot 

14.30 uur, stichting Triathlon Hengelo 
• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 5, Schaapscheerdersfeest, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 

23 en 25 april 2011 van 10.00 tot 18.00 uur, kinderboerderij Feltsigt
Afgegeven op 18 februari 2011:
• Steenderen, sporthal ‘t Hooge Wessel, concert, 16 april 2011, muziekvereniging Nieuw Leven
• Zelhem, perceel tegenover Slangenburgweg 2, Mega Piraten Festijn, 7 mei 2011 van 18.30 tot 

01.00 uur, Mega Mensink  b.v.
Afgegeven op 22 februari 2011:
• Vorden, Onsteinseweg 2, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 27 maart 2011 i.v.m. Medler 

Lente Fair, stichting Oranjefeest Medlertol

Verleende vergunningen

Afsluiting wegen ivm diverse werkzaamheden
• Halle, Potronsdijk, tussen de Aaltenseweg en de Halle-Heideweg, 7 t/m 11 maart 2011
• Halle, Kuiperstraat, tussen de Wolfersveenweg en de Halle-Heideweg, 7 t/m 11 maart 2011 
• Halle, Veengoot, tussen de Halle-Heidweg en de Heisterboomsdijk, 7 t/m 14 maart 2011
• Halle, Klaverdijk, tussen de Ruurloseweg en de Wolfersveenweg, 7 t/m 18 maart 2011 
• Halle, Bielemansdijk, tussen de Dwarsdijk en de Halle-Heideweg, 7 t/m 18 maart 2011 
• Halle, Priesterinkdijk, tussen de Halseweg en de Aaltenseweg, 28 februari 2011 t/m 11 maart 

2011 
• Steenderen, Harmen Addinkstraat, tussen de Bronkhorsterweg en de Muldershof, 2 maart t/m
 8 maart 2011
• Vorden, de Veldslagweg en de Waarleweg, vanaf de Hengeloseweg (provinciale weg) tot de 

Schimmeldijk, 28 februari t/m 11 maart 2011
• Vorden, Enkweg, tussen de Ruurloseweg en de Groeneweg, 3 t/m 8 maart 2011

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 weers-
omstandigheden.

Verkeer en vervoer

Aanwijzing toezichthouders
B en w van Bronckhorst besloten op 14 december 2010 om de buitengewoon opsporingsambtenaar 
van Natuurmonumenten en Het Geldersch Lanschap aan te wijzen als toezichthouder inzake het 
toezicht bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2010. De bevoegd-
heden van de toezichthouders wordt ontleend aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en omvat-
ten onder meer: het vorderen van inlichtingen, het vorderen van inzage van zakelijke gegevens en 
bescheiden, het onderzoek van zaken en het vorderen van medewerking. De medewerker van 
Natuurmonumenten en Het Geldersch Landschap beschikt over een legitimatiebewijs waarop zijn 
bevoegdheid is aangegeven.
Dit besluit treedt in werking een dag na deze publicatie en u kunt deze tijdens openingstijden inzien 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

• Vorden, koetsentocht met authentieke rijtuigen met start en finish op de kasteelweide aan de Hor-
sterkamp, 14 augustus 2011 van 07.00 tot 17.00 uur, koetsenvereniging In de Reep’n

Afgegeven op 24 februari 2011:
• Hengelo (Gld), nabij Spalstraat 3, carnavalsviering, 4 maart  van 19.00 tot 01.00 uur, 5 maart van 

19.00 tot 01.00 uur en 6 maart van 14.00 tot 22.30 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 
plaatsen tent, 4, 5 en 6 maart 2011, café De Zwaan

• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, standplaats voor de verkoop van Italiaanse en Griekse 
delicatessen, wekelijks op donderdagmiddagen, Delicato Agat R

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 22 februari 2011:
• Baak, Molenweg 16, bouwen woning met garage

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 22 februari 2011:
• Hengelo (Gld), Berkenlaan 42, bouwen berging met carport
• Hengelo (Gld), Middenweg 27, vergroten bijgebouw
• Hummelo, De Brouwerij 9, veranderen woning
• Zelhem, Aaltenseweg 11, slopen 2 toiletgebouwen en bouwen 1 gebouw 
Verzonden op  23 februari 2011:
• Halle, Elzeboomweg thv Veengoot, kappen houtsingel
• Halle, Klaverdijk 14, kappen 1 eik
• Hengelo (Gld), Aaltenseweg 11, kappen 2 beuken, 1 populier, 1 wilg en 1000 m2 singel/hakhout
• Hengelo (Gld), Handwijzersdijk 1, veranderen/vergroten woning
• Hummelo, Horstweg 9, slopen en bouwen woning
• Steenderen, Eekstraat 5, 11 en 13, slopen woningen en bijgebouwen
• Zelhem, Eeltinkweg 6A en 6C, kappen 8 kastanjebomen 
• Zelhem, Hengeloseweg 49, kappen 1 beuk, 1 eik en 3 dennen
• Zelhem, Hummeloseweg 45, kappen 5 platanen, 2 Amerikaanse eiken en 2 beuken

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 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 omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar 
en uw ondertekening. 

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplan-
nen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan 
starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voor-
lopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector be-
stuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent 
u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld 
bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager 
moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot 
het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te 
dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een ver-
leende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoon-
nummer (0575) 75 02 50.

De Natuurlijke Heelweg

Darmspoelingen / Voedingsadvies / Coaching

0544 843 211      www.denatuurlijkeheelweg.nl     info@denatuurlijkeheelweg.nl 
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3, 4 en 5 maart 

Carnaval
met  

C.V. de 

Peardeknuppels



Mantelzorgsalon Hengelo
Op dinsdag 8 maart zal Janneke Winkelhof van GGNet 
u iets vertellen over omgaan met psychische aandoenin-
gen. Leven met iemand met een psychische problemen 
is zwaar. Hoe ga je als naaste om met de conflicten, de 
overbelasting, de machteloosheid en de eenzaamheid die 
dit met zich meebrengt? Daarnaast zal ze vertellen over de 
mantelzorgondersteuning van GGNet en hun Familieraad. 
Vanaf 13.30 uur in Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in 
Hengelo.

Bronckhorst in actie met vrijwilligers
Noteert u vast in uw agenda: 12 maart, Bronckhorst in 
actie met vrijwilligers. Een grote gezellige vrijwilligers-
markt waar meer dan 40 vrijwilligersorganisaties uit 
onze gemeente zich presenteren. Onder anderen ook 
onze welzijnsstichtingen Daarnaast zijn er allerlei leuke 
doe-activiteiten waar u aan deel kunt nemen. Verder is 
er informatie over vrijwilligerswerk in het algemeen. De 
markt vindt plaats in en om het gemeentehuis aan de El-
derinkweg 2 in Hengelo en duurt van 10.00 tot 14.00 uur. 
Wij zien u graag!

Vallen? Liever niet!
De welzijnsorganisaties in de gemeente Bronckhorst orga-
niseren in week 13 en 14  in alle kernen een themamiddag: 
Vallen? Liever niet! Verder is er een keuring van rollators 
en rolstoelen. Deze dagen zijn op: vrijdag 1 april in Zel-
hem, maandag 4 april in Vorden, dinsdag 5 april in Hen-
gelo, woensdag 6 april in Steenderen en donderdag 7 april 
in Hoog-Keppel. In de volgende rubrieken van  SSWB leest 
u hierover meer. Wanneer u wilt deelnemen kunt u zich 
hiervoor opgeven bij de welzijnsorganisatie in uw plaats. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Zie voor opgave de in-
formatie in de adresbalk boven deze berichten. U kunt ook 
bijgevoegd strookje bij de organisatie in de bus doen.

Opgave voor Vallen? Liever niet!
Of zie boven.

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

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

 Postcode + woonplaats: ...........................................................................................

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

Alzheimer Nederland
8 Maart a.s. om 19.30 uur organiseert Alzheimer Neder-
land afdeling Zutphen, Lochem en Vorden in de Born een 
informatieavond over dementie voor de sleutelfiguren uit 
de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in onze regio. 
Dit project: Weten over vergeten, is speciaal ontwikkeld 
om mensen van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap 

te bereiken die te maken hebben met dementie. Deze 
eerste avond is voornamelijk voor sleutelfiguren uit deze 
gemeenschap om op deze wijze de direct betrokkenen bij 
dementie te bereiken. De tweede bijeenkomst, met name 
voor de eerste generatie met mantelzorgers/familie, zal in 
de eerste helft van april georganiseerd worden.

Alzheimer Café Zutphen (ook voor Bronckhorst)
Onderwerp:  Welke rol heeft een huisarts als er sprake is 
van dementie. Datum: 17 maart van 19.00 tot 21.00 uur 
in het Alzheimer Café  (per 1 januari locatie: Bruin Café 
de Buren De Singel Lunette, Coehoornsingel 5, 7201 AA 
Zutphen). U hoeft zich niet aan te melden en de toegang 
is gratis.

Iets te veel alleen! Wat is uw verhaal?
Heerlijk een dag niets hoeven. Geen verplichtingen en af-
spraken. Tijd voor uzelf. U bepaalt wanneer u eet, naar bed 
gaat en opstaat. Maar wat, als u heel vaak tijd hebt voor 
uzelf. Bijna altijd de tv aan hebt staan, omdat het anders zo 
stil is.  Het  interesseert u niet vaak meer hoe laat u opstaat 
of wanneer u eet, of zelfs wat u vandaag eet. Wanneer u 
wel anderen belt, maar zelden gebeld wordt. Dan wordt 
het voordeel van alleen zijn, langzaam een nadeel. Dan 
verandert alleen in eenzaam.
Vaak zeggen ze tegen mij, trek er op uit, sluit je aan bij een 
vereniging. Maar ja het ontbreekt mij aan moed. Wie zit er 
nu op mijn gezelschap te wachten? Contact maken lijkt zo 
simpel, maar als ik op het punt sta, haak ik af.

Wat kun u er zelf aan doen?
Soms lijkt het alleen een kwestie van de stoute schoenen 
aantrekken en zelf initiatieven ondernemen. Bijvoorbeeld 
u aansluiten bij een club of vereniging, buren uitnodigen 
op de koffie of met kennissen iets gezelligs ondernemen.

Hulp inroepen!
Toch is het vaak niet zo gemakkelijk. Ontbreekt u de moed 
en het zelfvertrouwen om op anderen af te stappen? Heeft 
u behoefte aan advies of hulp? Mensen in uw omgeving 
kunnen u op weg helpen. Mensen die deskundig zijn en 
goed op de hoogte van activiteiten, steun en hulp in de 
buurt. Zij kunnen ondersteuning en begeleiding bieden, 
zodat u niet alleen die eerste, soms moeilijke stap hoeft 
te zetten.

Bij wie kunt u dan terecht?
Ouderenadviseur Wilma Berns Stichting Welzijn Vorden, 
de WegWijZer. Telefoon: 0575-553159. Email: w.berns@
sswb.nl Zij heeft spreekuur op maan- woens-en vrijdag-
morgen van 8.30 tot 10.30 uur. Locatie: Nieuwstad 32 
(woonzorgcentrum Sensire de Wehme).

Geheugenspreekuur in Vorden.
In Vorden wordt op 12 mei weer een geheugenspreekuur 
gehouden door GG-Net, waarvoor u een afspraak kunt ma-

Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Zelhem
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggel-
oven. Inloop en spreekuur: Oranjehof maandag 
t/m donderdag van 8.30-9.00 uur.
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat 
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket: 
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdag-
morgen  van 9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl 

Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zel-
hem: elke 2e maandag van de maand van 11.00-
11.45 uur.

Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00 
uur.

Vorden
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251 
AJ Vorden, tel. 0575-553405.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl

WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel-
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket, 
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en te-
lefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek 
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

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

Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 06-
10727474.

Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördina-
tor. Inloop en telefonisch spreekuur maandag 
woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail 
a.vermeulen@sswb.nl 

Steenderen
Stichting Welzijn Steenderen, postadres  De 
Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres 
De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.

Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördi-
nator. Inloop en telefonisch spreekuur maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur en 
donderdag van 13.30-14.00 uur.

Tel. 06-10687320
E-mail i.bijsterbsoch@sswb.nl

Drempt, Hummelo & Keppel
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, 
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-
Keppel.
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dins-
dag en donderdag van 9.30-16.30 uur. Tel. 
0314-380232
E-mail info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur. Inloop en 
telefonisch spreekuur dinsdag van 13.30-14.00 
uur en donderdag van 9.00-9.30 uur. Tel. 06-
10687320
E-mail: i.bijsterbsoch@sswb.nl

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

Datum Activiteit Plaats Tijd
2 maart Ons Contact, dialectgroep Den Bremer, Toldijk 14.30 uur
2 maart Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
3 maart Bejaardenkring, verrassingsmid. Het Stampertje, Vorden 14.15 uur
5 maart Markenheem, carnavalsmiddag De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
5 maart ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem afspraak
8 maart Mantelzorg, psychische aand. Langeler, Hengelo 13.30 uur
9 maart Kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
9 maart Welfare Rode Kruis, handwerken + verkoop De Wehme, Vorden 13.30 uur
12 maart Vrijwilligersmarkt Gemeentehuis, Hengelo 10.00 uur
12 maart Markenheem, ganzenbord De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
15 maart ANBO Vorden, sjoelen Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
16 maart Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
16 maart Huisvrouwenorkest uit Vorden Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
16 maart ANBO Hengelo/Steenderen, muzikaal met de Senorita’s Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
17 maart Omgaan met de mobiele tel. Huiskamer Welzijn, Hoog-Keppel 10.00 uur
17 maart Bejaardenkring Vorden, verrassingsmiddag Het Stampertje, Vorden 14.15 uur
18 maart Parodie Dorus (Tom Manders) Hummelo, Hart van Hummelo 14.00 uur
18 maart ANBO Vorden, jaarvergadering, dialezing Galapagoseilanden Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur

ken met de Ouderenadviseur. Locatie is woonzorgcentrum  
Sensire de Wehme.

Om alvast te noteren in uw agenda
De welzijnsorganisaties in de gemeente Bronckhorst or-
ganiseren in week 13 en 14  in alle kernen een thema-
middag over Vallen? Liever niet. en er is een keuring voor 
rollators en rolstoelen. In Vorden wordt deze gehouden 
op maandagmiddag 4 april  in woonzorgcentrum Sensire 
de Wehme in Vorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Zie verder onder rubriek van SSWB. Verdere informatie 
volgt. 

Tuinonderhoud bij kleine tuinen
Wij krijgen regelmatig aanvragen binnen voor klein tuin-
onderhoud waarvoor we te weinig personen hebben die 
dit kunnen of willen doen. Als Stichting Welzijn Vorden 
bemiddelen wij hierin, de kosten worden met de aanvrager 
onderling afgesproken. Wij vragen personen uit Vorden, 
maar ook uit Wichmond of Kranenburg, die zich hier-
voor willen aanmelden bij Stichting Welzijn Vorden, tel. 
553405.

Cursus bridgen
Op dit moment hebben zich 8 personen gemeld voor de 
cursus bridgen voor beginners. Aangezien de groep maxi-
mum 10 personen moet zijn, is er besloten deze cursus 
te verschuiven naar het najaar en dan kan bij voldoende 
belangstelling met deze cursus worden gestart. De cursus 
wordt gegeven door een gediplomeerd bridgedocent. De 
lestijden worden in onderling overleg bepaald. Heeft u be-
langstelling dan kunt u zich melden voor deze cursus bij 
Stichting Welzijn Vorden, telnr. 0575- 553405.

Meer bewegen voor ouderen in Vorden
Sport en Spel. Er is bij Sport en Spel nog plaats op de maan-
dagmorgen van 10.45 tot 11.45  in Sporthal ‘t Jebbink. 
Sport en Spel bestaat o.a. uit volleybal, badminton en 
vloertennis.

Volksdansen. Ook in de groep van volksdansen is op woens-
dagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur in het Dorpscentrum 
nog plaats.

Zwemmen bij Jansen van de Berg. Om te zwemmen is nog 
plaatst  in de groep van maandagmiddag van 16.00 tot 
16.45 uur. Zwemmen staat onder deskundige leiding bij 
fysiotherapeut Jansen v.d. Berg. Informatie en opgave bij 
Stichting Welzijn Vorden. Tel. 0575-553405.

Activiteiten
Hobbyen. Heeft u thuis geen ruimte om te hobbyen dan 
kunt u iedere maandag-, woensdag- en donderdagmorgen 
terecht in het Dorpscentrum. Opgave bij Stichting Welzijn 
Vorden.
Bingo- rummi-cup of kaarten. In het Dorpscentrum kunt u 
op de maandagmiddag rummicub spelen, op de woensdag-
middag bingo en u kunt met een paar mensen gaan zitten 
om te kaarten. 
Koffie drinken. Op de woensdagmorgen is er de mogelijk-
heid om van 10.00 tot 11.30 uur met elkaar koffie te 
drinken.
Open Tafel. U hoeft niet altijd alleen te eten! U kunt iedere 
dag in woonzorgcentrum Sensire de Wehme samen met 
anderen eten. Opgave: een dag van tevoren bij de Wehme, 
Nieuwstad 32, tel. 0314-357450.
Wandelclub Nordic Walking. U kunt zich aanmelden om te 
wandelen of Nordic Walking. Voor het wandelen is het 
vertrek op donderdag om 9.30 uur bij het Dorpscentrum. 
Een keer per week is er de mogelijkheid een flinke wande-
ling met elkaar te  maken. Als groep stimuleer je elkaar 
en het is gezelliger dan alleen te gaan wandelen. Afstand 
wordt met elkaar overlegd en het startpunt is vanaf het 
Dorpscentrum, iedere donderdagmorgen om 9.30 uur. De 
groep van Nordic Walking vertrekt op de even maandagen 
bij Oude Lettink en op oneven maandagen bij het Kerkhof. 
Informatie of aanmelden voor een cursus of een activiteit 
kunt u ook via e-mail: l.vanuden@sswb.nl
Verder zijn in Vorden ook activiteiten of voorlichtingsmid-
dagen via de ouderenbonden (PCOB /ANBO), via de Bejaar-
denkring/ Seniorensoos Wichmond/Vieracker of in woon-
zorgcentrum Sensire de Wehme en in het Dorpscentrum. 
Voor andere mogelijkheden aan bewegen en activiteiten 
kunt u voor informatie terecht bij Stichting Welzijn Vor-
den of u kunt de mogelijkheden bekijken in het boekje van 
Welzijn Activiteiten seizoen 2010-2011 van de SSWB.  



KZV zorgt ervoor dat op alle locaties 
de kunstenaar/vormgever aanwezig 
is om met u in gesprek te gaan, want 
de doelstelling van de stichting KZV 
i.o. is: Kunst en vormgeving toegan-
kelijker maken voor een breder/gro-
ter publiek. Deze voorjaarsdag kunt 
u genieten van een grote diversiteit 
aan beeldende kunst en vormgeving: 
van organische kunstobjecten tot fi-
guratieve en abstracte schilderijen in 
uiteenlopende technieken en mate-
rialen, van beelden in brons en was 
tot monumentale keramiek en beel-
den van “recycled” materiaal, van 

glaskunst tot “draagbare”objecten en 
sieraden. Vanaf heden tot en met 13 
maart is het vrolijk gekleurde Info-
blad met daarop van elke deelnemen-
de locatie een korte beschrijving met 
afbeelding en de plattegrond van de 
route te verkrijgen bij de ABNAMRO 
bank, Raadhuisstraat 1 en de VVV- 
Vorden, Dorpsstraat, Vorden. In 
de ABNAMRO wordt tevens de hele 
maand maart een expositie gehouden 
met werk van een groot aantal van de 
deelnemers aan deze KZV. Te bezoe-
ken tijdens de reguliere openingstij-
den van de bank.

IN DE SCHIJNWERPER
Elke KZV staat een deelnemer in de 
schijnwerper. Dit maal is dat Bas 
Brinkhorst die in zijn atelier aan de 
Vordenseweg 47, zijn bronzen beel-
den en wasmodellen exposeert. Ex-
pressief, krachtig, natuurgetrouw en 
levensecht zijn termen die zijn werk 
kenmerken. Het verbeelden van de 
spanning, rust, kracht met als doel de 
emotie van dier of mens te vangen, 
is wat Bas wil. Zijn werkwijze bestaat 
uit het eerst op foto of film vastleg-
gen van het object, gevolgd door het 
zuiver anatomisch analyseren waar 
die kracht en spanning zitten. Vervol-
gens maakt hij met behulp van ijzer-
draad en/of staal een frame, waarop 
het model in was wordt geboetseerd. 
Als Bas voelt dat het klopt, gaat het 
model naar de bronsgieter. Die maakt 
van het model een reproductiemal 
waardoor het uiteindelijk in serie 
(van maximaal 8) in brons gegoten 
kan worden. Als alles naar wens is 
wordt de keuze voor de oxidatielaag, 
ook wel patine genoemd, gemaakt. 
Deze laag bepaalt de uiteindelijke 
kleur van het beeld. Bas is voortdu-
rend op zoek naar iets dat hem raakt. 
Dat kan bijvoorbeeld een gevecht tus-
sen twee fazanten zijn, een liggende 
koe in de wei, de houding van een 
danseres of het voorstaan van een 
jachthond. Hem inspireert het om 
vorm en anatomie expressie te geven. 
Hij werkt vanuit zijn eigen behoefte 
maar ook in opdracht.  Tijdens KZV 
zullen nieuwe werken worden ge-
toond in het atelier van Bas. Voor 
meer informatie: 
www.sebastiaan-sculptures.com 
Website: www.kunstzondagvorden.nl

Nieuwsgierig naar kunst en kunstenaar? 

Bezoek 18de KunstZondagVorden

Vorden - Zondag 13 maart a.s. wordt men door de deelnemers van KZV 
weer op elf locaties verrast met beeldende kunst en vormgeving. Bij 
zes ateliers en vijf galeries in Vorden-dorp en buitengebied hangen de 
KunstZondagVorden-vlaggen uit om u te begeleiden op deze uitnodi-
gende kunstroute.

Alle benadeelden die aangifte heb-
ben gedaan van diefstal van hun fiets 
kunnen die ochtend komen kijken of 
hun tweewieler er tussen staat. Be-
langrijk is dan wel, dat u het bewijs 
van aangifte mee neemt. Wanneer u 
nog geen aangifte van diefstal hebt 

gedaan, maar wel uw gestolen fiets 
aantreft, dan dient u een bewijs van 
eigendom te kunnen tonen. 
De politie gaat er vanuit, dat veel 
mensen naar de kijkochtend komen, 
want er staan een aantal goede fiet-
sen op hun rechtmatige eigenaar te 
wachten.

Fietsen die gevonden zijn in de ge-
meente Bronckhorst kunt u op het 
politiebureau in Zelhem komen be-
kijken. Fietsen die zijn aangetroffen 
in de gemeente Doetinchem worden 
gestald aan de Weemstraat 1 in Wehl. 
Hier wordt elke 1e zaterdag van de 
maand van 09.30 tot 12.00 uur een 
fietskijkdag gehouden.

Fietskijkochtend in de Achterhoek
Regio - Zaterdag 5 maart wordt 
van 9.00 uur tot 12.00 uur bij een 
aantal politiebureaus en gemeen-
tewerven in het district Achter-
hoek een fietskijkdag gehouden. 
Alle fietsen die in de afgelopen 
periode zijn aangetroffen en 
waar de politie geen eigenaar van 
heeft kunnen achterhalen, wor-
den deze dag tentoongesteld.

Dik Trom is een vrolijke, eerlijke, 
beetje gezette jongen. Hij verhuist van 
Dikkedam naar Dunhoven, waar zijn 
vader een restaurant begint. In Dun-
hoven is niemand uitbundig of dik. 
Iedereen is juist hartstikke dun en de 
mensen zijn alleen maar bezig met ui-
terlijk, gezondheid en sport. Voor het 
eerst in zijn leven wordt hij zich be-
wust van zijn omvang. Helemaal als 
hij verliefd wordt op Lieve, het dunste 
meisje van heel Dunhoven.

