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Bankje rondom 
koningslinde
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en IJssel

Na jaren weer met 
de fiets er-op-uit... 
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Gezellig sfeertje 
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Jan Broekhof 
stopt na 36 jaar
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Via de ideële kringloopwinkel ‘De 
Werf’ bieden zij gebruikte goederen 
van goede kwaliteit aan tegen zeer 
vriendelijke prijzen. De kringloop-
winkel biedt niet alleen een zeer 
groot assortiment, het is ook een ont-
moetingsplaats voor veel Vordena-
ren. Zo heeft zij ook nog een sociale 
functie. Daarbij is de Werf een fijne 
plek om vrijwilligerswerk te doen. 
Dit blijkt ook wel uit het enthousias-
me waarmee men de handen uit de 
mouwen steekt.

De kringloopwinkel (Ideële kring-
loopwinkel ‘de Werf’) is er niet alleen 
dóór u, maar ook vóór u! De veiling-
commissie wil graag een positieve in-
vloed uitoefenen op de Vordense sa-
menleving en hoopt dat te realiseren 
door het exploiteren van een ideële 
kringloopwinkel en door deze spon-
soractie. 
Men is er zich van bewust dat vereni-
gingen en organisaties op dit moment 
moeilijke tijden doormaken. Subsi-
diekranen worden dichtgedraaid en 
burgers hebben door de economische 
situatie simpelweg minder geld te be-
steden. Dat is dan ook de reden dat 
men (Stichting de Veilingcommissie) 
dit jaar weer een deel van de inkom-
sten wil besteden aan de Vordense 
samenleving. Zij hebben daarom 
besloten 10.000 euro beschikbaar 
te stellen voor maatschappelijke of 
culturele organisaties die een sterke 
binding hebben met de voormalige 
gemeente Vorden.

Zij willen Vordenaren in de gelegen-
heid stellen hiervoor sponsorverzoe-
ken in te sturen naar de Veilingcom-
missie. De spelregels voor deze spon-
sorverzoeken worden vermeld op de 
website: www.veilingcommissie.nl.
Deze sponsorverzoeken kunnen tot 
uiterlijk 15 april worden ingestuurd. 
Op de meimarkt op 24 mei zal be-
kend worden gemaakt welke organi-
saties door de sponsoractie worden 
ondersteund.

Meimarkt
Over de meimarkt kan men op dit 
moment nog niet alles prijs geven, 
maar zeker is dat dit evenement 
jaarlijks gehouden zal worden. Ook 
deze markt moet een positieve im-

puls geven aan de Vordense samen-
leving. Daarom zullen er op het bui-
tenterrein kramen geplaatst worden 
waarin Vordense verenigingen, orga-
nisaties en particulieren zichzelf kun-
nen presenteren, informatie geven 
of producten verkopen. Maatschap-
pelijke organisaties, particulieren en 
verenigingen kunnen zich hiervoor 
aanmelden. Op de website vindt u 
hierover meer informatie.
Tenslotte kunnen mensen altijd tij-
dens openingstijden bellen voor het 
brengen (of laten afhalen) van goed 
verkoopbare artikelen of d.m.v. een 
telefonische afspraak (06-44629049). 

Meer informatie vindt u op de  website 
www.veilingcommissie.nl.

Veilingcommissie sponsort Vordense 
gemeenschap met 10.000 euro
Vorden - Net als vorig jaar wil het 
bestuur van veilingcommissie 
‘De Werf’ een deel van de gelden 
die zij ontvangt uit de verkoop 
van kringloopwinkel ‘De Werf’ 
schenken aan de Vordense bevol-
king.

Henk Vaags, voorzitter (links) en Jan Memelink, bestuurslid (rechts)

Liesbeth Geubels-Bakker en Jeroen 
Geubels zijn erg blij met de overstap 
naar Brand. Een aantal dagen voor 
de officiële opening toont Liesbeth 
de uitnodiging die naar de vaste gas-
ten van het etablissement ging. Die 
is verfraait met een fotocollage van 
Bakker en Brand. “Zeg nou zelf, dat 
past perfect bij elkaar.” Het logo, het 
glaswerk; een lust voor het oog, vindt 
ze. Volgens de horecavrouw is de 
keuze voor een biermerk niet te on-
derschatten. “Het biermerk zegt echt 
iets over de kwaliteit en de uitstraling 
van het bedrijf.”
De stijlvolle uitnodiging wekte in 
ieder geval de nieuwsgierigheid van 
een heleboel vaste gasten. Het café 
was zondag afgeladen vol. Onder 
het genot van Achterhoekse hapjes 
en natuurlijk de goudgele drankjes, 
werd de samenwerking gevierd. “We 
zullen ons opstellen als een waardig 
ambassadeur van Brand”, zo beloofde 
Jeroen voordat hij de tapkraan open 
zette.

In ruil daarvoor kan Bakker haar gas-
ten nu een zeer uitgebreide bierkaart 
voorhouden. Zo zijn er vijf bieren van 
de tap te verkrijgen en zullen er ook 
diverse seizoensgebonden bieren te 
verkrijgen zijn. Het personeel heeft 

een cursus gevolgd om de biertjes op 
de juiste manier te tappen en om er 
goede informatie over te geven. In 
het café en op het terras is het nu mo-
gelijk om uit een speciaal proefglas 
de verschillende soorten te proberen.

Verder is er bij Bakker de komende 
weken een speciaal Proeflokaal Menu 
te verkrijgen. 

Voor meer informatie daarover, 
zie de advertentie in Contact.

Vordense horecagelegenheid geselecteerd als officieel proeflokaal

‘De uitstraling van Brand past bij Bakker’
Vorden - Bakker en Brand: een 
gouden combinatie. Daar zijn ze 
bij de Vordense horecagelegen-
heid van overtuigd. Zondag 23 fe-
bruari werd onder grote belang-
stelling Bakker als proeflokaal 
van Brand geopend. Het hele jaar 
door kunnen gasten genieten van 
de vele soorten gerstenat die de 
Limburgse brouwer in haar as-
sortiment heeft.

Jeroen Geubels tapt een Brand biertje. Bakker is zondag officieel geopend als proeflokaal van de Limburgse brouwer.

www.d66bronckhorst.nl 

FLORYN
JONGE JENEVER
1 liter, van 12.49

voor 10,99
Max. 6 flessen per klant

Raadhuisstraat 24
7255 BN Hengelo Gld.
Tel. 0575-460561

 

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

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

Bij de Plus parkeert u voor de deur!

Geldig van 24-2-14 t/m 1-3-14

Varkenshaas
500 gram 

6.49



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

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

PUPPY TE KOOP

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

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

Hulp aangeboden voor huis-

houden, tuin, boodschap-

pen, hond uit laten e.d. 06 -

23254528

Hardloop Service Vorden

Voor iedereen, die wil begin-

nen met hardlopen, maar ook

voor gevorderde lopers die

zowel overdag als s‘avonds

willen hardlopen. Hardloopbe-

geleiding; ruime ervaring als

loper en als trainer coach; Ton

ten Have, Tel. 0575-55 28 27

of email: tenhave@beweegt.nl

Te huur CARNAVALSKLEDING

vanaf €10,00 DS Design

Molenkolkweg 33 Steenderen

0575 452001

Br.o.n.: 09-01, richten aan de

uitgever.

Gezocht : Opslagruimte plm

300 vierkante meter. tel

06-21944049

Inkoop oud goud
Beelden in brons

Occasions - Reparaties

Van uw 
oude trouwring 
maken wij een 

modern sieraad.
Atelier

Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8

Vorden
0575-550725

De oplossing om uw

afvalcontainer minder vaak te

laten ledigen:

Druk uw afval aan met de

Klikopress. Bel: 06-22045730

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Bent u met de VUT, maar bent

u niet futloos? Meld u aan als

vrijwilliger/ster voor het

Achterhoeks Museum

1940-1945 in Hengelo Gld.

www.museum40-45.com

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

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

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

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

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

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

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

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

19.30 uur.

Tandarts
Za. 1 en zo. 2 maart, P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. (0573) 45 25 13. 

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

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

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

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

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

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

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

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

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

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

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

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

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

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

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

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

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

Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

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

of (06) 22 92 96 30.

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

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

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

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 
Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of (0800) 02 30 550. 

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-
ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 2 maart gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk 
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 maart gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk 
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 2 maart, 10.00 uur, zangdienst.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 1 maart, 18.30 uur, woord en communieviering, 
vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker. 

R.K. kerk Vierakker
Zondag 2 maart 10.00 uur woorddienst, werkgroep.

Weekenddiensten

Dagmenu’s 26 februari t/m 4 maart
Dagmenu om mee te nemen € 7,75. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 9,00. Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.)
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 
uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 26 februari
Groentesoep / Hachee met rode kool en aardappelpuree

Donderdag 27 februari
1/2 Gegrild haantje met jus, appelmoes, frieten en rauwkost-
salade / Tiramisu met slagroom

Vrijdag 28 februari
Mosterdsoep / spaghetti met gerookte zalm, room, Parmezaanse 
kaas en rauwkostsalade

Zaterdag 1 maart (alleen afhalen / bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade / 
IJs met slagroom

Maandag 3 maart
Gesloten

Dinsdag 4 maart
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slagroom

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

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

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

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

Alleen op afspraak.

Peter
40 jaar

De maand februari

Daar word je vrolijk van!

10% op alle
uitnodigingen

Lisa 6 jaar!

UITNODIG ING

Caravanstalling te huur, omg.

Hengelo Gld 06-51108743

Te huur  stalling voor caravan

in buitengebied Zelhem.

Telnr. 06-21805548



Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.
Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

de specialist voor uw gebitsp
roth

es

e

Adinda Brugman
Tandprothetische praktijk

Kastanjelaan 11b
Hengelo Gld.
0575 46 26 40
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

Wij willen u bedanken voor de hartverwarmende 
belangstelling en de vele kaarten na het plotselinge 
overlijden van onze zorgzame moeder en lieve oma

Bertha Meulenbrugge-Norde

Het is goed te weten, dat zij bij zoveel mensen geliefd 
was. Voor altijd in ons hart en wij zien vele gouden  
draden van haar schitteren.

 Kinderen en kleinkinderen
Meulenbrugge

Hengelo Gld
Februari 2014

Administratiekantoor     WASSINK

Verzorging
Belastingaangifte

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

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

info@administratiewassink.nl
www@administratiewassink.nl

Bakker Proefl okaal Menu
Tot 30 april elke week een nieuw menu

Champignons Dordogne
in bierbeslag met warme knofl ooksaus of

Italiaanse hamsoorten, Waldorfsalade & brood & boter
xxx

Zalm met witte wijn, bieslooksaus of
Wienerschnitzel met roomsaus

xxx
Dessert: Proeverij van onze chef

prijs: € 23,50
Reserveren gewenst: info@bakker.nl of 0575 - 551312

Dorpsstraat 24 | Vorden | www.bakker.nl

menu
 tot

 

3 m
aar

t:

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
die wij mochten ontvangen na het overlijden van 
mijn man, onze vader - opa en oude opa

Albert Willem Aalderink

betuigen wij onze oprechte dank.

G.J. Aalderink-Bobbink
kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen

Hengelo, februari 2014

Maud
Geboren op 15 februari 2014

Het is en blijft een wonder....

Dochter en zusje van

Arend Jan Groot Jebbink

Cindy Wentink en Dione

Beeklaan 34

7234 SL Wichmond

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

DE LEKKERSTE!!!
Bildtstar aardappelen van de klei

2e zak voor de halve prijs
zoete/sappige 
Navel sinaasappelen 10 voor € 2.49
ZE ZIJN ER WEER!!!
Hollandse komkommers p/st € 0.69
Deze week... bij een besteding van ¤ 7.50
750 gram voorgegaarde piepers GRATIS OP=OP

Maaltijdkoopje! 
onze bekroonde Erwtensoep of Bruine bonensoep

2 grote bekers met GRATIS rookworst € 10.00

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

Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 4 maart 2014

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

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

Deze week 
 per bos €

voor € en voor €

€  per stuk
en voor €

Iedere week voor maar €  
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runderhamburgers

4de gratis

SPECIAL

Uienkruier

100 gram 155

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham

gratis 100 gram beenhamsalade

KEURSLAGERKOOPJE

Varkens
oesters

4 stuks 595

MAALTIJDIDEE

Hachee 
kant & klaar

300 gram 298
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax 0575-55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl



Erkend Reparateur Rietman Auto-
banden werkt met Requal onderde-
len. Deze zijn gemiddeld 30 % goed-
koper dan de reguliere A-merken, 
terwijl de kwaliteit uitstekend is. De 
diverse lijnen worden geproduceerd 
door Europese fabrikanten en alle 
Requal onderdelen worden geleverd 
met twee jaar garantie.
De firma Rietman nam deel aan de 
actie ‘Requal betaalt uw rekening!’. 
“Die actie houdt in dat gedurende de 
maanden december en januari alle 
klanten, die bij Rietman de auto aan-
boden voor onderhoud, kans maak-
ten op het aankoopbedrag, met een 
maximum van 250 euro, terug te 
verdienen,” legt Sander Mekers uit. 
Hij is van Growa Automaterialen 
Lochem, het bedrijf waar Rietman 
de onderdelen van Requal afneemt. 
Klanten mochten een deelnamefor-
mulier invullen, daar een kopie fac-
tuur aan toevoegen en in de Requal 
verzamelbox achterlaten. “Uit die 
bak hebben we een kaartje getrokken 
en zij, Henri en Nynke Bultman uit 
Varssel zijn de gelukkige winnaars. 
Zij krijgen vanmiddag 250 euro con-
tant overhandigd.”
Het echtpaar Bultman is vaste, tevre-
den klant van Rietman. “Altijd kun 

je hier aankloppen en ze helpen je,”
vertelt Henri over de service. “We
hadden een lekke band, het was na 
sluitingstijd. Dat is niet de bedoeling
natuurlijk, maar dan bel je even en
het is voor elkaar.”
Rik Rietman overhandigde Henri
Bultman de enveloppe met 250 euro.
Sander Mekers mocht de bloemen
overhandigen aan Nynke Bultman.
Rietman Autobanden biedt een groot
assortiment autobanden voor perso-
nenauto’s, bedrijfswagens, caravans
en aanhangers. De zomer- en winter-
banden kunnen bij Rietman snel en
voordelig worden gewisseld, waarbij
eveneens de opslag van de niet in ge-
bruik zijnde set banden kan worden
verzorgd. Zij hebben eveneens een
mooi aanbod aan occasions.

Rietman Autobanden, Slotsteeg 18,
7255 LH Hengelo Gld. is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 8.00-
17.30 uur en zaterdag van 9.00-13.00
uur. Voor ’s avonds of zaterdagmid-
dag kan een afspraak worden ge-
maakt. 

Informatie via telefoon (0575) 462779,
e-mail info@rietmanautobanden.nl, 
of site www.rietmanautobanden.nl.

- Advertorial -

Actie Erkend Reparateur 
Rietman Autobanden 
 leverde 250 euro op

Hengelo - In de maanden december en januari hield Rietman Auto-
banden samen met hun leverancier Growa de actie ‘Requal betaalt uw
rekening!’, waarbij het factuurbedrag van een onderhoudsbeurt of 
reparatie kon worden terugverdiend. Uit de stapel deelnemers werd
een kopiefactuur gehaald. Henri en Nynke Bultman uit Varssel waren
de gelukkigen.

Rik Rietman, Henri Bultman, Nynke Bultman en Sander Mekers.

Deze bank is gemaakt en geplaatst
door vrijwilligers van de Kranenburg.
Het bestuur van Kranenburgs Belang
is deze mensen zeer dankbaar voor 
hun inzet.

Bankje rondom koningslinde

Kranenburg - Kranenburgs Be-
lang heeft een bankje geplaatst 
rondom de koningslinde die vo-
rig jaar geplant is bij het kloos-
ter.

Het lukte WSV de eerste set gelijk om 
de druk bij Dash te leggen, met een 
goede service druk en met een goede 
blokkering was het moeilijk scoren. 
Hierdoor keken de Vordenaren de 
hele set tegen een achterstand aan. 
Anouk Nijbroek werd aan het eind 
ingewisseld voor haar serve en dit 
pakte goed uit. Met een mooie ser-
viceserie kwamen ze steeds dichterbij 
WSV. Helaas kwam de inhaalrace te 
laat, de eerste set werd nipt verloren 
met 25-23.

In de tweede set werd er afgesproken 
om scherper te beginnen, het einde 
van de eerste set vast te houden. Dit 
was nodig, wilden ze een punt mee 
nemen naar het achtkastelendorp. 
Maar ook deze set werd Dash direct 
onder druk gezet en konden ze geen 
vuist maken tegen het aanvalsgeweld 
van de tegenstander. Maike van Mou-
rik scoorde nog veel ballen via het 
midden, maar dit was niet genoeg 
voor een setwinst, ze verloren de set 
met 25-19.

