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Doordat de jeugdteams allemaal
op zaterdag spelen is het vaak met
een vol (thuis) competitieprogram-
ma in de kleedruimtes dringen ge-
blazen. Het komt dikwijls voor dat
ook het ‘ballenhok’ als kleedkamer
moet worden gebruikt. Wanneer
men bedenkt dat het aantal meis-
jes ook jaarlijks toeneemt, is er qua
kleedgelegenheid een onhoudbare
situatie ontstaan. Wim Enzerink:
‘Toen wij een aantal maanden gele-
den met de grote verlotingactie
zijn gestart, hebben we 1500 loten
van 50 euro laten drukken. Dit
moet bij het Ministerie van Justitie
worden aangemeld, waarbij je te-
vens de te verwachten score moet
aangeven. Wij zijn uitgegaan van
een 70 procent score, dat wil zeg-
gen dat wij er vanuit gingen dat er
circa 1050 loten zouden worden
verkocht.

Wel met nog enkele weken te gaan,
hebben we thans al 1300 loten ver-
kocht. Het heeft onze verwachting ver
overtroffen waardoor wij onze doel-
stelling inmiddels hebben bijgesteld.
Wij gaan nu voor ‘totale verkoop’. Dat
we momenteel al over een geslaagde
actie kunnen spreken, daarvoor zijn
drie redenen aan te wijzen. 

Ten eerste de geweldige response van
het Vordense bedrijfsleven. Die heb-
ben op allerlei gebied, door hun on-
dersteuning duidelijke hun betrok-
kenheid met de Vordense gemeen-
schap getoond. Ook een groot compli-
ment aan de ouders van onze jeugdle-
den. Zij zijn over het algemeen nauw
betrokken bij hun voetballende
kroost. Zij hebben het tekort aan
kleedgelegenheid onderkend door
veel loten te kopen. Je kunt dit ook an-

ders ‘vertalen’, de ouders zijn tevreden
met het gevoerde jeugdbeleid van de
vereniging’, zo zegt Wim Enzerink.

Dan is er nog een derde reden die voor
het welslagen van de actie genoemd
moet worden. Dat is de positieve rol
die de leden van de club hebben ge-
speeld. Zij zijn met veel enthousiasme
met de verkoop van de loten aan de
slag zijn gegaan. Wim Enzerink: ‘Wij
hebben zelfs een lid die in zijn eentje
75 loten aan de man heeft gebracht.
Een fantastische score. Zaterdag 24 ja-
nuari dus de laatste (bliksem)actie. We
gaan die dag met commissie, bestuur
en jeugdbestuur op pad om te trachten
de laatste 200 loten te verkopen. Wij
worden bij deze verkoop ondersteund
door een tiental leden die blijk hebben
gegeven over uitzonderlijke verkoopga-
ven te beschikken. Deze leden hebben
elk al circa 30 loten verkocht! 

Het wordt een doelgerichte actie. Za-
terdag zullen alleen die wijken en stra-
ten worden bezocht, waar men tot
dusver om welke reden dan ook, nog
niet aan de deur is geweest. Wij heb-
ben dit precies in kaart kunnen bren-

gen. Er wordt wel eens gezegd ‘ 50 gul-
den per lot is toch wel duur’. Dat klopt
ook wel, maar bij welke verloting van
1500 loten, heb je, naast andere prach-
tige prijzen, twee splinternieuwe au-
to’s als hoofdprijs! Vorige week werd ik
tijdens de gezellige nieuwjaarsrecep-
tie van ‘Vorden‘ door een lid van de
vereniging aangesproken. Die zei ook
50 euro veel te duur te vinden.

Even later loopt hij twee keer langs
mij heen met een blad bier. Ik zei toen
tegen hem, een lot is bijna net zo duur
als hetgeen jij daar allemaal aan bier
voor je kornuiten op tafel zet. Het
werd vervolgens even stil aan ‘de over-
kant’. Toen klonk het, je hebt gelijk, ei-
genlijk is een lot met zoveel prijzen in
de aanbieding helemaal niet duur. 

Ik weet echter niet of de bewuste man
alsnog een lot heeft gekocht. Ik ga er
wel van uit’, zo zegt Wim Enzerink la-
chend. De voetbalvereniging ‘Vorden’
hoopt in april met de uitbreiding en
de renovatie te kunnen beginnen. Het
ligt in de bedoeling dat het geheel in
augustus, voor de aanvang van de
competitie, gerealiseerd is.

Zaterdag 24 januari laatste 'bliksemactie'!

Grote betrokkenheid gemeenschap
bij verlotingactie voetbalclub 'Vorden'

Deze accommodatie wordt uitgebreid.

De bedevaart zal worden gehouden
van 24 april t/m 2 mei afhankelijk van
het vervoermiddel. Het is mogelijk per
trein, per vliegtuig (beperkte plaat-
sen), of voor jongeren per bus te rei-
zen. Voor de jongeren is er een eigen
programma en eigen begeleiding.
Voor zieken en mensen met beperkin-
gen zijn speciale voorzieningen moge-
lijk. Vanuit het Parochieverband zul-
len Pastor Hogenelst en Pastor R. Rijk
de reis begeleiden. 
De informatie-avond vindt plaats in
het personeelsrestaurant De Kamp
van GGNet, Vordenseweg 12 te Warns-
veld op donderdag 22  januari. Opgave
is ook mogelijk op 22 januari.

Informatieavond

omtrent Lourdesreis
Het parochieverband Zutphen-
Graafschap waartoe 12 parochies
behoren, t.w. Zutphen, Joppe, Lo-
chem, Borculo, Ruurlo Vorden, Vie-
rakker, Hengelo, Keijenborg, Baak,
Steenderen en Olburgen organi-
seert opnieuw een reis om geza-
menlijk naar Lourdes te gaan.

De eerste gezellige middag in het
nieuwe jaar: 2009. 

De soos begint met de traditionele
Nieuwjaarsborrel. Verder spelen we
natuurlijk ook weer BINGO waarmee
leuke prijsjes te winnen zijn. Dit mag
u dus echt niet missen. Neem buren,
vrienden en familieleden mee. Men
begint zoals gewoonlijk om 14.30 uur
in het Ludgerusgebouw in Vierakker.

Seniorensoos
Wichmond/Vierakker
NIET VERGETEN: 28 januari

Met deze online diensten van de bibli-
otheek is het mogelijk om veel infor-
matie te vinden. De meeste daarvan
zijn bovendien ook nog gratis. Op een
aantal middagen in januari staan on-
ze medewerkers van Bibliotheek West-
Achterhoek speciaal voor u klaar met
tips&trucs. Kijk in onze activiteitenka-
lender voor de tijden. In bibliotheek
Vorden geven medewerkers uitleg
over de mogelijkheden van de online-
diensten op dinsdagmiddag 20 janua-
ri en 27 januari. 
Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met medewerkers van
bibliotheek Vorden: tel. 0575-551500

Tips&Trucs over
online diensten
Dat er in de bibliotheek boeken, cd's
en dvd's te vinden zijn, is bij veel
mensen bekend. Maar weet u, dat er
ook veel online diensten zijn?

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bossen
Tulpen

€5.00

Speciaal voor Hengelo en omstreken:

• Tonino wit of rosé
uit het Sonja Bakker boek nu € 2.99

• Verse ananas € 0.99
• Gratis zuurkool bij aankoop van 

een ambachtelijke rookworst!

• Gratis Curver vershouddoos 
vanaf € 25.00 aan boodschappen!

Plus service is b.v.:
Dhl-service punt, voor b.v. het
versturen van pakketjes van
Wehkamp, Otto, Conrad enz.

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Gld.dichtbij

Kijk
Op provinciepagina

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu’s
21 t/m 27 januari 2009  

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 21 januari 
Bospaddenstoelen soep/Wokki wokki van kip met rijst
en wokgroente.

Donderdag 22 januari 
Zwiebelrostbraten met gefrituurde uien, aardappelen en
rauwkostsalade/bavarois met bessensap en slagroom.

Vrijdag 23 januari
Minestronesoep/Urkervispot in een witte wijnsaus,
aardappelen en groente. 

Zaterdag 24 januari
Kipsaté met pindasaus, nasi en atjarsalade/ijs met
slagroom (alleen afhalen).

Maandag 26 januari
Wildbouillon/Hollandse biefstuk met pepersaus, frieten
en rauwkostsalade.

Dinsdag 27 januari 
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/ijs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

�Gespreksgroep Attitudinal
Healing op do.mo van 10 tot
12, eenmaal per 14 dagen in
Hengelo. Info: 06-18698087.

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

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

�

�De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel.afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.

Afslanken, fitter, gezonder?
Simpel, gemakkelijk en
snel resultaat inclusief
persoonlijke coaching.

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

Voor Nordic Walking:
www.vitalnowa.nl
0575 – 46 36 03

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

Alleen op afspraak.

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week
Stoofpeerbavaroise

met kaneel 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,75

Weekend-aanbiedingen

Appelhazelnootbol
Kwarkbol met appel en hazelnoot € 3,50

Florentines 8 stuks € 3,50

�Gezocht lieve en flexibele
oppas die als achtervang wil
fungeren en bij bijzonderhe-
den een dagje bij ons thuis in
Vorden op onze 2 zoontjes (2
en 3,5 jaar) wil passen. Tel.
06-38911220.

�Achterhoekers uit Vorden
hebben 2 gastenbungalows
in Thailand bij zee. Kom eens
heerlijk uitrusten en vakantie-
vieren Kijk maar eens op
www.bandokmaai.com

�Te huur: Nabij centrum van
Ruurlo riante bovenwoning
met 3 slaapkamers, grote
tuin en garage. Info: 06-
47906105

Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 januari 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 januari 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 januari 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vorden
Zondag 25 januari 10.00 uur Woord- en communieviering
mmv Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 januari 17.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.
Zondag 25 januari 10.00 uur Oecumenische viering.

Tandarts
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedge-
vallen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma t/m
do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie kijk
op www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabeti-
sche en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vor-
den. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Pol-
man Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulan-
ce, Doetinchem (06) 53 680 578.

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Te koop: vaste mestblok-
jes, ca. 15x15x10 cm. Ideaal
voor uw tuin. tel.
0621508727.

Leer voeten masseren, en geef
je gezin een ontspannende

voetmassage. Ook voor pedicures.
Start workshop februari.

Info/opgave 0575-551989

Kennismaken met voetreflexologie.

Onderga zaterdag 7 februari 20 min.

behandeling. Bel 0575-551989.

Aantrekkelijke actie! 
Na de dure decembermaand,

KINDEREN KNIPPEN NU VOOR € 10.00
(normaal € 16.00)

Deze aanbieding is geldig op woensdag-
middag 21 en 28 januari en 

alleen voor de lagereschool jeugd.
Salon Marianne

Dorpsstraat 30 Vorden. Tel. (0575) 551423

Videobanden VHS(C), Video (Hi) 8 nu
overzetten op dvd, voordat ze plak-

ken gaan of vervagen. Maak een
afspraak en breng uw videobanden naar:

Kreunen-multimedia.nl
Tel. 0575-463336 Hengelo Gld.
info@kreunen-multimedia.nl

Professionele kwaliteit, helder en scherp!

Familiefilms nu overzetten op dvd,
voordat ze kunnen verkleuren of

er een schimmel op komt.
Maak een afspraak en breng uw films

naar: Kreunen-multimedia.nl
Tel. 0575-463336 - Hengelo Gld
info@kreunen-multimedia.nl

Professionele kwaliteit, helder en scherp!



WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

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

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

Dag en nacht bereikbaar 
 
Uw uitvaartverzorgers: 
Anton Ruiterkamp  
Henriët Klein Geltink-ten Arve 
 
Vordenseweg 2, 7218 BP Almen 
website: www.eppinkruiterkamp.nl 
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl 

 

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

www.baanvanuithuis.nl
voor gemotiveerde

werkzoekenden.

Van uw oude trouwring maken wij een
modern sieraad. Atelier Henk Eggersman.
Beelden in brons, reparaties, goud en zilver.
Burgemeester Galleestraat 8 in Vorden.
wo./za. 10.00-17.00 uur       tel. 0575-550725

Op 3 januari 2009
is geboren onze lieve

Mees Berend
Blije ouders, broer en zus zijn:
Louise, Bert, Liam en Roos 
Wagenvoort

Riethuisweg 2
7251 RC Vorden
tel: 0575 - 55 13 69

Wij rusten van 12.30 tot 15.00 uur en na 20.30 uur.

Boeken, stripboeken, lp’s,
singels, cd’s en ansichtkaarten

te koop gevraagd.
Tel. 0543-451703.

Wij zijn ontzettend blij en gelukkig met de geboorte
van onze zoon en mijn broertje

Stan
Stan is geboren op 13 januari 2009 om 02.43 uur,
weegt 3710 gram en is 53 cm lang.

Arjan Wilgenhof en 
Natascha Wiggers
Jurre

Prins Bernhardweg 13
7251 EG Vorden
Tel: 0575 - 55 56 75

Wie wil
bloemetjes
bezorgen in

Vorden?
in het kader van een
reclameactie van de

middenstand.

Inlichtingen 
Eurofleur Holland 
024 622 13 69.

Een goede vriend ging van ons heen

Herman Albers
weduwnaar sinds 12 maart 2003 van 

Nel Albers-Best

Hij overleed op 14 januari 2009 in Oldenzaal op 72-
jarige leeftijd.

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en familie
heel veel sterkte toe.