Dik Trom in de Brink
Zelhem - Zaterdag 5 maart wordt 
er weer een bioscoopfilm ver-
toond in de tot bioscoop omge-
bouwde zaal van cultureel cen-
trum ‘de Brink’. De familiefilm 
Dik Trom, geschikt voor alle leef-
tijden, begint om 19.00 uur.

Kleine lekkernijen als amuse
‘Als de liefde van een man door de 
maag gaat, dan gaat de liefde van een 
vrouw door de mond’. Met heel veel 
liefde en gulheid bieden verschillende 
winkeliers en horeca ondernemers 
hun creaties in proofporties aan. En 
zeker weten: elk proefje smaakt naar 
meer. Delicious Doppen presenteert 
een hele nieuwe zoete verrassing: 

‘made with love from Lichtenvoorde’.
Bakkerij Oude Wesselink en Slagerij
Gebroeders Gosselink houden het bij
de specifieke lekkernijen die gegeven
zijn door de Lichtenvoordse bodem.
Grand Café Markt 5 zoekt het mon-
diaal en laat alle hartigheid proeven
in tapas. Bar Bodega Brul, Keurslage-
rij HuberS, Supermarkt Jumbo, Kaas
& Meer, Markant en ‘t Zwaantje over-
treffen alles wat u maar bij lekker
eten en drinken of een gezellige bor-
relavondje kunt bedenken. Zin in een
verrassende avond? Kom dan naar
het proeffestijn bij de Koppelpaarden.
Daar stimuleren een overdekt terras
met gepassioneerde blues en country-
rock van het ‘The Alan Gascoigne Trio’
in de zaal de smaakpapillen. En ook
The Alan Gascoigne Trio is zo puur als
Lichtenvoorde. Het proeffestijn is een
voortreffelijke overgang naar vrijdag
met het feest rond etalagepop!

Opening centrum eind maart mondt uit in feestweek

‘Lichtenvoorde proof’ 
tijdens proeffestijn
Lichtenvoorde -  Lichtenvoorde viert bijna een week feest. De centrum-
straten zijn klaar en na de eerste feestdag speciaal voor de kinderen-
klantjes op woensdag volgt donderdag 24 maart waarop van alles aan
de ouderen wordt aangeboden. ‘s Avonds is het letterlijk ‘lekker’ af-
zakken bij  De Koppelpaarden. Daar houden ondernemers een proef-
festijn. Winkeliers en horeca gaan hun uiterste best doen om het u te
laten smaken! ‘Lichtenvoorde proof with love from Lichtenvoorde’.

Er lopen nog enkele aanvragen voor 
subsidie, waar nog geen antwoord op 
is ontvangen. Het eventueel resteren-
de bedrag kan stichting Dorpshuis 
‘De Korenaar’ lenen van de Protes-
tantse Gemeente van Halle.
Nu de subsidie verleend is, zal de ker-
kenraad van de Protestantse Gemeen-

te van Halle het gebouw voor een
symbolisch bedrag overdragen aan de
stichting. Op deze manier krijgt het
een sociale bestemming, nu het niet
meer voor erediensten zal worden ge-
bruikt. Aan het dorpshuis wordt een
huisartsenpraktijk gekoppeld. Deze
huisartsenpraktijk zal ontwikkeld en
gefinancierd worden door de huidige
huisarts van Halle. Het stichtingsbe-
stuur kan nu verder met het aanvra-
gen van de benodigde vergunningen
alvorens de werkzaamheden kunnen
worden gestart. 

Om afscheid te nemen van de Kleine
Kerk als kerkgebouw wordt er op
zondag 13 maart voor het laatst een
kerkdienst in gehouden.

Provinciale steunt vestiging 
Dorpshuis Halle
Halle - De provincie Gelderland 
draagt € 100.000,-- bij aan de ves-
tiging van Dorpshuis ‘De Koren-
aar’ in het voormalige kerkge-
bouw ‘De Kleine Kerk’ in Halle. 
Al eerder verleende de gemeente 
Bronckhorst een subsidie van € 
25.000,-- en ook het Oranje Fonds 
heeft een bijdrage van € 30.000,-- 
toegezegd.

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

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden in Vorden 
Datum: 26 maart. Voor wie 70 jaar is of ouder moet zich 
voor een nieuw rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. 
Belangstellenden voor de keuring kunnen voor aanmel-
ding en/of informatie dagelijks tussen 10.00 uur en 17.00 
uur bellen naar 0575-552003. De prijs voor deze medische 
keuring bedraagt € 25,-. Locatie: woonzorgcentrum Sensire 
de Wehme, Nieuwstad 32 in Vorden. Het is raadzaam om 
zich ruim op tijd voor de verlengingsdatum van het rijbe-
wijs te laten keuren.

Seniorengroep op vakantie 
In de zomertijd wordt een week vakantie georganiseerd 
en in de wintertijd een midweek. Doel is om samen met 
leeftijdsgenoten geheel verzorgd op vakantie te gaan. Een 
rollator meenemen is mogelijk. Contactadres: D. Wolsink, 
tel. 552771.

Cursus Nordic Walking
In de lente en bij voldoende belangstelling willen we star-
ten met een basiscursus Nordic Walking. Onder profes-
sionele begeleiding van Vitalnova kunt u 5 lessen volgen 
à € 10,- per les. Wandelstokken zijn aanwezig. Voor meer 

informative en opgave kunt u contact opnemen met de 
ouderenadviseur Ans Vermeulen (0575) 465281.

Nordic Walking zonder begeleiding
Heeft u eerder een cursus Nordic Walking gevolgd en 
lijkt het u leuk om met een groepje op eigen initiatief te 
wandelen,  dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Ans 
Vermeulen.

Lunch voor senioren
Op donderdag 21 April wordt u een gratis lunch aangebo-
den door Sensire en Stichting Welzijn Hengelo. De lunch 
zal muzikaal worden ondersteund door John Wils. We 
verwachten er een gezellig samenzijn van te maken. Voor 
deze lunch kunt u zich aanmelden bij de wijkverpleegkun-
dige Paulien Schoenaker (06-22041902) en Josine Nijenhuis 
(06-10064035)of bij de ouderenadviseur Ans Vermeulen 
(0575) 465281.

Zaterdagmiddagactiviteit in woon-zorgcentrum De 
Bleijke
Zaterdag 26 februari Filmmiddag: Miami Vice in de Hen-

gelose maïs.
Zaterdag 5 maart Gezellige carnavalsmiddag.
Zaterdag 12 maart Spel; ganzenbord op een groot doek.
Zaterdag 19 maart Muziekmiddag. Mirjam van de Burg 

speelt prachtige muziek op haar 
dwarsfluit.

Zaterdag 26 maart Kegelwedstrijd.

De zaterdagmiddagactiviteiten zijn van 14.30 tot 16.00
uur. Entree € 2,- per person, inclusief  koffie of thee.

Computercursus ook in Hengelo?
In deze rubriek kunt u regelmatig lezen dat er computer-
cursussen worden georganiseerd voor ouderen. Alleen in
Hengelo is dit nu nog niet mogelijk. Vanuit Stichting Wel-
zijn Hengelo is de wens geuit om dit ook in Hengelo van de
grond te tillen. Graag willen we een inventarisatie maken
van de behoefte aan dit soort cursussen. In eerste instantie
denken we aan een basis cursus Word; een cursus internet-
ten en een cursus e-mailen. Bij voldoende belangstelling
willen we een aanzet geven. U kunt dit kenbaar maken bij
de volgende contactpersonen.
KBO Hengelo: mevr. C.J.M. Ditshuizen-van Hummel
tel. (0575) 461435.
ANBO Hengelo/Steenderen: de heer A. Grotenhuys
tel. (0575) 461272.
Stichting Welzijn Hengelo: mevr. A. Vermeulen
tel. (0575) 465281.
Henk Roes: tel. (0575) 461061.

UVV
Op woensdagmiddag 23 maart  zullen voor u optreden de
Buunkies uit Groenlo. Een vader zal met zijn twee visueel
gehandicapte dochters een muzikale middag verzorgen.
Dit optreden zal plaatsvinden om 14.00 uur in Ons Huis.
Iedereen is van harte welkom.
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Het betrof een 4 daagse reis naar het 
Duitse vakwerk plaatsje Brakel. De 
gelukkige winnaar, familie Jolink uit 
Drempt, heeft de prijs inmiddels in 
ontvangst genomen.

Helmink Wonen geeft arrangement 
cadeau

Vorden - Bij Helmink Wonen werd tijdens de kerstshow en in de 
maand Januari een arrangement verloot onder alle kopende klanten, 
ongeacht het aankoopbedrag.

De organisatie is er ondermeer in 
geslaagd om ‘De koning der Piraten’ 
te boeken voor het Hengelsfeest; Jan-
nes. De volkszanger heeft diverse 
grote hits op zijn naam staan, waar-
onder ‘Ga maar weg’. Jannes stond 
op podia door heel Nederland en zijn 
concerten zijn één groot feest. Nog 
zo’n ultieme sfeermaker is de Perfect 
Showband. Deze band steelt al twin-
tig jaar de show op ieder evenement. 
En dat zijn er jaarlijks zo’n 150 in bin-
nen- én buitenland. De datum 20 au-
gustus 2011 is gereserveerd voor het 
Hengelsfeest. Behalve muziek is er 
dit jaar ook veel entertainment. Ook 
het terrein kent enkele verrassende 
elementen. Zo wordt de traditionele 
bruine kroeg omgedoopt tot ‘Après 
Ski Paleis’. Wintersporters genieten 
hier hartje zomer van het oergezel-

lige wintersfeertje met bijpassende
muziek. 

[TK]ONLINE VERKOOPPUNT
Het Hengelsfeest kende in 2006 een
start met 800 bezoekers. Dit aantal
is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot ruim
1300. De voorverkoop wordt al jaren
verzorgd door diverse ondernemers in
Hengelo, Zelhem, Vorden en Steende-
ren. Om bezoekers nog beter te bedie-
nen, lanceert de organisatie een extra
online verkooppunt via www.hengels-
feest.nl. Wanneer u hier vóór 1 augus-
tus uw kaarten bestelt, maakt u kans
op een borrel met Jannes in de ‘VIP
Bar’. Na betaling worden de tickets
gratis thuisbezorgd. Let op: Wees er
snel bij want vol is vol. Kijk voor meer
informatie én nieuws op de vernieuw-
de website www.hengelsfeest.nl

Jannes naar Hengelsfeest 2011

Hengelo - Het voorjaar hangt in de lucht, maar de organisatie van het
Hengelsfeest vertoeft al een tijdje in zomerse sferen. Op 20 augustus
staat namelijk de zesde editie gepland van het inmiddels traditionele
zomerfeest. “We willen nog niet teveel verklappen”, aldus Nando Burg-
hardt, “ maar het Hengelsfeest wordt dit jaar sfeervoller dan ooit.” De
Hengeloër organiseert het feest nu al zes jaar samen met plaatsgeno-
ten Jan-Willem Harmsen, Tim de Jong en Dion Wolf.