De derde set moest er iets gebeuren, 
er werd begonnen met een andere 
opstelling en dit leek de ommekeer 
voor de Vordenaren. Met een goede 
servicedruk van Kelly Harbers werd 
een flinke voorsprong opgebouwd. 
Warnsveld had weinig in te brengen 
en ook de wissels en time-outs hiel-
pen niet. Er werd flink gebaterd aan 
Vordense zijde en deze set werd te-
recht gewonnen met 16-25.
Iedereen aan de kant van Dash was 
blij met een punt van de koploper. 
En wanneer het niveau van de derde 
set werd vastgehouden kon hier mis-
schien nog wel meer gehaald wor-
den. Helaas lukte dit niet, WSV is niet 
voor niets koploper en knalde er weer 
vanaf het eerste punt in. Dash kwam 
op een flinke achterstand, maar toen 
werd er een flinke fout gemaakt door 
de wedstrijdleiding. De trainer van 
Dash, Henk Wahl, reageerde fel op 
de scheidsrechter waardoor hij ie-
dereen in de sporthal ‘De Kei’ wak-
ker schudde. Er werd hierdoor nog 
harder gevochten voor ieder punt en 

langzaam maar zeker kwam Dash 
steeds dichterbij. Een bloedstollend 
einde van deze set met nog steeds een 
goede servicedruk van de rood-zwar-
ten joeg de foutenlast van Warnsveld 
omhoog. Hierdoor werd deze set bin-
nengesleept met 26-28. 
Dash kon het geluk niet op, er was 
nu al een beter resultaat neergezet 
dan in de thuiswedstrijd. Aan beide 
kanten van het veld werd er voor 
elk punt geknokt, mede door een 
verwoestende serve serie van Deb-
bie van der Vlekkert kon er gewis-
seld worden met een 4-8 voorsprong. 
WSV kwam nog even terug, maar de 
zeer sterk spelende Maike van Mou-
rik zorgde hierna voor een flinke en 
onoverbrugbare voorsprong voor de 
Vordenaren. De vijfde set werd ge-
wonnen met 11-15 en hiermee werd 
ook de wedstrijd gewonnen, van de 
koploper! 

De Vordenaren lieten het volkslied 
horen in Warnsveld en gingen trots 
met 3 punten naar huis. Er zal nog 
lang worden na genoten van deze 
heerlijke overwinning. Zaterdag 1 
maart moet er een inhaalwedstrijd 
gespeeld worden tegen Ormi dames 
1 uit Epe. Deze wedstrijd wordt om 
17.30 gespeeld, Ormi staat op dit mo-
ment elfde, dus hier gaat Dash weer 
keihard hun best doen om de winst 
te behalen.

Bloedstollende streekderby 
gewonnen door Dash
Vorden - Zaterdag 22 februari 2014 stond de derby WSV – Dash op het 
programma. De Warnsveldse dames stonden eerste op de ranglijst 
en Dash negende, thuis in Vorden was deze ontmoeting na een span-
nende pot geëindigd in een 1-3 verlies voor de Vordenaren. Helaas 
moesten ze nu met een kleinere selectie naar Warnsveld, aangezien er 
twee dames op vakantie waren en er nog steeds een blessure is. Er was 
dus niks te verliezen voor Dash en met dit gevoel werd er ook begon-
nen aan de wedstrijd.

Vraag: wat is een duo-fiets? Dat is een 
dubbele fiets, waarop twee personen 
naast elkaar, dus niet zoals op een 
tandem achter elkaar, een fietstocht 
kunnen maken. Een bescheiden mo-
tor helpt met trappen en de begelei-
der is een vrijwilliger die stuurt en 
op het verkeer let. Omvallen kan niet 
en er kan volop worden genoten van 
de omgeving. In steeds meer plaat-
sen wordt als een sociale voorziening 
zo’n duo-fiets aangeschaft en ook in 

zorginstellingen is het een heel popu-
lair vervoermiddel waar veel mensen 
plezier aan beleven.
 
Op onze verlanglijst 
Kunt u zich voorstellen dat het be-
stuur Stichting Welzijn Vorden ook 
voor Vorden graag zo’n duo-fiets zou 
willen aanschaffen? Temeer, omdat 
we al een lijstje hebben van vrijwil-
ligers die bereid zijn als begeleider 
tochten te maken met de mensen die 

dat graag willen? We zonden daarom 
onlangs een brief naar een aantal Vor-
dense bedrijven en instellingen met 
verzoek om een bijdrage en kregen 
al toezeggingen voor de aanschaf van 
de duo-fiets voor In totaal rond 1.500 
euro. Daarbij zit bijv. een bedrag van 
een tweetal bedrijven in Vorden, 
maar ook het bedrag dat de leden van 
de actieve afdeling Vorden van ‘Vrou-
wen van Nu’ via een collecte bijeen 
hebben gebracht. Ook van de Markt-
vereniging Vorden, die graag plaatse-
lijke goede doelen steunt, werd een 
bijdrage ontvangen. Maar ondanks de 
hoge korting die de Vordense fietsen-
leverancier verleent, komen we nog 
een bedrag tekort van ongeveer 5.000 
euro. Daarom willen we graag via 
deze oproep in ‘Contact’ allereerst de 
ondernemers in ons dorp vragen met 
een bijdrage dit sympathieke project  
te steunen. Bijvoorbeeld omdat het 
jaar 2013, ondanks de crisis, toch een 
goed jaar is geweest. Of omdat u iets, 
bijv. een jubileum, te vieren hebt. Of 
omdat een voor uw bedrijf belangrijk 
project is afgerond en u daarom de 
Vordense gemeenschap met een gift 
wilt verrassen. En natuurlijk zijn ook 
bijdragen van particulieren heel wel-
kom. 
Intussen hebben zich belangrijke ont-
wikkelingen voorgedaan. Onze Stich-
ting Welzijn Vorden is in gesprek met 
Stichting Activiteiten de Wehme. Het 
uitgangspunt is om met gezamenlij-
ke inzet een zo groot mogelijk profijt 
van deze duo-fiets te creëren voor de 
inwoners van Vorden als ook voor de 
bewoners van de Wehme. Het samen 
doen geeft een geweldige impuls.”
Als de duo-fiets straks in gebruik is 
en veel mensen dan een bijna verge-
ten droom in vervulling zien gaan 
dan is het een mooie gedachte dat 
ook u of uw bedrijf dat mede moge-
lijk hebt gemaakt. Ons banknummer 
is 3664.15.123 ten name van de Stich-
ting Welzijn Vorden. Wilt u vooral 
bij uw gift vermelden: bijdrage Duo-
fiets. Bij voorbaat hartelijk dank.

Stichting Welzijn Vorden

Na jaren weer met de fiets er-op-uit… 
een droom?

Vorden - Wie er regelmatig met de fiets op uit trekt kan het zich niet 
goed voorstellen. Kan zich niet indenken dat je niet meer kunt genie-
ten van een tochtje door je eigen dorp. Of fietsend boodschappen gaan 
doen. Of met eigen ogen het gerenoveerde dorpscentrum bekijken. Of 
door de buurtschap rijden waar je vroeger hebt gewoond. Veel mensen 
kunnen het niet meer, gewoon omdat fietsen voor hen te gevaarlijk 
is geworden. Dat overkomt vooral oudere inwoners van ons dorp. En 
daarom heeft het bestuur van de Stichting Welzijn Vorden, de stich-
ting die zich inzet  voor welzijn, zorg en wonen van de inwoners van 
Vorden, een plan. Het plan van de duo-fiets.

Eindelijk weer eens een fietstocht maken in je eigen dorp… dat is -met uw hulp- straks 
hopelijk weer voor velen mogelijk met de duo-fiets.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NLCatering  Workshops  Verjaardag- en Kinderfeestjes  BBQ en Buffetten



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

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

(bromfiets)Rijbewijs A M

UW BOEKHOUDING ONLINE ZELF VERWERKENUW BOEKHOUDING ZELF ONLINE VERWERKEN
ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR 

VIA HET DOOR ONS
GRATIS

VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA.
BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

WINTERBANDEN
TEGEN 

SCHERPE PRIJZEN

GRATIS
wintercheck

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

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

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

Woensdag 5 maart om 19.00 uur
Eetcafé De Groes, Stationsstraat 2, 7021 CK Zelhem

Maandag 3 maart om 19.00 uur
Hotel Restaurant ‘t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, 7131 LA Lichtenvoorde

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij. Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL Let op! Woensdagmiddag gesloten.
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en aktie’s!

Kado tip! Doe het met een streekproducten pakket!
Heerlijke Kanzi appelen nu kilo 0.99

Handperen Conference kilo 0.79
Sappige perssinaasappelen 10 voor 1.49

Zuurkool uit ‘t vat 500 gram 0.49
Volop schorseneren, pastinaken, raapstelen

Nu volop Pootaardappelen
Aardappelen o.a. grote Bildstar of Victoria 10 kilo 2.50

Vanaf woensdag 26-02-2014*Vers & voordelig!

Vanaf woensdag 26-02-2014



Het wijkteam bestaat uit 
vakmensen, die zich met 
hart en ziel inspannen 
voor mensen die zorg no-
dig hebben, dichtbij en 
om de hoek. Met achter 
dat wijkteam een deskun-
dige en betrouwbare orga-
nisatie. De mensen in het 
team hebben al jarenlang 
goede contacten met huis-
artsen en ziekenhuizen, 
zodat zorg snel geregeld 
is. Het is een wijkteam 
van zeer betrokken men-
sen. Dat betekent dat 
klanten zoveel mogelijk 
dezelfde gezichten zien en 
dezelfde personen aan de 
telefoon krijgen. Sensire is 
24 uur per dag bereikbaar 
voor verpleegkundige 
zorg en informatie. Ook 
in de nacht en bij alar-
mering. Juist dat zijn de 
momenten waar het vaak 
op een snelle en alerte 
reactie aankomt. Sensire 
regelt veel, zodat de zorg 
waar behoefte aan is snel 
geregeld wordt, inclusief 

de aanvraag bij het indi-
catie- orgaan. Het wijkver-
pleegkundig spreekuur is 
er voor iedereen en het 
is gratis. Hier kan men 
terecht met vragen over 
bijvoorbeeld wonen, wel-
zijn en zorg. Samen wordt 
bekeken waar mogelijkhe-
den zijn en gezocht naar 
een passende oplossing. 
Het spreekuur wordt ge-
houden door wijkver-
pleegkundigen; Nienke 
Vinke, Wilma Draaijer, 
Pieter Marsman, Lianne 
Jansen en Anje Baas. Ie-
dere woensdagochtend 
van 8.00 tot 12.00 uur is er 
een wijkverpleegkundig 
spreekuur bij het Gezond-
heidscentrum, Zutphen-
seweg 23A. Men kan op 
werkdagen een afspraak 
maken via (0314) 35 61 05. 
Ook kan men altijd bellen 
naar het algemene num-
mer bellen 0900 – 88 56 
(10 ct/min). 
Voor meer informatie kijk 
op www.sensire.nl.

Sensire wijkzorg 
Vorden
Vorden - Sensire start woensdag 5 maart 2014 met 
een wijkverpleegkundig spreekuur in Vorden in 
het Gezondheidscentrum aan de Zutphenseweg 
23A. Hier kan men terecht voor persoonlijk ad-
vies over bijvoorbeeld wonen, welzijn en zorg. 
Met het spreekuur wil Sensire het de inwoners 
van Vorden zo makkelijk mogelijk maken om ad-
vies in te winnen.

Een rare vraag, denkt u misschien. 
Maar u kent toch het verhaal uit de 
Bijbel over de barmhartige Samari-
taan? Een man – vertelt Jezus aan 
zijn discipelen – lag aan de kant van 
de weg. Beroofd en neergeslagen door 
rovers. Een Samaritaan – in die tijd in 
Israel een allochtoon – tilt de gewon-
de man op zijn ezel en brengt hem 
naar een herberg. Betaalt zelfs voor 
zijn verzorging. Mooi verhaal.
Ook in deze tijd zijn er Samaritanen, 
maar nu heten ze mantelzorgers. 
Als familie, vrienden of buren hel-
pen ze belangeloos mensen die, door 
een handicap of hoge leeftijd, aan de 
kant van de weg zijn geraakt. Ik ken 
in Vorden een paar van die helpers, 
want op verzoek van de Stichting 
Welzijn Vorden heb ik vorig jaar en-
kele van hen geïnterviewd. Mensen, 
die eenzamen bezoeken en hen door 
hun aandacht een beetje gelukkiger 
maken. Of een wandelingetje met 
iemand maken. Of boodschappen 
voor hen doen. Die bijvoorbeeld een 
alleenstaande met hun auto voor een 
bezoek naar het ziekenhuis brengen. 
Hem of haar daar één maar soms ook 
twee of drie uur begeleiden langs de 
diverse afdelingen. Of in de hal op 
hen wachten. Voor eigen rekening 
een kopje koffie drinken. En ook nog 
een eigenlijk te geringe vergoeding 
ontvangen voor de autokosten. Ge-
woon omdat ze het fijn vinden om, 
net als die Samaritaan uit de gelijke-
nis, iets voor anderen te betekenen. 
Hoe ik op dit onderwerp kom? Ik 
hoor en lees veel over de plannen van 
den Haag en van de gemeenten om 
ouderen en mensen met een minder 
zwaar zorgpakket gewoon thuis te 
laten blijven tot familie, kennissen 
of buren hen te hulp schieten. De 
‘endskamer’, zoals je die nog in Gel-
selaar in boerderij de Erven Brooks 
kunt zien, wordt al heel lang niet 

meer gebouwd. In die speciaal aan de
boerderij gebouwde kamer woonden
vroeger de oude boer en zijn vrouw,
wel zelfstandig maar toch nog als le-
den van het gezin. Inderdaad: tot hun
‘end’. Ook een mooi verhaal uit het
verleden.
Maar ook de nieuwe ‘endskamers’, 
waarvan er in de vorige eeuw hon-
derdduizenden zijn gebouwd in
verzorgings- en verpleeghuizen heb-
ben hun tijd gehad. Ze zijn te duur
geworden. In de komende vijf jaar 
– voorspelt een deskundig bureau –
zullen in ons land zeker vijfhonderd
van deze verzorgingshuizen verdwij-
nen. Deze kamers of woningen zijn
namelijk voor veel mensen met een
bescheiden pensioen niet meer te be-
talen. En je krijgt er bovendien zelfs
bijna geen indicatie meer voor om
daar te mogen wonen. 
En zo groeien we naar een land en
een gemeente waar eigenlijk geen
plaats meer is voor een steeds grotere
groep vooral ouderen die thuis hulp
nodig hebben. Maar dan is er wel 
de vraag die boven dit artikel staat. 
De vraag: zijn er straks eigenlijk wel
genoeg barmhartige Samaritanen 
(of Samiritaansen) om die heel snel
groeiende groep van ouderen de hel-
pende hand te bieden? 
Op de vraag hoeveel miljarden er
door deze nieuwe regeling kun-
nen worden bespaard, kunnen de 
rekenmeesters in den Haag precies
antwoord geven. Maar op de vraag 
of er straks wel genoeg mensen zul-
len zijn die hun medemensen willen
helpen, weet niemand het antwoord.
Dat gokken we maar. En dat is géén
mooi , maar eigenlijk een heel triest
verhaal.

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35
Vorden

Zijn er straks wel genoeg Samaritanen?

Het Reumafonds strijdt voor een beter le-
ven met reuma nu en een leven zonder 
reuma in de toekomst. We geven voor-
lichting, ondersteunen patiëntenactivitei-
ten en komen op voor de belangen van 

mensen met reuma bij politiek en zorg. 
Het fonds krijgt hiervoor geen subsidie 
van de overheid en is dus volledig afhan-
kelijk van giften van particulieren en be-
drijven. Als collectant of mede-organisa-

tor van de collecteweek bent u dan ook 
van groot belang.
Geef het Reumafonds zo snel mogelijk 
door dat u wilt meehelpen aan ons doel 
om mensen met reuma een beter leven te 
geven. Bel voor meer informatie met: Ina 
Bloemendal 0575-551092 of met het Reu-
mafonds in Amsterdam: 020-5896471. 
U kunt ook een mail sturen naar: 
vrijwilligers@reumafonds.nl.

Reumafonds zoekt collectanten in Vorden en Kranenburg
Vorden/Kranenburg - Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Vor-
den en Kranenburg en heeft u daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar? 
Word dan collectant of medeorganisator voor de collecteweek van het Reuma-
fonds van 10 t/m 15 maart 2014.

STUUR UW PERSBERICHT NAAR 

REDACTIE@CONTACT.NL  

DEADLINE: VRIJDAG OM 12.00 UUR.

Palm krat
24 fl esjes à 25 cl
of Hertog Jan 
krat 24 fl esjes à 30 cl
  Maximaal 3 kratten per klant

2 VOOR

3.99
Douwe Egberts
Koffi e
Décafé, Mildcafé, Aroma Rood,
Blond of Donker snelfi ltermaling
of Aroma rood grove maling, 
pak 250 gram,
combineren mogelijk  
2 pakken
5.44-5.58

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

10.89 
14.39-14.99

9.95
KIST 15 KILO 17.95

PLUS 
Hand- perssinaasappelen
Kist 15 kilo

€ 8 KORTING
februari februari MAART
27 28  1

PLUS Spareribs
Indisch of Piri Piri  
Per 500 gram 2.99

500 GRAM 4.99

donderdag vrijdag zaterdag

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; 
kijk voor overige voorwaarden op www.plus.nl/nergensgoedkoper.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen 
bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

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

Geldig in week 9 (zondag 23 februari t/m zaterdag 1 maart 2014) 



“Laten we er nu met zijn allen voor 
zorgen dat het ook het kloppend hart 
van het dorp Vorden blijft”, zo sprak 
Reinier Gosselink bij die gelegenheid. 
Voor de stichting was het vanaf dat 
moment alle hens aan dek om de be-
groting in de toekomst ook sluitend 
te houden.

Robert Visschers: “We hebben een 
programmacommissie ingesteld die 
als doel heeft om middels het organi-
seren van evenementen ook inkom-
sten te genereren”. De commissie is 
een afspiegeling van de gemeenschap 
in Vorden. Ze bestaat uit de vrijwilli-
gers Will(emijn) Kolenbrander (Kunst 
Bronckhorst en Vorden), Lotte van 
Dam (theater en dans), Marie- Tthe-
rese Kleijberg (bijeenkomsten/acti-
viteiten), Wim Besselink (jeugd en 
jongeren), Paul Koopmans (jongeren-
werker), Paul Bunkers (muziekver-
eniging Harmonie Vorden), Jan Hol-
trigter (bestuurslid Stichting het Kul-
turhus en PR), Heino van Benthem 
(VVV), Marieke Beerten (bibliotheek), 
Boudewijn Kortboyer (beheerder Het 
Kulturhus). 