Vorden: Wim en Gerda Jielderman-Zweenk

Vorden: Wim en Ali Polman-Klein Selle

Hegelo (O): Bert en Miep Polman-Lichtenberg

Wegens enorm
succes en op veler

verzoek:

D.J.’s
de

Holtwormen

’t Proathuus
Linde

Zaterdag 
24 januari

aanvang 20.00 uur

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je sterft, ’t is vreemd,
maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt: “ik ben zo moe”. 
Maar op een keer, dan ben je 
aan je laatste beetje toe.

Rustig is in zijn slaap overleden onze liefhebbende
broer, zwager en oom

Johannes Antonius Helmink
weduwnaar van Johanna Hendrika Mentink

* 3 december 1910 † 12 januari 2009

Familie Helmink
Betsie en Nol

Vorden, woon- zorgcentrum “De Wehme”.

Correspondentieadres: Fam. Nijenhuis
Beeklaan 6
7234 SL Wichmond

Onze speciale dank gaat uit naar dr. Haas en dr. de
Jong en de medewerkers van “De Wehme”, voor de
liefdevolle verzorging.

De begrafenis heeft op zaterdag 17 januari te
Vierakker plaatsgevonden.

Het heeft ons goed gedaan, zoveel blijken van
belangstelling en medeleven te hebben ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve
zorgzame vader, groot- en overgrootvader

Jan Berenpas

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Familie 
G. Berenpas-Bouwmeester

Vorden, januari 2009

Algemene kennisgeving

Tot onze diepe droefheid overleed thuis op de leef-
tijd van 91 jaar

Maria Marx
- Mia -

weduwe van Lieuwe Gosse Jensma

Goes: D.N. Jensma
Kinderen en kleindochter
W.F. den Herder

Vorden: G.L. Jensma

Vorden, 7 januari 2009

Correspondentieadres:
Hoetinkhof 131
7251 WJ Vorden

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Worstjes voor de wok

Genoeg van al die Hollandse kost? Kies dan eens 
voor een heerlijk exotische maaltijd met gemarineerde

varkenssaucijsjes, spekreepjes, rode ui en groene paprika.
Even wokken, rijst erbij, sausjes op tafel en smullen maar.

Hier krijg je zeker geen genoeg van! 
Vraag je Keurslager dus gerust om een onsje meer...

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Hacheepakket 500g vlees, 
uien en kruiden € 6.00

SPECIAL

Worstjes en zo 100 gram € 1.50

VLEESWARENKOOPJE

Beenham + gekookte worst
2x 100 gram € 2.49

TIP VAN DE KEURSLAGER

Duitse biefstukken 4 stuks € 5.50

MAALTIJDIDEE

Erwtensoep 
uit eigen keuken per liter € 2.98

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO :: 
 :: 0544 46 13 08 :: CITYLIDO.NL :: 

EVERY SATURDAY
EXCITING.........

31 januari
ACHTERHOEKS
POPPODIUM

SPAWN - BLIZZARD - BLANC NOTE

vrijdag 6 februari
TEENAGE

PARTY
Voor stappers tm 15 jaar
van 20.00 tot 24.00 uur

Non alcohol

’t Is goed zo……., maar het gemis blijft.

Het doet ons goed voor de grote belangstelling,
in welke vorm dan ook die wij mochten ontvangen
tijdens haar ziekte en na het overlijden van

Anneke Scheffer-Luimes

Willy Scheffer
Anita en Lex, Ria en Hans, Hans en Joke
en kleinkinderen

Diep bedroefd om de grote leegte die zij achterlaat,
maar dankbaar voor de liefde, warmte en zorg
waarmee zij ons heeft omringd, hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze lieve moeder en oma

Dina Hendrika 
Slagman-Roenhorst

Riek
weduwe van Jan Slagman

* 7 juni 1932 † 18 januari 2009

Willy ten Have-Slagman
Ton ten Have
Twan, Marvin

Janny Berentsen-Slagman
Willy Berentsen
Inez en Dennis
Maurice

Jolanda Sariçam-Slagman
Osman Sariçam
Arman

Correspondentieadres:
Het Jebbink 25
7251 BJ  Vorden

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag
23 januari om 13.30 uur in de Hervormde kerk aan
de Kerkstraat te Vorden.
Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid tot
condoleren en afscheid nemen.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
algemene begraafplaats te Vorden.

Na afloop van de plechtigheid ontmoeten wij u
graag in Hotel Restaurant Bakker, Dorpstraat 24 te
Vorden.



Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

'Verhuizen? Kijk vóór de ondertekening 

van het koop- of huurcontract op internet. 

Binnen vijf minuten weet je of je te maken 

krijgt met geur- en stankoverlast van een 

landbouwbedrijf of een fabriek, van lawaai 

van rangerende treinen, of van bodemver-

ontreinigingen in de buurt.” 

Aan het woord zijn Emile Hagelen en Bram 

Boeckhout van het project Gelderland dicht-

bij. “Het is erg gemakkelijk. Start je compu-

ter, ga via www.gelderland.nl naar het veld 

‘Gld.dichtbij’, tik je postcode en huisnum-

mer in en bekijk hoe de omgeving van je hui-

dige of toekomstige woning eruit ziet.'

De handhaving van bepalingen werkt beter met 

voorlichting. Daarom is in Gelderland een campagne 

verkeersveiligheid op de provinciale wegen gestart. Er 

worden  borden geplaatst, die de weggebruiker wijzen 

op gedrag met risico’s. Snelheid en plotseling moeten 

stoppen voor overstekend wild gaan echt niet samen.

Vooral te hard rijden en het gebruik van alcohol leveren 

veel gevaar op. De campagne is regionaal en gericht 

op plaatsen met specifieke verkeersproblemen. De 

politie, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid en 

de provincie werken in deze campagne samen om de 

verkeersveiligheid te laten toenemen.

Hard rijden en alcohol tegengaan

Kijken naar je eigen straat op internet 

Renske Waardenburg, 

fractie GroenLinks 

'Dikte is ook een gevolg van 

hyperconsumptie. Mensen 

hebben steeds minder het 

gevoel dat ze genoeg hebben. 

Er wordt grenzeloos gegeten, 

autokilometers gemaakt, 

gekocht en bonussen bij 

elkaar gegraaid. Laten we 

consuminderen.Dat is goed 

voor mens en milieu!'

'Als ik om mij heen kijk dan 

is de Gelderse inwoner niet te 

dik. Dikte komt wel voor bij 

kinderen op de basisschool. 

Daarom meer bewegen en 

weer buiten gaan spelen. 

Zorg voor voldoende 

kinderspeelplaatsen.'

Nelis Zondag, fractie SGP

De Gelderse inwoner 
is te dik De vraag luidt: Hoe heet het 

ziekenhuis dat veel aandacht 

besteedt aan de voeding van 

patiënten?  Stuur je antwoord 

voor 24 januari 2009 naar 

de provincie Gelderland, 

t.a.v. Marjan Luyten, 

Antwoordnummer 411, 6800 

WC Arnhem. Een postzegel is 

niet nodig. Eén inzending per 

naam en adres. De winnaar 

krijgt toegangskaartjes voor 

het concert van The Eagles in 

Gelredome.

De vraag van december had 

verschillende antwoorden, 

afhankelijk van de editie 

van je dag- of weekblad. Alle 

goede antwoorden zijn bij 

elkaar gedaan en dat leverde 

als winnaar op: mevrouw G.J. 

Jansen-Freriks uit Babberich. 

In het ‘Sinterklaaspakket’ 

dat is toegezegd zitten 

toegangskaartjes voor Burgers’ 

Zoo. Namens de redactie 

hartelijk gefeliciteerd!

Digitaal invloed op het beleid 

van de provincie Gelderland? 

Ben je ouder dan 16 jaar? 

Doe mee! Geef je op voor 

het GeldersPanel via www.

gelderspanel.nl. Vier keer per 

jaar wordt gepeild wat de 

leden van het panel van een 

belangrijk onderwerp vinden. 

In het volgende nummer, over 

twee weken, maken we de 

belangrijkste resultaten van de 

eerste peiling bekend. 

Gld.dichtbij verschijnt elke 

twee weken behalve in juli en 

augustus. Steeds in kleur en 

met korte artikelen. 

De agenda en de contact- 

gegevens van de gedeputeerden 

staan voortaan op internet, op 

gelderland.nl.

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11, 

Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl

Gezond eten maakt beter
Eén op de drie patiënten in ziekenhuizen komt ondervoed 
binnen. Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede wil samen met 
Wageningen Universiteit en Research hun situatie verbeteren. 
De provincie Gelderland vindt deze samenwerking van belang. 

Diederic Klapwijk, gynaecoloog en lid van de Raad van Bestuur 

van het ziekenhuis, licht toe: “Er is een duidelijk verband tus-

sen goede voeding en het genezingsproces. Patiënten die niet 

goed eten zijn er in alle opzichten minder aan toe. Als wij de 

lichamelijke conditie en het eetpatroon van patiënten snel in 

beeld krijgen, kunnen we er verbetering in aanbrengen. Om dat 

goed te doen moeten we nog veel onderzoeken. Bijvoorbeeld bij 

specifieke groepen patiënten zoals ouderen. Ze zijn niet alleen 

ziek, maar soms kwetsbaar en eenzaam. Ook hierbij kan voe-

ding helpen mensen zich beter te laten voelen. Onze medische 

specialisten en Wageningse wetenschappers slaan de handen 

ineen. We organiseren de samenwerking goed. Dat kost 145.000 

euro per jaar. De provincie steunt dit vier jaar lang.’

Voor alle vragen en informatie

Gld.dichtbij

Kaartjes The Eagles winnen?  

Doe mee met GeldersPanel

Provinciepagina nieuwe stijl
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Borden om de verkeersveiligheid te verbeteren

Voeding is erg belangrijk voor de genezing van patiënten

Je leefomgeving is op het internet in beeld gebracht



Weeversdrukker i j

Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C OMMUN I CA T I E Weevers druk Weevers Net

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl LICHTENVOORDE GROENLO RUURLO ZUTPHEN ZELHEM VORDEN

NEVENVESTIGINGEN:

LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN Houtworm, boktor, ratten, muizen,
steenmarters, insecten. 
Ook preventiecontracten!

Telefoon
0573 250276
06 38904185

www.loetwestra.nl

www.hetgeldligtopstraat.nl

of bel 0800-3478747Grati
s

Meer info?

WORD

BEZORGER VAN

De Telegraaf

“Fiets je rijk met

een krantenwijk… “

� Bezorging ma t/m za

voor 07.00 uur of op

zondag voor 09.00 uur

��+/- 1 uur per dag

��In Vorden

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

GILDE GRAAN

800 GRAM 

NU VOOR       € 2.75

400 GRAM 

NU VOOR       € 1.40

ONTBIJTKOEK

NU  € 1.95

WITTE BOLLEN
NU

6 HALEN  5 BETALEN

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 20 t/m zaterdag 24 januari.

APPELKRUIMEL
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

555 000 %%%
KKKOOORRRTTTIIINNNGGG
HHHAAALLLVVVEEE   PPPRRRIII JJJZZZEEENNN

Josephine & Co
Gerry Weber
Basler
FrankWalder
Rosner
Zerres
Tence
Gardeur
Roberto Sarto
Pools
Enjoy
Mezzo
Marco Manzini
For Fellows
Olymp
MAC
Com4

777555%%% KKKOOORRRTTTIIINNNGGG
HHHEEELLLFFFTTT   VVV...DDD... HHHEEELLLFFFTTT

Vanaf nu bij ons vaste lage prijs:

Turbana bananen kilo 0,99
Groentekoopje:

Kogelharde spruiten 500 gram 0,59
Gesneden koolraap 500 gram 0,99
De lekkerste, sappigste Mandarijnen
zonder pit 20 voor 3,49

Uit eigen keuken:
Stamppot hutspot 300 gram

+ Hachee 300 gram samen 4,99
Aanbiedingen geldig t/m maandag 26 januari. 

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



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

 

 

Inzameling goederen

De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

Bij drukkerij Weevers in Vorden 
is dit niet meer mogelijk.
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lap-
pen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95.

"De Chevrolet Spark zal een fraai de-
sign, ruimte en diversiteit toevoegen
aan het marktsegment van zeer zuini-
ge, kleine auto's in de Verenigde Sta-
ten," zei Clarke. "De beslissing om de

Spark toe te voegen aan het portfolio
van Chevrolet in Noord Amerika weer-
spiegelt het vaste voornemen van Che-
vrolet om in de Amerikaanse auto-in-
dustrie marktleider te worden op het

gebied van zuinige auto's." Troy Clarke
maakte tegelijkertijd bekend dat de
Chevrolet Orlando conceptauto, die in
september 2008 op de Paris Motor
Show werd getoond, in 2010 in pro-
ductie zal gaan. De Orlando zal zowel
in Europa als in Noord Amerika op de
markt komen.

De vijfdeurs Spark is ontwikkeld op
basis van de Chevrolet Beat conceptau-
to en biedt veel diversiteit met een fris,
jeugdig uiterlijk en een interieuron-
twerp dat wordt versterkt door de keu-
ze van de kleuren en de materialen.
De definitieve productieversie van de
Chevrolet Spark beleeft in maart 2009
zijn werelddebuut tijdens de Autosa-
lon van Genève. De verkoop in Europa
start begin 2010, later gevolgd door an-
dere markten in de rest van de wereld. 

"Deze twee stijlvolle modellen geven
een sterk en belangrijk signaal af,"
zegt Wayne Brannon, Executive Direc-
tor van Chevrolet Europe. "Wij zijn
overtuigd dat de Spark en de Orlando
door hun verfrissende, strakke ver-
schijning een brede groep klanten aan
zullen trekken die op zoek zijn naar
een gunstig brandstofverbruik, func-
tionaliteit en een fraai design, gecom-
bineerd met een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding."