SAMEN VORMEN ZIJ TRIO 
ARTONIS. 
Aanvankelijk was het de bedoeling 
om dit concert in december te laten 
plaatsvinden. Door slechte weers-
omstandigheden kon dit helaas niet 
doorgaan. Gelukkig kon Het Klavier 
een nieuwe afspraak maken met de 
musici. De aard van het bedrijf, (in - 
en verkoop en onderhoud van piano’s 
en vleugels) leent zich ervoor concer-

ten te organiseren waarin de piano 
een grote rol speelt. Meestal met (jon-
ge) musici die op weg zijn naar een 
succesvolle carrière. De afgelopen sei-
zoenen werd het publiek betoverd en 
verrast door het hoge niveau van de 
solisten en ensembles. 
Ook Trio Artonis is een professioneel, 
sprankelend, bevlogen trio, bestaan-
de uit jonge musici die alle drie hun 
opleiding volgden aan het Konink-

lijk Conservatorium in Den Haag. 
De leden van Trio Artonis, wonnen 
voor hun spel diverse prijzen, tra-
den reeds veelvuldig op in binnen en 
buitenland en studeerden bij grote 
namen in de muziek. Op www.het-
klavier.nl is meer informatie te lezen 
over hun muzikale achtergrond. Zij 
spelen op Het Midwinterconcert een 
mooi klassiek programma met ge-
liefde en grote werken voor pianotrio 
van L.v. Beethoven, I.Tsjaikowsky en 
A. Piazzolla. Kaarten kosten €20,- p.p. 
incl. consumpties. Jeugd tot 16 jaar 
€10,-p.p. incl. consumpties. Reserve-
ren is mogelijk onder nummer: 0575-
550756

Trio Artonis bij Het Klavier

Vorden - Er wordt wel eens gezegd dat het pianotrio de drie konings-
kinderen onder de instrumenten verenigt: piano, viool en cello. Zon-
dagmiddag 6 maart is dit kamermuziekensemble om 15.00 uur bij Het 
Klavier, Ambachtsweg 2B in Vorden te beluisteren met violiste Anoek 
Brokaar, cellist Ephraïm van IJzerlooij en pianist Frank Oppedijk.

Het afwisselende programma zal be-
staan uit licht klassieke sfeermuziek 
van onder andere Tchaikovsky, Gers-
hwin en Kurt Weill, waarbij de musici 
zoals zij zelf zeggen “proberen schil-
derijtjes te spelen” en bijvoorbeeld 
de sfeer van een winterlandschap 
te laten horen. Alle composities zijn 
door Corrie bewerkt omdat er voor 
deze bezetting geen bestaande mu-
ziek bestaat. Het programma duurt 
ongeveer 1 uur. Er is geen pauze, 
maar na afloop is er koffie en thee 
met iets lekkers. De volledige op-
brengst van het concert gaat onder 
andere naar de Stichting Wereldkin-
deren. Deze Stichting ondersteunt 
projecten waarmee kinderen zonder 
thuis kunnen opgroeien in een gezin 
of gezinsvervangend tehuis in eigen 
land. Wanneer een kind in eigen land 
geen kans heeft op wonen in een ge-

zin, dan bemiddelt Wereldkinderen
bij interlandelijke adoptie. Lionsclub
Bronckhorst is van plan elk half jaar,
eind oktober en eind maart, een der-
gelijk concert te organiseren met tel-
kens andere, gekwalificeerde musici
en telkens voor een ander goed doel. 
Dus, wie van klassieke muziek houdt
en graag goede doelen steunt, bestel
dan snel kaarten! Wie slecht ter been
is en/of geen vervoer heeft, kan dit
aangeven, dan wordt degene gehaald
en weer thuisgebracht door een van
de Lionsclubleden! 
Zondag 20 maart koffieconcert Ka-
pel in Bronkhorst. Aanvang concert
11.00 uur, de zaal is open vanaf 10.30
uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn te
bestellen en af te halen bij Paulien As-
sink, telefoon (06) 18088112 of Wal-
ter Stellaart , telefoon (06) 81494656.

Activiteit Lionsclub Bronckhorst

Koffieconcert voor het 
goede doel

Bronkhorst - Op 20 maart aanstaande organiseert de Lions Club
Bronckhorst een koffieconcert in de Kapel in Bronkhorst. Het con-
cert wordt verzorgd door het muziekensemble AVENTOUS, een en-
thousiast gezelschap bestaande uit het muzikale echtpaar Corrie Joon
(dwarsfluit) en Eddy Joon (klarinet), beiden professionele musici en
muziekdocenten. Zij spelen samen met twee begaafde leerlingen Pim
Timmermans (klarinet) en Merijn van der Sluijs (alt saxofoon) Als gast
van het gezelschap zal Atie Vletter met haar zang het concert extra
kleur geven.

AVENTOUS: Merijn van der Sluijs Pim Timmermans,  Eddy Joon en Corrie Joon.
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Lisa en Iris de Graaf uit Ruurlo wa-
ren de enige twee deelnemers in de 
klasse -32 kg. Hun eerste partij tegen 
elkaar was daardoor direct een finale 
die Lisa op haar naam schreef.

Deze bijzondere finale werd deze dag 
nog overtroffen door de tevens een-
eiige tweeling Lianne en Sabine Wol-
sink uit Zelhem. Deze twee kwamen 
elkaar bij de -63 kg ook in de finale 
tegen na diverse winst partijen. Lian-
ne wist het goud te pakken en Sabine 
was met de kwalificatie en het zilver 
ook dik tevreden. Floris Salomons uit 
Hengelo gld kwam samen met club-
maatje Luc van Hal (Hengelo gld) uit 
in de klasse -kg. Na een zinderende 

halve finale waar ten onrechte de 
winst aan de neus van Luc van Hal 
voorbij ging kwamen zij elkaar niet 
in de finale tegen. Floris Salomons 
werd heel knap eerste , Luc van Hal 
heeft klasse getoond door na het 
zure verlies van de halve finale toch 
te gaan voor de bronzen medaille die 
hij dan ook overtuigend en welver-
diend binnenhaalde. Dennis Buunk 
uit Zelhem pakte ook het goud, hij 
stond in de klasse -66 kg zo sterk op 
de mat dat hij overtuigend en met 
mooie technieken zijn tegenstanders 
wist te verslaan. Bastian Schumaker 
uit Zelhem kwam uit in de klasse -38 
kg, zijn eerste partij verloor hij door-
dat hij te gretig de wedstrijd inging. 

Na beraad met coach Leo Buitink 
won hij zijn volgende 5 partijen 
achter elkaar en pakte hierdoor het 
zilver. Timon Schuurmans uit Eiber-
gen had in de klasse +66 kg maar 
eén tegenstander , vorige week op 
het Open Noord Nederlandse kam-
pioenschap wist hij met gemak van 
hem te winnen. Met twee yuko’s in 
zijn voordeel op het scorebord nam 
Timon een risico , en dat koste hem 
de eerste plaats. Nu verloor hij door-
dat zijn techniek werd overgenomen 
en hij plat op zijn rug kwam. Anne-
mijn Salomons uit Hengelo gld ver-
loor ook haar eerste partij door de 
zenuwen , hierna wist ze al haar par-
tijen voortijdig te beslissen in haar 
voordeel met Ippon. Na vele partijen 
verloor ze de kleine finale en werd 
ze uiteindelijk vierde,net genoeg om 
zich te kwalificeren voor het N.K.

10 judoka’s van judoschool Leo Buitink

Geplaatst voor het NK tot 15 jaar

Afgelopen zaterdag 26 februari werden er de jaarlijkse Oost Neder-
landse kampioenschappen tot 15 jaar gehouden in Markelo. 10 ju-
doka’s wisten zich te plaatsen voor het N.K. dat 12 maart zal worden 
gehouden in Eindhoven.

NVC staat bekend als een stugge 
ploeg en scherpte was daarom gebo-
den. In de eerste minuut hadden de 
Wichmonders hun man nog niet al-
lemaal in het vizier waardoor Henry 
Vreeman zich in de modder moest 
werken. Daarna was het voor Sociï 
makkelijk om het achterin schoon 
te houden en langzaamaan werd de 
verdediging van NVC onder druk ge-
zet. Enkele schoten werden er op doel 
gelost door de gebroeders Loman, AJ 
Groot Jebbink, Johan Riefel en Kevin 
Esselink. De keeper van NVC deed 
zijn werk echter naar behoren. Toch 
werd een schot van Teun Loman in 
de 24e minuut hem te veel, vanaf een 
meter of twintig zag hij de boel in het 
hoekje verdwijnen. Voorafgaand aan 
deze goal werden de gastheren vol-
ledig weggetikt. Vervolgens was het 
wachten op de 0-2 omdat het dan 
toch wat lekkerder voetballen is. De-
ze treffer viel zo’n tien minuten na 
de eerste. Dit keer leidde een goede 
pass van Stefan Roording de goal in, 
weer was het Teun Loman die be-
heerst afmaakte. Het goede voetbal 
werd voortgezet en NVC had tot aan 
de rust geen schijn van kans. In de 
rust had trainer Steffens dus eens een 

keer niets te doen.
Ook in de tweede helft speelde Sociï
stukken beter dan NVC, ook al was
het dan wat minder dan in de eerste
helft. Dit leidde tot enkele kansjes,
maar onder meer Teun Loman schoot
over. Toch viel de 0-3 nog nadat Gert-
Jan Loman vanaf rechts Stefan Roor-
ding een mooie schietkans bood. De-
ze faalde niet en schoof de bal vanaf
de zestien in het hoekje. De totale
controle van Sociï bleef in het vervolg
van de wedstrijd en de sterke verde-
diging van Sociï hield ouderwets de
nul. Al met al was het een enerveren-
de wedstrijd waarin de het spel deed
vergeten hoe koud het was.

Volgende week is het carnaval en is
Sociï vrij, de week daarop wordt de
thuiswedstrijd tegen Voorst gespeeld.
Voorst is een ploeg die na de winter-
stop op stoom is, Sociï is dus gewaar-
schuwd.

UITSLAGEN 
ZONDAG 27 FEBRUARI
NVC 1 - Sociï 1; 0-3
Sociï 2 - Warnsveldse Boys 4; 0-3
SCS 1 - Sociï 3; 1-4
Ratti 4 - Sociï 4; 1-4
Sociï 5 - Erica ‘76; afgelast

PROGRAMMA 
ZONDAG 13 MAART
Sociï 1 - Voorst 1
Sociï 2 - Activia 3
Vorden 5 - Sociï 3
Erica ‘76 - Sociï 4
Sociï 5 - Warnsveldse Boys 5

Sociï
Wichmond-Vierakker - Sociï 
heeft uit bij NVC laten zien wat 
het in zijn mars heeft. Met een 0-3 
overwinning gingen de mannen 
van Jan Steffens huiswaarts en 
dat was dik verdient. Op een slap 
momentje in de eerste minuut 
na, had Sociï de verdere wedstrijd 
volledig onder controle.

In de voorgaande twee afleveringen is 
uitgebreid een archeologische vondst 
uit het najaar van 2007 beschreven. 
De toen ontdekte kleine nederzetting 
van 4.000 jaar geleden lag ten westen 
van het dorp Hengelo. Het betreffen-
de gebied, in de buurt van een beek 
die richting Wichmond stroomt, 
heette in de 9e eeuw Widapa ‘in villa 
Salehem’. In een acte van 8 mei 801 
(zie foto) komt behalve die veldnaam 
dus ook de naam Salehem (Zelhem) 
voor. Widapa is volgens geleerden 
identiek aan Wideplo en Wepele. De 
Weppelbeek, die het water van de 
Oosterwijkse Vloed afvloeit naar de 
IJssel bij Wichmond, herinnert daar 
aan. Ook in Hummelo en Vorden 
komt de naam Weppel nog voor. In 
Duitse stukken wordt Widapa ook 
wel beschreven als ‘Bach am Wald’ 
en Withmundi (Wichmond) als ‘Ort 
an der Mündung eines Baches am 
Wald’. Hoe groot het gebied Widapa 
is geweest is niet bekend, wel kan uit 
de acte worden opgemaakt, dat het 
om een ontginningsgebied gaat. ‘Van 
wortels ontdaan’, staat nadrukkelijk 
in het document. Aanleiding voor 
het opstellen van de acte is het feit, 
dat boer Helmbald spijt kreeg van 
zijn eerdere schenking van een stuk 
grond in Widapa aan zendeling Lud-
ger, die op dat moment de huidige 
gemeente Bronckhorst kerstende. De 
boer vroeg naderhand aan Ludger of 
hij en zijn zoon Heribald alsnog het 
vruchtgebruik konden krijgen over 
de grond. Ludger, de kwaadste niet, 
staat dat groothartig toe, maar wel 
‘slechts voor de duur van zijn leven 
en dat van zijn zoon’. Na de dood van 
zoon Heribald zal het hele stuk land 
alsnog vervallen aan de kerk. Voor 
het front van een stoet van getuigen, 
belooft Helmbald ter compensatie, 
elk jaar de somma van een halve soli-

dus te zullen betalen en voor de ver-
lichting van de kerk zorg te dragen, 
dat wil zeggen de kaarsen zal leveren. 
De kerk in Wichmond was bij haar 
stichting (802) bedoeld als centrale 
kerk voor de streek. Daar waren ook 
‘relikwieën’ uit-
gestald, die Lud-
ger van zijn verre 
reizen had mee-
gebracht. Zel-
hem had, volgens 
Koos Steehouwer 
(eind-redacteur 
van het boekje 
‘TRAP-route Zel-
hem’), nog géén 
eigen gebedshuis 
en men ging 
in Wichmond 
ter kerke. Het 
zou nog een 
aantal jaren du-
ren voordat de 
Zelhemse kerk 
gereed kwam. 
Ludger werkte 
aanvankelijk als 
Utrechts missio-
naris in de IJssel-
streek. De kerken 
die hij in die eer-
ste jaren stichtte, 
bijvoorbeeld die 
in Wichmond, 
behoorden dus 
vanzelfsprekend 
tot het bisdom 