Robert Visschers (voorzitter van de
programmacommissie): “Wij willen 
elke tweede zaterdag van de maand 
een activiteit organiseren. Zo is er
zaterdag 8 maart een optreden van 
het Brook Duo. Deze avond is overi-
gens al uitverkocht. Momenteel zijn 
we volop bezig om het programma 
voor de resterende maanden in te 
vullen. Zo hopen we het programma
‘Vorden draait deur’ te presenteren.
Een avond waarbij alle culturele ver-
enigingen die hun repetities in het
Kulturhus houden zoals bijvoorbeeld
de muziekvereniging, mannenkoor, 
huisvrouwenorkest e.d. , zich die be-
wuste zaterdag kunnen presenteren.
Ook willen we een avond met optre-
dens van de diverse bands die Vorden
rijk is, met muziek voor jong en oud.
In juli en augustus wil de commis-
sie initiatieven ontplooien om ook 
de toeristen die Vorden in de zomer-
maanden bezoeken, naar het Kultur-
hus te lokken. Wij worden bij ons
werk ondersteund door jongerenwer-
ker Paul Koopmans. Hij denkt speci-
aal richting de jeugd van Vorden, met
ons mee”, aldus Robert Visschers.

Activiteiten Kulturhus 
Het Dorpscentrum
Vorden - Zoals bekend ontvangt Kulturhus Het Dorpscentrum vanaf
2014 geen gemeentelijke subsidie meer. Daarmee zijn de jaarlijkse
inkomsten van de Stichting Kulturhus Vorden met 120.000 euro ver-
minderd. Voorzitter Reiner Gosselink vertelde bij de heropening van
het ‘verbouwde’ Kulturhus (november 2013) dat Kulturhus Het Dorps-
centrum voor de komende tien jaar klaar is.

Het team uit Raalte was de onbetwis-
te winnaar. “We hebben ons lesje 
geleerd en weten nu wat ons te doen 
staat om de eer van Vorden hoog te 
houden”, zegt René van der Veer, or-
ganisator van de quiz.

Er zijn ook deze keer weer vijf spel-
rondes, vooral geluidsfragmenten 
door popprofessor Tom Blomberg 
geselecteerd. Alle rondes hebben een 
thema, die nu nog geheim zijn.

Tom Blomberg is bekend als radio-
presentator en producer bij de NOS. 
Hij was jarenlang de rechterhand
van diskjockey Frits Spits die onlangs
stopte op Radio 2.
Meedoen kun je door je aan te melden
bij ’t Proathuus. Dat kan telefonisch
of via een mail naar info@proathuus-
vorden.nl. De kosten per deelnemer
zijn € 2,50. Wie een gezellige en leer-
zame avond wil hebben moet zeker
komen. Het begint om 20.00 uur.

Popquiz van Tom Blomberg
Linde - Op zaterdag 8 maart is het weer zover. Dan gaat voor de tweede 
keer de Popquiz van Tom Blomberg van start in ’t Proathuus in het 
buurtschap Linde. De eerste keer in november was een groot succes, 
er waren 14 teams die streden om de eer popkenner in de Achterhoek 
te zijn.

Kunstenares Roelien de Lange expo-
seert met kleurige schilderijen zoals 
dolfijnen in de zonondergang, fla-
mingo’s in een groenblauwe zee, een 
Boeddha met paarse herfstasters en 
abstracties in vurige kleuren. 
Op haar vele reizen leerde zij van 
Maori’s in Nieuw Zeeland en onder 
andere van Indianen in Amerika om 
met natuurlijke materialen zoals 
vogelvleugels, leer, hout en botten, 
kunstwerken te maken die door de 
Indianen krachtschilden genoemd 
worden. 
In ruim 30 jaar kreeg Roelien de Lange 
internationale bekendheid door haar 

verfijnde textielkunstwerken. Ze ex-
poseerde veel, zoals in het Nijmeegs 
museum, in de Van Reekum Galerij 
in Apeldoorn en in de Henderson Art 
Galery in Monterey, Californië. Door 
haar reizen, kunst, lezingen, boeken 
en werk met de Indianen kwam zij in 
het TV-programma de Stoel, bij Sonja 
Barend en in veel radioprogramma’s. 
Een expositie van een ervaren en 
veelzijdige kunstenares, die beslist de 
moeite waard is. Haar boeken zijn ter 
plaatse verkrijgbaar.

De kunstexpositie bij Waterschap 
Rijn en IJssel is tot 31 maart te zien 

op werkdagen van 08.00 tot 17.00 
uur. Het gebouw is bereikbaar vanaf 
de rotonde Energieweg, Doetinchem. 

Meer informatie over de kunstenaar 
via haar website: 
www.roeliendelange.nl

Kunst bij Waterschap Rijn en 
IJssel
Doetinchem/Vorden - Het mooie kantoor van Waterschap Rijn en IJs-
sel op de hoek van de Liemersweg en Energieweg, is tijdens kantoor-
uren voor iedereen toegankelijk. De hal van het kantoor is een open 
ruimte met veel licht. Vanaf de ingebruikname van het waterschaps-
kantoor wordt de hal dan ook gebruikt voor tentoonstellingen. De 
tentoonstellingen variëren van werk van kunstenaars uit het werkge-
bied van het waterschap en uitingen van medewerkers tot kaarten en 
andere stukken uit het eigen waterschapsarchief. Tot eind maart is de 
kleurige kunst van Roelien de Lange uit Vorden te zien.

Een voor velen vertrouwd beeld! En 
toch iedere keer weer verrassend, 
want zowel de deelnemende galeries 
als ateliers slagen er telkens weer in 
om u, het publiek te boeien en dich-
ter bij kunst te brengen met werk van 
interessante, bevlogen kunstenaars 
waarmee u in gesprek kunt gaan.

Ditmaal is er geen startpunt met 
een overzichtstentoonstelling van 
alle deelnemende locaties. De KZV-
locatie, Dorpsstraat 9 is verkocht 
en per 1 maart moet KZV het pand 
verlaten hebben. Maar vanaf heden 
is al wel het kleurrijke KZV-Infoblad 
met daarop een plattegrond van de 
route en informatie over de deelne-

mende kunstenaars af te halen bij 
VVV-Vorden, Kerkstraat 1B, Galerie 
De Burgerij, Zutphenseweg 11 en Ga-
lerie Agnes Raben, Nieuwstad 20 en 
ook op de KZV-website vindt u deze 
informatie. 
Op 9 maart zijn de KZV-Infobladen 
op álle deelnemende locaties verkrijg-
baar.

Wat is er te zien?
Er wordt een grote diversiteit aan he-
dendaagse beeldende kunst en vorm-
geving geboden, van schilderijen en 
tekeningen in diverse technieken 
tot fotografie, van sculpturen en ob-
jecten in brons tot sieraden en glas-
kunst, zowel figuratief als abstract.

In Beeld
Op zaterdag 31 mei a.s. levert Kunst-
ZondagVorden haar bijdrage aan het 
evenement VanVordenVoorVorden 
door een KunstZondagVorden-Etala-
geroute uit te zetten. Een twaalftal 
winkeliers is hiervoor door voorzitter 
Will(emijn) Colenbrander al bena-
derd en hebben hun medewerking 
toegezegd. Het  4xV feest wordt ge-
organiseerd ter gelegenheid van de 
heropening van het centrum van 
Vorden. KZV zal reeds vanaf 22 mei 
a.s.de diverse etalages inrichten om 
zo het centrum van Vorden al kunst-
minded te maken. Bijna alle aan deze 
KZV-Etalageroute deelnemende ga-
leries en ateliers zijn op 31 mei van 
11.00 tot 17.00 uur geopend.

Het bestuur en de KunstZondagVor-
den-deelnemers heten u graag van 
harte welkom op KZV 9 maart a.s. en 
op 31 mei a.s. van 11.00 tot 17.00 uur. 
www.kunstzondagvorden.nl

Vertrouwd, Verrassend en Kleinschalig

KunstZondagVorden 9 maart
Vorden - Zondag 9 maart 2014 vindt alweer de 30ste editie van Kunst-
ZondagVorden plaats, de viermaal per jaar gehouden kunstroute 
langs ateliers en galeries in Vorden-dorp en haar buitengebied heeft 
zich inmiddels op de landelijke kunstkaart geplaatst! Van 11.00 tot 
17.00 uur zullen de deelnemende galeries en ateliers de KZV-vlag weer 
laten wapperen om het publiek welkom te heten.

“We bespreken dan de actuele ge-
meentepolitiek aan de hand van de 
raadsagenda. Daarnaast kan elke 
aanwezige eigen punten naar voren 

brengen. D66 heeft gemerkt dat er 
onder de mensen veel leeft op het 
gebied van politieke zaken in de ge-
meente. Dat geldt zeker in deze tijd 

van crisis en bezuinigingen.” 
De fractie wil hierover graag met 
inwoners van Bronckhorst van ge-
dachten wisselen. “In het bijzonder 
willen wij graag in contact komen 
met mensen die het jammer vinden 
dat Vorden nog geen dorpsbelang of 
dorpsraad heeft en daar wat aan zou-
den willen doen.”

D66 vergadert in Vorden
Vorden - De gemeenteraadsfractie van D66 houdt regelmatig openbare 
fractievergaderingen op wisselende locaties in de gemeente Bronck-
horst. Op maandag 3 maart komen we naar Vorden. Belangstellenden 
zijn vanaf 20.00 uur welkom in hotel Bakker aan de Dorpsstraat 24.

Als kleindochter van een voormalige 
loco-burgemeester/wethouder van de 
gemeente Vorden, herinner ik mij 
dat jaren geleden burgemeester van 
Arkel elke zomer op woensdagmid-
dag met vakantiegangers (nu zeggen 
we toeristen!) langs de 8 kastelen 
fietste en bij elk kasteel de bijbeho-
rende geschiedenis vertelde.
Deze burgemeester verwierf daar-
mee in het land en zeker in de pro-
vincie Gelderland een welverdiende 
positieve reputatie. In “Motoplus”, 
kennelijk een blad voor motorsport-
liefhebbers geeft onze huidige bur-
gemeester een zeer uitgebreid inter-
view. Het desbetreffende artikel be-
gint alsvolgt: “De Gelderse Gemeente 
Bronckhorst heeft met liefst zeven(7!) 

motorcross-, trial- en wegraceaccom-
modaties de meeste motorsportfacili-
teiten van Nederland binnen haar ge-
meentegrenzen. Met recht een echte
motorgemeente dus. Daarmee ver-
vult Bronckhorst een voortrekkersrol
voor vele andere gemeenten en een
belangrijke factor binnen dat geheel
is burgemeester Henk Aalderink”.
Als het aan hem ligt, kunnen bin-
nenkort de zomergasten bij een van
de vele motorsportattracties plaats-
nemen op een tribune(!!) waar twee
keer per week met veel geraas en op-
stuivend zand en stof het motorcross
en zal worden beoefend.
Deze burgemeester maakt dus van
ons fraaie kastelendorp een: bijzon-
der lawaaierige motorcrossgemeente.

Heiltje Sanders
Holskampweg 3
7251 PJ Vorden

Crossbaan Delden (2)
De brief van M.A. van Ommeren 
uit Aalten in het Contact van 
dinsdag 11 februari jl. is mij uit 
het hart gegrepen.

Die dag kan men tussen 10.00 en 
14.00 uur oud ijzer op het sportcom-
plex van Sociï afleveren. 

Indien men niet in de gelegenheid is 
om het zelf te brengen, halen vrijwil-
ligers van de club het graag thuis op. 
Dan bellen met Gert Hiddink (0575-
441154). 

Voor meer informatie: 
www.svsocii.nl

Oud ijzeractie 
Sociï Wichmond
Wichmond - Om de clubkas te 
spekken organiseert sportvereni-
ging Sociï zaterdag 8 maart een 
oud ijzer actie.

Opbrengst  collecte 
van Amnesty 
International
Vorden/Wichmond - Mensenrech-
tenorganisatie Amnesty Inter-
national heeft voor de twaalfde 
keer een landelijke collecte ge-
houden. De opbrengst in Vorden 
en Wichmond was 1153 euro. Een 
mooi bedrag waarvoor de gevers 
en de collectanten van harte be-
dankt worden.

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



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

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

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

SolarSmart
0314-344881
info@solarsmart.nl

WWW.SOLARSMART.NL

VANAF 1 MAART 2014 IS DE AANSCHAF VAN 

ZONNEPANELEN WEL HÉÉL VOORDELIG

PROFITEER VAN HET EEXXCLUUSIIEVVE 
BRONCCKKHORRSST PPAAKKEETT. VOOR U BETEKENT 

DIT TOTALE ONTZORGING, OMDAT:
De gehele subsidie aanvraag bij de gemeente door ons wordt geregeld.
De terugvordering van de btw door ons wordt geregeld.
Wij melden de teruglevering bij de netwerkbeheerder.
Wij garanderen 25 jaar opbrengst garantie.

Daarnaast bieden wij onze zonnepanelen aan tegen de beste prijs/
kwaliteitsverhouding inclusief full service. Kijk op www.solarsmart.nl voor 
meer informatie of bel ons direct op 0314-344881 voor een vrijblijvend 
advies op maat.

Kerkstraat 11
Hengelo (gld)
tel: 0575 461235
info@langelermode.nl

Fashion with feeling

CARNAVAL
IN DE FEESTTENT TERREIN S.V. RATTI, KRANENBURG

plankenkoorts in de tent
playbackshow      Aanvang: 19.00 uur. 

Toegang tot 1.40 m gratis, anders € 3,--
 

CARNAVALSBAL
Muziek:  ”BACHUS” 

kindercarnaval
14.30 uur: OPTOCHT ‘RONDJE KRANENBURG’ 

vanaf de feesttent m.m.v. “DE SCHADDENSTEKKERS”
gevolgd door een DOLDWAZE KINDERMIDDAG 

verzorgd door THEATER FIETS

14.30 uur:  OUDERWETS CARNAVALSFEEST   Entree: € 9,--

met DOGZ
en DJ MARTIN

KRANENBURGS

OM 21.11 UUR: AFTREDEN OUDE PRINS 
EN ONTHULLING VAN DE NIEUWE PRINS

in de feesttent

MET GRATIS TRAKTATIETOEGANG GRATIS

VRIJDAG
AVOND 

28 FEBRUARI

ZATERDAG
AVOND 

1 MAART

ZONDAG 
2 MAART

Aanvang: 20.30 uur.
Entree:  voor 21.30 uur € 5,--

 na 21.30 uur € 8,--



Voorzitter Henk Berenpas had daar 
in de aanloop naar het jubileum wel 
een verklaring voor. “De vrouwen 
in de Widenborch hebben een eigen 
vrouwenvereniging en wij hebben 
onze schietvereniging”, zo zei hij 
toen. Tijdens de receptie ging Henk 
Berenpas nog even in op de oprich-
ting van de vereniging. “Wel in het 
kort hoor, want de geschiedenis van 
de club stond onlangs uitvoerig in 
Contact”, zo sprak hij complimen-
teus. Berenpas benadrukte de goede 
samenwerking tussen de schietver-
eniging en de kapelcommissie. “Wij 
kunnen het samen goed vinden”, zo 
zei hij. 
Toen in 1953 in het buurtschap de 
kapel werd geplaatst, vonden alle 
verenigingen in de Wildenborch 
hier onderdak, zo ook de schietver-
eniging. “Het doet ons goed dat deze 
verenigingen vandaag op de receptie 
aanwezig zijn”, aldus Henk Beren-

pas. De gemeente Bronckhorst werd 
deze middag vertegenwoordigd door 
wethouder Paul Seesing. Hij sprak 
lovende woorden over de saamhorig-
heid in het buurtschap Wildenborch. 
“Kijk wat er hier allemaal gebeurt en 
met name in de kapel waar diverse 
verenigingen actief zijn”, aldus See-
sing. Ook ging hij in op de krimp die 
de Achterhoek de komende jaren te 
wachten staat. “In 2020 zijn er in on-
ze gemeente Bronckhorst één op de 
drie burgers 55-plusser en dat heeft 
ook invloed op het verenigingsleven. 
Toch hoop ik dat deze schietvereni-
ging nog een goede toekomst tege-
moet gaat”, aldus Paul Seesing. 

De schietvereniging Wildenborch 
is aangesloten bij de S.V. Oost Gel-
derland (SVOG). Namens dit district 
werd het woord gevoerd door voorzit-
ter Bennie Centen. “Ik ben hier voor 
de tweede keer om jullie te felicite-

ren. Toen ik tien jaar geleden in het 
districtsbestuur werd gekozen was 
mijn eerste taak om de schietvereni-
ging Wildenborch met het gouden 
jubileum geluk te wensen ”, zo sprak 
hij. Bennie Centen noemde de S.V. 
Wildenborch de meest toonaange-
vende vereniging in het district. “Bij 
alle competities en toernooien is de 
Wildenborch present en behaalt het 
menige prijs. De club is inmiddels 
gecertificeerd en dat betekent dat jul-
lie het hier allemaal pico bello voor 
elkaar hebben”. Vervolgens werden 
Marinus Eskes en Jan Kornegoor 
vanwege hun 40- jarig lidmaatschap 
gehuldigd. Nadat op verzoek van de 
ceremoniemeester, een “andere Jan 
Kornegoor”, een toost op de jubile-
rende schietvereniging werd uitge-
bracht en het bestuur werd toege-
zongen, bestond gelegenheid om de 
schietkelder te bezichtigen die “on-
der” de kapel is gevestigd.