Chevrolet Orlando MPV gaat in 2010 in productie

Compleet nieuwe Chevrolet Spark beleeft première
tijdens Autoshow van Genève in maart 2009

BREDA/DETROIT - De Chevrolet Spark zal in maart 2009 zijn werelddebuut
beleven tijdens de Autoshow van Genève. Het compleet nieuwe model van
Chevrolet in het A-segment zal begin 2010 in Europa leverbaar worden. De
Spark wordt in het vierde kwartaal van 2011 tevens in het modelprogram-
ma van Chevrolet in Amerika opgenomen. Dit is bekendgemaakt door
Troy Clarke, President GM North America, op de persconferentie van Che-
vrolet tijdens de North American International Auto Show in Detroit.

Op de binnenplaatsen van de woonka-
zernes werd in de vrije tijd gedanst op
de muziek van gitaar en viool. Duitse
zeelui introduceerden via de bordelen
de bandoneon in Buenos Aires, het in-
strument wat de Tango zo'n bijzonde-
re klank geeft.

Tijdens de lessen in de TangoSchuur
wordt aandacht besteed aan de dans,
én aan de muziek. Er zijn veel tango-
componisten en in meer dan een

eeuw ontstonden vele composities in
diverse stijlen: Tango, Tangowals, Tan-
gomilonga, Neotango en nog meer. 

In de lessen wordt spelenderwijs met
die stijlen kennisgemaakt. Zoals de
tango zich  nog steeds verder ontwik-
kelt, zo danst ook iedereen zijn of haar
eigen tango. Er is niet één soort Tango.
De docenten Free en Evert Jan hebben
vele jaren ervaring met beweging en
muziek en zijn al meer dan 10 jaar ge-
pakt door de schoonheid en de passie
van de Tango. 

Het is een spannende uitdaging om te
ontdekken wat jouw specifieke tango
is. Dinsdag 13 januari was er een
proefles voor beginners in de Tango-
Schuur aan de Kerkhofweg 15 te
Warnsveld. Gevorderde tangodansers
kunnen in overleg instromen op dins-
dagavond. Een mooi begin van het
nieuwe jaar!  Informatie: 0575-515567.
freerieksen@tiscali.nl

Argentijnse Tango dans je
in de TangoSchuur
De Argentijnse Tango is van oor-
sprong een volksdans, ontstaan
vanuit het lopen, het bewegen op
muziek en het samen contact en
plezier maken. Al improviserend
kunnen er allerlei mooie figuren
ontstaan. Ruim 100 jaar geleden
ontstond de Tango in de culturele
smeltkroes die Buenos Aires toen
was: Afrikaanse, Spaanse en Itali-
aanse invloeden deden de Tango
ontstaan.

Eddie werd bandleider bij Otis Red-
ding en ging op tour met grootheden
als Ruth Brown, Little Richard, Ben
King, Little Johnnie Taylor. In 1962
nam hij het nummer ‘It’s the Blues
Man’ op en met het nummer ‘Howg’
brak hij Nationaal door. 

In de jaren ’70 verdween de blues naar
de achtergrond en had ook Eddie het
moeilijk om zich te handhaven, maar
via Peter Lowry van het Trix Label
kwam hij terug en nam hij nummers
als ‘Front en Center’ en 'The Devil and
Other Blues Demons’ op. 

Door het creëren van een eigen sound
kreeg Eddy de naam ‘Energy Man’,
waarmee hij zijn naam definitief ves-
tigde tussen de ‘groten der aarde’ en
door het vele touren over de gehele
aardbol wordt hij ook wel ‘the Gipsy
of the Blues’ genoemd. Zo bracht hij
de blues ook in Turkije en Grieken-
land.
In de tachtiger jaren van de vorige
eeuw blijft hij touren en opnemen,
waarbij hij vaak van platenmaat-
schappij wisselt. Nummers als ‘Pick
up the Pieces’ en ‘Have Mercy’ zien het
daglicht. Na een ontmoeting met Ran-

dy Labbe beginnen ze een samenwer-
king, waaruit drie albums ontstaan.
Op ‘All around the World’ doet John
Lee Hooker weer mee. Verder een live-
cd Some Like it Raw’ en het album
‘Where you get your Sugar?’

Eddie Kirkland blijft ‘on the road’ en
is daardoor jaarlijks 42 weken op pad
voor en met de blues. Eddie’s geluid
blijft zich ontwikkelen en het blijft
een sound die bij hem past, sterk, cre-
atief en altijd oprecht en toegewijd.
Een geluid dat iedere bluesliefhebber
ooit eens ‘live’ gehoord moet hebben.
Het is dan voor de bluesliefhebbers
ook een prettig gegeven dat Gert Lo-
vink en Mario Tenk van de Westen-
dorp Bluesnight er in geslaagd zijn de-
ze bluesgrootheid naar de Achterhoek
te halen. Zaterdagavond 31 januari zal
Eddie Kirkland met the Wentus Blues-
band als hoofdact op het podium van
zaal de Vos staan.

Eddie Kirkland, stamvader van de Blues
in Westendorp

De inmiddels 85-jarige Eddie Kirkland is één van de stamvaders van de
Blues die het, evenals zijn tijdgenoten, maar niet kan laten om op te tre-
den. Hij werd in Jamaica geboren, maar groeide op in Alabama, tot hij
op z’n twaalfde, op tournee ging met the Sugar Girls Medicine show. Zo
kwam hij op jonge leeftijd in Indiana en streek neer in Detroit, waar hij
zijn blues perfectioneerde om vervolgens te gaan samenwerken met
John Lee Hooker, waarmee hij 71/2 jaar tourde. In de jaren ’60 gingen ze
uit elkaar.

Koninklijk bezoek op
peuterspeelzaal "ikke ook"
in Velswijk

Bij "ikke ook" zijn na de kerstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie vele
prinsessen en ridders neer gestreken. Zij wonen daar in een echt kasteel
en maken Koninklijke knutsels, een wapenschild en een spiegel, waar je
jezelf goed in kunt bekijken. Ook eten zij woensdag een koninklijk ont-
bijt tijdens de start van de nationale voorleesdagen. Prinses Angeline zal
dan een mooi verhaal voorlezen.



Het is altijd gezellig
op de Vordense Weekmarkt!

Graag nodigen wij u uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan het mooie Vorden om samen met ons de Zomerfeesten te

vieren. Vorden staat op 17, 18 en 19 juli weer drie dagen lang

bol van activiteiten. Het complete programma vindt u in deze

speciale Zomerkrant.
Er is veel werk verzet om opnieuw een attractief programma samen te

stellen. De organisatie van dit soort evenementen is alleen mogelijk wan-

neer plaatselijke ondernemers als sponsor willen optreden. Het verheugt

ons dan ook dat dit jaar weer een aantal nieuwe sponsors bereid zijn een

financiële bijdrage te leveren. Vooral veel werk is er verzet door Loke Bakker

en Dinie Velhorst, samen met het bestuur van de ondernemersvereniging.

Annet Barendsen en Reinier Klein Brinke maken dit jaar voor het laatst deel

uit van de commissie en hebben vanaf de zijlijn nog wat ondersteuning

verleend. Evenals vorig jaar wordt op zaterdagavond van het feestterrein een

evenemententerrein gemaakt. Op het terrein is geen glaswerk en geen zelf

meegebrachte drank toegestaan. Hierop wordt gecontroleerd door een aantal

gastheren. Om deze controle mogelijk te maken worden aan beide zijden van

de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. Wij gaan er, samen met u, weer een mooi

feest van maken.

Heel veel plezier gewenst, Commissie Vordense Zomerfeesten

Vordense Zomerfeesten 17, 18 en 19 juli

Donderdag 17 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 
15.00 uur - 22.00 uur:

kermis
clown Henkiesteltlopers “I compasa”Jan Plezier (1-mans orkest)’S AVONDS

feesttent Bakker: HikeDe Herberg: DJ Oliver De Slof: Sens Forward

Vrijdag 18 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen’S AVONDS
De Herberg: DJ Oliverfeesttent Bakker: The Heinoos

De Slof: Blinded

Zaterdag 19 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Boerenkapel straatgoochelaar FredericoRobots op steltenSchminkstandBallonnenclown
VANAF 16.30 UUR

De Slof: Nathaly Masclé en Tom Klein’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival
De Herberg: DJ Oliver

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & ShoarmaBakker Hotel RestaurantBarendsen Staal constructie, Fixet, Etos
Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-RestaurantKerkepad IJssalon  Plaza
Food for allDe Rotonde BistroDe Slof

CaféRabobank Graafschap-NoordVordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca met natuurlijk live muziekop donderdag, 
vrijdag en 
zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Uitgave: Drukkerij Weevers • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

ZOMERKRANTZOMERKRANTZOMERKRANTZ O M E R F E E S T E N  1 7 ,  1 8  E N  1 9  J U L I  2 0 0 8

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, 
Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst.
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HENGELO

heeft het,

HENGELO
bruist !!

HENGELO
het Centrum van Bronckhorst

H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen.

• Gezellige Kermismarkt

• Groot Lunapark

• Veteranen motorenrace

• Zaterdag volksspelen

met o.a. vogelschieten

• Zondag kermisoptocht

HENGELOSE

KERMIS
HENGELOSE

KERMIS
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30   |   Postbus 22,7250 AA Vorden   |   Telefoon (0575) 55 10 10   |   info@contact.nl   |   www.contact.nl

Demo XCO-trainer

door L.A. Sports
Demo XCO-trainer

door L.A. Sports

Dansdemo
Dansstudio
Vieberink

Dansdemo
Dansstudio
Vieberink

Brandweer
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ZATERDAG 5 JULI + ZONDAG 6 JULI
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Acrobatic Turncreater

Acrobatic Turncreater

Kermis

Straat- en kindertheater
Straat- en kindertheater

BraderieBraderie

Kermis

�
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Standwerkersconcours

Standwerkersconcours
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'Lovesick''Into Your System''I'm No Latino''Automatic' 'Shake'

Levend tafelvoetbalspel

Levend tafelvoetbalspel

PAASKRANTPAASKRANTPAASKRANText ra b i j lage 
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Overname van advertenties/ berichten is verboden
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In deze bijlage
In deze bijlage

Activiteiten met de Paasdagen

Alles over Paaspop 2008

Paaspuzzel 2008

Recepten voor de Paasdagen

Kleur mee en win!

Programma’s Oranjeverenigingen, 4-5 mei comité’s in de gemeente Bronckhorst

Dodenherdenking

4 mei

FEESTKRANT

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30Postbus 22,7250 AA VordenTelefoon (0575) 55 10 10info@contact.nlwww.contact.nl

April 2008
Lid NNP
Overname van advertenties/berichten is verboden
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WandeldriedaagseRoll-overBronckhorst
Bestemd voor wandelaars met rolstoel of scootmobiel

Startplaatsen en -tijdenDo22 mei 18.30 uur Zaal Nijhof, Halle
Vr 23 mei 18.30 uur Dorpshuis, Keijenborg
Za 24 mei 14.00 uur Sporthal, Steenderen

• Prachtige routes van 7 en 13 km
• Alle voorzieningen aanwezig• Muziek en medailles• € 3 per dag, € 6 per drie dagen

DE ZONNEBLOEMorganiseert:

donderdag 22 mei • vrijdag 23 mei • zaterdag 24 mei 2008

Aanmelden bij plaatselijke Zonnebloemafdeling of via j.vms@planet.nl of bij de start 

Informatie: Jan Visser (0575) 45 18 30     of Jan Kuiperij (0314) 34 06 07

WandeldriedaagseRoll-overBronckhorst

www.rolloverbronckhorst.nl
Uitgave: Drukkerij Weevers

Co-sponsoren:

Skeelermarathon 2008

Zaterdag 24 mei 2008 

Industrieterrein “Werkveld”
Skeelermarathon 2008

Zaterdag 24 mei 2008

Industrieterrein “Werkveld”

SKEELERSPECIAL
SKEELERSPECIAL

VORDENVORDEN

PROGRAMMA:

Wedstrijdschema 

• 15.00 uur Veteranen
20 km

• 15.45 uur Skate Demo / 

wedstrijd Kids on Wheels

• 16.30 uur Beloften
30 km

• 17.15 uur Sprintwedstrijden

• 18.30 uur Dames 1 + 2
25 km

• 19.30 uur A-rijders
40 km

Naam organisatie

SKEELERCOMITE VORDEN

WWW.SKEELERCOMITEVORDEN.NL

Foto Harm de Boer

� Sprintwedstrijden

� Spectaculaire 

skate demonstratie

Kermis-Gilde
Uitgave: Drukkerij Weevers • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (05Vrijdag

20 juni
14.00 uur Aanloopkermis

55+ 
(ook gratis entree)21.00 uur Muziek feesttent

REAL TIME

Zaterdag
21 juni

17.00 uur Openluchtmis 
Maria Postel

21.00 uur Muziek feesttent
HIKE

Zondag
22 juni

13.30 uur Drieënveertigste
Kermisoptocht

15.00 uur Muziek feesttent
PERFECT
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IN DEZE SPEKTAKEL-KRANT:
• ACHTERHOEK SPEKTAKEL TOER 2008

• VOORWOORD LEO SCHARENBORG

• DE ARTIESTEN

• DE ETAPPEPLAATSEN

hou van lekker, en van Scheffer.
IK

de laatste trendsindividueel keukenadvieseerlijke prijzengespecificeerde offerte geen aanbetaling 

Starttijden*

9.30 uur Crossloop 

± 9.40 uur RUC NK wedstrijd 12 km

± 10.10 uur TSC wedstrijd en recreatief 18 km

± 10.40 uur Groepsrun 12 km

Koppelrun 12 km

van de acht amateurvoetbalverenigingen 
in de gemeente Oost Gelre

van de acht amateurvoetbalverenigingen 
in de gemeente Oost Gelre
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VOETBALKRANTseizoen 2008/2009

VOETBALKRANT

2008

ZONDAG 

14 SEPTEMBER

14.00 UUR

www.bloemencorso.com

Vanaf 12.30 uur STRAATTHEATER

Uitgave: 

Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV

Bleekwal 10

7131 DB  Lichtenvoorde

Tel. 0544 371323

Fax 0544 371899

E-mail: info@weevers-elna.nl

Internet: www.weevers-elna.nl

Extra bijlage van 

Weekblad Elna in Lichtenvoorde en

losse verspreiding, oplage 115.000

de Slag om GrolleWelkom in 1627!17, 18 en 19 oktober 2008- elke dag nabootsing veldslag 1627- demonstraties met kanonnen,musketten en pieken
- bokbierfeest en jaarmarkt- artiesten en gepeupel

- fakkeloptochten en feestavonden- historische viering
- gratis kinderactiviteiten

wwww.slagomgrolle.nl
SPECIALE BIJLAGE VAN GROENLOSE GIDS

Laatt uww speciale kranten drukwerkk onzee zorgg zijn

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

www.hetge
ldligt

opstra
at.nl

of bel0800-
347874
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Meer info?