Utrecht. Maar nadat Ludger in 805 de 
eerste bisschop van Münster was ge-
worden, vielen alle nieuwe stichtin-
gen van hem aan dat bisdom toe. De 
kerk van Zelhem zou dan ook in of na 
805 gesticht moeten zijn. Bron: His-
torische Canon Zelhem (Project voor 
het basisonderwijs). Wilt u reageren 
op deze rubriek of heeft u een oude 
foto of een verhaal uit de gemeente 
Bronckhorst om te publiceren? Stuur 
of mail uw reactie dan naar Fred Wol-
sink, Wisselt 75, 7021 EH te Zelhem. 
E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (159)

‘Bandera Latina’ heeft het grensge-
bied tussen Mediterrane wereldmu-
ziek, popmuziek en jazz, als werkter-
rein, met als vertrekpunt de Rumba 
Flamenca stijl, bekend van the Gipsy 
Kings. De band voert u mee op een 
‘queeste’, een zoektocht naar de es-
sentie van muziek, ongeacht stijl of 
oorsprong. Onder muzikale leiding 
van gitarist en zanger Salvatore Gi-
useppe Sichi ontstaat, mede door de 
etnische diversiteit van de bandleden 
een uniek geluid. Een geluid dat on-
grijpbaar en veranderlijk is als de zee. 
Moeiteloos combineert Bandera Lati-
na in hun eigen nummers flamenco 
met pop en jazz om uit te komen op 
een geheel eigen sound. Van (zigeu-
ner)jazz tot fado, Italiaanse folk tot 
Mariachi… ‘de todo un poco’. Door 
het typische gebruik van ‘golpes’ 
(ritmische tikken op de kast van de 

gitaar), virtuoos gitaarspel en gepas-
sioneerde zang ontstaat een tropische
notenmelange, die een mix is van vir-
tuositeit, ritmiek en passie. Kortom;
wereldmuziek van het hoogste nivo!
Bandera Latina bestaat uit Salvatore
Giuseppe Sichi-sologitaar en lead
vocals, Nezam Musavi-Nejad-ritme-
gitaar, Geogina Lopes-zang, Hans
Andersson-bas gitaar en Michiel van
Gessel-ritme gitaar.
U kunt wekelijks de uitzendingen van
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’
bijwonen (er wordt geen entreegeld
gevraagd) of beluisteren via Radio
Ideaal en de livestream website Radio
Ideaal. Bands en artiesten die ook live
in het programma willen komen spe-
len, kunnen mailen naar live@ideaal.
org of schrijven naar Ideaal Radio, Te-
levisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.
org Postbus 50, 7020 AB Zelhem.

Bandera Latina bij 
live@ideaal.org

Zelhem - Woensdagavond 9 maart zal de band ‘Bandera Latina’ tussen
20.00 en 22.00 uur een aantal nummers live spelen in het program-
malive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt
uitgezonden.

Uitslag Bridgeclub Bronkhorst com-
petitieronde 5; vierde avond.
Lijn A: 1. Diny Hartelman & Hans 
Jansen 59,17 %; 2. Dick Brinkman & 
René Winkelman 58,33 %; 2. Hennie 
van Druten & Gonnie Hulleman 58,33 
%. 
Lijn B: 1. Jos Jehee & Marijke Hilderink 

56,25 %; 2. Gerda van Onna & Harrie
Pelgrom 53,75 %; 3. Irene Lichtenberg
& Theo Schoenaker 53,33%; 3. Mariet-
je Geurts & Greet Jansen 53,33 % . 
Lijn C: 1. Theo Damen & Theo Schut;
67,50 %; 2. Gerda Schuurman & Ger-
da Tankink 57,50 %; 3. Fia Wesselink
& Thea Huis in’t Veld 52,92 %. 
Donderdag 3 maart de vijfde en laat-
ste avond van deze competitieronde.

B r i d g e n  i n  T o l d i j k
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,,In maart word ik 65 jaar en hoewel 
de overheid van mening is dat er wat 
langer doorgewerkt moet worden ga 
ik met het vegen van schoorstenen 
toch stoppen. Alle andere kluswerk-
zaamheden die ik ook jaren zelfstan-
dig verricht blijf ik gewoon uitvoeren. 
Maar er zijn ook andere bezigheden 
die mij in beslag gaan nemen”, zo 
verklaart de 64-jarige Barchemer. 

De schoorsteenveeg werkzaamheden 
heeft Dirk Rossel tot op de laatste dag 
met heel veel plezier gedaan. Dirk: 
,,Met veel klanten hebben mijn vrouw 
en ik een hele fijne persoonlijke band 
opgebouwd en dat zullen we ook best 
gaan missen. Maar het is niet anders. 
In het laatste halfjaar van vorig jaar 
heb ik gekeken of er een goede ver-

vanger te vinden was die de werk-
zaamheden over zou kunnen nemen. 
Maar vooral was voor ons belangrijk 
dat we een vervanger konden vinden 
waarin we het vertrouwen hadden 
dat het schoorsteenvegen op dezelfde 
wijze werd voortgezet.” Dirk Rossel 
denkt dat hij met De Heide Smid uit 
Halle een onderneming heeft gevon-
den die het op een voortreffelijke 
wijze voort zal zetten. 
,,De afspraken die wij met De Heide 
Smid hebben gemaakt voor het vegen 
in 2011 zullen zij dan ook overne-
men. Het besluit om te stoppen werd 
mede versneld omdat ik in december 
door een val van een ladder ‘gebles-
seerd’ raakte. Maar gelukkig ben ik 
daarvan zo goed als herstelt”, zo ver-
klaart Rossel. 

VAANDEL
De Heide Smid in Halle is al 75 jaar
een begrip in de Achterhoek en le-
vert en monteert alles op het gebied
van haarden, kachels, schouwen en
schoorsteensystemen. ,,Service, kwa-
liteit en het onderhoud van kachels
en schoorstenen staat bij ons hoog in
het vaandel. Daarom zijn wij sinds
een aantal jaren ook een erkend ASPB
schoorsteen veegbedrijf”, zo verklaart
directeur/eigenaar Bert Wisselink. 

De Heide Smid beschikt over een
hoogwerker omdat veilig werken ook
belangrijk is. Bert Wisselink: ,,Wij
stellen het erg op prijs dat Dirk Ros-
sel ons het vertrouwen heeft gegeven
om zijn klanten onze diensten aan
te bieden. We hebben de agenda van
hem overgenomen. Bestaande vaste
afspraken uit de agenda van hem
worden door ons overgenomen.” 

Dirk Rossel wil tot slot via deze weg al
zijn klanten bedanken voor de jaren-
lange trouwe samenwerking.

Werkzaamheden overgenomen door De Heide Smid

Dirk Rossel stopt na 28 jaar als schoorsteenveger
Ruurlo - Meer dan achtentwintig jaar veegde hij in de wijde omgeving 
van Barchem schoorstenen. Van het Twentse Hengelo tot Apeldoorn 
en tot ver in de Achterhoek was hij te vinden. Dirk Rossel uit Barchem 
veegde meer dan 1200 schoorstenen per jaar. Maar het spreekwoord 
zegt: ‘Aan alles komt een eind’. Dat is ook bij Dirk Rossel het geval. 
Onlangs is hij als schoorsteenveger gestopt.

Bert Wisselink (rechts) stelt het erg op prijs dat Dirk Rossel het vertrouwen heeft gegeven 
om zijn klanten de diensten bij De Heide Smid aan te bieden.

Terugkijkend kon worden vastge-
steld dat 2010 een mooi verenigings-
jaar was met veel mooie momenten 
als koetsentocht, jaarlijks uitstapje 
en sfeervolle kersviering. Daar tus-
sendoor veel ontmoetingen op de 
wekelijkse soos en interessante the-
madagen over voor senioren belang-
rijke zaken. Belangenbehartiging via 
het seniorenconvent of de eigen KBO 
organisaties kreeg ook in 2010 volop 
aandacht. Ook in het afgelopen jaar 
ontviel KBO Hengelo weer een zestal 
trouwe leden, waarbij een moment 
werd stilgestaan. Gelukkig waren er 
ook weer nieuwkomers, waardoor 
het ledental op peil bleef. Secretaris 
Tiny van Ditshuizen had dit alles 
vastgelegd in haar jaarverslag, dat 
met applaus de goedkeuring van de 
leden kreeg. Ook financieel bleek 
KBO Hengelo gezond, maar we moe-
ten wel op ons tellen passen, aldus 
penningmeester Jan Maresch. Door 
meerdere oorzaken zal de afdracht 
aan de landelijke organisatie waar-
schijnlijk dit jaar fors omhoog gaan. 
Onze penningmeester kreeg een 
uitstekend rapport van de kascom-
missie, die daarom voorstelde hem 
decharge te verlenen. Het bestuurs-
voorstel de jaarlijkse contributie met 
één euro te verhogen ontmoette wei-
nig weerstand. 

Helaas moest in deze jaarvergadering 
na een lange staat van dienst afscheid 

worden genomen van twee bestuurs-
leden. Penningmeester Jan Maresch
had zijn tijd erop zitten en was statu-
tair niet meer herkiesbaar. Zijn ver-
trek valt zeer te betreuren, maar ge-
lukkig blijft Jan achter de schermen
hand- en spandiensten verrichten op
financieel gebied. Ook het afscheid
van Ien Gieling na haar jarenlange
trouwe inzet voor de KBO viel zwaar.
Ook zij wil zich op de achtergrond
voor KBO blijven inzetten. 

Voorzitter Hein Meurs dankte beide
voor hun geweldige inzet in de afge-
lopen jaren en liet dit vergezeld gaan
van een mooi boeket. Met applaus
van de leden werd Herman Gosselink
aan de bestuurstafel welkom gehe-
ten. Zijn toezegging zich optimaal
voor de KBO te zullen inzetten werd
luid begroet. 

Het jaarprogramma voor 2011 bevat
weer diverse vaste onderdelen, waar-
naar met plezier wordt uitgezien.
Een mooie start vormt het bezoek op
8 maart a.s. aan Omroep Max, waar-
aan het maximum van 30 KBO-ers
zal deelnemen. Nieuw hoogtepunt is
ongetwijfeld het bezoek met de Mu-
seum Plus Bus op 6 september aan
het Van Gogh Museum en het Joods
Historisch Museum in Amsterdam.
Hiervoor is de inschrijving voor de
Hengelose KBO-leden opengesteld. 

U kunt terecht bij Tiny van Ditshui-
zen en Jo van Aken. Ook staan weer
enkele interessante themadagen op
het programma, waarover afzonder-
lijke berichtgeving zal volgen. 

Al met al op deze jaarvergadering een
tevreden terugblik en een blije kijk
op het nieuwe seizoen.