Gezellig sfeertje receptie schietvereniging 
Wildenborch

Wildenborch - Bij binnenkomst in de kapel in het buurtschap Wildenborch worden de bezoekers getrak-
teerd op koffie met gebak. Speciaal gebak, dat wel, met de naam van de S.V. Wildenborch er op. Dat “staat” 
voor de schietvereniging in deze kern. Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan werd er zaterdagmiddag 
namelijk een receptie gegeven. Dat schieten over het algemeen een sport voor mannen is bleek wel uit de 
aanwezigen. De vrouwen waren duidelijk in ondertal. Ook achter de tafel een mannelijk bestuur.

Bestuur: v.l.n.r. Johan Addink, Jan Kornegoor, Henk Berenpas, Johan Braakman, Marinus Eskes

Vanaf het beginsignaal gingen beide 
ploegen redelijk gelijk op, waarbij 
Sociï een licht overwicht had. Al 
snel had Daan Loman dit in de sco-
re moeten uitdrukken, maar helaas 
schoot hij na een mooie steekbal van 
Dubaern Besseling net naast. Ook in 
het vervolg tegen de wind in creëerde 
Sociï zich de betere mogelijkheden, 
het predicaat kansen was te veel. 
Ondanks het veldoverwicht liet Sociï 
zich na 25 minuten piepelen. Balver-
lies op de helft van de tegenstander 
leidde een counter in die genadeloos 
werd afgestraft. Vanaf een meter of 
20 werkte de spits de bal vakkundig 
langs de kansloze Henry Vreeman; 
1-0. Ook in het vervolg bleef Sociï de 
betere ploeg. Dit onder leiding van 
een warrig fluitende leidsman. Vaak 
floot hij op appèl en het begrip “voor-
deel” leek de man ook onbekend. Op 
slag van rust kreeg Sociï nog eenmaal 
een corner. De goed getrapte bal van 
Marco Vreeman belandde voorbij de 
tweede paal voor de voeten van Bes-
seling die de bal op zijn beurt be-
heerst in de verre hoek knalde; 1-1. 
Dit was tevens de ruststand, alhoewel 
Sociï nog zich nog voor rust een voor-
sprong had kunnen verschaffen.
Na de rust was de taak voor Sociï dui-
delijk, namelijk om zo snel mogelijk 
het veldoverwicht uit te drukken 
in doelpunten. Dat dit wederom uit 
een corner gebeurde was niet eens 
verrassend, wel dat de kopper in dit 
geval niet de grootste man van het 
veld was. Kevin Esselink verlengde 
de corner op de punt van de vijf rich-
ting de verre hoek; 1-2 na 55 minu-
ten. In het vervolg van de wedstrijd 
kwam Sociï nauwelijks meer in de 
problemen. Het enige probleem dat 
het zich mag aanrekenen was dat het 
niet meer doelpunten maakte, zo gin-
gen er nog wat afstandsschoten naast 
en verzuimde Johan Riefel een goed 
uitgespeelde aanval goed af te ma-
ken. Daan Loman zag een bekeken 

inzet vanaf een meter of 30 stranden
in schoonheid op de lat. Toch gaf So-
ciï uiteindelijk nog twee mooie slot-
akkoorden weg. In de 80e minuut
stuurde invaller Tim Groot Roessink
rechtsbuiten Marco Vreeman diep 
die goed het overzicht bewaarde.
Laatstgenoemde zag de keeper wat 
ver voor zijn goal staan en krulde de
bal keurig over hem heen in de verre
hoek, daarmee beloonde Vreeman
zichzelf voor een goede wedstrijd. In
de 90e minuut toonde Groot Roes-
sink aan goed opgelet te hebben. Na
knullig balverlies van de defensie van
De Hoven zag ook hij de doelman iets
te ver voor zijn doel staan, wederom
ging het leder over hem heen; 1-4, te-
vens eindstand.
Sociï kan terugkijken op een goede 
wedstrijd vanuit het collectief. Dit
biedt vertrouwen voor de uitwed-
strijd bij Epse over twee weken, tegen
deze ploeg heeft Sociï nog wat recht
te zetten. Met dezelfde wedstrijdin-
stelling als vandaag moet dat zeker
gaan lukken, aanvang van die wed-
strijd is 14.00 uur.

Uitslagen zaterdag 22 februari
Sociï E1-Warnsveldse Boys E4; 3-3, So-
ciï E2-Voorst E2; 2-3

Uitslagen zondag 23 februari
De Hoven 1-Sociï 1; 1-4, Sociï 2-Warns-
veldse Boys 4 (afgelast), Sociï 3-Velu-
wezoom 5 (afgelast), Sociï 4-Wolfers-
veen 3; 6-1, Sociï 5 (vrij), Sociï VR1-FC
Zutphen VR1; 2-0

Programma zaterdag 1 maart
Groen Wit ’62 F8-Sociï F1

Programma dinsdag 4 maart
AZC F3-Sociï F1

Programma zaterdag 8 maart
EDS D1-Sociï D1, DZC ’68-Sociï E1,
SV Basteom E4-Sociï E2, Sociï F1-v.v.
Dieren F3

Programma zondag 9 maart
Epse 1-Sociï 1, Sociï 2-Pax 4, Sociï 3-Be
Quick Z. 4, Keijenburgse Boys 5-Sociï
4, EGVV 3-Sociï 5, Sociï VR1-Wolfers-
veen VR2

Sociï zet De Hoven opzij
Wichmond - Sociï moest het 
zondag in een inhaalwedstrijd 
opnemen tegen De Hoven. Het 
winderige complex van De Hoven 
was het decor van een leuke wed-
strijd.

Een actie van Fred Fransen in samen-
werking met het bestuur, om met alle 
supporters met de trein naar Ruurlo 
te gaan, mondde uit in een geweldige 
opkomst van maar liefst 90 personen. 
Het was om 13.00 uur een gezellige 
boel op het station in Vorden, waar 
iedereen naast een kaartje ook nog 
eens een rugzak met verrassingen en 
snaperijen omgehangen kreeg en er 
door Hannie van de Herberg met hap-
jes werd rond gegaan. Getooid in geel-
zwart en voorzien van een grote trom 
ging de groep richting Ruurlo en daar 
aangekomen was het dus vooral ‘Vor-
den’ dat de klok sloeg. 
Langs het prachtige aangelegde nieu-
we kunstgras-hoofdveld was meer 
dan de helft supporter van Vorden 
en deze gingen er dan ook eens goed 
voor zitten. Binnen de lijnen nam de 
in het wit-zwart spelende ploeg van 
trainer Michel Feukkink direct het 
initiatief en via het geliefde positie- 
en combinatiespel werd de ene naar 
de andere aanval opgezet. In de 3e 
minuut kwam aan de rechterkant 
al een keer Bart Stokman dreigend 
mee naar voren, maar vooral aan 
de linkerkant werd er in het eerste 
kwartier veel gevaar gesticht. Daan 
Horstman liet zien dat hij fantastisch 
in vorm is en telkens als hij vrij werd 

gespeeld volgde er een individuele ac-
tie waar erg veel dreiging in zat. Na 
10 minuten mocht hij een vrije trap 
nemen op 25 meter afstand en liet hij 
deze heel gevaarlijk indraaien met 
rechts. Niemand raakte de bal aan en 
deze verdween zo in de verre hoek, 
buiten bereik van de niet erg zeker 
ogende doelman van Ruurlo. 
Vorden liet het er niet bij zitten en 
ging gewoon door met waar het ge-
bleven was. Achterin heerste Stefan 
Eggink soeverein en Bas Kortstee kon 
naar hartelust de ene naar de andere 
aanval opzetten. Ook de beide A-juni-
oren Koen Oosterhuis en Stijn Went-
ink speelden beide vooral in deze fase 
een prima partij en aan het elftal was 
niet te merken dat men het zonder 
de geblesseerde Eric Oldenhave en 
Bas Boers moest doen. Na 14 minuten 
leek het zelfs al 0-2 te worden want 
na wederom een prima actie van 
Daan Horstman aan de linkerkant 
werd zijn voorzet heel netjes binnen 
getikt door Sam Abbink en terwijl 
heel ‘geel-zwart’ binnen en buiten 
het veld een feestje aan het vieren 
was, wees de scheidsrechter ineens 
naar de achterlijn ipv de middenstip 
en keurde het doelpunt af na appel-
leren van de grensrechter. Achteraf 
werd dit moment het kantelpunt 

van de wedstrijd, want vanaf deze 
fase in de wedstrijd nam Ruurlo het 
heft heel langzaam in handen. Vor-
den liep steeds meer naar achteren 
en in balbezit liet de ploeg van inte-
rimtrainer Hans Lenselink en Mark 
Plekkenpol zien dat het zeker over 
genoeg kwaliteiten bezig om in de 
3e klasse te blijven. Het resulteerde 
ook in de 1-1 toen in de 30e minuut 
Ruurlo voor het eerst dreigend voor 
de goal verscheen en doelman Robin 
Verstege kansloos liet.
Na de rust kwam het spel iets meer in 
evenwicht, zonder dat beide ploegen 
in goede doen kwamen. Het scorever-
loop was echter in het voordeel van 
Vorden, want na een schot op de lat 
rolde de bal via de hak van de keeper 
in het doel en na 60 minuten leek de 
wedstrijd beslist toen Daan Horstman 
een misverstand van het centrale duo 
keihard afstrafte door de keeper te 
omspelen en 1-3 aan te tekenen. De 
frustratie van Ruurlo werd duidelijk 
zichtbaar en Rick Schröer werd hier 
de dupe van, want na een pittige over-
treding kon de Ruurlo-speler dan ook 
vertrekken. Uit voorzorg werd Koen 
Hoitink, één van de dragende spelers 
van Ruurlo, door de trainers naar de 
kant gehaald want hij speelde ook op 
het randje en had al geel te pakken. 
Toch werd het nog spannend voor 
Vorden toen met 10 man Ruurlo nog 
de 2-3 liet aantekenen, maar gelukkig 
voor alles wat ‘geel en zwart’ was en 
uit vorden kwam floot de scheids en 
even later ook de conducteur op het 
fluitje en konden de 3 punten mee de 
trein in.

Vorden 1 blijft ongeslagen in 2014
Vorden - In alweer de vijfde competitiewedstrijd van 2014 is Vorden 1 
er wederom in geslaagd om te winnen, want dit keer werd Ruurlo aan 
de zegekar gebonden. Na de winstpartijen tegen Varsseveld en DCS en 
de gelijke spelen tegen FC Winterswijk en Doetinchem is het 1e elftal 
dus nog steeds ongeslagen in 2014 en staat het met 31 punten stevig 
in de subtop en heeft het met slechts 1 punt en 5 punten achterstand 
zelfs uitzicht op een 3e of 2e plaats.

Via de baancompetitie Deventer, 
waarvan hij het eindklassement na 
drie wedstrijden won, een mooie 
zilveren medaille op het Gewestelijk 
Kampioenschap van Gelderland was 
zijn plaatsing verkregen. In een altijd 
chaotische start met 48 jongens die 
vooraan willen schaatsen, vond hij, 
rijdend met beennummer 14, mooi 

zijn weg en kon mee tot de voor-
laatste van 9 ronden. Toen ging de
gaskraan voorin vol open en werd er
door de jongens een boeiende eind-
sprint uitgegooid. 
Jurre handhaafde zich in het tweede
deel van het peleton dat één lang lint
werd en was een mooie ervaring en
NK rijker.

Jurre Nijhoff schaatst NK 
marathon jeugd
Vorden - Zaterdag 22 februari werd in Hoorn (NH) het NK marathon
jeugd en landelijke finale pupillen van de KNSB geschaatst. Jurre Nij-
hoff, rijder van Free Wheel Vorden, werd er in zijn klasse (pupillen A
jongens) verdienstelijk 34e van de 48 gestarte jongens.

Wij verzorgen 
kleinschalige, 
aangepaste vakanties 
voor ouderen. 
Bel voor onze gratis 
vakantiebrochure:
(0318) 48 51 83 
Of kijk op onze site: 
www.allegoedsvakanties.nl

Schildersbedrijf

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



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Openingstijden
Op afspraak kunt u terecht:

Zonder afspraak kunt u binnenlopen:

 

aan het gemeentehuis een afspraak te 

-

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

-

eenvoudig digitaal via de website een af-

-

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

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

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

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

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

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Ook dit jaar ontvangt u van ons weer 
het aanslagbiljet gemeentelijke be-
lastingen. Hierin vindt u de onroe-
rende-zaakbelastingen (OZB), de af-
valstoffenheffing, de rioolheffing en 
de WOZ-waarde van uw woning of uw 
bedrijf. Komt u in aanmerking voor 
een aanslag reinigingsrecht (be-
drijfsmatig) of grafrechten, dan ont-
vangt u hiervoor een afzonderlijke 
aanslag. Een handige belastinggids 
met alle informa-
tie over de aan-
slag vindt u op 
www.bronck-
horst.nl of scan 
de QR-code

Aanslag afvalstoffenheffing

vast bedrag van € 52,50 en een voor-
schot voor het aantal aanbiedingen 

tarief voor de aanbiedingen is afhan-
-
-

gebruikers van de ondergrondse
containers.

Contact over WOZ-waarde

grond vastgesteld. Als u het niet eens 

gemeente wil net als u graag dat de 

vaststellen van uw WOZ-waarde pas-

Bezwaar indienen
-

teur niet uit, dan kunt u alsnog binnen 

-

WOZ-waarde te hoog? Wij maken 
gratis bezwaar voor u! 

of in een reclamefolder. Het klinkt 
mooi, maar hoe werkt het nu eigen-

-
tenvergoeding te incasseren die de 

-

-

-
-

Aanslag gemeentelijke belastingen 
valt op 28 februari bij u op de deurmat

Wethouder Spekschoor van Finan-
ciën en belastingen: “We weten dat 

envelop met de aanslag gemeen-

-
-

der meer de (ver)bouw van scho-
len en onderhoud aan wegen en 

-
ken we subsidies aan verenigingen 

-
ties.”

-
ving. Iedereen wil in een schone om-
geving wonen of recreëren en 

-
-

spreken om het afval daar te bren-
gen waar het hoort, in de afvalbak, 

anders uit. 

Het beleid van de gemeente is ge-
richt op het stimuleren van initiatie-
ven en deelname van inwoners als 

schoonhouden van de eigen leefom-
-

de diverse organisaties binnen de 
gemeente door het beschikbaar 

-

15 maart a.s. houden de Wildbehee-
reenheden Hengelo, Hummelo, 
Steenderen, Zelhem, de Werkgroep 

Wandelpaden Hummelo en Keppel 
-

tie voor het buitengebied. 

Aanmelden

via de hiernaast aangegeven con-
-

deelnemers de benodigde materia-

te kunnen maken.

Contactpersonen voor het schoon-
maken van: 

-

-

de heer F. Janssen, tel. nr. (0575) 

heer E. Colenbrander, tel. nr. 

-

Zwerfvuilschoonmaakactie 
op zaterdag 15 maart a.s. 
Daar werkt u toch ook aan mee…?

-

Hengelo helaas stil gelegen, omdat er 
een olieverontreiniging in de bodem 
is aangetroffen. Na overleg met di-
verse betrokken instanties hebben 

provincie Gelderland om de werk-

weer gaan beginnen met het laatste 
-

ste wordt de oude, aangetroffen olie-

vanaf de Regelinkstraat tot aan het 
oude gemeentehuis. Aansluitend 
daarop wordt het laatste gedeelte 

-

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over 

aannemer op de volgende manier be-
reiken: mail naar: hengelogld@infra-

We werken aan Hengelo 
Centrum… voor u!
Laatste deel werkzaamheden hervat

Vind ons leuk op 
Facebook
Direct op de hoogte zĳn van het laatste 
nieuws van de gemeente? Vind ons leuk op 
Facebook. U kunt hier ook vragen aan ons 
stellen, die we graag beantwoorden. 
U vindt ons als volgt: www.facebook.com/
gemeentebronckhorst. 



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

Jeugdzorg en Wmo

De gemeente krijgt regelmatig vra-
gen van inwoners over de verande-
ringen in de zorg. Dit zijn vragen zo-
als: Wat verandert er straks precies 
voor mij? Wat betekenen de komen-
de veranderingen voor het Per-
soonsgebonden budget (pgb) dat ik 
ontvang? We kunnen nog niet op alle 
vragen een antwoord geven, maar 
informeren u graag over de laatste 
stand van zaken rond de verande-

ringen in de jeugdzorg en de AWBZ/
Wmo. 

Een deel van de inwoners dat nu ge-
bruik maakt van jeugdzorg of bege-
leiding uit de AWBZ, betaalt dit uit 
het zogenaamde Persoonsgebonden 
budget. Wat er straks met de pgb’s 
gebeurt, is nog onduidelijk. Wel wil-
len we benadrukken dat de continuï-
teit van de ondersteuning en zorg 
gewaarborgd wordt. Hierbij houden 
we uiteraard ook rekening met in-
woners die gebruikmaken van een 
pgb. Zowel voor inwoners met zorg 
in natura als voor inwoners met een 
pgb, geldt dat hun huidige onder-
steuning of zorg voor maximaal een 
jaar na 2015 wordt voortgezet (voor 
kinderen in de pleegzorg geldt een 
langere periode). De huidige zorg-
aanbieder mag de zorg blijven leve-
ren gedurende die periode, ook als 
deze niet door de gemeente is ge-
contracteerd. Binnen dat jaar gaan 
wij met u in gesprek over uw situa-
tie. Bij inwoners waarvan de indica-
tie precies op 1 januari 2015 afloopt, 
bekijkt de gemeente of ondersteu-
ning nodig blijft en in welke vorm 
(pgb of zorg in natura). In sommige 
gevallen kan de gemeente afwijken 
van een eerder afgegeven indicatie 
voor zorg of ondersteuning. 