WORD

DEPOT
HOUDE

R

� Wij zoeken een depothouder die beschikt over

goede contactuele en leidinggevende 

         eigenschappen

� U bent op zondag verantwoordelijk voor de

distributie  van De Telegraaf.

� Taken: administratieve werkzaamheden,

het aansturen van de bezorgers, het 

         werven van de bezorgers,  het behandelen

         van bezorgklachten

� zowel de werkzaamheden als werktijden 

worden in overleg met de rayonmanager 

  vastgesteld

�   Voor gebied Vorden

SCHOUDER-
KARBONADE

500 gram  1,95

HACHEE 
Panklaar 500 gram  4,25

GRONINGER
VERSE WORST

per stuk 2,25 2 stuks  4,00

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

RRESONARE 
        Praktijk voor Muziek 
            Klank  ~  Adem  ~  Stem 

 
 

Cursussen 
     Adem-  Stem-  en Zangtraining    

  van Blad leren Zingen 
 

Muzieklessen en Begeleiding 
                   Klavecimbel 

Piano     
Koorzang  en  -training 
           Vocaal  Ensemble    V O C E S T E 

 

 

 
Jan Sierksma               lid KNTV     
De Beekoever 6      7207 MS Zutphen-Leesten 
0575 – 57 53 58         resonare-js@planet.nl      

    

HOLLANDSE SPRUITJES 1 kg € 0,98
BLANKE WITLOF 1 kg € 1,50
EXTRA DIKKE KIWI’S 10 stuks € 2,50
MAROC CLEMENTINES 50 stuks € 5,00
BILDTSTAR AARDAPPELEN 10 kg € 2,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT
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Rob Masselink (41) heeft een passie
voor zijn werk, wat eigenlijk ook zijn
hobby is. Hij werkte twintig jaar, van
1985 tot en met 2005, bij zijn vader Jan
Masselink in het bedrijf. Masselink bv
in Steenderen, waar hij alles leerde
over het loon-, grond- en sloopwerk en
transport, alsmede de administratieve
werkzaamheden die erbij hoorden. Hij
sloeg een andere weg in door met een
tweetal jonge mannen een nieuw be-
drijf op te starten: KLAAR baggertech-
nieken in Brummen. Daar begon hij
van onderaf en leerde ook alles op dat
vakgebied. Omdat het bleef kriebelen,
startte hij in 2007, in een hoekje bij
KLAAR, een eigen grondverzetbedrijf:
ROMAS. 

Een succesvolle onderneming, dat uit-
groeide tot vijf werknemers. Rob Mas-
selink en zijn gezin verlieten het huis
op de Covik en verhuisden tijdelijk
naar een zomerhuisje in Toldijk. Ze
zochten en vonden een nieuwe plek in
Steenderen. “Dat was voor mij een he-
le verandering. Veertig jaar vrij wonen
en nu in het dorp,” zegt Rob lachend.
“Maar ik ben er nu wel aan gewend.
Nu kom ik ’s avond thuis en is alles
netjes schoon. Geen stof, terras
schoon, geen zeven dagen in de week
lawaai en mensen om je heen.”

Loonbedrijf Looman benaderde Rob
Masselink in april 2008, met de vraag
of hij interesse had om het bedrijf over
te nemen, want een faillissement na-
derde. “Ik moet het nu doen, of ik hoef
het nooit meer te doen,” motiveert
Rob de beslissing om een nieuwe uit-
daging aan te gaan. “De kans werd me
geboden.” De eerste gesprekken verlie-
pen positief. Toch ging om financiële
redenen de overname niet door, tot te-
leurstelling van alle partijen. In augus-
tus 2008 werd hij gebeld op zijn vakan-
tieadres in Spanje. 

De vorige eigenaars wilden weten
waarom de deal niet was doorgegaan.
Na uitleg bracht Rob, vanuit Spanje,
opnieuw zijn bod uit. “Onder de voor-
waarde dat alles werd voortgezet en
het bedrijf direct kon doorgaan,” ver-
telt Rob hierover. Zo werd Loonbedrijf
Looman als ROB MASSELINK loon,
sloop en grondverzetbedrijf in Hum-
melo doorgestart. 

ROMAS doet grondverzet en bagger-
werken. ROB MASSELINK is voor het
grootste gedeelte een loonwerk be-
drijf, met daarnaast het grond-, sloop-
en straatwerk. “Alleen de recycling
kan ik niet aanbieden,” zegt hij. “Daar
heb ik afspraken over met Dusseldorp,
Putman en ook met de firma Masse-
link in Steenderen. Ik wil met die be-
drijven gewoon zaken doen.” Want
een goede gesprekpartner zijn en het
werk goed doen, daar gaat het hem
om. Rob wist dat er veel werk aan-
kwam, maar ging ervoor. 
Nu, bijna een half jaar later, heeft hij
al veel bereikt. Het terrein, de opstal-
len en het machinepark kreeg een
flinke schoonmaak- en onderhouds-
beurt en er werden nieuwe machines
aangeschaft. Het terrein is beter be-
rijdbaar geworden en de parkeer-
plaats is vergroot. 

In de grote loods wordt, na de toilet-
en wasruimte, een isolatieplafond
aangebracht en extra verlichting. Het
kantoor kreeg een toiletruimte en een
nieuw verfje. Het personeel kwam, na
zijn vakantie, bij Rob op kantoor. “Ik
heb ze allemaal een voor een gespro-
ken of ze wel voor mij wilden werken,”
vertelt Rob hierover. “En ik heb ze alle-
maal een vast contract gegeven, ze la-
ten maar zien wat ze kunnen. We
moeten net werk leveren. Maar het
zijn allemaal plezierige jongens, hard-
werkend met hart voor de zaak. Het is
ook hun bedrijf. We hebben met el-
kaar een goed team.” Ook stagières
zijn bij Rob Masselink in het bedrijf
aan het werk, afkomstig van de voor-
malige landbouwschool, nu agrarisch
opleidingscentrum AOC Oost in Doe-
tinchem. Als er een plek is, kunnen zij
komen. Op dit moment is er een sta-
gière aan het werk. “Het is nu een rare
tijd voor de jongens, want in de win-
terdag is er niet veel te doen,” aldus
Rob. “Hij loopt nu tussen het onder-
houd, maar daar kan hij ook veel van
leren.” Twee stagières is wel het maxi-
mum, dan kan hij zijn aandacht er
goed aan geven. “Ik heb wel een voor-
keur voor jongens met een tractorrij-
bewijs,” legt hij uit. “Anders kunnen
ze niet met het materieel de weg op.”

Het Open Huis wordt gehouden op
vrijdag 23 januari 2009, van 10.00-

22.00 uur. Dan krijgt iedereen de gele-
genheid om het vernieuwde bedrijf te
bekijken, elkaar te leren kennen en
een Nieuwjaarsborreltje te drinken.

Twee bedrijven, twee namen, één man: Rob Masselink

Open Huis in Hummelo

ROB MASSELINK loon, sloop en grondverzetbedrijf aan de Broekstraat 10
in Hummelo staat onder leiding van Rob Masselink uit Steenderen. Om
het vernieuwde bedrijf aan klanten, buurt, collega’s, familie, vrienden, be-
kenden, leveranciers en andere belangstellenden voor te stellen is een
Open Huis gepland op vrijdag 23 januari 2009 van 10.00-22.00 uur. Het be-
drijf ROMAS grondwerken bv vestigde zich eveneens in Hummelo.

Rob en Hilda Masselink (staand l.) met een groot aantal van de medewerkers van het vernieuwde bedrijf ROB MASSELINK loon, sloop en
grondverzetbedrijf.

De marktsituatie voor de Energiela-
bels blijft op dit moment behoorlijk
achter. Het is duidelijk dat het nu
vooral de woningcorporaties zijn die
de EPA-opnemers/adviseurs werk ver-
schaffen. Bijna iedereen in 'EPA-land'
is van mening dat de overheid met
dwingender maatregelen moet ko-
men om ook de particulier aan te zet-

ten tot het aanvragen van een Energie-
label. Ook moet de overheid de com-
municatie gaan verbeteren, want hui-
dige schiet zijn doel voorbij. 

Voorts zou de overheid in de campag-
nes meer de voordelen van het Ener-
gielabel en in het bijzonder een EPA-
maatwerkadvies voor de woningbezit-

ters en verhuurders moeten bena-
drukken, aldus Belinda Korenblik, di-
recteur van de Bouwkeur Groep.

De Bouwkeur Groep is nu ruim een
jaar actief op het gebied van Energie
Prestatie Adviezen voor woningen en
utiliteitsgebouwen, asbestinventarisa-
tie en legionella. Tevens is de Bouw-
keur Groep een officieel opleidingsin-
stituut voor EPA W en U.

Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met de Bouwkeur
Groep, info@bouwkeurgroep.nl of tel.
0572-382609

Frits Pladdet krijgt eerste officiële pasje
voor EPA-adviseur uitgereikt

Om de eerste serie afgeronde examens voor EPA-opnemer en EPA-adviseur
kracht bij te zetten, zijn vorige week de eerste vier EPA-pasjes officieel uit-
gereikt. Frits Pladdet ontving op het kantoor van de Stichting KBI uit han-
den van de voorzitter van de Examencommissie zijn wel verdiende bewijs
van een succesvol afgelegd examen. In de komende maanden zullen nog
een flink aantal mensen het examen voor EPA-adviseur afleggen.

Oorspronkelijke titel: "wanted - one
body!", een komische thriller, geschre-
ven door Charles Raymond Dyer.
"Wanted- one body!" ging in premiere
in Londen en werd daarna vele malen
in Engeland en tal van andere landen
van de wereld gespeeld. Het werd ook
uitgezonden door de BBC televisie.

Korte inhoud van het stuk:
De heren Tromp en Mickleby van het
notariskantoor "Tromp, Mickleby &
Tromp" komen bij het landhuis van de
gestorven heer Bredero om het testa-
ment voor te lezen aan de nabestaan-
den. In het landhuis is het personeel
diep onder de indruk, want de oude
heer was een innemende persoonlijk-
heid, in tegenstelling tot zijn stief-
dochter Sofie. Niemand is dan ook
echt bedroefd als Sofie plotseling
neervalt. De begrafenisondernemer
Sorell, de dokter en de andere stief-
dochter Kato zijn net op tijd aanwezig.
De brug naar het landhuis stort in
door het slechte weer, dus iedereen is
gedwongen om de nacht in het huis

door te brengen. De verdwijning van
één van hen, een lege kist en een
moord maken het niet bepaald gezel-
lig. De vragen stapelen zich op: Wat is
er met Sofie aan de hand? Is de bijzon-
dere dokter wel betrouwbaar? Wil de
begrafenisondernemer soms meer
klanten? Waarom wordt de secretares-
se Anne gechanteerd en wat heeft
haar verloofde Jansen ermee te ma-
ken? Is hij wel haar vriend? Welke rol
spelen de keurige notaris Tromp en
zijn klungelige neef Mickleby? Is Ag-
nes, de keukenmeid, echt zo onderda-
nig? Hoe is de verhouding tussen de
stiefdochters Kato en Sofie? En wat
hoort Mabel, het dienstmeisje alle-
maal als ze iedereen afluistert?
U kunt antwoord op al deze vragen
krijgen wanneer u komt kijken op za-
terdag 31 januari en dit kan ook op
vrijdag 6 of zaterdag 7 februari 2009 in
het Ludgerusgebouw. Kaarten zijn in
de voorverkoop bij bakkerij Besselink
en bij het Ludgerusgebouw. Koop de
kaarten op tijd, want u weet vol is vol.
Tot ziens namens de toneelgroep.

Toneelgroep Vierakker-Wichmond

Toneelgroep Vierakker-Wichmond brengt dit jaar een thriller op de plan-
ken. "Het lijk is zoek"
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 Molenenk 6 7255 AX Hengelo (gld)
Tel: 0575-465258  Fax: 0575-460181

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

KOOPZONDAG 25 JANUARI

11.00 - 17.00 uur
ZELHEM

In verband met  de verbouwing
zijn wij gesloten van

vrijdag 23 januari 17.00 uur
t/m dinsdag 10 februari.