Jaarvergadering KBO
Hengelo - De Hengelose KBO 
hield j.l. woensdag in Hotel Leem-
reis haar jaarvergadering en het 
bestuur mocht daarbij een flink 
aantal leden welkom heten. Er 
werd niet alleen teruggekeken 
naar het voorbije seizoen, maar 
de blik werd ook vooruit gericht.

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

Niet alleen de optochten in ‘s-Heeren-
berg zijn de moeite waard, maar ook 
het carnavalsfeest naderhand in de 
gezellige kroegen, Dolle Graaf, Café 
de Gracht, de Landscroon en Café de 
Snor zijn meer dan onmisbaar. En 
wat is er nou mooier dan dat de Plat-
telands jongeren Steenderen & Jong 
Gelre Hummelo Keppel, daar tussen 

staan te hossen? Dus allen, trek het
beste carnavalspak uit de kast en ga
op zondag 6 maart mee naar Was-
kupenstad! Vorig jaar waren de twee
bussen overvol en ook nu zit de bus al
voor de helft vol dus wees er snel bij!
Kosten voor leden 10 euro, niet-leden
15 euro. Kaartverkoop: Carin Huur-
nink, telefoon (06) 479 548 74. 

Vertrektijden van de bus zijn: 
14.00 uur Baak - Café Herfkens, 
14.05 uur Steenderen - Rabobank,
14.10 uur Toldijk - Café Den Bremer,
14.20 uur Hummelo - ’t Hart van
Hummelo. 
De bus vertrekt weer om 20.20 uur,
wees op tijd!

Activiteit van de Plattelands Jongeren Steenderen

Carnavalsbus ’s-Heerenberg
Op zondagmiddag 6 maart 2011 
brengen de Plattelands jongeren 
Steenderen voor de derde keer 
op rij een bezoek aan ‘het Mekka 
van carnaval boven de rivieren’: 
‘s-Heerenberg, een stad die begin 
maart verandert in Waskupen-
stad.

PROGRAMMA 
Trudi Woerdeman presenteert deze 
middag haar ontwerp van het her-
stelplan voor de stinzenbeplanting 
bij het veertiende eeuws kasteel en 
het parkbos van landgoed Hackfort. 
Na de presentatie van een uur staat 
in de kelder van het kasteel koffie 
en thee klaar. Afgelopen herfst heeft 
Trudi samen met de vrijwilligers van 
Natuurmonumenten vele duizenden 
bollen in het parkbos uitgeplant. Het 
kleurrijke resultaat hiervan is na de 
pauze tijdens de begeleide wandeling 

te bewonderen. Trudi Woerdeman 
wandelt zelf mee om haar verhaal 
buiten toe te lichten. Voor wie min-
der goed ter been is kan na de pauze 
een tweede presentatie bijwonen van 
Willem Overmars, over cultuurhisto-
rie van kasteel en parkbos. 

TRUDI WOERDEMAN
Trudi Woerdeman is erkend tuin- 
en landschapsarchitecte en tuinhis-
torica, met jarenlange ervaring in 
het ontwerpen en restaureren van 
tuinen. Bij tuin- en parkrestauraties 

werkt zij samen met het Historisch 
Groen Collectief en Willem Over-
mars. Op De Warande, bij het oude 
landgoed van kasteel Keppel, heeft zij 
een tuinadviesbureau gespecialiseerd 
in het ontwerpen van bostuinen met 
stinzen- en bosplanten. Het ontwer-
pen van tuinen met stinzen- en bos-
planten is een specialiteit van haar. 
Hierin heeft ze zich de afgelopen 
twintig jaar steeds meer ontwikkeld.

WILLEM OVERMARS
Willem Overmars heeft samen met 
Trudi Woerdeman veel gedaan op 
het gebied van bronnenonderzoek, 
terreinanalyse en/of restauratieplan-
nen van historische parken. Verschil-
lende projecten in Nederland, maar 
ook in België en Duitsland. Daarnaast 
aanbevelingen voor Stichting Particu-
liere Historische Buitenplaatsen.

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl 
en volg ons op twitter@ctgelderland.

Stinzenplantenmiddag op 
Hackfort

Vorden - Kom de bolletjes de grond uit kijken op landgoed Hackfort 
op zondagmiddag 13 maart. Presentatie over stinzenplanten en ge-
schiedenis kasteel met parkbos door Trudi Woerdeman en Willem 
Overmars. Natuurlijk kan een wandeling door het parkbos van Hack-
fort, nu met een gekleurd tapijt van lentebloeiers, hier niet ontbre-
ken. Kom ook en beleef de ontluikende lente. De presentatie is in de 
Westerholtzaal van kasteel Hackfort. Na de pauze kan gekozen wor-
den voor de tweede presentatie of de wandeling. Let op: reserveer van 
te voren uw deelname. Dit kan via www.natuurmonumenten.nl of 
telefonisch bij de ledenservice van Natuurmonumenten, 
035 - 655 99 55.

Foto Natuurmonumenten - Willem Regtop.
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Wat is: A. Trad: Pas, stap, schrede. “Hees ton nog gin trad van mi’j 
af”.

 B. Waterkonte: Kip met gezwollen achterwerk. “Dee water-
konte hoof ik neet in de soep en ok neet in de panne”.

 C. Zönne: Zoon. “Zienen zönne en dén ziene zöns hadden 
den zöndag geen zinne um in de zunne te liggen”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Puur Natuur is een week gesloten ge-
weest om het een opknapbeurt te ge-
ven. De vloer is gereinigd, de wanden, 
het houtwerk en de kasten zijn ge-
schilderd en er zijn nieuwe gordijnen 
gekomen. Verder is onder meer de 
zolder afgetimmerd en zijn er nieuwe 
schappen geplaatst. De cadeauwinkel 
is opnieuw ingericht en toegankelijk 
gemaakt voor rolstoelgebruikers. 
Er was een grote groep vrijwilligers 
die geholpen heeft. Naast de vrijwil-
ligers van Puur Natuur en de ouders 
van cliënten, waren er op de laatste 
dag ook collegeleden en een aan-
tal raadsleden actief als vrijwilliger. 
Met deze actie wil de gemeente haar 
waardering en het belang van vrij-
willigerswerk laten zien. Ook is het 
een opwarmer voor de grote Bronck-
horster vrijwilligersdag op 12 maart 
in en om het gemeentehuis. Op het 
einde van de klus kregen de vrijwil-
ligers voor hun inzet iets lekkers aan-
geboden van Bakkerij Hengelo. Heel 
veel sponsoren hebben meegewerkt. 

Op de laatste dag van het klussen 
werden de cliënten van Puur Natuur 
ondergebracht bij partycentrum Lan-
geler. Hier hielpen vrijwilligers mee 
bij de activiteiten. ’s Morgens was er 
muziek en zang onder leiding van 
Hanneke Hermkens. De cliënten 
speelden zelf ook op muziekinstru-
menten en mochten ook dirigent 
zijn. Ook werd het Puur Natuur-lied 
ingestudeerd. ’s Middags waren er al-
lerlei (oud-Hollandse) spelletjes, waar 
ze veel plezier aan beleefden. Een an-
dere groep vrijwilligers bezocht een 
aantal weekmarkten in de gemeente 
om flyers uit te delen voor de vrijwil-
ligersdag. 
Inmiddels stonden in de namiddag 
de belangstellenden buiten te wach-
ten voor de opening. Vanaf Langeler 
kwamen de cliënten en de vrijwil-
ligers, onder muzikale klanken van 
accordeonist Rob Mullink, naar het 
pand van Puur Natuur. Samen werd 
het ingestudeerde Puur Natuur-lied 
gezongen. Coördinerend begeleidster 

Anja den Bakker heette iedereen wel-
kom. “Er is een hele dag hard geklust 
en het ziet er ‘spik en span’ uit”. 
Burgemeester Aalderink ging in 
op het belang van het vrijwilligers-
werk. “Vrijwilligers zijn niet alleen 
heel belangrijk, maar we hebben ze 
ook nog steeds nodig. Ook zo’n dag 
als vandaag zijn er weer velen ac-
tief”. Ook verwees Aalderink naar 
de Bronckhorster vrijwilligersdag op 
12 maart. Aalderink was al vaker bij 
Puur Natuur geweest en vond het 
prachtig dat de cliënten hier een fij-
ne dagbesteding hebben en er plezier 
aan beleven. Chanienke (cliënt) bood 
de burgemeester een grote doos aan 
waar een pakje in zat. In het pakje zat 
het bordje Philadelphia Kadowinkel/
Atelier Puur Natuur. Vervolgens be-
vestigde de burgemeester het bordje 
aan de muur bij de ingang van de 
winkel. Na het doorknippen van het 
lint gingen als eerste de cliënten en 
begeleiding naar binnen. Onder het 
genot van een hapje en een drankje 
was er nog een gezellig samenzijn. 
Ook werden de foto’s van de vrijwil-
ligers getoond en kon iedereen zien 
hoe mooi het resultaat geworden was. 
Iedereen is van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen in het atelier 
en winkel van Puur Natuur.

Vrijwilligers maken er werk van

Atelier Puur Natuur ziet er weer 
fris uit

Hengelo - Het onderkomen van Puur Natuur gehandicaptenzorg aan 
de Ruurloseweg in Hengelo, heeft een grote voorjaarsschoonmaak ge-
had. Veel vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken 
en ervoor gezorgd dat het dagactiviteitencentrum een complete me-
tamorfose heeft ondergaan. Afgelopen vrijdag werd het atelier her-
opend door burgemeester Henk Aalderink.

In optocht ging het naar Puur Natuur.

Leven met iemand met psychische 
problemen kan zwaar zijn. Hoe ga 
je als naaste om met de conflicten, 
de overbelasting, de machteloosheid 
en de eenzaamheid die dit met zich 
meebrengt? Janneke Winkelhof van 
de afdeling preventie van GGNet 
komt deze middag vertellen over het 
omgaan met mensen met psychische 
aandoeningen. Tevens wordt infor-
matie gegeven over de mantelzor-
gondersteuning van GGNet en hun 

Familieraad. Iedereen die belangstel-
ling heeft is van harte welkom.De
toegang is gratis en voor de bezoekers
staat de koffie en thee klaar! De man-
telzorgsalon is een ontmoetingsplek
voor mantelzorgers van alle leeftij-
den. Mensen die voor iemand uit hun
omgeving zorgen die chronisch ziek
of hulpbehoevend is, of een beper-
king heeft.

Mantelzorgsalon Bronckhorst is ge-
vestigd in Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 in Hengelo. De mantel-
zorgsalon is een initiatief van de VIT
Oost-Gelderland. Voor meer informa-
tie bel met de VIT Oost-Gelderland
tel. (0573) 43 84 00 of kijk op 
www.vitoostgelderland.nl.

Omgaan met psychische 
problemen
Hengelo - Op dinsdagmiddag 8 
maart a.s. wordt in de Mantel-
zorgsalon Bronckhorst, gevestigd 
in Partycentrum Langeler in Hen-
gelo, een bijeenkomst gehouden 
over het omgaan met mensen 
met psychische problemen.

U kunt tot woensdag mee discussi-
eren op www.bronckhorstreageert.
nl. De stelling van deze week is af-

komstig van de fractie van de PvdA
Bronckhorst en luidt:  ‘De provincie
kiest in haar beleid teveel voor de
grote steden en de verstedelijkte ge-
bieden en geeft te weinig aandacht
aan de problemen van de regio en het
platteland’.
Wij hopen uw reactie te kunnen le-
zen op www.bronckhorstreageert.nl

Stelling PvdA Bronckhorst
Bronckhorst - Dit is de laatste 
week van de internetdiscussie die 
de PvdA Bronckhorst organiseert 
in het kader van de provinciale 
statenverkiezingen.

Deze Achterhoekse groep, (gemeente 
Bronckhorst) speelt in het dialect 
graag de stukken waarmee ze de la-

chers op hun hand hebben. Gezellig-
heid staat hoog in het vaandel, maar
men streeft ook naar een vrij hoog
niveau men kan reageren via www.
be-kiek-ut.nl, of bellen met het secre-
tariaat tel. 0314-621914.