In natura
In de nieuwe Wmo-wet en Jeugdwet, 
die nog door de landelijke overheid 
vastgesteld moet worden, wordt bij 
een nieuwe zorgvraag zorg in natura 
als uitgangspunt genomen. Hierdoor 
gaat zorg in natura voor op de ver-
strekking van een Persoonsgebon-
den budget en moet een inwoner 
straks aantonen waarom hij/zij 
graag een pgb wil. 

Specifiek voor de jeugdzorg hebben 
de gemeenten in de regio Achter-
hoek afspraken gemaakt met zorg-
aanbieders en bureau Jeugdzorg. 
De komende periode worden de af-
spraken uitgewerkt, zodat inwoners 
en zorgaanbieders straks weten 
waar ze in 2015 aan toe zijn. Zodra 
er meer duidelijkheid is, informeren 
wij u.

 
 
 

Op 21 en 22 maart 2014 wordt weer 
de landelijke, grootscheepse vrijwilli-
gersactie gehouden: NL DOET. Deze 
actie zet vrijwilligerswerk in de 
schijnwerpers en stimuleert tiendui-
zenden Nederlanders om een 
dag(deel) de handen uit de mouwen 
te steken voor een goed doel: sociaal 
Nederland. Wat doet u op 21 en 22 
maart? Doet u ook mee?

Ook b en w steken de handen uit de 
mouwen op 21 maart. Op het zwem-
bad Hengelo klussen de wethouders 
Seesing en Steffens en op het zwem-
bad Steenderen klussen wethouders 
Mulderije en Spekschoor en burge-
meester Aalderink.

Wat kunt u doen?
Zoals gezegd bent u van harte wel-
kom om deel te nemen aan een klus 
tijdens NL DOET, maar ook om uw 
vrienden en kennissen ter plaatse bij 
het vrijwilligerswerk aan te moedi-
gen. Een greep uit de klussen die 
door organisatoren uit Bronckhorst 
zijn aangemeld op www.nldoet.nl.

21 maart:

lo (van 10.00-17.00 uur): verschil-
lende klussen zoals het vernieu-
wen van de afrastering van de 
paardenweide, onderhoud van tuin 
en boomgaard en het plaatsen van 
lantaarnpalen aan de zijkant van de 
rijbak

kamp Zelhem (van 09.30-16.30 
uur): opruimen en schoonmaken 
van tuin en terras, rollators/rol-
stoelen schoonmaken

Zelhem (van 08.30-16.00 uur): in-
richten nieuwe activiteiten ruimte

en Rha (van 09.00-12.00 uur): hou-
ten decoratie poppen voor het podi-
um maken

22 maart

(van 09.00-16.00 uur): aanleg van 
een openbare kruidentuin in cool 
nature park De Bleijke

ren (van 09.00-15.00 uur): opknap-
pen van speelplekken rondom de 
school

(van 08.30-17.00 uur): opknappen 
van de picknick plaats

uur): plaatsen van 30 m betonban-
den en 45 m2 worteldoek met een 
laag grind

deze site kunt u zich ook aanmelden 
om mee te helpen. Doen! Want vele 
handen maken licht werk en samen 
klussen voor de maatschappij geeft 
voldoening en is goed voor de contac-
ten in de buurt!

Samen klussen in Bronckhorst
Mogen de initiatieven ook op u rekenen?

Iets melden over de openbare ruim-
te? Bijvoorbeeld over een afgebro-
ken tak op de weg, lantaarnpaal die 
niet brandt, losliggende stoeptegel, 
gat in de weg of rioolverstopping 
binnen de bebouwde kom (dus niet 
de drukriolering in het buitenge-
bied). U kunt uw melding heel ge-
makkelijk elektronisch doen via 
www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar 
melding woon- en leefomgeving) of 
scan de QR-code. Ook kunt u ons 
hierover tijdens de openingstijden 
bellen via tel. (0575) 75 02 50.

In geval van calamiteiten
Wilt u iets dergelijks buiten kantoor-
uren melden, omdat het niet kan 
wachten tot de eerstvolgende werk-
dag, bel dan ons calamiteitennum-
mer (06) 13 10 07 77. Storingen aan

gemalen en het drukriolering-
systeem in het buitengebied kunt u 

melden via tel. (0575) 75 05 00.

Wist u dat….
u meldingen over de openbare ruimte heel gemak-
kelijk via www.bronckhorst.nl kunt doorgeven

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 

op de hoogte gehouden van de ramp 
en ontvangt u zonodig instructies. 
Op maandag 3 maart a.s. is de 
eerstvolgende sirenetest.

Als aanvulling op de sirene is er NL-
Alert, een alarmmiddel voor de mo-
biele telefoon. Stel het in! Lees meer 
op www.nl-alert.nl.

Sirenetest

Begin maart is het weer carnaval, 
een feest waarbij saamhorigheid en 
gezelligheid de boventoon voert. 
Wellicht bent u ook al bezig met de 
voorbereidingen voor dit feest. Gaat 
u het buiten de deur vieren? Brand-
weer Achterhoek West (de brand-

weerkorpsen van Bronckhorst, 
Doetinchem, Montferland en Oude 
IJsselstreek) wil u graag een paar 
tips geven om dit feest gezellig, 
maar ook (brand)veilig te vieren. 
Ook voor als u zélf een ruimte gaat 
versieren voor een groot carna-

www.brandweerachterhoekwest.nl 
voor handige informatie over 
vluchtroutes in drukke ruimtes, 
feestversiering en -verlichting,
carnavalskleding etc.

Veilig feestvieren tijdens  het komende carnaval
Handige tips van de brandweer



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.

Op naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Nog 3 weken te gaan
Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U bepaalt met uw stem 
welke partijen het voor het zeggen krijgen in de gemeente en dus over uw 
leefomgeving gaan. De politieke partijen laten de komende tijd regelmatig 
van zich horen! In Contact, op deze gemeentepagina’s met reacties op 
 stellingen, op bijeenkomsten, via hun websites en op twitter 
#GR2014Bronckhorst. De verkiezingsprogramma’s zijn op de websites van 
de partijen te vinden. Linken naar de websites van de politieke partijen en 
 algemene informatie over de gemeenteraadsverkiezingen vindt u op 
www.bronckhorst.nl/gemeenteraadsverkiezingen.

De reacties:

Daar is het CDA Bronckhorst het mee 
eens. Maar er zijn ook mensen die 
tussen de wal en het schip vallen. 
Daarvoor is de gemeente het vang-
net. Het CDA hecht aan naoberschap. 
De zelfredzaamheid van mensen 
komt het beste tot haar recht als de 
directe omgeving hulp kan bieden. 
Daarbij denken wij aan familie, buren 
en vrijwilligers. Als dit niet mogelijk 
is, zorgt de gemeente dus voor (pro-
fessionele) ondersteuning.

De VVD wil dat een ieder die zorg no-
dig heeft, die ook moet kunnen krij-
gen. Maar we willen ook dat onze 
zorg in de toekomst betaalbaar, be-
schikbaar en toegankelijk blijft. We 
vinden het belangrijk dat mensen 
zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen 
ontplooien, ook diegenen die tijdelijk 
of permanent een beperking hebben. 
Mensen moeten zo min mogelijk af-
hankelijk zijn van overheidssteun. 
Het is zaak om een beweging naar 
preventie en ‘ontzorgen’ in gang te 
zetten. Samengevat: Iedereen doet 
mee!

Dat zijn ze natuurlijk al, maar de ge-
meente heeft wel een belangrijke re-
gierol en loketfunctie. Mensen willen 
ook graag eerst zelf organiseren, 
thuis blijven wonen, kinderen op 
school houden. In de toekomst gaan 
mensen meer zelf bepalen welke on-
dersteuning en zorg zij willen. Voor 
een deel kan dat met een Persoons-
gebonden budget. Maar als mensen 
vergeetachtig zijn, erg alleen, of als 
de veiligheid in het geding is, hebben 
we een actieve benadering van de 
gemeente nodig. Een goed vangnet is 
dan erg belangrijk.

Stel je eens voor, het gaat meer om 
mensen en minder om cijfers! Welke 
zorg hebben mensen nodig? Hulp 
van een arts moet er gewoon zijn. En 
voldoende thuiszorg die voldoende 
betaald krijgt net zo. De meest 
kwetsbaren moeten voldoende zorg 
kunnen krijgen, in welke vorm dan 
ook. En natuurlijk organiseren men-
sen zelf hulp waar mogelijk. Maar 
vrijwilligers moet je niet over belas-
ten. Zo doe je dat, als je vindt dat het 
meer om mensen gaat en minder om 
cijfers! 

Inwoners voeren zoveel mogelijk zelf 
de regie over zorg. Wanneer iemand 
(tijdelijk) hulp nodig heeft, springt de 
overheid bij. Maatwerk en zelfregie 
staan centraal. Dat vereist een goede 
samenwerking tussen inwoners, in-
formele zorg door zorgvrijwilligers 
en formele zorg door professionals, 
zonder bureaucratische schotten. 
D66 wil van algemene voorzieningen 
naar hulp en zorg op maat - of het nu 
jeugdhulp betreft of persoonlijke be-
geleiding. Voor ouderen en inwoners 
met een beperking zijn aangepaste 
huizen nodig.

In principe ben je zelf als eerste aan 
zet bij het regelen van zorg. Sprake 
is van een eigen verantwoordelijk-
heid. Dat was vroeger zo en is nu niet 
anders. Er kunnen echter zaken zijn 
waarbij dit niet opgaat, daarbij zal 
een primaire toetsing moeten plaats-
vinden. Hierbij moet worden beoor-
deeld wie waarvoor verantwoorde-
lijk is en in welke mate. Een samen-
leving waar goed voor elkaar wordt 
gezorgd is (op termijn) goedkoper 
dan een samenleving die niet naar 
zijn directe omgeving omkijkt.

Dit is te ingewikkeld voor een ‘ja’ of 
‘nee’. Wij staan achter de sociale om-
geving die ‘Naoberschap’ heet. Dat is 
immers gewoon de plicht van alle in-
woners van Bronckhorst. Er moet 
wel altijd iemand zijn die een vinger 
opsteekt om een zorgbehoefte aan te 
geven. Dat kan de inwoner zelf zijn, 
maar ook een familielid of de buren. 
De landelijke wetgeving verlangt in 
de toekomst veel van de gemeente. 
Wij willen mantelzorgers helpen en 
steunen waar mogelijk.

Waarom is stemmen voor de gemeente-
raad nu zo belangrijk? Wel, beleid wordt 
niet alleen in Den Haag gemaakt! Raadsle-
den bepalen de hoofdlijnen van het beleid 
van de gemeente en controleren of b en w 
dit goed uitvoeren. De gemeenteraad 
maakt de begroting en controleert het fi-
nanciële jaarverslag van de gemeente. De 
gemeenteraad heeft dus grote invloed op 
uw directe leefomgeving. Ieder raadslid is 
een volksvertegenwoordiger en moet dus 
goede contacten met inwoners hebben.

Praktische zaken
Raadsleden behandelen veel praktische zaken in de gemeente, zoals ver-
keer, milieu, gezondheidszorg, cultuur en sport. De raad maakt ook algeme-
ne regels (verordeningen) waar inwoners van de gemeente zich aan moeten 
houden. De taken van de gemeenteraad staan in de Gemeentewet.

Rolverdeling
Er is een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en b en w. De raad 
heeft bijvoorbeeld het recht om onderzoek te doen naar de wijze waarop het 
college van burgemeester en wethouders de gemeente bestuurt. Deze verde-
ling is ook wettelijk geregeld en staat in de Wet dualisering gemeentebestuur. 

Standpunten
Zoals u de afgelopen weken kon lezen in deze rubriek bij de stellingen, ver-
schillen de opvattingen van de politieke partijen. U bepaalt met uw stem 
welke partij namens u invloed mag uitoefenen op het gemeentebeleid. Waar 
de partijen voor staan, kunt u nalezen op hun websites. Deze websites kunt 
u ook benaderen via www.bronckhorst.nl/gemeenteraadsverkiezingen. Vol-
gende week zetten wij op deze gemeentepagina’s de belangrijkste stand-
punten van alle Bronckhorster partijen voor u op een rij.

Waarom zou u gaan stemmen?!

Vorige week meldden wij u dat u 
uw stempas op 22 februari zou 
ontvangen. Helaas hebben wij te 
maken met een vertraging bij het 
drukken van de stempassen, 
waardoor wij de passen niet vol-
gens planning konden versturen. 
Op 27 februari krijgt u – nog steeds 
ruim op tijd! – uw stempas in huis!

Verzending stem-
passen  vertraagd

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 13 februari 2014:

Ontvangen op 14 februari 2014:

Ontvangen op 17 februari 2014:

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

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

Aanvragen

De stelling: 
Inwoners zijn zelf als eerste aan zet bij het regelen van zorg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-
-

De Peardeknuppels

Afgegeven op 20 februari 2014:

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 14 februari 2014:

Verzonden op 17 februari 2014:

Verzonden op 20 februari 2014:

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Verlengen beslistermijn 

20 maart 2014  

Wet explosieven voor civiel gebruik
Op 17 december 2013 hebben wij een aanvraag ontvangen van Wapenhandel Martens, 

-

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

vraagde vergunning heeft alleen betrekking op het transport en het ontvangen van het product. De 
overbrengingsvergunning hebben wij op 18 februari 2014 onder voorwaarden verleend en op 20 fe-
bruari 2014 verzonden aan de aanvrager.    

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen
bij de gemeente Bronckhorst, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ 
Hengelo (Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de 
dag¿tekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde 
gronden van het bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u een 
voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Omgevingsvergunningen voor het kappen 
van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in wer-
king. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de werking 
van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. Voor 
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied; Halsedijk 2A Halle’ (mel-
ding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan ‘Buitengebied; Halsedijk 2A Halle’ 
voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op het bestemmen van het perceel Halsedijk 2A in Halle 
tot plattelandswoning. 

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen 
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure, komen stukken ter inzage te 
liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid tot het indienen van 
een reactie.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied; Wichmondseweg 35 
Hengelo’
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied; Wichmondseweg 35 Hengelo’ is op 30 januari 2014 onherroe-
pelijk geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op 
het omzetten van een agrarische bestemming naar wonen aan de Wichmondseweg 35 in Hengelo.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

alleen als u over een gml-viewer beschikt)
➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Met het onherroepelijk worden van dit plan zijn de tot dat moment geldende bestemmings-, wijzi-
gings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er 
geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Bestemmingsplannen

Steenderen, in verband met wegwerkzaamheden sluiten wij 3 en 4 maart 2014 een gedeelte van de 
Burgemeester Smitstraat af. Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet helemaal exact aan-
geven omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen ver-
tragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Wegwerkzaamheden

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

 openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

ter ondersteuning recreatiebedrijf waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu-
beheer van toepassing is

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemde 
besluiten zijn verbonden.

Wet mileubeheer

Europese parlementsverkiezingen 2014: registratie kiezers die onderdaan 
zijn van een andere lidstaat 

lidstaat van de Europese Unie, maar wel als inwoner staan geregistreerd bij onze gemeente, zich 

Parlement.

Wilt u zich laten registreren als kiezer, dan gelden de volgende voorwaarden:

Unie

02 50. Wij sturen u dan een formulier toe.

U kunt tot uiterlijk 8 april 2014 het verzoekschrift insturen. Ontvangen wij na deze datum uw formu-
lier, dan geldt uw kiesrecht pas voor de volgende verkiezing. Als u zich eenmaal als kiezer hebt ge-

Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
B en w hebben in hun vergadering van 18 februari 2014 de Beleidsregels voorzieningen maat-
schappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 vastgesteld. De beleidsregels zijn koste-
loos in te zien via www.bronckhorst.nl ➝ Regelgeving. Ook liggen ze voor een ieder ter inzage in het 
gemeentehuis, waar ze tegen betaling van de kosten verkrijgbaar zijn. De beleidsregels treden in 
werking met ingang van 1 januari 2014.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

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

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

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

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

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Praktijk voor de Chinese Geneeskunde
 
 Shiatsu massage/Therapie
 Shiatsu is een vorm van drukpuntmassage, waar-

mee de algehele circulatie wordt gestimuleerd 
en een betere doorbloeding en lichaamsenergie 
bevorderd wordt.

Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van Acupressuurpunten, 
(drukpunten) zodat blokkades, stagnaties oplossen. Waardoor 
een gevoel van rust en ontspanning ontstaat, tevens een gunstig 
effect op slaapstoornissen.

Shiatsu werkt bij allerlei klachten o.a.:
Migraine
Darmklachten
Schouder/Nek/Rugklachten
Stressklachten
Slaapstoornissen
Spijsverteringsproblemen enz.

Aangesloten bij TBNG en Zhong zodat behandelingen 
grotendeels vergoed worden door Zorgverzekeraar.

Voor info of behandeling op afspraak: Jet Scholtz-Hartman
  Ruurloseweg 95  Vorden
  Tel. 0575-556500

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

Kruiden in combinatie met warme olie.