Woensdag 11 februari om 09.30 uur vindt de feestelijke
opening van onze nieuwe winkel plaats.

Ook binnen buitengewoon goed!

Ook het binnenschilderwerk is bij ABC Bessels 
in vertrouwde handen. Met vakmanschap 
en professioneel advies, en met de nieuwste 
materialen en technieken waardoor zelfs oude 
plafonds en muren weer als nieuw worden.
Wilt u meer weten? Bel 0314 - 64 19 50 voor 

een vrijblijvende afspraak en offerte.

GRATIS (KLEUR)ADVIES EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE!

HAAL NU DE SCHILDER 
NAAR BINNEN!

A B C B E S S E L S , E E N H E L D E R E V I S I E O P S C H I L D E R W E R K

Neuzendijk 7 Zelhem. Tel. 0314 - 64 19 50

VORDEN
Zutphenseweg 24  
Tel. 0575-551514 

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s
w w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n l

V
Zu
Te

w w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n l

stunt
VERKOOP

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

INBETWEEN 8070
Ivoor, van 16,95 nu voor 9.95
GORDIJNSTOFFEN
Danta van 12,95 nu voor 3.95
Mandra van 14,95 nu voor 4.95
TAFELKLEDEN DIVERSE MATEN
2 HALEN - 1 BETALEN
SCHOONLOOPMAT CORAL
Groen, 50 x 60 cm van 43,50 nu9.98

SIERKUSSENS 40 X 40 CM
2 HALEN - 1 BETALEN
TAPIJT 'PLANO' groen,
400 breed van 84,- nu voor
OP=OP MEENEEMPRIJS 19.95
VINYL 'HARMONY' beige,
400 breed van 45,- nu voor
OP=OP MEENEEMPRIJS 14.95
GORDIJNSTOF 'TIPO'
140 breed, in terra nu voor 5.95

NU WEERGALOZE KORTINGEN OP
SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL

1598.-

1000.- 298.-

500.-
KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS SALONTAFELS ETC

Om ruimte te maken in onze showroom voor nieuwe collecties

hierbij enkele prijs-voorbeelden:

2 DAGEN

ZATERDAG 24 JANUARI VAN 9 - 16 UUR

ZONDAG 25 JANUARI VAN 12 - 17 UUR

BOXSPRING JENS
160 x 200 cm
incl. matrassen en topper

DIVERSE BANKSTELLEN
3 - 2 zits 

FAUTEUILS
Van 945.- 

STUNTPRIJS

BUFFETKAST GRENEN

Van 1395.- 
STUNTPRIJS

nze showroom
eelden:

TEUILS

ZONDAG
25 JANUARI 
GEOPEND

VAN 12 - 17 UUR

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 24 januari
21.00 uur  •  € 7,00

one deejay
two bands

three let’s party

• Shit happens
• Killer and the

Coolcats
• DJ Der Bomber
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De meeste kunstenaars die vorig jaar
deelgenomen hebben, doen ook dit
jaar weer mee. Uit de enquête, gehou-

den direct na de 10 daagse van 2008,
uitten deze kunstenaars zich positief.
De commissie buigt zich wel over een

andere invulling van de opening. Er
zijn eveneens een aantal nieuwe aan-
meldingen. 
Een aantal kunstenaars zal samen ex-
poseren. “Een samenwerking is hart-
stikke leuk. Ik zou willen dat deelne-
mers die er moeite mee hebben om 10
dagen open te zijn, dat wat meer zou-
den gaan doen,” zegt Jopie Wullink.
Deze Kunst10Daagse worden er verras-
sende kunstactiviteiten georgani-
seerd. Door De Witte Wolven zal een
Jazz Festival worden georganiseerd in
de ARX-zaal in Wolversveen en in
Steenderen zal podiumkunst ver-
toond worden. De kunstwandelroute
van Het Web zit in het programma en
een spraakmakende expositie wordt
voorbereid.
Voor de Kunst10Daagse wordt een gids
samengesteld, met een vertrouwde
formule: Kunst en Cultuur te bezichti-
gen in de galeries, ateliers en tentoon-
stellingsruimten, terwijl de vier routes
om deze te bereiken de Natuur in
Bronckhorst laat beleven. 
“Buiten de exposities om is nog ruim-
te voor thematische culturele activi-
teiten,” benadrukt Jopie Wullink. Dit
programma zal worden vermeld in de
agenda. “Iedereen is ongelooflijk te-
vreden over het boekje. Naburige ge-
meenten nemen ons boekje als voor-
beeld, zo mooi vinden ze het.” 
Nieuw dit jaar is de deelnemersvlag of
–bannier met hierop het logo van de
Kunst10Daagse waardoor deelnemers
dezelfde uitstraling hebben. In Muse-
um Smedekinck in Zelhem zal ook dit
jaar weer de overzichtstentoonstelling
met werken van de deelnemende kun-
stenaars van de Kunst10Daagse wor-
den georganiseerd.
De derde editie van Bronckhorst Kunst
& Cultuur, Natuurlijk! zal plaatsvin-
den van 15 tot en met 24 mei 2009.
Kunstenaars kunnen zich de maand
januari nog aanmelden bij Jopie Wul-
link van de VVV Bronckhorst, e-mail
jwullink@vvvbronckhost.nl

Bronckhorst Kunst & Cultuur Natuurlijk! 2009

Verrassende elementen

De derde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk
vindt plaats van 15 tot en met 24 mei 2009. Achter de schermen wordt
hard gewerkt aan dit jaarlijks terugkerende evenement. “Er staan leuke
verrassende ideeën op het programma,” vertelt Jopie Wullink van de VVV
Bronckhorst enthousiast.

Jopie Wullink van de VVV Bronckhorst.

Bij AeroFitt is er een uitgebreid aan-
bod van mogelijkheden en program-
ma’s die afgestemd zijn op maat. 

Vanaf januari is er een uitbreiding van
groepslessen. Iedereen die zich op de

Open dag inschreef hoefde geen in-
schrijfgeld te betalen. Vanaf februari
start AeroFitt met Fast-Fit. Dit is een to-
tale lichaamstraining in twee keer vier
minuten. Kijk ook op www.fast-fit.nl
Ook wordt het sportcentrum ver-

bouwd. De fitnesszaal wordt uitge-
breid met een verdieping voor extra
cardio en krachttoestellen. Verder
worden de kleedkamers gemoderni-
seerd en er komen onder meer elek-
tronische kluisjes en er worden extra
douches aangebracht. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met: sportcentrum AeroFitt, tel. 0575-
465001. E-mail: info@aerofitt.nl 
Zie ook de website: www.aerofitt.nl

Nieuwe ontwikkelingen bij Hengelose sportcentrum

AeroFitt begon nieuw jaar met Open dag

Onder het motto: nieuw jaar, nieuwe voornemens, nieuwe voordelen
hield sportcentrum AeroFitt in Hengelo zondag 11 januari een Open dag.
De gehele dag liep het door met belangstellenden die rond werden geleid
en deskundig advies kregen.

Sportcentrum AeroFitt heeft meer dan 165 fitnesstoestellen.

Het Diplan concept is geschikt voor
mensen die kampen met overgewicht,
diabetes type II hebben, topsport, be-

drijven of mensen die lijden aan een
depressie. 

Heeft u de informatieavond gemist
maar heeft u toch interesse in de Di-
plan voedings -en bewegingsbegelei-
ding, dan kunt u natuurlijk altijd con-
tact met AeroFitt opnemen via tel.
0575-465001/email: thomas@aerofitt.nl

Sportcentrum AeroFitt

Diplan voedings- en
bewegingsbegeleiding

Op maandag 12 januari was er een
informatieavond over duurzame
en effectieve voedings –en bewe-
gingsbegeleiding bij sportcentrum
AeroFitt.

Er werd informatie gegeven over duurzame en effectieve voedings- en bewegingsbegeleiding.

Deze materiaalzending wordt collec-
tief aangeboden door zeventien Na-
tuur- en Milieu-Educatie centra, ver-
enigd in het samenwerkingsverband
Gelders NME-Netwerk, waaronder ook
het Regionaal Centrum Natuur en Mi-
lieu Educatie Doetinchem en Omstre-
ken. De coördinatie is in handen van
het IVN Consulentschap Gelderland te
Arnhem.

In het werkgebied van het Regionaal
NME Centrum Doetinchem en Om-
streken ontvangen 48 scholen een
kant en klaar programma aangereikt
met alle materialen die zij nodig heb-
ben. Elk pakket bevat potjes met uitge-
lopen bollen van narcissen, hyacinten
en blauwe druifjes, tulpenbollen voor
kweek op water, biologische uien en
aardappelen. 

Met een handleiding en werkbladen
kunnen docent en leerlingen meteen
starten met onderzoek en proefjes. Bij-
voorbeeld om te ontdekken hoe snel
een hyacint uitkomt. En zij kunnen
zien wat de invloed van klimaatwijzi-
gingen is op de natuur: bollen die
warm staan lopen weken eerder uit

dan bollen in de kou. De NME-centra
ondersteunen met deze pakketten
‘Bollen en Knollen’ de basisscholen bij
hun praktisch natuuronderwijs. Het
Gelderse basisonderwijs profiteert
met deze pakketten van de deskundig-
heid en organisatie van de natuuredu-
catieve organisaties. 

Door de samenwerking van de centra
is het aanbod effectief en efficiënt.
Scholen nemen de materiaalpakket-
ten gretig af, vanwege de ‘all-in’-for-
mule, die zich al 25 jaar bewijst.

Gelderse scholen kunnen drie keer
per jaar een pakket met levend mate-
riaal ontvangen van de NME-centra. In
het lopend schooljaar ontvangen
scholen ook nog een pakket over ‘Tro-
pische Producten’. Daarnaast organi-
seren de centra voor het onderwijs
nog volop natuurlessen buiten. Ook le-
nen zij lesprogramma’s met materia-
len uit. 

Voor verdere informatie kunt u de
website www.nme-gelderland.nl raad-
plegen of een bezoek brengen aan een
NME-centrum.

Basisscholen gaan aan de slag
met Bollen en knollen

De ruim 470 scholen van het basisonderwijs in Gelderland krijgen deze
maand duizend pakketten ‘Bollen en Knollen’ in hun klas en meer dan
25.000 leerlingen (alle groepen) onderzoeken zo’n zes weken lang de ver-
schillen tussen bollen en knollen. Ze zullen ontdekken dat een bol een in-
stant bloem is met een eigen voedselvoorraad en ze zullen zien hoe bol-
len uitgroeien tot mooie bloemen.
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ALBERT HEIJN HENGELO (G.)

MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05  FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

De STERREN van de EREDIVISIE. Scoor ze allemaal!

OMO WASMIDDEL
div. varianten o.a. color vloeibaar
fles 1,5 liter
2 stuks

van 11.10
voor   6.49

AH PERLA
KOFFIEPADS
alle varianten
zak 36 stuks

van 2.57
voor   1.79

CELA VITA
PANKLARE
AARDAPPELTJES
o.a. mini krieltjes

3 zakken à 450 gram

van 3.45
voor2.30

2+1 G2+1 GRRAATITISS

AH GROTE
AARDAPPELEN
zak 5 kilo 2.99

nu: 1+1 G1+1 GRRAATITISS

GLENN TALLOCH
BLENDED SCOTCH WHISKY
fles 1 liter

van 16.49
voor 13.49

GROLSCH PREMIUM
PILS
krat 24 flesjes van 11.79

voor 8.99

+ 5 gratis voetbalplaatjes

Hyundai bewijst kwaliteit:
3 jaar garantie

zonder kilometerbeperking
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Een eigen zaak met merkkinderkle-
ding. "Het is een droom die uitkomt"
verteld ze enthousiast. BiBo kinder-
kleding verkoopt merkkleding van

Mexx, Pointer en vele andere merken,
voor jongens en meisjes, van maat 92
t/m 176. Na vele voorbereidingen en
een kleine verbouwing van het pand

aan de Burgemeester Galleestraat is
het eindelijk zover. 

Zaterdagmiddag 31 januari na 15.00
uur is de feestelijke opening. 
Met leuke acties en een blijvende
verassing hoopt Sabine Bouwens u te
verwelkomen.

BiBo kinderkleding 
opent haar deuren

In het centrum van Vorden opent Sabine Bouwens de deuren van BiBo
kinderkleding. Na ruim 18 jaar in het kappersvak gezeten te hebben is
Sabine toe aan een nieuwe uitdaging.

Trotse eigenaresse Sabine Bouwens in haar nieuwe winkel aan de Burgemeester Galleestraat.

Kerstpuzzel weekblad Contact

1e prijs: € 45,-
T.J. van de Ven Drift 7 Warnsveld

2e prijs: € 22,50
Hans Houwen de Doeschot 11 Vorden

3e prijs: € 12,-
A. Wiggers Menninkweg 2 Hengelo

De prijzen zijn af te halen tot en met vrijdag 6 februari bij Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30 te Vorden.

Kerstkleurplaat weekblad Contact

1e Prijs: € 15,-
Anouk Menkveld De Jongstraat 10 Vorden

2e prijs: € 10,-
Elke Hinderink Bronkhorsterweg 53 Steenderen

3e prijs: € 7,50
Yanick Bergervoet Ludger 22 Wichmond

4e t/m 15e prijs: € 5,-
Kelly Burghout Hoetinkhof 104 Vorden
Stien Klein Kranenbarg Groenloseweg 23 Ruurlo
A. Reinderink Raadhuisstraat 9b Vorden
Mirne Sluijter Leestensepad 38 Warnsveld
Bas Klunder Het Rieteiland 9 Leesten
Mara van Voskuilen Holtmaet 18 Vorden
Jari Janssen Hoetinkhof 257 Vorden
Gijs Kolenbrander Halseweg 5 Westendorp
Britney jansen De Voornekamp 67 Vorden
Colin Coobs Frans Halsstraat 50 Zelhem
Christel Zinniastraat 12 Zelhem
Lieke Wolvetang De Brouwerij ? Hummelo

De prijzen zijn af te halen tot en met vrijdag 6 februari bij Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30 te Vorden.