Toneelgroep Be-Kiek-Ut
Toneelgroep Be-Kiek-Ut zoekt een 
enthousiaste regisseur.

Xandra werkt vooral met spier- 
en bindweefselmassages en ge-
wrichtsontspanning. Maar ook 
bewegings-, coach- en ademtech-
nieken helpen om te ontspannen 
en te begrijpen wat je beweegt. 
Rebalancing helpt je meer grip te 
krijgen op je eigen situatie. 

Daarnaast geeft Xandra lichaams-
gerichte trauma-therapie. Na de 
Rebalancing opleiding startte ze 
met de eveneens 3-jarige oplei-
ding ‘Somatic Experiencing’, een 
psychosomatische methode voor 
het helen van trauma. Het woord 
trauma schrikt mensen vaak af. 
Maar er wordt hier mee bedoeld: 
alles wat je meemaakt dat te on-
verwacht, te snel of te groot was 

om er adequaat op te reageren. 
Dan raakt het zenuwstelsel over-
weldigd. Dat gebeurt iedereen wel 
eens, in meer of mindere mate. 
Soms helpen een biertje en een 
grapje al. Maar soms is het echt 
groot, of wordt het je gewoon te 
veel. Dan reageert het lichaam 
met bijvoorbeeld slapeloosheid, 
somberte of moe blijven. Xandra 
zegt daar zelf over: “Eigenlijk is 
dat een gezonde afweerreactie 
omdat je lichaam ‘te vol’ zit met 
onverwerkte ervaringen. Maar je 
wilt er wél van af. Met nieuwe me-
thodes zoals deze trauma-therapie 
kan veel meer bereikt kan worden 
dan we altijd dachten. Het is een 
heerlijk gevoel stukje bij beetje te 
ontspannen en weer in je eigen 
kracht te komen. Want uiteinde-
lijk wil je toch niets liever dan ge-
woon van je leven genieten?”

MEER WETEN?
Xandra Veltman, natuurgenees-
kundig therapeut, (0575) 442 885 
www.respectrum.nl Afhankelijk 
van je ziektekostenverzekering 
ontvang je een vergoeding voor 
sessies en massages

Een veelzijdig therapeut 

Xandra Veltman
Baak - Xandra Veltman is ruim 
5 jaar gediplomeerd Rebalan-
cing therapeut. Een Rebalan-
cer maakt grondige studie van 
hoe wij bewegen en functione-
ren en van ziekte(symptomen). 
Rebalancing kan mensen hel-
pen bij allerlei problemen zo-
als spanningen, blessures of 
post-operatieve klachten of 
soms zelfs vage pijnen.



Het plan om de spelers van DASH in 
nieuwe shirts te laten spelen werd 
vorig jaar tijdens het jaarlijkse DASH 
feest door een van de spelende leden 
aan de voorzitter Bas de Bruijn voor-
gesteld. Bas werd direct enthousiast 
en kreeg een mooi visioen. Zou het 
niet mooi zijn het nieuwe shirt van 
een speciaal logo in het kader van 
het 50 jarig bestaan te voorzien zodat 
het shirt een zogenaamd “collectors 
item” zou worden. Deze gedachte 
werd binnen het bestuur besproken. 
Zo kon het gebeuren dat op de alge-
mene ledenvergadering in september 
2010 het bestuur de leden het voor-
stel deed om voor de gehele vereni-
ging nieuwe shirt aan te schaffen 
die waren voorzien van een speciaal 
logo. 
Met algemene stemmen werd dit 
voorstel aanvaard en kon de kleding-
commissie aan de slag. Ook het logo 
werd tijdens deze bijeenkomst geko-
zen (zie foto). Hiervoor had Martijn 
Reuvekamp een aantal voorbeelden 
ontworpen waaruit de vergadering 
kon kiezen.Na een uitgebreid onder-
zoek waarbij rekening werd gehou-
den met de inbreng van de leden 
werd tenslotte gekozen voor shirts 
van het merk JAKO. Dat het rood-
zwarte shirts moesten worden was 
duidelijk. Ook werd besloten dat ook 
onze jongste spelers, de mini’s, deze 
kleding zouden krijgen. 
De inkomsten van DASH worden met 
name gegenereerd uit de contributie, 
leasevergoeding shirts, subsidie, ac-
ties en shirtsponsoring. Aangezien 
er een aantal sponsoren had besloten 
met de sponsoring te stoppen moest 
er naarstig gezocht worden naar 

nieuwe sponsors. Gelukkig is DASH 
hierin geslaagd. Zo heeft Dames 1 
Visser-mode als hoofdsponsor en 
Strada, Bistro de Rotonde en de firma 
Harbach als subsponsors en zijn voor 
de overige damesteams de volgende 
sponsoren gevonden: Schuurman 
schoenen, Welkoop, Bloemsierkunst 
Halfman en Camping Warnsveld. 
De namen van Dutch PC, autobedrijf 
Groot Jebbink, Roofing dakbedding 
en Fimalux staan de komende jaren 
op de shirts van de jeugdteams. 

Ook voor de herenteams zijn spon-
sors gevonden. Profile de fietsspecia-
list en veevoeder bedrijf H.Vlogman 
zijn de sponsors voor H2 en H3 en 
Scheffer Keukens heeft het contract 
voor Heren 1 verlengd.Vrijdagavond 
25 februari was het dan zo ver. In 
sporthal ‘t Jebbink werd n een sfeer-
volle ambiance, waarbij een start/fi-
nish boog en een heus springkussen 
niet ontbraken, toonden alle teams 
hun nieuwe shirts aan het publiek. 
Het publiek ,dat in groten getale aan 
de uitnodiging gehoor had gegeven, 
applaudisseerde regelmatig als blijk 
van waardering. Ook de sponsors 
waren uitgenodigd en ontvingen van 
jeugdleden een bloemetje als dank 
voor de sponsoring. Met de uitreiking 
van een ingelijst sponsorshirt aan 
Henco Elbrink van Vissermode en 
Tonny Jansen van Scheffer Keukens 
werd deze geslaagde presentatie afge-
sloten. 
Het bestuur en de kledingcommissie 
kijken terug op een geslaagde hap-
pening en willen hierbij de sponsors 
nogmaals bedanken voor hun bij-
drage.

DASH opent jubileumjaar met shirtpresentatie

Vorden - In 2011 viert volleybalvereniging DASH haar vijftig jarig be-
staan en het bestuur wil dit heugelijke feit niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. Zo is er een jubileumcommissie gevormd die een aantal 
activiteiten organiseert rondom de feestdag die 14 mei gepland staat. 
Maar als start van het jubileum jaar heeft het bestuur het initiatief 
genomen om alle spelers van DASH in nieuwe shirts te steken zodat 
alle teams een zelfde shirt dragen en de herkenbaarheid van DASH in 
de sporthallen wordt verbeterd.

De werkgroep heeft wat de maand 
maart betreft onderstaande brieven 
verstuurd. Het schrijven van brieven 
aan de regeringen c.q. leiders van de 
betreffende landen blijkt nog steeds 
één van de meest effectieve manier van 
actievoeren. Hieronder de brieven. 

Nigeria: Vijftienjarige door politie 
doodgeschoten
De vijftienjarige Emmanuel Egbo was 
op straat aan het spelen in het Nigeri-
aanse Enugu toen hij op 25 september 
2008 door de politie werd doodgescho-
ten. De politie beweerde dat hij een ge-
wapende overvaller was. Maar volgens 
ooggetuigen had Emmanuel geen wa-
pens en was hij met andere kinderen 

aan het spelen. Omdat zijn lichaam uit 
het mortuarium verdween, heeft Em-
manuels familie hem nog steeds niet 
kunnen begraven. Tussen oktober 2008 
en mei 2009 had de familie van Emma-
nuel verschillende ontmoetingen met 
de politie en de autoriteiten van Enugu. 
Ze eisten een onderzoek naar de moord 
op hun zoon. In september 2009 kreeg 
de familie te horen dat de agent die 
verdacht werd van het doden van Em-
manuel gearresteerd was. Emmanuels 
lichaam is nog steeds niet gevonden en 
er is nog niemand aangeklaagd voor 
zijn dood. In de brief naar het hoofd 
van politie vragen wij hem een onpar-
tijdig en diepgaand onderzoek in te stel-
len naar de dood van Emmanuel Egbo 

en bekend te maken waar zijn lichaam 
begraven is.

Mexico: Slachtoffers verkrachting 
willen gerechtigheid
In 2002 werden Inés Fernández Ortega 
en Valentina Rosendo Cantú door Mexi-
caanse soldaten verkracht. Hoewel zij 
aangifte deden van de aanvallen, is er 
tot op heden geen noemenswaardig 
onderzoek gestart naar de daders en is 
niemand aangeklaagd. Inés Fernández 
werd op 22 maart 2002 verkracht, toen 
drie soldaten haar huis binnendron-
gen. Ze was met haar kinderen aan het 
koken. Onder de ogen van hen en twee 
soldaten, werd ze door de derde soldaat 
verkracht. Valentina Rosanda, toen 17 
jaar, was bij de rivier kleren aan het was-
sen toen twee soldaten zich aan haar 
vergrepen. Beide vrouwen behoren tot 
de inheemse Me`phaa (Tiapanaca) be-
volkingsgroep. Militaire onderzoekers 
in de zaak hebben geprobeerd aantij-
gingen te weerleggen en de bewijslast 
bij de slachtoffers te leggen. Zowel de 
vrouwen als hun families worden sinds-
dien bedreigd. In augustus 2010 werd 
de dochter van Inés Fernández lastigge-
vallen door twee mannen die dreigden 
haar familie te vermoorden als ze het 

gebied niet zouden verlaten. In dezelf-
de maand beval het Inter Amerikaanse 
Hof van de Mensenrechten Mexico een 
diepgaand onderzoek naar de zaak in 
te stellen, schadevergoeding te geven 
en het militaire juridische apparaat te 
verbeteren.
In de brief naar de Mexicaanse autori-
teiten wordt opgeroepen de opdracht 
van het Inter Amerikaanse Hof volledig 
uit te voeren en een diepgaand onder-
zoek in te stellen naar de verkrachting 
en mishandeling van Inés Fernández 
Ortega en Valentina Rosendo Cantú en 
hen schadevergoeding en bescherming 
te geven.

Russische Federatie: Onderzoek 
naar moord op mensenrechten ac-
tiviste
Op 15 juli 2009 werd de mensenrechten-
activiste Natalia Estemirova ontvoerd 
buiten haar huis in Grozny, Tsjetsjenië. 
Uren later werd haar lichaam gevonden 
in de bossen van de aangrenzende deel-
republiek Ingoesjetië. Ze was van dicht-
bij door het hoofd en de borst gescho-
ten. Natalia Estemirova werkte voor de 
Russische mensenrechtenorganisatie 
Memorial. Sinds 2000 verzamelde ze 
bewijs van mensenrechten schendin-

gen. Ze werkte samen met journaliste
Anna Politkovskaya. Volgens het onder-
zoek naar de dood van Natalia, kon de
overheid onmogelijk daarbij betrokken
zijn geweest. De Russische autoriteiten
noemden in brieven aan Amnesty In-
ternational de naam van een verdachte
van de moord op Natalia en beweerden
een internationaal arrestatiebevel voor
hem te hebben uitgegeven.
Amnesty twijfelt echter nog steeds aan
de zorgvuldigheid van het onderzoek
en zij is vooral bang dat aannemelijke
beweringen over de betrokkenheid van
de overheid niet goed onderzocht zijn.
Onder anderen president Medvedev
beloofde dat dit misdrijf zou worden
opgelost en de daders berecht. Maar
er zijn geen aanwijzingen dat het on-
derzoek diepgaand en onafhankelijk is
geweest. In de brief naar de Russische
president wordt bij hem aangedrongen
een diepgaand en onafhankelijk onder-
zoek te doen naar de moord op Natalia
Estemirova en de mogelijke betrokken-
heid van overheidsdienaren te onder-
zoeken.
Voor informatie en aan-/afmelding
kunt u terecht bij: Ivonne Lichtenberg,
Werkgroep Amnesty Vorden email:
i.lichtenberg@live.nl tel. 0575-555524.