Wat kun je bereiken met regelmatige 
massage:
- Bevorderd het slapen
- Het kind wordt weerbaarder en krijgt  
 meer zelf vertrouwen
- Ontspannend en rustgevend
- Weerstand verhogend
- Stimuleert het genezend vermogen

Praktijk Dorine, 
de Heurne 49, 
7255 CK Hengelo Gld.
Tel. 0575-463122
www.praktijkdorine.nl

Sabaaydi-Kindermassage
Kruiden stempelmassage
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“De Kasteelcross is alleen maar moge-
lijk dankzij de financiële inbreng van 
de diverse sponsors. Om onze waar-
dering naar hen zichtbaar te maken 
hebben wij de sponsoren uitgenodigd 
voor een zgn. Mountainbike- clinic 
“. De deelnemers worden zondag 2 
maart om 9.30 uur door de wielerclub 
ontvangen bij Indoor Sport Vorden. 
Vervolgens vertrekt het gezelschap 
naar het Grote Veld en de Lochemse-
berg. Daar zullen Peter Makkink en 
Martin Weijers een clinic geven. Dan 
krijgt men o.m. instructies over hoe 
te schakelen op de mountainbike, 

remmen, stuurvaardigheid e.d. Dat 
alles op recreatieve basis. Thijs van 
Amerongen is aanwezig om over zijn 
eigen praktijkervaring als veldrijder 
te vertellen. Verder geven ook Jan 
Weevers en Rudi Peters de nodige 
adviezen. Om 12.30 uur gaan de deel-
nemers weer terug naar Indoor Sport 
Vorden voor de lunch en de afsluiting 
van de clinic. Rudi Peters: “Voor de 
deelnemers zonder fiets, zijn er een 
beperkt aantal fietsen en helmen 
beschikbaar. De clinic, ook geschikt 
voor dames, is voor zowel beginnen-
de als gevorderde fietsers”.

Mountainbike clinic RTV 
Vierakker-Wichmond

Vorden - Eind van het jaar namen bijna 400 rijders deel aan de Kasteel-
cross die de RTV Vierakker-Wichmond ieder jaar nabij kasteel Vorden 
organiseert. Rudi Peters namens de organisatie: “Dat betekende dat 
wij recent weer een mooi bedrag aan Kanjers voor Kanjers konden 
doneren. Eind 2014 zal opnieuw een deel van de opbrengst naar dit 
goede doel gaan.”

Rudi Peters: “We willen wat terug doen voor onze sponsors”

De uitslagen waren als volgt: 
A-Klasse 1 Erik Kleinreesink, Hengelo 
60 strafpunten; 2 Gerrit van Assen, 

Zwolle 150; 3 Roelof Plat Scheemda 
181. 

Idem B-Klasse: 1 Peter van Huffelen, 
Epe 316 strafpunten; 2 Bertus van der 
Horst, Harderwijk 321; 3 Harry Hors-
ting, Vorden 331. 

Idem C- Klasse: 1 Jan Traa, Leusden 65 
strafpunten; 2 Jan Slagman, Vorden 
96; 3 Arnold v.d. Broek, Berlicum 210.

Winterorienteringsrit 
VAMC De Graafschaprijders
Vorden - De Vordense auto- en 
motorclub De Graafschaprijders 
organiseerde zondag 23 februari 
een zgn. ‘Winter- oriënterings-
rit” met een lengte van ongeveer 
50 kilometer. De rit was uitgezet 
door Harm Cortumme.

“Op het oog lijkt Tweede Pinksterdag 
geen gunstige datum, want met Pink-
steren is er overal veel te doen. Toch 
hebben wij ons bewust voor deze da-
tum hard gemaakt. De aanvankelijke 
datum, zaterdag 7 juni, leek ons met 
name voor de winkeliers in Vorden, 
geen goed idee. Die dag zullen onge-
twijfeld veel dorpsbewoners met het 
oog op Pinksteren hun inkopen doen 
en dan is een NK op die zaterdag voor 
de detailhandel niet gunstig. Wij re-
kenen Tweede Pinksterdag bij gunsti-
ge weersomstandigheden toch zeker 
op circa vier duizend toeschouwers”, 
zo zegt Arjan Mombarg. 
Het skeelercomité Vorden, bestaande 
uit Jaap Hesselink, Gerdien Hesse-
link, Arjan Mombarg, Jan Abbink, Pe-
ter Brouwen en Jan Visschers, kan bij 
de organisatie van de NK putten uit 
ervaringen die het een aantal jaren 
geleden heeft opgedaan toen de NK 
ook in Vorden werd gehouden met 
Arjan Smit als winnaar. Aangezien 
in 2014 waarschijnlijk voor de laatste 
keer in Vorden een skeelermarathon 
plaats vindt wil het comité er een bij-
zondere NK van maken. 
Arjan Mombarg: “Door de resultaten 
van onze schaatsers in Sotsji, zal ook 
de skeelersport een enorme “boost” 
krijgen. Mannen als Michel en Ronald 
Mulder die bij de 500 en 1000 meter 
zowel nationaal als in Europees en 
wereldverband diverse keren bij het 
skeeleren kampioen zijn geworden 
en ook Markt Tuitert en Koen Verwe-
ij komen allemaal uit de skeelersport 
voort. Martin Hersman en Herbert 
Dijkstra hebben dat de afgelopen we-
ken veelvuldig in hun commentaren 
op TV onderstreept. Enkele jaren ge-
leden werd Koen Verweij zelfs kam-
pioen van Nederland (marathon). Ik 
verwacht Koen ook zeer zeker in Vor-
den aan de start. Ook zijn we bezig 
de tweeling Mulder naar Vorden te 
halen. Die twee zijn altijd wel ïn voor 
een onderling wedstrijdje. Vijf jaar 
geleden waren ze ook in Vorden om 
elkaar in een onderlinge sprint over 
200 meter af te troeven. Ook Stefan 
Groothuis zal benaderd worden.”
De Vordenaar die zijn hart voor eeu-

wig aan de skeelersport en het ma-
rathonschaatsen heeft verpand, kan 
met name het skeeleren niet verge-
ten. In 2011 nam hij met pijn in zijn 
hart afscheid van de wedstrijdsport. 
En dan plotseling dook zijn naam in 
augustus jongstleden weer op in de 
pers. Arjan: “Soms heb je van die mo-
menten dat het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan. Ik heb mij toen inge-
schreven voor het Open Nederlands 
kampioenschap skeeleren in het 
Friese Hallum, waar ik in het verle-
den met succes marathons van 200 
kilometer heb gereden. Ik had mij in-
geschreven voor de categorie Masters 
(40 jaar en ouder), een afstand van 
60 kilometer. Ik wilde gewoon weten 
hoe het met mijn conditie was ge-
steld. Tot mijn eigen verbazing reed 
ik gemakkelijk mee in een kopgroep 
met de A-rijders. Het tempo van 33 
kilometer per uur was geen pro-
bleem. Toen ik na 60 kilometer bij de 
Masters als kampioen van Nederland 
werd afgevlagd, reed ik nog steeds in 
de kopgroep met de A- rijders”, zo 
zegt hij. 
De Vordense ondernemer had de 
smaak weer te pakken. Inmiddels 
beschikt hij ook weer over de A- li-
centie. “Met mijn eigen ouder start-
nummer 69”, zo zegt Arjan lachend. 
Een paar maanden later kreeg Martin 
Rietman, oud- inwoner van Vierak-
ker, die in de omgeving van Emden 
(Duitsland) een veehouderij is gestart, 
bezoek van zijn vriend uit Vorden: 
Arjan Mombarg. “Goh, wat leuk Ar-
jan dat je toch op mijn verjaardag 

bent gekomen. Heb je de auto op het
erf gezet?”, zo vroeg Martin. “Wel
nee man, ik ben op de skeelers, ik 
ben vannacht om kwart over één uit
Vorden weggereden. Het is nu kwart
voor elf en heb er 237 kilometer opzit-
ten”, zo sprak Arjan lachend. Vriend
Martin was met stomheid geslagen! 
Momenteel is Arjan volop in training
om straks in Vorden bij de NK te kun-
nen starten. “Helemaal zeker is dat
nog niet, eerst wil ik in mei een paar
wedstrijden rijden en dan beslis ik of
ik in Vorden mee doe”, aldus Arjan.
Zijn huidige maatje bij het trainen is
plaatsgenoot Sander Meijerink (19)
die momenteel bij Free Wheel stage
loopt. Sander is een fervent schaatser
met op dit moment een PR op de 500
meter van 37.25 en op de 1000 meter
van 1.13.68. Als het even kan, Sander
hard rijdend op de racefiets met in
zijn kielzog Arjan Mombarg op de
skeelers . 
Sander: “Ik wil naast het schaatsen
ook gaan skeeleren, waarschijnlijk 
in de B-groep”. Als ware sportliefheb-
bers heeft het tweetal de afgelopen
weken genoten van de successen van
de Nederlanders in Sotsji. Sander: “ 
De absolute hoogtepunten vond ik
toch wel het goud van Michel Mulder
en Stefan Groothuis”. Arjan Mom-
barg: ” Het hoogtepunt voor mij was
toch wel toen Michel Mulder na zijn
gouden race, het Superman-shirt
toonde, als eerbetoon aan mijn eind
vorig jaar overleden vriend Sjoerd 
Huisman, eveneens een vriend van 
de broers Mulder” .

Tweede Pinksterdag in het centrum van Vorden

Nederlands kampioenschap skeeleren
Vorden - De kogel is door de kerk, 
het skeelercomité Vorden heeft 
van de KNSB (waaronder het skee-
leren valt), bericht ontvangen dat 
het Nederlands kampioenschap 
skeeleren op Tweede Pinksterdag 
in het centrum van Vorden ge-
houden zal worden. Arjan Mom-
barg namens de organisatie: “Na 
diverse gesprekken met de bond, 
hebben we het toch voor elkaar 
gekregen en daar ben ik best wel 
trots op.”

Sander Meijerink kijkt of Arjan Mombarg de skeelers nog wel past.

De Quintus dames mochten zaterdagavond 
de 22ste afreizen naar Sporthal Den Elshof in 
Groenlo voor hun wedstrijd tegen Grol DS3. 
De eerste helft werd goed gespeeld maar Grol 
is voor de Hengelose dames een maatje te 
groot. Grol hield verdiend de punten in huis, 
19-8.

Quintus E3 moest aantreden tegen Pacelli E2 in 
hun eigen Sporthal De Kamp. Quintus had een 
goede dekking en binnen de 9 meter had Pa-
celli niks te zoeken. Met snelle tegenaanvallen 
en fraai samenspel stond er een 7-0 russtand op 
het scorebord. In de tweede helft bleef Quintus 
tempo maken. Pacelli werd overlopen. Eind-
stand 19-2.

De Quintus Dames C1 gingen naar Sporthal 
de Brink in Huissen voor de wedstrijd tegen 
Huissen HV DC2. De eerste helft liet kwalita-
tief goed spel zien en werd afgesloten met een 
gelijke stand. Het baltempo bij beide teams was 
hoog, de aanvallen goed, veel loopacties en goe-
de verdediging. Quintus was de tweede helft 
echter de betere partij, uitslag 11-15.

Heren 1 speelden tegen DSC HS1 in Sporthal 
de Keizerslanden in Deventer. Quintus miste 
veel kansen waardoor DSC met 5-4 voor kwam. 
Quintus creëerde afstand met een paar snelle 
tegenaanvallen, ruststand 6-9. Na de rust kwa-
men de Hengelose heren wederom moeizaam 
tot scoren. Met nog minder dan twintig minu-

ten te spelen liep DSC in tot 11-12. Door goed 
keeperswerk kon DSC daarna nog maar een 
keer scoren, terwijl Quintus vanuit de verdedi-
ging met snelle tegenaanvallen en simpel spel 
wel scoorden. Uitslag 12-21.

De heren C1 speelden in de Van Pallandthal 
in Varsseveld tegen Reflex HC1. Ze lieten goed 
baltempo zien, goed samenspel, mooie techni-
sche aanvallen en ze konden veel goals maken. 
Top heren! Uitslag 7-19.

Een zeer spannende wedstrijd tussen de E2 
teams van HV Angeren en Quintus in Sporthal 
Walburgen te Gendt. De eerste helft ging gelijk 
op en met 2-1 de rust in. HV Angeren had net 
wat meer geluk in de afronding en wist de par-
tij te winnen. Goed handbal met veel spanning, 
waarvan de toeschouwers hebben genoten. Uit-
slag 5-3.

Uitslagen 22 en 23 februari
DSC HS1-Quintus HS1: 12-21
Grol DS3-Quintus DS1: 19-8
Reflex HC1-Quintus HC1: 7-19
Huissen HV DC2-Quintus DC1: 11-15
HV Angeren-Quintus E2: 5-3
Quintus E3-Pacelli/Wessels Keukens E2: 19-2

Programma zaterdag 8 maart: 08:30 uur HCW 
E1-Quintus E3, Spoorzone Winterswijk.
Programma zondag 9 maart in Sporthal de 
Kamp: 10:30 uur Quintus E2-UGHV E1; 11:15 
uur Quintus HC1-Gazellen, de HC1; 12:15 uur 
Quintus DC1-Reflex DC1; 13:15 uur Quintus 
DS1-Reflex DS2; 14:30 uur Quintus HS1-Erica 
‘76 HS2. Uitwedstrijden 9 maart: 10:40 uur 
Duiven E1-Quintus E1, Triominos Endesprong 
Duiven; 12:30 uur Grol H.V. D1-Quintus D1, 
Den Elshof Groenlo; 13:55 uur Udi ‘96 HS3-
Quintus HS2, Kermisland Arnhem.

Weer winst voor Quintus handballers
Hengelo - Zaterdag 22 en zondag 23 februari werden vooral uitwedstrijden gespeeld. 
De Quintus E3 speelde als enige team in Sporthal De Kamp een goede thuiswedstrijd, 
leuk voor het publiek om naar te kijken.
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Elk jaar nadat het seizoen ten einde 
is gekomen wordt de conditie op peil 
gehouden. Eerst vooral met hardlo-
pen en oefeningen, maar aangezien 
er ook mensen zijn die niet zo mak-
kelijk (meer) lopen, ook met de MTB 
fiets. Standaard vertrok men zater-
dag om 15.00 uur vanaf het clubhuis 
en werd er tot 16.30 uur flink aan de 
conditie gewerkt. “Ik ben al die jaren 
met veel plezier naar de club gegaan 
om de trainingen te leiden. Dat het 
inmiddels al 36 jaren zijn was mij 
niet opgevallen. Laatst was ik in het 
boek over de club aan het bladeren 
en toen viel mijn oog op de winter-
training katern. Toen ben ik gaan te-
rugrekenen en ja inderdaad 36 jaar. 
In het begin hadden we altijd zo’n 
20 trouwe deelnemers onder wie Jan 
Oosterink de ‘vliegende postbode’ en 
Joop Wuestenenk de oud voorzitter. 
Deze laatste traint nog regelmatig 
mee”,zo zegt Jan. 
Ook als bondstrainer van de KNMV 
ging Jan als begeleider mee met de 
enduro zesdaagsen waarbij hij ook 
de coryfeeën van de club Erwin Plek-
kenpol, Mark Wassink en Bas Klein 
Haneveld begeleidde. “Het mooie van 
een club als de VAMC De Graafschap-
rijders is toch wel de saamhorigheid 
en de bereidheid om wat voor ande-
ren te doen . Topprestaties en recre-
atief rijden gaan hier hand in hand. 
Prachtig om te zien. Al die jaren had-
den we een constante deelnemers 
schare, alleen begin jaren negentig 
was er een dip. Toen waren er op ge-
geven moment nog maar vijf man. 
De koppen werden bij elkaar gesto-
ken en ik heb toen gevraagd: “Wat 
doen we, gaan we door? Natuurlijk 
werd er gezegd, als we nu stoppen 
valt het stil en komt het niet meer op 
gang. Uiteindelijk kwam alles weer 

op het oude niveau en zelfs aantallen
van in de 30”, zo zegt Jan Broekhof.
“Het mooie is de jeugd, vanaf 7/8
jaar komt men al trainen en je ziet
niemand afhaken. Prachtig wat een 
inzet er wordt geleverd .Iedereen
sport naar vermogen. Ik heb Stephan
Braakhekke bereid gevonden om het
over te nemen. Stephan is ook een
VAMC-er die de club en zijn historie
kent en die zelf ook regelmatig met
de trainingen mee deed. Dus de con-
tinuïteit is gewaarborgd”, zo zegt Jan.
Tijdens zijn laatste training bij de
Vordense motorclub gaf Jan nog een
pittige training. Als afsluiter kregen
de deelnemers een Coopertest te ver-
werken die de trainer tot tevreden-
heid stemde. Voor iedereen een ver-
betering na 12 weken wintertraining.
Na de ‘uitloop’ werd de trainer bij het
clubhuis aan de Eikenlaan in het zon-
netje gezet waar toch wel spijtig af-
scheid werd genomen van de sympa-
thieke trainer Jan Broekhof. Hij wist
als geen ander iedereen te bewegen
om dat beetje extra uit zichzelf te ha-
len. Jan Broekhof liet bij zijn afscheid
weten dat hij de mensen bij VAMC
De Graafschaprijders nog regelmatig
in het clubhuis zal bezoeken. “Alleen
de wintertraining is nou voor iemand
anders”, zo sprak hij lachend.

Jan Broekhof stopt na 36 jaar als  
trainer bij VAMC De Graafschaprijders
Vorden - Na 36 jaar wintertrai-
ning te hebben geven bij de 
VAMC de Graafschaprijders 
houdt Jan Broekhof er mee op. 
Sinds 1978 deed Jan deze training 
bij de Vordense motorclub nadat 
hij het had overgenomen van oud 
voorzitter Willem Bielderman. 
De wintertraining is een uniek 
fenomeen in Nederland onder de 
motorsport clubs.