Uitslagen Kerst 
weekblad Contact

Arno Fielt is van 1980 tot 2008 lid van
de vrijwillige brandweer geweest en
Bennie Haverkamp van 1975 tot 2008,
allebei eerst van de gemeente Hengelo
en na de herindeling van de gemeente
Bronckhorst. Het mag duidelijk zijn

dat beide brandweerlieden zich gerui-
me tijd voor de samenleving hebben
ingespannen. 
De duur, maatschappelijke betekenis
en uitstraling van hun activiteiten
voor de openbare veiligheid in hun
woongemeente hebben tot de konink-
lijke onderscheidingen geleid. 

Fielt (56) en Haverkamp (55) stoppen
bij de vrijwillige brandweer in ver-
band met Functioneel Leeftijdsont-
slag (FLO). 

De daarbij behorende onderscheiding
en oorkonde van de landelijke brand-
weerorganisatie werden overhandigd
door burgemeester Aalderink.

Koninklijke onderscheidingen 
voor Hengelose brandweermannen

Arno Fielt en Bennie Haverkamp
uit Hengelo hebben zaterdag 17 ja-
nuari een koninklijke onderschei-
ding ontvangen uit handen van
burgemeester Henk Aalderink. Bei-
den zijn benoemd tot Lid in de Or-
de van Oranje Nassau. Dit gebeur-
de tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de vrijwillige brandweer post
Hengelo in partycentrum Langeler
in Hengelo.

De brandweermannen Bennie Haverkamp (links) en Arno Fielt kregen een lintje bij het
afscheid.

Erik Cornelissen en Jeroen Bloemen-
dal hebben het korps verlaten. Brand-
weerpost Hengelo heeft er vier nieuwe
leden bij. Martin Scheffer, Mark van
Diepen, Jeroen Harms en Arjan Bek-
huis zijn de post komen versterken.

Aan de volgende leden werden diplo-
ma’s uitgereikt: 
J.J. Sloot, Onderbrandmeester, Sociale
vaardigheden OBM, Organisatie OBM
en Realistic fire training inside buildings
in a safe and effective way (Zweden).

A.T.W.M. Hermans, Brandwacht eerste
klasse, Repressie Hoofdbrandwacht,
Hulpverlener Brandwacht eerste klas-
se en Repressie Brandwacht eerste
klasse.
R. Masselink, Brandweerchauffeur.
B. Grevink, Pompbediener Brand-
wacht eerste klasse.
K.H.G. Kuipers, Oefenleider OBM.
W.G. Jansen, 1e lijns opvang na schok-
kende ervaringen.
H.TH. Dijk, 1e lijns opvang na schok-
kende ervaringen.

Jubilarissen en diploma uitreiking 
bij brandweer post Hengelo
Tijdens een gezellige nieuwjaarsreceptie op zaterdag 17 januari van de
vrijwillige brandweer post Hengelo, werden in partycentrum Langeler
vier leden gehuldigd. Theo Nibbeling en Wim Scheffer waren 25 jaar in
dienst. Hans Lubbers en Johan Norde hadden er twintig jaar opzitten. De
jubilarissen werden in het zonnetje gezet en ook de echtgenotes werden
in de hulde betrokken.

Jonker Joost staat met markerichter Thoe Venth en 

rentmeester Martens in de werkkamer van zijn vader. 

Er heerst een bedrukte stemming. 

De richter verbreekt de stilte:

-- Alle geërfden in Roderlo hebben een aanklacht

ontvangen. Iedereen moet op de Kattenbelt verschijnen.

Daar is kennelijk iets gebeurd, dat tot de aanklacht leidt. 

-- Wanneer moeten we verschijnen, richter? 

-- Over een maand, op de laatste dag van februari, bij het

vallen van de avond. Martens ijsbeert door de kamer:

-- Wat heeft dit toch allemaal te betekenen?! 

Joost kijkt door het raam naar buiten. Hij denkt hardop: 

-- Waarom krijgt iedere Roderloër dezelfde aanklacht van

een veemgericht, dat niet meer bestaat? 

De richter haalt zijn schouders op. 

-- In al mijn tijd heb ik zoiets niet meegemaakt. 

Nét nu uw vader, onze heer, weg is! Martens roept: 

-- Laten we polshoogte nemen op de Kattenbelt. 

Willem thoe Venth peinst. 

-- Moeten we niet eerst demarkegenoten bijeenroepen?

Beide mannen kijken vervolgens vragend naar Joost.

Die voelt een merkwaardige kracht bij zichzelf opkomen. 

-- Ik zal met U polshoogte op de Belt nemen. 

Daarna roepen we de marke bijeen. Willem knikt en zegt: 

-- Op dit moment bent ú de erfmarkerichter van Roderlo,

Jonker. Ik respecteer uw besluit.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 4, 20 januari 2009

Op 2 februari a.s. organiseert de
gemeente een inloopbijeenkomst
over de inrichting van de openbare
ruimte in het centrum van Vorden. 
U bent tussen 16.00 tot 20.00 uur
van harte welkom in het Dorpscen-
trum in Vorden. 

Vorden centrum 
De volgende straten en wegen
maken onderdeel uit van het cen-
trum: Schoolstraat, Het Hoge,
Raadhuisstraat, Dorpstraat, Burg.
Galleestraat, Stationsweg en de
Bleek. Het gaat om de inrichting van
de openbare ruimte van dit gebied.
Wilt u dat het doorgaande verkeer
snel zijn weg vindt, wilt u meer
groen of vindt u de veiligheid van
voetgangers het belangrijkste? 
Wij hebben drie verschillende
schetsmodellen voor de inrichting
van de openbare ruimte ontwikkeld
die een richting geven en horen
graag uw mening daarover. 

Kom ook en laat ons weten wat u
belangrijk vindt. 

Bibliotheek 
Na de inloopbijeenkomst op 
2 februari is de presentatie nog tot

eind februari in de bibliotheek in
Vorden te zien. Daar liggen
reactieformulieren, zodat u ook dan
nog uw mening kunt geven. 
Op de website van de gemeente,
www.bronckhorst.nl, vindt u vanaf 

2 februari onder Infobalie � Ruimte-
lijke plannen � Projecten gebieds-
ontwikkeling � Masterplan Vorden
Centrum dezelfde informatie met
een reactieformulier. 

Vervolg
Een concept Masterplan voor het
centrum van Vorden is naar
verwachting in het voorjaar 2009
gereed. De projectgroep gaat aan de
hand van de reacties en meningen
die we hebben ontvangen een
definitief model voor de inrichting
van de openbare ruimte maken als
onderdeel van het Masterplan. 
Het concept Masterplan met een
voorstel voor de inrichting van de
openbare ruimte wordt aan het
college en de gemeenteraad
voorgelegd. Via deze gemeente-
pagina's informeren wij u te zijner
tijd over de binnengekomen reacties
op de modellen voor de openbare
ruimte.

Geef uw mening over de openbare ruimte in Vorden-Centrum
Kom naar de inloopbijeenkomst op 2 februari

In september 2008 ontvingen alle
Bronckhorster huishoudens een
brief van de politie en de gemeente
met de vraag of zij zich willen
aanmelden voor een proef met SMS-
Alert. Bijna 3.000 Bronckhorsters
gaven zich op. Inmiddels is SMS-
Alert in de Achterhoek al een aantal
malen ingezet door de politie. In
Bronckhorst tijdens oud en nieuw
om u te vragen alert te zijn op
vernielingen en voor een vermiste
vrouw uit een andere gemeente. In
Ruurlo ging vorige week nog een
SMS-Alert uit in verband met een
overval. 

Wat is SMS-Alert?
Met SMS-Alert zijn de hulpverlenen-
de instanties (politie, brandweer en
geneeskundige diensten) in staat om
u zeer actueel en kostenloos te
informeren over incidenten die zich
in uw omgeving afspelen. Een kind
dat zoek is of een woninginbreker
die in de buurt is gesignaleerd, zijn
twee voorbeelden van informatie die
de politie u via SMS op uw mobiele
telefoon toespeelt. Van de
deelnemers verwachten wij dat zij
tips en andere bruikbare gegevens
snel doorgeven via het telefoon-
nummer dat in het SMS-bericht
wordt vermeld. Deze informatie kan
dan bijvoorbeeld leiden tot het snel
terugvinden van het vermiste kind of
de aanhouding van de woninginbre-
ker. Ook kunnen SMS-berichten
worden verstuurd om u bijvoorbeeld
te waarschuwen voor een onbevoeg-
de collectant die in uw buurt actief
is. Kortom, alle informatie die de
veiligheid in uw buurt vergroot, komt
voor SMS-Alert in aanmerking. 

Geef u nu op en draag hier ook aan
bij!

Zo meldt u zich aan voor SMS-Alert
• Maak het volgende SMS-bericht

met uw GSM: PNOG gevolgd door
uw postcode en uw huisnummer
(bijvoorbeeld: PNOG7300AA1).
Gebruik geen spaties en vermeld
uw huisnummer zonder
toevoegingen (dus huisnummer
10B wordt 10).

• Stuur dit bericht naar 8844. Het
SMS-bericht om u aan te melden,
betaalt u zelf. Alle SMS-berichten
die naar u verzonden worden,
ontvangt u kosteloos.

• U ontvangt kort daarna een
welkomst-SMS van de politie, met
het bericht dat u bent aangemeld.
In hetzelfde bericht staat een
wachtwoord.

• Met uw eigen GSM-nummer en dit
wachtwoord kunt u via de website
van de Politie Noord- en Oost-
Gelderland (http://www.politie.nl/
Noord_ en_Oost_Gelderland) uw
gegevens raadplegen en wijzigen.
Zo kunt u aangeven wanneer u wel
en wanneer u geen berichten van
SMS-Alert wilt ontvangen
(bijvoorbeeld in de periode dat u
op vakantie bent).

SMS-berichten van de politie kun-
nen niet worden beantwoord. Wel
kunt u naar aanleiding van een 
SMS-Alert zelf contact opnemen
met het algemene nummer van de
politie (0900) 88 44. Voor vragen of
meer informatie over het project
kunt u ook bij dit informatienummer
terecht.

Meldt u aan voor SMS-Alert!
Voor informatie over veiligheid en incidenten
in uw omgeving

Op 21 januari a.s. is om 11.30 uur in
het gemeentehuis in Brummen een
Bestuursvergadering van Delta.
Agendapunt is de samenstelling van
het bestuur Delta/verdeling functies.
De vergadering is openbaar.

Bestuursvergadering Delta

In zijn vergadering van 8 januari jl.
heeft de Stichting Programmaraad
Oost-Gelderland een voorbereidend
radio- en televisie-advies opgesteld
voor de periode 2009-2010 voor alle
gemeenten in de Achterhoek en De
Liemers en de gemeente Brummen.
Op 3 maart 2009 stelt deze Pro-
grammaraad een definitief radio-
en televisie-advies op. De ingangs-
datum van het advies is 1 juli 2009
en het heeft een looptijd van één
jaar. 

Radio
Voor de radio zijn verplicht: Radio 1,
Radio 2, Radio 3, Radio 4, Radio 5, 
2 Nederlandstalige Belgische
zenders, Radio Gelderland en Radio
Ideaal. Voor de Belgische zenders
zijn VRT RVI 1 en VRT MNM
gekozen. Voor de 16 radiozenders
van het basispakket waarover de
Programmaraad mag adviseren is
gekozen voor: BBC World Service,
BNR FM, Classic FM, Deutsche
Welle, FunX, Hot Radio Plus, NDR 2,
NDR Kultur, Optimaal FM, Q-Music,
Radio France International, Radio 6,
Radio 538, Radio Oost, Sky Radio en
WDR 4.

Televisie
Voor de televisie zijn verplicht:
Nederland 1, Nederland 2 en
Nederland 3, twee Belgische
zenders, TV Gelderland en per
gemeente één lokale publieke
zender. Aangezien in Bronckhorst
geen lokale publieke zender
uitzendt, is als vervangende zender

TV Oost aangewezen. Voor de
Belgische zenders zijn VRT 1 en
Canvas/Ketnet gekozen. Voor de
acht televisiezenders waar de
Programmaraad over mag advise-
ren is gekozen voor: Arte, Discovery
Channel, Eurosport, National
Geographic, Nickelodeon/Comedy
Central, NDR 3 , TV 5 en WDR. 

Aanvullend pakket
Daarnaast heeft de Programma-
raad een voor de kabelexploitant
geheel vrijblijvend advies voor het
aanvullend pakket opgesteld. Voor
de radiozenders zijn dat: Arrow Jazz
FM, Arrow Rock, BBC 2, BBC 3,
Caz!, City FM, Gelders Geluid, Hot
Radio 93 FM, Kink FM, Radio 10
Gold, Radio Bembem, Radio
Veronica, Radio 227, REE, Slam!
FM, Tweede Kamerlijn, WDR 2 en
100%nl. Voor de televisie zijn dat:
ARD, BBC 1, BBC World/Het
Gesprek, CNN, Graafschap TV,
Jetix/Veronica, MTV, Net 5, Rai Uno,
RTL4, RTL 5, RTL 7, RTL Television,
SBS 6, TMF en ZDF.