Amnesty zoekt nieuwe werkgroepleden
Vorden - Deze weken is vrijheid en het ontbreken daarvan volop in het 
nieuws. We zien dagelijks beelden uit het Midden-Oosten hoe vreselijk 
mensen behandeld worden en de mensenrechten geschonden worden. 
Daarom is het werk van Amnesty International zo van belang. Wanneer 
dit alles niet in het nieuws is werken ook duizenden vrijwilligers aan het 
verbeteren van de Rechten van de Mens. Zo ook de Amnesty werkgroep 
Vorden. Inmiddels heeft deze werkgroep helaas afscheid moeten nemen 
van secretaris Annie Velhorst. Daarmee is de werkgroep wel erg klein 
geworden. Gelukkig heeft men veel vrijwilligers die helpen met de acties. 
Toch is men naarstig op zoek naar nieuwe werkgroepleden. Wie hier be-
langstelling voor heeft kan voor informatie terecht bij Ivonne Lichten-
berg (zie email en tel.nr. verderop).

De overeenkomst tussen Profile “de 
Fietsspecialist”, onderdeel van Biret-
co BV en de club uit Vorden is voor 
de duur van drie seizoenen. Er is een 
optie bedongen tot verlenging met 
nog eens drie jaar. Profile ‘de Fiets-
specialist’ is de grootste en meest 

bekende keten van rijwielspeciaal-
zaken in Europa. In de meer dan 
225 winkels in Europa (met o.m. 
in Vorden Profile Bleumink) biedt 
Profile ‘de Fietsspecialist’ een uitge-
kiend, herkenbaar en overzichtelijk 
assortiment fietsen, onderdelen & 

accessoires en kleding. De winkels 
die onder deze formule opereren 
worden geleid door zelfstandige on-
dernemers. Aan hen worden, vanuit 
het hoofdkantoor Biretco B.V., aller-
lei middelen aangeboden om hun 
bedrijfsvoering te ondersteunen en 
te optimaliseren, zodat deze onder-
nemers in staat zijn hun eigen rij-
wielspeciaalzaak op de meest profes-
sionele wijze in de markt te zetten.

Nieuwe shirtsponsor heren Dash 2

Vorden - De heren 2 van de volleybalvereniging Dash heeft een nieu-
we sponsor. Vanaf deze week prijkt de naam Profile “de Fietsspecia-
list” op de nieuwe shirts van Heren 2.



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

Een aantal voordelen op een rij:

• standaard met sanitair en vloerverwarming
• hoogwaardige isolatiematerialen en 

HR++ glas (energielasten ± € 100,‐ per maand)
• onderhoudsvriendelijke materialen toegepast 

zoals Western Red Cedar, robuuste 
gevelstenen en keramische pannen

• uitbouwen voorzien van groene sedumdaken
• voorzien van erfafscheidingen voor en 

achter de woning (beukenhaag en 
hederaplanten met gaaswerk)

• voorzien van een bij de woning 
passende bestrating

• diverse standaard en individuele 
indelingsopties mogelijk

• oplevering begin 2012

Bijzonder wonen in 
een groene omgeving!

Start bouw: 21 maart a.s.

Het Karspel
Sarinkkamp Hengelo

Tel: (0543) 55 10 10
www.wbc.nl

Raadhuisstraat 9a, 7255 BK  Hengel
Tel: (0575) 46 55 25

www.gerritsmakelaardij.nl

Prins Bernhardweg 7, 7241 DH  Lochem
Tel: (0573) 22 24 44

www.thoma.nl

Nog enkele te koop!

Type Linde
vanaf € 177.000,‐ VON

multifunctioneel woningontwerp type Linde, geschikt voor jong en oud

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Vraag naar de vele mogelijkheden

Pelletkachels  
In Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk zijn pellet-kachels al jaren een begrip.
Nu de energieprijzen blijven stijgen, krijgen alternatieve manieren van verwarming
ook in Nederland steeds meer aandacht. Een van deze duurzame energiebronnen
is het stoken van houtpellets in speciale kachels

De Thermorossi pellet-kachels geven u de aangename vlammensfeer
van een houtkachel maar met een groot comfort en beter
energierendement als de conventionele systemen. 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Nieuw in onze showroom Hout pellet-kachels 

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

Bouwkundig Tekenburo
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact 
 verschijnt wekelijks 

in een oplage van 
ruim 50.000 ex. in de 

 volgende edities:

U wilt ook op 
deze pagina 
adverteren?

DAT KAN!
(0575) 55 10 10
Drukkerij Weevers

(0544) 37 13 23
Weevers Elna

BRONCKHORST NOORD

BRONCKHORST MIDDEN

BRONCKHORST ZUID

RUURLO

WARNSVELD

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SECRETARIAATSMEDEWERKER M/V
Omgeving Groenlo - Fulltime - vacaturenr.; VDB814663

Werkzaamheden;

Het betreft een tijdelijke parttime functie waarbij je bij voorkeur 

iedere dag een dagdeel werkt. Je ondersteunt het huidige team 

bij verschillende administratieve taken. Daarnaast ben je belast 

met het organiseren van reizen van collega’s. Je boekt daarbij 

vluchten, hotels en controleert reisschema’s.

Functie eisen;

- Minimaal MBO werk- en denkniveau;

- ervaring met hier boven genoemde werkzaamheden is een 

must;

- goede beheersing Engelse taal, Duits en/of Spaans is een pré;

- op korte termijn beschikbaar.

 

OPPERMAN STRATENMAKER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VMK814616

 

Werkzaamheden;

Wij zoeken een gemotiveerde aanpakker die ondersteunende 

werkzaamheden verricht. Hierbij moet je denken aan stenen 

kruien, stenen aangeven, voegzand invegen e.d. 

Functie eisen;

- Gemotiveerd;

- buiten werken;

- inzetbaar voor fysieke werkzaamheden.

MONTEUR GAS M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr.; VMK814409

 

Werkzaamheden;

Als monteur gas wordt je ingezet voor renovatie en nieuwbouw. 

De projecten zijn in regio Achterhoek, Liemers en Arnhem. Je 

bent verantwoordelijk voor het plaatsen van (hoofd) leidingen 

en ontkoppelen en inwerkingstellen van gasmeters.

Functie eisen;

- Technische kennis infra/installatie/electro;

- ervaring in vergelijkbare functie is een pré;

- rijbewijs B;

- in bezit van VCA of bereidheid te behalen.

INSTRUMENTENMAKER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VCP812169

Werkzaamheden;

Je werkzaamheden bestaan uit het assembleren, afregelen, 

kalibreren en testen van de instrumenten, het analyseren en 

oplossen van problemen in  geproduceerde instrumenten, het 

voorbereiden van de sys-teemtest voor de gehele order en 

alle verder voorkomende werkzaamheden. Bij aanvang word je 

intensief begeleid door een ervaren collega.

Functie eisen:

- MBO-niveau bijvoorkeur richting WTB;

- ervaring in soortgelijke functie is een pré.

CNC DRAAIER/FREZER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VVN813327

 

Werkzaamheden;

Wij zijn op zoek naar een CNC Draaier/Frezer. Naast het draaien 

en frezen moet je in staat zijn zelfstandig de machines in te 

stellen. Het betreft zeer afwisselend werk van enkele stuks tot 

kleinere series. Je bent bekend met Fanuc/Okuma besturingen. 

Functie eisen;

- Ervaring in soortgelijke functie;

- Bereidheid om in ploegendienst te werken.

Schildersbedrijf Antoon Snelder B.V. is een middelgroot bedrijf 
gevestigd in Drempt.

Voor de winkel en ter ondersteuning van het schildersbedrijf zijn 
wij voor 2 dagen per week op zoek naar een:

Medewerkster voor de winkel 
en licht administratieve werkzaamheden 

Uw schriftelijke reactie voorzien van CV kunt u richten aan 
Schildersbedrijf Antoon Snelder B.V., Zomerweg 37c, 6996 DP   
te Drempt. Email: info@antoonsnelder.nl.

Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met Sigrid 
Bremer-Snelder, tel. 0313 - 472107.

Ons adres is:
Zomerweg 37c info@antoonsnelder.nl
6996 DP  Drempt www.antoonsnelder.nl

Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening biedt 

verzorgingshuiszorg aan ruim 300 bewoners in een zestal zorgcentra. 

Daarnaast levert Markenheem ook thuiszorg en huishoudelijke zorg via 

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

onze cliënten een plezierige leefomgeving te bieden, waarbij persoonlijke 

aandacht en de wensen van onze cliënten centraal staan.

Markenheem is een veranderende organisatie met 500 medewerkers 

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

medewerkers plezier hebben in hun werk en dat zij optimaal 

gebruik kunnen maken van hun capaciteiten en ervaring.

Informatie over Markenheem, de functie en de procedure vindt u op www.markenheem.nl, onder ‘vacatures’.

Voor ons zorgcentrum Schavenweide te Doetinchem 
zijn wij per direct op zoek naar ervaren:

Verpleegkundigen (niveau 4) m/v
(Diverse contracturen mogelijk - 

tevens niveau Verzorgenden VIG met ambitie om Verpleegkundige te worden)

Medewerker Groepswonen (niveau 3) m/v

Vakantiekrachten m/v
Wij zijn op zoek naar vakantiekrachten in de zorg en technische dienst.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.



www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een bedrijf in de omgeving van Duiven zijn we op zoek 
naar een:

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST M/V
VVN813040 – Fulltime

Als commercieel medewerker binnendienst geef je telefonisch 
advies en zorgt voor het binnenhalen en verwerken van orders. 
Je stelt contracten op voor klanten en bewaakt alle actieve 
verkoopprocessen.

Wij zoeken een kandidaat die beschikt over een afgeronde MBO 
opleiding in commerciële richting. Je hebt aantoonbare affiniteit 
met verkoop en administratie, bent communicatief sterk en 
hebt een commerciële drive.

Indien je geïnteresseerd bent dan nodigen wij je van harte uit 
te reageren. 
Aanmelding of eventuele vragen kun je richten aan Vera Nagel. 
Telefoonnummer 0575 - 555518 of via E-mail: werk@eppd.nl
Op internet is Euro Planit te vinden via www.europlanit.nl

VISHANDEL “HENGEL” 
Voor de donderdag 
vrijdag en zaterdag zoeken wij een

MEDEWERKER(STER) 
Men kan ook reageren als niet alle dagen mogelijk is.

Voor de weekenden 
van april t/m oktober

LEUKE MEDEWERKER(STER) 
gezocht voor hulp op de kermissen

Tel. (06) 54 32 30 30
of schriftelijk Vishandel Hengel
Wassenaarweg 14
7021 PA Zelhem

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk
Gerrit Jolink

Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

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

 

 
 
Wij zijn een klein bouwbedrijf waar u terecht kunt 
voor alle voorkomende bouwwerkzaamheden. Wij 
zijn op zoek naar een ervaren en enthousiaste: 

 

TTiimmmmeerrmmaann  
 
Werkzaamheden: 
- Verbouw 
- Nieuwbouw 
- Klantenwerk 
 
Functie eisen: 
- Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde 

timmerman met ervaring 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Ervaring met klantenwerk 
- Goede communicatieve en sociale vaardigheden 
– Rijbewijs B 
 
Wij bieden: 
- Een goed salaris 
- Goede arbeidsvoorwaarden 
- Een prettige werksfeer 
- Mogelijkheid tot vast dienstverband 
 
Stuur of mail je sollicitatiebrief met CV naar: 
Bouwbedrijf Bouwmeister 
t.a.v. Robbie Bouwmeister 
Vierakkersestraatweg 45b 
7233 SH Vierakker 
e-mail: info@bouw-meister.nl 
 

Voor meer informatie, tel. nr. 0575-441609 

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

drukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Special



*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!
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Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 28 februari 2011 t/m zondag 6 maart 2011. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.
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