Jan Broekhof. Foto: Henk Teerink

“Toch was ik niet ontevreden, ik heb 
mij niet gek laten maken, niets gefor-
ceerd, gewoon mijn eigen wedstrijd 
gereden. Ik hield de achterstand op 
de concurrentie beperkt en ben te-
vreden met de derde plek”, zo sprak 
hij. De komende weken komt Bas 
Klein Haneveld eerst in actie tijdens 
de NK Open motocross in Heerde en 
de ONK Open in Lochem. De eerst-
volgende endurowedstrijd vindt op 8 
maart in Holten plaats. Erwin Plek-
kenpol was zaterdag in de E3 klasse 
in Eindhoven met name zeer content 
over de eerste twee proeven, waar-
door hij de aansluiting met de eerste 
twee rijders hield. Erwin: “Op proef 
drie op het circuit in Veldhoven ging 
het mis. Op een pad naast het terrein 
van de defensie sloeg mijn achter-
wiel opzij waardoor deze in het gaas 
haakte. Ik werd voorover van de mo-
tor geworpen en sloeg de motor in 
het hekwerk. Het gaas zat vast om de 
voetsteun en rempedaal. Ik kreeg de 
motor met heel veel moeite los, maar 
ik verloor helaas wel 2,5 minuut. On-
danks dat de motor op de crossbaan 
in Veldhoven nog twee keer afsloeg, 
wist ik toch nog de derde plaats te 
pakken”, aldus Erwin Plekkenpol.

Enduro seizoen begonnen
Derde plaats voor Bas Klein Haneveld en 
Erwin Plekkenpol

Vorden - Tijdens de eerste endurowedstrijd in het jaar 2014, die za-
terdag in Eindhoven werd gehouden hebben zowel Bas Klein Hane-
veld als Erwin Plekkenpol in hun klasse de derde plaats behaald. Bas 
uitkomend in de klasse E1 had vrijdag het circuit reeds verkend. Het 
was voor hem tevens de eerste wedstrijd na zijn blessure. Bas: “Ik rij 
pas sinds twee weken weer motor en kon zaterdag merken dat ik nog 
trainingsachterstand had.”

Bas Klein Haneveld.  Foto: Henk Teerink

De pauwen ‘verstopten’ zich in de
witte velden sneeuwklokjes tussen de
bomen. In de theeschenkerij in het ge-
renoveerde koetshuis was het de ge-
hele dag rondom de open haard gezel-
lig druk. Zondag 2 maart worden de
tuinen tussen 11.00 en 15.00 uur op-
nieuw voor het publiek opengesteld.

Ruim 700 bezoekers  
open tuindag Wildenborch
Wildenborch - Gestimuleerd door 
het prachtige, al bijna voorjaars-
weer, kwamen er afgelopen zon-
dag ruim 700 bezoekers naar de 
Buitenplaats Wildenborch, om 
daar rondom het kasteel te genie-
ten van onder meer de sneeuw-
klokjes en de winterakonieten.

Uitslag van de 1e Competitieavond 
van de vijfde ronde. 
A-lijn: 1. Hennie van Druten & Gonnie 
Hulleman 60,07%; 2. Silvia Schreiber 
& Herman Stapelbroek 59,72%; 3. An 
Wortel & Paul Niks 56,94% 
B-lijn: 1. Fien & Henk Biezeman 
63,19%; 2. Emmy Stegeman & Joop 
ten Holder 60,07%; 3 Ruud Bijloo & 
Miguel Mendes de León 57,99%. 
C-lijn: 1. Wil ten Holder & Leni La-
mers 62,92%; 2. Ria Jansen & Betsie 
Menting 60,83%; 3. Ans Knaake & 
Leida Pennekamp 57,50%. Er zaten 
weer hoge scores bij! 
Afmelden kan op verschillende ma-
nieren: via een mail naar bcbronk-
horst@hotmail.nl  of een sms naar 
06-28633453 (inspreken lukt niet!), 
of op de wedstrijddag bellen naar ge-
noemd mobiel nummer . Tot ziens op 
donderdag 27 februari.

B r i d g e n  i n  T o l d i j k
Naar de vijfde ronde promoveer-
den: van de C- naar de B-lijn: Her-
mien Veenhuis & Els Westerhof, 
Mien Vorselman & Jan Willem 
Ensink en Irene Lichtenberg & 
Theo Schoenaker. Van de B- naar 
de A-lijn: Jan Veenhuis & Joop 
Rutten, Aartje Bernards, Pop Gri-
zell & Miep Bruinsma en Silvia 
Schreiber

Bronckhorst

Woensdag 26 februari 2014
20:00 Ledenavond Historische Vereniging 
 Oud Vorden Vorden

Vrijdag 28 februari 2014
19:30 Muziek maken is Cool Toldijk

Zaterdag 1 maart 2014
19:30 Quick Quick Slow, ballroom en 
 latin dansavond Hummelo

Zondag 2 maart 2014
19:00 Ont-Moeten over de grens! Vorden
19:30 Discover-ontmoeting Steenderen

Maandag 3 maart 2014
13:45 Muziekcursus II Zelhem

Dinsdag 4 maart 2014
14:00 Openstelling archiefruimte Historische 
 Verening Oud Vorden Vorden

Woensdag 5 maart 2014
14:30 Filmhuismiddag voor kinderen Hummelo
20:00 Film More than Honey Vorden

Vrijdag 7 maart 2014
19:30 Nationale Sterrenkijkdagen Toldijk
20:00 Whisky nosing & tasting Hummelo
20:30 TOM - ‘Story of the Blues’ Vorden

Zaterdag 8 maart 2014
13:00 Viering Internationale Vrouwendag Toldijk
14:00 Internationale Vrouwendag in 
 Zalencentrum Lovink te Halle Nijman Halle-Nijman
15:00 Nationale Sterrenkijkdagen Toldijk
19:30 Nationale Sterrenkijkdagen Toldijk
20:00 Popquiz in Proathuus Vorden Vorden

Zondag 9 maart 2014
11:00 KunstZondagVorden Vorden
12:00 Koopzondag Vorden
15:00 Concert door de Klezmerband Jottem Hummelo
20:00 Freedance, stijldansavond voor dansparen Voor-Drempt

Vanwege bezuinigingen besloot de 
gemeente twee jaar geleden af te 
zien van de organisatie van dit evene-
ment. De partijen die nu het Comité 
Boomfeestdag Bronckhorst vormen, 
wilden echter niet dat deze dag ver-
loten zou gaan. “Boomfeestdag is een 
uitstekend instrument om kinderen 
het belang bij te brengen van een 
gezonde groene leefomgeving. Ie-
dereen heeft bomen in de buurt: in 
de tuin, de straat of in het park. Het 

is eigenlijk zo gewoon dat het veel
mensen niet eens opvalt. Maar schijn
bedriegt want… stel je eens voor hoe
jouw dorp, stad of wijk er uit zal zien
zonder bomen, krijg je dan niet een
onbehagelijk gevoel? Voel je je niet
lekkerder in een groene, bomenrijke
omgeving dan in een betonnen om-
geving? Bomen in steden en dorpen
zorgen ervoor dat mensen zich licha-
melijk en geestelijk gezonder voelen,
minder gestresst. Een groene, bomen-
rijke leefomgeving nodigt uit tot be-
wegen, wandelen, fietsen en spelen.”
Zodra de organisatie rond is, krijgen
de deelnemende scholen in Bronck-
horst de betreffende locaties doorge-
geven.

Meer info is te vinden op de website
van de Nationale Boomfeestdag:
www.boomfeestdag.nl

Boomfeestdag 2014
Bronckhorst - Verschillende par-
tijen hebben zich verenigd in het 
Comité Boomfeestdag Bronck-
horst om de Boomfeestdag voor 
de gemeente Bronckhorst te be-
houden. De boomfeestdag zal dit 
jaar plaatsvinden op woensdag 
12 maart voor de leerlingen van 
groep 8 op verschillende locaties.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Daarom organiseert het CDA Bronckhorst jaarlijks een 
vrijwilligers bedankmiddag. Deze middag hoeft de vrij-
williger van Bronckhorst eens een keer niets de doen. De 
fractie en het bestuur van het CDA Bronckhorst zullen de 

vrijwilligers zo goed mogelijk in de watten leggen. Er wor-
den deze middag onder meer pannenkoeken gebakken, er 
wordt soep gekookt en koffie gezet, om de vrijwilligers te 
bedanken voor het werk dat zij verzetten. Kortom: geen 
uitgebreid programma, maar gewoon een gezellig samen-
zijn met andere vrijwilligers vanuit de gemeente. Voor 
het derde jaar op rij organiseert CDA Bronckhorst een 
vrijwilligers-bedank-middag, dit keer op zaterdag 1 maart 
2014 in Dorpscentrum De Horst, Sint Janstraat 6, 7256 BC 
in Keijenborg. Uitnodigingen zijn verzonden naar diverse 
voor ons bekende adressen. Mocht u geen uitnodiging ont-
vangen hebben, dan kunt u dit bericht als uitnodiging be-
schouwen. Voorgaande jaren waren geslaagd. Veel vrijwil-
ligers kwamen toen naar Keijenborg om daar gezellig met 
elkaar een vorkje te prikken en te praten.

CDA Bronckhorst:  
bedankmiddag voor vrijwilligers
Bronckhorst - Vrijwilligers zijn als ‘smeerolie’ 
voor de samenleving van Bronckhorst. Daarbij 
maakt het niet uit of iemand zich inzet voor een 
welzijnsorganisatie, een kerk, een dorpshuis, een 
dorsbelangenorganisatie, een (sport) vereniging of 
anderszins. Het CDA Bronckhorst is zich ervan be-
wust dat al deze vrijwilligers samen er voor zorgen 
dat het leven in Bronckhorst mooier is. Mooier, 
omdat meer mensen mee kunnen doen aan onze 
samenleving.

Hij ging het debat niet uit de weg en 
wist de vele VVD-aanwezigen te boei-
en met adequate en serieuze reacties. 
De premier gaf aan dat er zeer bin-
nenkort een aantal wetsvoorstellen 
komen die leiden tot minder regels 
voor ondernemers en efficiëntere 
besluitvormingstrajecten omtrent in-
frastructuur en ruimtelijke ontwik-
keling. We wachten dit met belang-
stelling af. 
Ook ging Rutte in op de vraag waar-
om de Haagse politici zich zo druk 
maken voor de gemeenteraadsverkie-
zingen: hij is immers de leider van 
onze VVD. Daarbij komt de groot-
ste transitie ooit in onze politieke 
geschiedenis op de gemeenten af, 
daarom vindt hij het juist enorm be-
langrijk om de regeringsstandpunten 
steeds maar weer helder en volledig 
aan alle betrokkenen uit te leggen.
Rutte sloot deze boeiende avond af 
met een oproep aan de aanwezigen 
om ons liberale gedachtengoed vol 
overtuiging uit te blijven dragen om 

zo op veel stemmen te kunnen reke-
nen. Na de vragensessie was er nog 
ruim tijd voor het minder serieuze 
werk, de fotosessie. Deze mogelijk-
heid liet de VVD Bronckhorst niet 
aan zich voorbij, zoals te zien is op 
bijgaande foto. Wij willen Mark Rut-

te hierbij danken voor de geweldige
avond die we hadden in het Lochem-
se. Wij vonden het geweldig leuk dat
hij in deze drukke periode, waarin
zo veel geregeld moet worden in ons
land, nog tijd heeft gevonden om on-
ze Achterhoek aan te doen.

Premier Mark Rutte in de Achterhoek
Barchem - Afgelopen woensdag 
was niemand minder dan premier 
Mark Rutte op bezoek in de Ach-
terhoek. De premier wist de 250 
bezoekers in Hotel Bon’Aparte te 
Barchem al snel te amuseren en 
bleek goed op de hoogte van de 
zorgen die er onder burgers in de 
Achterhoek bestaan.

Vlnr: raadslid Thea Lusink, premier Mark Rutte, raadslid GeertJan Oosterhuis en raadslid
Eric Hofkes

De bewoners van Hummelo zijn be-
trokken bij elkaar en de omgeving zo-
als de rondweg. Maar nu speelt vooral 
bezorgdheid over de zorg. 

Er werd gevraagd: “Heb ik straks nog 
wel thuiszorg?” Annelies Lichten-
berg, PvdA lijsttrekker, reageerde in 
dit gesprek: “Juist nu is wat te kiezen, 

de gemeente krijgt er veel taken bij 
en de PvdA wil dat de zorg verbetert, 
dichterbij en passend bij de hulp-
vraag van personen en gezinnen. Er 
blijft zeker thuiszorg. Het is belang-
rijk de onzekerheid en onduidelijk-
heid bij mensen weg te nemen”.

PvdA Bronckhorst  
langs de deur in Hummelo

De afgelopen weken zijn in diverse dorpen op zaterdagmorgen ‘rode 
duo’s gesignaleerd. Het blijken PvdA gezinde Bronckhorstenaren te 
zijn, zij komen langs de deur om te vragen of bewoners gaan stem-
men en wat er nog te verbeteren valt in de gemeente. Dit zogeheten 
canvassen heeft plaatsgevonden in Zelhem, Hengelo en Vorden, en op 
21 februari werd Hummelo door 4 duo’s bezocht. Ook hier waren weer 
leuke en zinnige gesprekken met burgers aan hun voordeur.

Van links naar rechts: Dolf Eshuis, Luuk Preijde, Jan Beverdam en Annelies Lichtenberg 
enthousiast over de betrokkenheid van inwoners van Hummelo

Edwin Schooltink: “Het horecabloed kruipt waar het
niet gaan kan en ik wilde al heel lang iets voor mijzelf”.
Schooltink huurt de sporthal van de gemeente Bronck-
horst. Eerst voor 5 jaar en als het allemaal naar tevreden-
heid gaat voor langer. De gemeente blijft verantwoordelijk
voor het inventaris en de keuring van de sporttoestellen.
Door sleutelbeheer toe te passen, momenteel zijn de scho-
len zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de hal en
de toestellen, worden kosten bespaard. Door de kantine
beter te exploiteren wordt de hal meer rendabel. Meer in-
komsten, minder kosten en een hoger servicelevel. Hier-
door wordt de sporthal aantrekkelijker dan destijds onder
de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Schooltink heeft veel ideeën maar deze worden stap voor
stap ingezet. Hij heeft goed contact met de buurt. Dit is
nodig bij de ontwikkeling van plannen. Overlast moet
voorkomen worden.
Een wens is de uitbreiding van de kleedkamers en moge-
lijk wordt die vraag aan de gemeente voorgelegd.
CDA Bronckhorst is blij met het initiatief van Edwin
Schooltink maar heeft hem ook aangegeven in gesprek
te willen blijven. Het is belangrijk dit soort initiatieven te
volgen, waar mogelijk te steunen en elders toe te passen
als het succesvolk is.

CDA Bronckhorst in Vorden over 
sportaccommodaties en nazorg

Vorden - De gemeente Bronckhorst heeft de verant-
woordelijkheid voor het beheer van binnensportac-
commodaties verlegd naar derden. Het beheer en
de exploitatie van de sporthal Vorden wordt uit-
gevoerd door particulier initiatiefnemer Edwin
Schooltink. CDA Bronckhorst ging op zaterdag 22
februari bij hem op bezoek om te horen hoe hij dit
heeft opgepakt.

CDA-lijsttrekker - Dirk Jan Huntelaar - in gesprek met de CDA kandi-
daten Arno Spekschoor en Jan Klein Lenderink bij sporthal ’t Jebbink

Bij de bezoeken kwam naar voren dat 
er in Bronckhorst veel mogelijkhe-
den voor toeristen zijn, vaak verblij-
ven zij enkele dagen of langer in de 
gemeente. Ondernemers versterken 
elkaar door samen te werken. Dit 
krijgt vorm in toeristische platforms. 
In Hummelo en Zelhem zijn er al 
platforms, in Vorden is een platform 
in oprichting. De bedrijven vullen el-
kaar aan, hier overnachten, daar iets 
drinken of eten, een galerie bezoeken 
of boodschappen doen bij de lokale 
middenstand.
Goede service en informatie over het 
totale en gevarieerde aanbod is voor 
toeristen belangrijk. In Bronckhorst 
gaat vanaf 1 april een coördinator toe-
risme aan het werk. Naast informatie 
vergaren via internet blijven folders 
en een aanspreekpunt van belang. 
Daar spelen de plaatselijke VVV´s 
een rol. De Stichting Achterhoek Toe-
risme is van belang voor de promotie 
van de Achterhoek als geheel.
Fietsroutes en wandelroutes moeten 
landschappelijk interessant zijn maar 
ook langs rustpunten en pleister-
plaatsen gaan. Een goede bewegwij-
zering maakt de toeristische locaties 
zichtbaar op het moment dat de toe-
rist voorbijkomt.
Kasteel Vorden is onderdeel van de 
Acht Kastelenroute, trouwlocatie en 
men kan er terecht voor allerhande 
festiviteiten. Als een van de weinige 

kastelen in de Achterhoek is het ook 
binnen te bezichtigen. Hoewel veel 
mensen Vorden en het kasteel ken-
nen, blijft een goede promotie be-
langrijk.
De IJsboerderij de Steenoven in Hum-
melo heeft een duidelijke visie op 
toerisme en agrarisch ondernemen. 
Inspelen op dingen die een toerist als 
interessant of leuk ervaart. De men-
sen laten zien wat “agrarisch” bete-
kent voor de samenleving, bijvoor-
beeld voor de voeding.
Het Bungalow en Recreatiepark het 
Wolferswoud behoort volgens Zoover 
tot de top10 recreatieparken in Ne-
derland. Hun gasten komen vaak uit 
andere delen van het land en zijn op 
zoek naar rust en ruimte. Zij hebben 
een visie op samenwerken met an-
dere ondernemers om het toerisme 
te bevorderen. Zij besteden veel aan-
dacht aan een persoonlijk welkom 
waardoor gasten zich meteen thuis 
voelen.
D66 ziet toerisme en recreatie als een 
economisch speerpunt voor Bronck-
horst. Het mes snijdt aan twee kan-
ten, de toerist of recreant brengt op 
een prettige manier zijn tijd door in 
Bronckhorst, zijn bestedingen zijn 
een pijler onder de plaatselijke eco-
nomie. Toerisme en recreatie heb-
ben promotie nodig, zichtbaar op 
de plaats waar de toerist of recreant 
zich bevindt en bij de voorbereiding 
van verblijf of uitstapje. De onder-
nemers verdienen waar nodig facili-
tering, advies en ondersteuning van 
de gemeente. Voor werkgelegenheid 
en economie is de gemeente gebaat 
bij een bloeiende sector toerisme en 
recreatie.