Zienswijze
Bronckhorster kabelabonnees kun-
nen indien gewenst tot 20 februari
a.s. hun zienswijze inzake
bovenstaand voorbereidend advies
voor het basispakket gemotiveerd
kenbaar maken bij het secretariaat
van de Programmaraad: Garsens-
hof 33, 7231 LA Warnsveld. 
Wensen voor het aanvullend pakket
kunt u bij UPC indienen: UPC, Post-
bus 80900, 1005 DA Amsterdam.

Mededelingen van de Stichting
Programmaraad Oost-Gelderland



Openbare bekendmakingen

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

Raadsvergadering 
29 januari 2009
Op 29 januari a.s. vergadert de gemeenteraad
in de raadzaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom om deze
vergadering bij te wonen. Op de agenda staan
onder meer de volgende onderwerpen:
• Wijziging Legesverordening Bronckhorst

2008 en 2009
In 2008 voerde de gemeente een nieuwe,
meer transparante systematiek voor het
berekenen van bouwleges in. Deze leges
worden nu berekend naar de te (ver)bouwen
m3 of m2 en het type bouwwerk. De
gemeente rekent bouwleges als iemand
gaat (ver)bouwen en daarvoor een
vergunning nodig is. Na evaluatie bleek dat
met name voor agrarische en industriële
gebouwen, met vaak grote bouwvolumes,
onevenredig veel leges zijn betaald.
Daarom vragen b en w de raad het tarief
voor industriële en agrarische bedrijfs-
gebouwen met terugwerkende kracht tot 
1 januari 2008 te verlagen.

• Evaluatie plattelandsvernieuwing/
-ontwikkeling
Plattelandsvernieuwing/-ontwikkeling is
speerpunt van beleid van de gemeente. De
wijze waarop we dit tot nu toe inzetten is
geëvalueerd en wordt aan de raad voor-
gelegd. Het Landschapsontwikkelingsplan,
dat de gemeente samen met Lochem en
Zutphen opstelt, is in het eerste kwartaal
van 2009 klaar en vormt de basis voor het
ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op
ons platteland. 

• Bestemmingsplan Landgoed Wolfsdael,
Zelhem
Het verzoek aan de raad is het bestem-
mingsplan ongewijzigd vast te stellen. Het
gaat hier om het realiseren van een nieuw
landgoed aan de Oude Ruurloseweg. Op het
terrein komt een landhuis met twee
wooneenheden 

• Vestiging voorkeursrecht 
Steenderen-Zuid
De raad wordt gevraagd het voorkeursrecht
te vestigen op verschillende woningen in
het plangebied Steenderen-Zuid. Dit houdt
in dat eigenaren van percelen in het gebied
als zij hun woning willen verkopen, deze
eerst aan de gemeente te koop moeten
aanbieden. 

• Kaders ontwikkeling Regionale
bedrijventerrein West-Achterhoek
B en w vragen de raad in te stemmen met
de kaders voor de samenwerking tussen de
gemeenten Bronckhorst, Doetinchem,
Montferland en Oude IJsselstreek bij het
realiseren van het Regionale bedrijven-
terrein West-Achterhoek. 

Spreekrecht tijdens
raadsvergaderingen
Tijdens raadsvergaderingen is het mogelijk
het woord te voeren over:
1.allerhande onderwerpen die niet op de

agenda staan 
2.agendapunten aangaande projectbesluiten

op grond van de Wet ruimtelijke ordening,
die niet in een raadscommissie zijn behan-
deld.  

U kunt de raad tijdens een raadsvergadering
niet toespreken over: 
a.de ingekomen stukken
b.een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van

de Algemene wet bestuursrecht tegen een
besluit van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13 van de
Algemene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voordrachten of
aanbevelingen van personen

d.een klacht zoals bedoeld in hoofdstuk 9 van
de Algemene wet bestuursrecht

e.onderwerpen die niet behoren tot de
bevoegdheid van het gemeentebestuur

Als u tijdens de vergadering het woord wilt
voeren, kunt u zich hiervoor, bij voorkeur
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
vergadering, aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad
Bronckhorst is een verrassende plattelandsgemeente in de Achterhoek.
Rijk bedeeld met natuurschoon; bossen, uitgestrekte weilanden en water
wisselen elkaar af. Maar de gemeente is ook bekend om de vele prachtige
kastelen en Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland. Bronckhorst
heeft een rijk verenigingsleven en een bloeiende middenstand en telt
circa 38.000 inwoners. Met een oppervlakte van ongeveer 30.000 ha is
Bronckhorst één van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland. 

De gemeente heeft een missie en een visie geformuleerd. Onze kernwoorden zijn: omgevingsgericht, flexibel,
transparant, resultaatgericht en doelmatig. We zoeken collega's die oog en oor hebben voor de maatschappij
en voor elkaar één voor wie deze kernwoorden een uitdaging zijn.

In onze gemeente hebben wij voor het zomerseizoen (18 april t/m 11 september 2009) plaats voor:

Zweminstructeurs en toezichthouders
voor 20–36 uur (nr. OW/01)

Je geeft zwemlessen en begeleidt doelgroepactiviteiten. Verder houd je toezicht bij het recreatief zwemmen. Ook
andere voorkomende werkzaamheden op het zwembad, zoals schoonmaak en onderhoud, behoren tot je taak.

Wij vragen:
Je bent in het bezit van één van de volgende diploma’s: beroepsopleiding zwemonderwijzer KNZB (oud), 
life-guard zwembaden, zweminstructeur zwem ABC, zwemleider B, ALO, CIOS of gelijkwaardige opleiding. 
Je hebt een geldig EHBO- en reanimatiediploma en bent bereid een vaardigheidstest zwemmend redden af te
leggen. Je kunt ook reageren als je binnenkort de gevraagde opleiding gaat afronden. Verder ben je klantgericht
en heb je een flexibele en sportieve instelling. Je bent bereid om op wisselende tijden en in de weekends te
werken. 

Wij bieden:
Een leuke zelfstandige zomerbaan. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal 
€ 2.202,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 4) of maximaal € 2.320,- bruto per maand 
(schaal 5). 
Jouw aanstelling regelen we via het uitzendbureau. 

Informatie:
Wil je meer weten over de inhoud van het werk, dan kun je contact opnemen met William Visser, medewerker
sport (0575) 75 04 98. 
Wil je meer informatie over de procedure dan kun je contact opnemen met Cora Achterkamp, medewerker
personeelszaken (0575) 75 04 59.

Solliciteren:
Schriftelijke reacties uiterlijk vóór 3 februari 2009, onder vermelding van het vacaturenummer OW/01, richten
aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst, ter attentie van de personeels-
administratie, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld) of per e-mail: sollicitaties@bronckhorst.nl

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

Website 
De website van de gemeente www.bronckhorst.nl is vernieuwd!

Wilt u een melding doorgeven over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over een losse

stoeptegel of een lantaarn die niet brandt? Dit kan nu via onze vernieuwde website

www.bronckhorst.nl.  Doen! De gemeente maakt het u graag gemakkelijk.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, Olburgen, Steenderen en Toldijk, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen i.v.m.

toneelstuk, 21 februari t/m 8 maart 2009, plattelandsjongeren Steenderen
• Bronckhorst, ballonstarts vanaf diverse locaties, 1 januari 2009 t/m 31 december 2011, 

Van Harten ballonvaarten
• Halle, Landstraat, Veka NK Autocrosswedstrijden, 5 september van 09.00 tot 21.00 uur,

tijdelijke gebruiksvergunning tent, 4 en 5 september, ontheffing groepskamperen (400 perso-
nen), 4 t/m 6 september, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 4 september van 12.00 tot
24.00 uur en 5 september van 10.00 tot 24.00 uur, afsluiten gedeelte Landstraat, Vosweg en
Aaltenseweg, 4 september vanaf 12.00 uur t/m 5 september 2009 24.00 uur, Halse autocross
vereniging (HACC)

• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 18B, aanbrengen van reclameaanduidingen aan de gevel, HEMA
• Hengelo (Gld), Varsselring/Varsselse molen, nationale en internationale trainingen en

wedstrijden, 21, 23 en 24 mei van 08.00 tot 18.00 uur en feestavond op 23 mei tot 01.00 uur,
tijdelijke gebruiksvergunning feesttent en VIP-tent, ontheffing groepskamperen (± 50 perso-
nen) aan Varsselseweg 34, diverse verkeersmaatregelen, 21 t/m 24 mei 2009, Hamove

• Hummelo, Broekstraat, carnavalsfeest, 14 februari 2009 van 14.00 tot 02.00 uur en carnavals-
optocht van 12.30 tot 14.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning schuur, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, D.G.W.W. carnavalsvereniging

• Keijenborg, Akkermansstraat, autocrosswedstrijden, 19 april 2009 van 11.00 tot 19.00 uur,
afsluiten gedeelte Akkermansstraat van 07.00 tot 19.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet van 10.00 tot 20.00 uur, Halse autocross vereniging (HACC)

• Toldijk, hoek Wolfstraat/Zutphen-Emmerikseweg, plaatsen van een permanent reclamebord,
vleesboerderij Garritsen

• Zelhem, hoek Kruisbergseweg/Schooltinkweg, paasvuur met lampionnenoptocht, 12 april van
20.00 tot 02.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel 35 Drank- en Horeca-
wet, diverse verkeersmaatregelen incl. afsluiten Schooltinkweg, 10 en 11 april van 08.00 tot
16.00 uur, 12 april van 18.00 uur t/m 13 april 2009 04.00 uur, stichting paasvuur Velswijk

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Bobbinkstraat 3, bouwen veranda
• Hummelo, Torenallee 1, verbouwen woning
• Keijenborg, Uilenesterstraat 18, gedeeltelijk verbouwen varkensschuur
• Steenderen, Kastanjelaan 21, bouwen serre
• Steenderen, Meidoornstraat 18, bouwen blokhut
• Vorden, P. van Vollenhovenlaan 6, verbouwen stallingsruimte/berging
• Wichmond, Okhorstweg 7, veranderen woning
• Zelhem, Ermelinkstuk 2 t/m 12 (E), Huusakker 2 t/m 28 (E) en 21 t/m 33 (O), gewijzigde

bouwvergunning voor het bouwen van 27 woningen en 14 garages
• Zelhem, Petersdijk 7, bouwen woning

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 12 januari 2009:
• Zelhem, café Coen Evers, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari t/m

31 december 2009, J.B. van Campen.
• Vorden, café Uenk, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari t/m 

31 december 2009, A.N.J. Rust
Verzonden op 13 januari 2009:
• Bronckhorst, estafetteloop van Nijmegen naar Enschede (Batavierenrace), 25 april 2009,

afsluiten gedeelte Wolfersveenweg, organisatiecommissie Batavierenrace
• Zelhem, Stationsplein en achter De Brink, koninginnefeest met zeskamp, vrijmarkt, live-

muziek, line-dancers en beach-volleybaltoernooi, 30 april 2009 van 09.30 tot 24.00 uur,
stichting Zelhem en Oranje

• Zelhem, sporthal De Pol, vlooienmarkt, 1 februari en 15 maart 2009 van 10.00 tot 16.00 uur,
ontheffing Winkeltijdenwet, Notmai producties

• Zelhem, D'n Draejer, carnavalsoptocht, 21 februari 2009 van 13.00 tot 15.00 uur, 
c.v. De Doldraejers

Verzonden op 15 januari 2009:
• Bronckhorst, collecteren, 30 november t/m 5 december 2009, Bartimeüs Sonneheerdt

vereniging
• Vorden en Kranenburg, venten met aardappelen, groenten, fruit en eieren, dinsdagen,

woensdagen en zaterdagen in 2009, A.G.J. Snellink
• Zelhem, Stationsplein, innemen standplaats voor de verkoop van vis, 1 januari t/m 

31 december 2009, H. Nagel
• Hengelo (Gld), parkeerterrein Albert Heijn, innemen standplaats voor het repareren van

autoruitschade, woensdagen en donderdagen van 09.00 t/m 16.00 uur in 2009, De Korte
autoruitspecialisten B.V.

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Halle en Keijenborg, innemen standplaats in 2009 voor de verkoop van aardappelen, groente
en fruit op woensdagen van 09.00 tot 13.00 uur in Halle en op donderdagen van 09.30 tot 18.00
uur in Keijenborg, P.B.H. van Aalten

• Zelhem, Magnoliaweg 1, aanbrengen lichtreclame op de gevel, licht & reclame Sign
consultants B.V.