D66 in gesprek met 
toerisme en recreatie
D66 bezocht drie ondernemers 
op het gebied van toerisme: Kas-
teel Vorden, de IJsboerderij De 
Steenoven in Hummelo en het 
Bungalow en Recreatiepark Wol-
ferswoud in Zelhem.
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Zoals bij zoveel ondernemers ging 
de recessie ook aan De Wonerij niet 
voorbij. Lia (59) was druk zoekende 
naar mogelijkheden om het tij te ke-
ren. Doordat de gezondheid van Wil-
lem (66) te wensen overlaat, kwam 

er een steeds zwaardere last op haar 
schouders terecht. “Op een gegeven 
moment zei iemand me: hoe lang wil 
je eigenlijk nog doorgaan? Wordt het 
niet een keer tijd om samen meer te 
genieten?”, vertelt Lia. Dat zette haar 

aan het denken. “Uiteindelijk heb-
ben we het besluit genomen te stop-
pen en dat was erg moeilijk. Weken 
ben ik er emotioneel onder geweest, 
en nog.”
Twee decennia lang runde het twee-
tal de gezellige winkel aan de Groen-
loseweg. Het echtpaar nam in 1994 
Ankersmit over. Willem - volgens Lia 
de motor in het bedrijf - kon toen al 
bogen op een ruime ervaring in de 
wereld van woninginrichting en nam 
Lia er in mee. “Eén van de eerste klus-
sen die we hadden, was het verzorgen 
van de inrichting bij Avenarius, dat 
toen ook net begon”, kijkt de onder-
neemster terug. 
Samen breiden ze het assortiment in 
de loop der jaren flink uit. De Wone-
rij maakte naam op het gebied van 
meubels, raamdecoratie, vloeren en 
decoratie, van lifestyle tot klassiek. 
“Het mooie aan ons vak is dat het aan 
mode onderhevig is”, vindt Lia. “Je 
moet telkens weer vernieuwend zijn 
voor je klant, creatief bezig zijn met 
stoffen en kleuren, ik vind het fantas-
tisch. Het is voor mij goed als de klant 
uiteindelijk tevreden weggaat.”
Ze gaat het missen: het werk an sich, 
maar ook het contact met de men-
sen.  “Af en toe is het hier een zoete 
inval. Velen kwamen er langs om 
even een bakkie te doen.” Lia weet 
nog niet exact hoe de toekomst eruit 
ziet en wanneer de winkel definitief 
sluit. “Wellicht meldt zich een over-
namekandidaat en anders wordt het 
pand verkocht.”
Donderdag 27 februari start de leeg-
verkoop in de winkel. Om zich daar 
goed op voor te bereiden, is de win-
kel de dinsdag en woensdag daaraan 
voorafgaand gesloten. 
Zie ook de advertentie in Contact.

De Wonerij sluit na twintig jaar haar deuren

‘Ons winkeltje is straks  
ons winkeltje niet meer’

Ruurlo - Willem en Lia van De Wonerij in Ruurlo stoppen ermee. Na 20 
jaar ziel en zaligheid in de zaak gestopt te hebben, heeft het echtpaar 
Uit de Weerd dit moeilijke besluit genomen. “Ons winkeltje is straks 
ons winkeltje niet meer.”

Lia en Willem van De Wonerij gaan samen meer genieten. Na 20 jaar stoppen ze met hun 
winkel.

Vanaf 13.40 uur zal de bus gaan rij-
den langs de verschillende opstap-
plaatsen in Vorden, Wichmond, 
Baak, Steenderen, Toldijk en Hum-

melo. Om 19.30 uur vertrekt de bus
weer uit ’s Heerenberg.
De bus wordt in samenwerking met
Humstee (Jong-Gelre Hummelo en 
Steenderen) georganiseerd. Kaarten 
kosten voor leden 10 euro en niet-
leden betalen 15 euro.
Vind je het ook leuk om mee te gaan?
Kijk dan even op de website 
www.jong-gelre.nl voor meer infor-
matie en hoe je je kunt opgeven.

Met de bus naar carnaval 
in Waskupenstad
Vorden - Op zondag 2 maart orga-
niseert Jong-Gelre Vorden-Warns-
veld een busreis naar Waskupen-
stad (‘s Heerenberg). Deze ‘stad’ 
staat ieder jaar weer garant voor 
een geweldig mooi carnavals feest!

Deze Mindfulness training (de 
’8-weekse’ is gebaseerd op de klas-
sieke MBSR (Mindfulness Based 
Stress Reduction) is de oervorm 
van de Mindfulness-training, het 
programma dat Joh Kabat-Zinn oor-
spronkelijk ontwikkelde en dat zich 
door de jaren heen heeft bewezen. 
Het is een training van 8 aaneenge-
sloten weken, met wekelijkse sessies 
van circa 2,5 uur en een stiltedag.
Monique Doderlein de Win: “De 
training is geschikt voor iedereen 
die niet alleen maar passief wil af-
wachten, maar zelf actief wil bijdra-
gen aan hun eigen welzijn. We gaan 
niet op elkaars levensverhaal in, het 
is een training, geen therapie. Het 
zijn gemengde groepen, sommige 

mensen willen graag iets aan de 
kwaliteit van het leven verande-
ren, meer genieten, vaker bewust 
zijn van de momenten zoals ze zich 
aandienen, andere mensen zijn her-
stellende van bijvoorbeeld een burn-
out. Weer anderen voelen gewoon 
te vaak stress, of het lukt je niet om 
meer tijd voor jezelf te nemen. Maar 
wat de aanleiding ook is, iedereen 
is gelijk in de zin van dat we alle-
maal tegen automatische reactie-
patronen oplopen, oude gewoontes, 
die ons niet (meer) van dienst zijn. 
Wacht niet te lang met je inschrij-
ving, velen gingen je al voor.” 

Zie voor meer info en opgave:  
www.hetcentrumvanzijn.nl

- ADVERTORIAL -

Mindfulness training in 
Het Centrum van ZIJN

Doetinchem - ‘Het Centrum van ZIJN’ start in april 2014 met een 
8-weekse Mindfulness training in Doetinchem. Locatie; De Kleine 
Holte. Eerste avond: Dinsdag 1 april 2014, 19.30 uur.

De gemeente Bronckhorst is een ech-
te plattelandsgemeente met een ster-
ke en economisch belangrijke agra-
rische sector. De steeds toenemende 
schaalvergroting en intensivering 
van de agrarische productie lijden tot 
ernstig verlies van biodiversiteit, aan-
tasting van ons prachtige landschap 

en leefmilieu. En het lijdt tot het ver-
dwijnen van de boerenstand. Groen-
Links vindt dat we moeten leven als 
onderdeel van en in samenhang met 
de natuurlijke omgeving, niet door 
uitputting van onze aarde en de na-
tuur. GroenLinkslijsttrekker Herman 
van Rooyen ziet in deze film o.m. 

het campagne-thema duurzaamheid 
goed verbeeld en nodigt u van harte 
uit naar deze avond in het dorpscen-
trum in Vorden te komen. Na afloop 
van de voorstelling wil hij graag uw 
reactie horen en met u in discussie 
over duurzaamheid en voedsel, ook 
in onze  eigen gemeente. Met name 
de bewerkers en hoeders bij uitstek 
van ons landschap en de natuur, de 
boeren, wil hij graag bij deze dis-
cussie betrekken. Aan ons, boeren, 
burgers en buitenlui de opdracht de 
juiste keuzes te maken, zodat ook ko-
mende generaties in een leefbare en 
groene aarde kunnen leven.

Sinds een dikke vijftien jaar doet zich 
over de hele wereld een angstaanja-
gend fenomeen voor: honderddui-
zenden kolonies honingbijen lijken 
van de aardbodem te verdwijnen. Een 
virus? De grote hoeveelheden pes-
ticiden? De industrialisering van de 
honingsector? Niemand lijkt een ant-
woord te hebben. Maar één ding staat 
als een paal boven water: het lot van 
de natuur en van de mens is nauw 
verbonden met dat van de bijen.  

Op zoek naar antwoorden en verkla-
ringen neemt regisseur Markus Im-
hoof ons mee op een fascinerende 
reis naar de betoverende wereld van 
de bijen. De film draaide reeds met 
veel succes op festivals als IDFA en 
Toronto. Gratis toegang.

Filmavond GroenLinks Bronckhorst:

‘More than Honey’

Vorden - GroenLinks Bronckhorst houdt een filmavond op 5 maart a.s. 
20.00 uur in het Kulturhus Vorden met ‘More than Honey’, een prachtig 
spectaculaire film met een zeer actueel thema.

Minder bio-diversiteit 
Zo wordt de natuur
haar communicatie kwijt
Wij hebben vijf klinkers
in onze dagelijkse taal
Probeer maar eens te praten

met drie in het verhaal

J. Wagenvoort



Markt 27, 7021 AA Zelhem 

Telefoon: 0314 620144

www.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Kennis - Kwaliteit Service - Betrouwbaarheid
Uw oplossing op het gebied van computers en webdesign

Computers & Supplies
Cursussen
Netwerkbeheer
Randapparatuur
Reparaties
Webdesign

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

MERCEDES-BENZ
C-KLASSE 

200 KOMPRESSOR
AUTOMAAT ELAGANCE

48.801 KM
JANUARI 2008

€ 21.950
BMW Z3 ROADSTER 1.8 228.367 KM 1997 € 5.950
FORD FOCUS WAGON 1.6 COMFORT 54.998 KM 2011 € 13.950
HYUNDAI I 20 1.2I I-DRIVE 38.209 KM 2011 € 9.250
HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD AUTOMAAT STYLE 7-PERS. 92.250 KM 2009 € 19.250
HYUNDAI TUCSON 2.0I STYLE 96.877 KM 2009 € 12.750
KIA PICANTO 1.0 5DRS. FESTIVAL 26.310 KM 2007 € 6.350
PEUGEOT 307 1.6-16V XS 201.714 KM 2002 € 21.950
MINI COOPER 1.6 CHILI 171.735 KM 2004 € 8.950
PEUGEOT 307 2.0 BREAK XT 92.000 KM 2004 € 3.950
OPEL MERIVA 1.4 TURBO COSMO 70.780 KM 2011 € 13.500
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 108.262 KM 2003 € 4.750
SEAT LEON 1.6-16V STELLA 155.080 KM 2003 € 4.250
SUZUKI ALTO 1.0 EXCLUSIVE 40.276 KM 2009 € 6.950
TOYOTA COROLLA VERSO 2.2 D-4D LUNA 7P. 228.000 KM 2005 € 5.250
TOYOTA YARIS 1.3 VVT-I SOL 145.002 KM 2003 € 4.950

Peugeot 307 SW 2.0
16V grijs 3/2004  

155.000 km
€ 4450,-

AUTOMOTIVEREND

Peugeot 106 1,1 Accent 02/1998  67,000 km  € 2250,-

Peugeot 206 CC 2,0 16V Blauw 04/2005  98,000 km  € 5950,- 

Peugeot 307 1,6 16V Navigatie 2007   88,000 km  € 7950,-

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

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

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

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

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

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

PEUGEOT 107  5-DRS MILLESIM
2011  € 7.650,-

PEUGEOT 206 1400-16V SPORT  2004 € 4350 
PEUGEOT 307 SW 1600-16V PREMIUM  2006 € 7950 
CITROEN C 3 5-DRS EXCLUSIVE  2006 € 5650 
CITROEN C 5 2.0-16V AUTOMAAT  2003 € 3950 
OPEL CORSA 1200-16V BUSINESS 5-DRS  2007 € 6950 
OPEL ASTRA 1600-16V STATION  1999 € 1950 
OPEL ASTRA 1800-16V ELEGANCE 5-DRS  2004 € 6450 
OPEL ASTRA 1.6-16V EDITION 5-DRS  2007 € 8950 
OPEL VECTRA 1800-16V ELEGANCE   2003  €  5450 
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE  2005 € 6950 
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS  2007 € 8950 
RENAULT CLIO 1600 5-DRS RIPCURL  2007 € 7950 
RENAULT KANGOO 1600 MPV  2004 € 4350 
FORD MONDEO 1800-16V STATION  2004 € 5950 
BMW 525 TD EXECUTIVE AUTOMAAT  2005 € 11950 
BMW R1200GS TOUR MOTOR  2009 € 11900 
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD  2006 € 11950 
BURTON CABRIO   1984 € 8500 
SAAB 9-3 SPORT TURBO VECTOR  2004 € 6950 
FIAT STILO 5-DRS 6-SPEED  2003 € 3650 
MITSUBISHI COLT 1.3 5-DRS EDITION  2010 € 8450 
MITSUBISHI OUTLANDER 4WD 2.4 SPORT  2004 € 9950 
VW JETTA 1600 TRENDLINE  2006 € 8950 
VW TRANSPORTER 1.9 TDI     2007 € 7450 
VW CADDY 1.9 TDI      2007 € 7850 

Audi  A3  Sportback 1.6 Attraction Pro Line nov-05 91.947 Grijs met. €  10.250

Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige jul-01 211.600 Grijs €  1.500

Fiat  Grande Punto  1.4 16v Edizione Lusso mei-09 39.569 Blauw met. €  8.250

Nissan  Note  1.4 First Note jun-06 125.558 Bruin met. €  6.450

Opel  Corsa  1.2-16V ‘111’ Edition nov-10 46.696 Grijs met. €  9.450

Peugeot  206  1.4 XS Premium jan-02 174.791 Grijs €  2.950

Peugeot  107  1.0-12V XS jun-10 48.354 Blauw met. €  6.450

Renault  Mégane  Estate 1.6 Dynamique 2010 24.694 Rood met. €  14.250

Renault  Scénic  1.6 16v Expression Luxe LPG-G3 mei-04 198.087 Groen met. €  3.400

Suzuki  SX4  1.6 Shogun mei-08 73.436 Zwart €  8.750

Volkswagen  Golf  United 1.6 5drs. airco, cruise,  mrt-08 93.922 Zwart met.  € 11.950

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Audi A3 Sportback 1.6.  Attraction Pro Line
november-2005, 91.947, grijs metallic 

 € 10.250



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO
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De Wonerij gaat stoppen, en u profiteert
    “Wij gaan met pensioen”
Na 20 jaar met veel toewijding en plezier De Wonerij 

te hebben gerund, vinden Willem en Lia Uit de Weerd 

het nu tijd om te stoppen.

Dat betekent dat u kunt profiteren van extreem 

lage prijzen tijdens onze

OPHEFFINGS-LEEGVERKOOP

De totale collectie is afgeprijsd met 

superhoge kortingen tot 70%!

Banken, fauteuils, eethoeken, kasten, tv meubelen, 

matrassen, karpetten, decoratie, kortom, teveel om 

op te noemen!

De winkel moet leeg dus:

ALLES MAG WEG TEGEN SPOTPRIJZEN!

Kom snel, want nu is de keus nog groot en WEG = PECH

ONZE A-MERKEN TAPIJT ZIJN TOT EIND MAART

ZONDER BTW, DUS 21% KORTING

We blijven u natuurlijk graag het advies geven zoals u dat van ons gewend bent 

op het gebied van woon- en lifestyle zodat u verzekerd bent van een smaakvolle 

inrichting, helemaal afgestemd op uw wensen. Harde en zachte vloeren, 

maar ook raambekleding blijven gewoon in ons assortiment zodat u uw woning 

helemaal compleet kunt inrichten voor een wel erg aantrekkelijke prijs!

We zien u graag tijdens onze 

GIGA LEEGVERKOOP

START

27 februari

Het CDA Bronckhorst heeft heldere plannen voor de 
samenleving van Bronckhorst. Deze plannen kunt u lezen in 
het verkiezingsprogramma ‘Samen Leven in Bronckhorst’ op 
www.cdabronckhorst.nl

Duurzaamheid betekent volgens het CDA dat wij zorgvuldig 
om moeten gaan met het gebruik van onze grondstoffen, om 
het milieu te ontlasten en om onze samenleving op een goede 
wijze over te kunnen dragen aan onze volgende generaties.

Het CDA stimuleert daarom ook de winning van duurzame 
energie, energie waarover wij samen onbeperkt kunnen 
beschikken. Duurzame energie is belangrijk omdat het 
helpt klimaatveranderingen tegen te gaan en voorkomt dat 
energiebronnen te snel op raken. Het CDA wil niet inzetten 
op de winning van schaliegas of de plaatsing van grote 
windturbines, maar op de ontwikkeling van zonne-energie, 
biogas en windenergie door middel van mini-windturbines. 
Dit zijn winvormen die ons mooie landschap niet verstoren. 
Bij de ontwikkeling van deze vormen van energiewinning wil 
het CDA samenwerken met ondernemers, wetenschappers 
en particuliere initiatiefnemers. Dit biedt nieuwe kansen voor 
onze lokale economie waaronder de landbouwsector.

Het CDA is een voorstander van hervestiging van agrarische 
bedrijven. Dat betekent dat nieuwbouw van duurzame 

geeft duurzaamheid prioriteit

CDA Bronckhorst 

agrarische bedrijven toegestaan moet worden op bestaande 
bouwblokken en door koppeling van meerdere bouwblokken 
met een agrarische bestemming. Het CDA wil, wanneer 
hervestiging niet mogelijk blijkt, de ruimte openhouden voor 
nieuw vestiging van agrarische bedrijven, voor zover de 
landschappelijke waarde niet wordt aangetast.

 www.cdabronckhorst.nlwebsite