Verzonden op 14 januari 2009:
• Zelhem, hoek Orchideestraat/Bergstraat, plaatsen reclamebord, 15 januari t/m 31 oktober

2009, Morssinkhof bouw uit Enschede

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 14 januari 2009:
• Steenderen, Kastanjelaan 27, vergroten woning 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 14 januari 2009: 
• Halle, Halle-Heideweg 31A, plaatsen 18 zonnepanelen
• Hengelo (Gld), Kastanjelaan 9, uitbreiden woning
• Hummelo, Beatrixlaan 10, verbouwen garage

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 16 januari 2009:
• Hengelo (Gld.), Spalstraat 50, interne verbouw woning
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 3, bouw terrasoverkapping
• Vorden, Hamminkweg 5, bouw kelderruimte naast de woning

Kapvergunningen
Verzonden op 16 januari 2009:
• Laag-Keppel, Jan de Jagerlaan 2, vellen van één eik en twee acacia's, geen herplantplicht
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 13, vellen van drie acacia's, herplant verplicht: twee

sierbomen

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 19 januari 2009:
• Baak, Walterslagweg 1B, voor het verbranden van snoeihout afkomstig van landschappelijk

onderhoud nabij eerder genoemd adres
• Drempt, Kerkstraat 53, voor het verbranden van snoeihout afkomstig van landschappelijk

onderhoud op een perceel nabij de Binnenweg
• Hengelo (Gld), Vaalverinkdijk (tuinperceel) voor het verbranden van snoeihout afkomstig van

landschappelijk onderhoud nabij eerder genoemd adres
• Vorden, Vosterweg, voor het verbranden van snoeihout afkomstig van landschappelijk

onderhoud nabij eerder genoemd adres
• Zelhem, Heijinkweg 1, voor het verbranden van snoeihout afkomstig van landschappelijk

onderhoud nabij eerder genoemd adres
• Zelhem, Hummeloseweg 63, voor het verbranden van snoeihout afkomstig van landschappelijk

onderhoud nabij eerder genoemd adres

Sloopvergunningen 
Verzonden op 12 janauri 2009:
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 2/Bronkhorsterweg 1, geheel slopen woning en woning met

winkel, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 14 januari 2009:
• Bronckhorst, sloopvergunning voor ProWonen voor het in 2009 verwijderen van asbesthouden-

de materialen, zoals bloembakken, borstweringen in kozijnen, dakbedekking op bergingen,
tuinpadranden, plaatjes onder/achter/boven cv-ketels, plaatjes boven gijsers en gaten in
dakbeschot voor dakdoorvoeren etc, die worden aangetroffen in en om woningen die in
eigendom of in beheer zijn van de woningcorporatie

Verzonden op 15 januari 2009: 
• Hengelo (Gld), Koningsweg 2A, geheel slopen schuur en gedeeltelijk slopen waaggebouw,

komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 3, gedeeltelijjk verwijderen dakbedekking van ligboxenstal en

loods, komt asbesthoudend afval vrij
• Keijenborg, Koldeweiweg 6, geheel slopen aansluiting tussen woning en praktijk
• Keijenborg, Uilenesterstraat 18, geheel slopen 1e gedeelte varkensschuur en gedeeltelijk

slopen 2e gedeelte, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Kerkstraat 13, geheel slopen winkel/woning

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens de Batavierenrace op 25 april 2009 is de Wolfersveenweg, tussen de

Hobelmansdijk en de Kuiperstraat, van 08.00 tot 10.45 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer 

• Zelhem, tijdens het koninginnefeest zijn op 30 april van 07.00 uur tot 24.00 uur de
parkeerplaats en het gedeelte Industrieweg achter De Brink, Kerkweg, Stationsplein,
Stationsstraat, Doctor Grashuisstraat, tussen Prinses Irenestraat en Stationsstraat,
Zuivelweg, tussen Stationsstraat en Jan van Eyckstraat, afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer. Tevens is het éénrichtingsverkeer op het gedeelte van
de Industrieweg, tussen de Burgemeester Rijpstrastraat en de afsluiting tijdelijk opgeheven.
Van 27 t/m 30 april 2009 is de parkeerplaats aan het Stationsplein afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- 
en sloopvergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gemeentelijke monumen-
tenvergunningen) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten
staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw
ondertekening.

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

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

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 14 januari 2009:
• Vorden, Ruurloseweg 39, bouwen berging met overkapping

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunning kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een
omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat
en uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor
het indienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk
geeft, dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Ontwerpbesluit (art. 14a Monumentenwet 1988 en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 
22 januari t/m 4 maart 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 94, aanvraag monumentenvergunning voor de bouw van een

nieuwe schuur binnen de begrenzing van buitenplaats 't Zelle

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 5 maart 2009. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heer 
W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later
ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumenten

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen, Hummelo en
Keppel 2008; Functiewijziging'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 7 januari 2009 het bestemmingsplan
'Buitengebied Steenderen, Hummelo en Keppel 2008; Functiewijziging' goedgekeurd.

Het plan heeft betrekking op de vertaling van het beleid voor functieverandering van vrijgekomen
en vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing volgens de nota 'Functies zoeken plaatsen zoeken
functies' en al opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'.
Het ter inzage liggende bestemmingsplan doet dat voor het buitenge-bied van de voormalige
gemeenten Steenderen en Hummelo en Keppel in afwachting van de algehele herziening van die
bestemmingsplannen buitengebied (start daarvan gepland in najaar 2009).

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 22 januari  t/m 4 maart
2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de
afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage. 

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

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

Artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Bedrijvenweg 2 en 4, bouwen bedrijfshal, ontheffing wegens het overschrijden van de

maximale toegestane goothoogte van 4 meter en de minimale afstand tussen de gebouwen van
meer dan 5 meter. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmings-
plan 'Bedrijventerrein Werkveld-Oost'

Mogelijkheden voor beroep
Het bouwplan ligt van 22 januari t/m 4 maart 2009 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te
zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, 
tel. (0575) 75 02 88. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een
gemotiveerde zienswijze over de te verlenen ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt 
u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Vaststelling Uitvoeringsprogramma tijdelijke reclameuitingen 2009 en
Evenementen- en festiviteitenbeleid 2009
B en w hebben op respectievelijk 9 december 2008 en 6 januari 2009 het Uitvoeringsprogramma
tijdelijke reclameuitingen 2009 en het Evenementen- en festiviteitenbeleid 2009 vastgesteld. 

In het Uitvoeringsprogramma tijdelijke reclameuitingen 2009 zijn de regels opgenomen over de
plaatsing van driehoeks-/sandwichborden en spandoeken. In het Evenementen- en festiviteiten-
beleid 2009 zijn regels opgenomen waaraan evenementen moeten voldoen. Ook de geleidelijke
sluitingsuren van evenementen en de meerjarenvergunning zijn hierin opgenomen. Het
programma en het beleid treden in werking op de dag na deze bekendmaking.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Weeversdrukkerij

Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C OMMUN I CA T I E Weevers druk Weevers Net

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl LICHTENVOORDE GROENLO RUURLO ZUTPHEN ZELHEM VORDEN

NEVENVESTIGINGEN:

LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN

PERSOONLIJK

VASTE CONCURRENDE PRIJZEN

ONDERNEMEND

Minerva adviseert u aangaande de:

• bedrijfsstructuur en rechtsvorm van de onderneming

• financiële en fiscale planning

• bedrijfsstrategie

• bedrijfsfinanciering

Minerva verzorgt voor u de:

• financiële administratie

• loonadministratie

• aangifte omzetbelasting

• aangifte vennootschaps- en inkomstenbelasting

• jaarrekening

Erwin ten Kate          Jeroen Rosendahl          Ronald Buunk

Minerva b.v.

Koopmanslaan 3 (2.04)

7005 BK Doetinchem

t 0314 - 393 151

f 0314 - 393 240

e info@minervadoetinchem.nl

i www.minervadoetinchem.nl

de Zadelaar

Zadelpassen
Zadelverkoop
Zadelreparatie

Lankhorsterstraat 6A

7255 LB Hengelo Gld.

0575-461040

06-54320715

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Open Huis

Kom kennis maken met ons vernieuwde bedrijf

Vrijdag 23 Januari van 10.00 tot 22.00 uur

Broekstraat 10, 6999 DH Hummelo Tel.0314-381210

BERICHT VAN ADRESWIJZIGING:
Voor een korte tijd dat een definitieve vestiging
nog niet is gerealiseerd zijn wij verhuisd naar het
adres:
KROEZERIJWEG 1, 7256 KR KEIJENBORG

De Kroezerijweg is gelegen tussen de rotonde aan
de Rondweg (Kruisbergseweg) en de Hengelose-
straat. De ingang is aan de achterzijde van de
schuur. Ook op deze tijdelijke locatie wil ik U
graag van dienst zijn.
Tijdelijk alleen bereikbaar op 06-50676024.

Handelsonderneming
Willie Waenink

Handelsonderneming
Willie Waenink

Keijenborg

De VVV tip van deze week:
Zaterdag 24 januari

Concert Union met Podium Slagwerkgroep SDG
Locatie: Hummeloseweg 39 te Zelhem • Tijd: 20.00 uur • Toegang: gratis!

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Kijk voor meer informatie op: www.vvvbronckhorst.nl

Veiligheid - Comfort - Kwaliteit - Ergonomie
Zowel met een lichte als met een zware professionele motorzaag 

concentreert u zich nauwkeurig en ontspannen op uw werk. 

Want elke STIHL motorzaag biedt u een groot vermogen, ergonomische vormgeving, 

uitgebreide veiligheidsuitrusting en eenvoudige bediening.

Meer informatie bij uw erkende dealer:

STIHL, voor een lange levensduur

Waarom een STIHL motorzaag 
altijd goed voor u is



Toke Gudde fungeerde als ladyspeaker
en voorzag het publiek tijdens het
concert van achtergrond informatie
Het orkest liet tijdens dit Nieuwjaars-
concert het verleden en het heden
muzikaal in elkaar overgaan met o.m.
het indrukwekkende muziekstuk met
de toepasselijke naam ‘Concordia’ (in
een bewerking van Jan van der Roost).
Het publiek beloonde de muzikanten
met een ovationeel applaus. In 1820
componeerde Ludwig van Beethoven
een muziekstuk dat aan een aantal
hoogwaardigheidsbekleders werd op-
gedragen. Tijdens het leven van deze
beroemde componist werd het niet

meer uitgevoerd. Zondagmorgen wel
en speelde Concordia dit ‘York’scher
March’ in een arrangement van Philip
Sparke. Meindert Boekel was in Neder-
land een bekende componist en maak-
te onder meer furore tijdens radiopro-
gramma’ s van de NCRV. Concordia
speelde van hem het muziekstuk in
vier delen, getiteld ‘Tableaux des Vos-
ges’ of anders gezegd muzikale beel-
den uit de Vogezen.

De vlotte mars ‘Aartshertog Albrecht’
van Komzak was het laatste optreden
voor de pauze. In het tweede gedeelte
van het programma een swingend

Concordia met o.a. ‘The Italian Wes-
tern’ met trompetsolo van Koen Nijen-
huis. Verder werd er een muzikale
ode gebracht aan Marco Borsato (‘De
Waarheid’) en o.m aan ‘De kleine
mus’, ofwel Edith Piaf met nummers
als ‘Milord’ en het romantische ‘La Vie
en rose’. 

Voor en na de pauze ook een optreden
van de drumband o.l.v. Mike de Geest,
waarbij de band liet horen en zien hoe
het slagwerk in de loop der jaren is ver-
anderd. In het nummer ‘Latin Makes
Samba’ een dubbelrol voor Mike de
Geest, zelf mee drummen en dirige-
ren! In ‘Yello Q’ voerde de Zuid- Ameri-
kaanse en Afrikaanse beat beurtelings
de boventoon. De Radetzky March van
Johann Straus, dat met handgeklap
door het enthousiaste publiek werd
ondersteund, vormde het slot van een
sfeervol Nieuwjaarsconcert. Berjan
Morsink, Mike de Geest en Toke Gudde
kregen na afloop uit handen van voor-
zitter Mark Heuvelink een fraai boeket
bloemen aangeboden.

Sfeervol Nieuwjaarsconcert
Concordia

Nadat erelid Ab Hengeveld zondagmorgen speciaal door voorzitter Mark
Heuvelink welkom was geheten, speelde het harmonieorkest van ‘Concor-
dia’ allereerst het ‘Uren, dagen, maanden vliegen als een schaduw heen’,
het traditionele openingsnummer van het Nieuwjaarsconcert. Dit num-
mer speelde het orkest jaren geleden altijd om 24.00 uur op Oudejaars-
avond. Het afsteken van vuurwerk (rotjes gooien tussen de spelende mu-
zikanten!!) maakte helaas een eind aan de ‘buiten’ traditie, die dus nu
jaarlijks ‘binnen’ wordt voortgezet. Concordia maakte deze zondagmor-
gen in een goed gevulde zaal van het dorpscentrum onder leiding van di-
rigent Berjan Morsink een muzikale rondreis door de laatste decennia.

Veertig jaar geleden, was er zo’n diep
dal en was de Vordense gemeenschap
in rep en roer. Toen verscheen er na-
melijk op gegeven moment een artikel
in de pers met als kop ‘Honderd jarig
Concordia op sterven na dood’ ! Dat
sloeg in als een bom, met name bij een
aantal oud-leden van de ‘trots van Vor-
den’. Een eeuw bestaan en dan ‘einde
oefening’ dat kon toch niet waar zijn ?
De realiteit was toch echt dat de ‘mu-
ziek’ er bij Concordia daadwerkelijk
uit was. Terugloop van leden, geen
aanwas, kortom kommer en kwel. Dat
de vereniging zo in verval was geraakt

had alles te maken met het overlijden
van Derk Wolters (1966), de man die
tientallen jaren de dirigent was van de
vereniging. 

Niet alleen dirigent maar bovendien
een man met leiders- kwaliteiten. Op
de zolder bij toenmalig café Smit
(thans De Herberg), waar de muziek-
vereniging de repetitieavonden hield,
lagen de instrumenten op zolder te
roesten. Echter het verhaal in de krant
had effect. Van alle kanten werden de
koppen bij elkaar gestoken met als re-
sultaat dat Karel Wolters, zoon van
wijlen Derk Wolters, bereid was om
voor een bepaalde tijd het dirigent-
schap op zich te nemen. Concordia
klom uit het diepe dal, het 100-jarig
bestaan werd alsnog gevierd. Nu anno
2009 een bloeiende vereniging die het
140-jarig bestaan dit jaar onder meer
zal vieren met een concert op zater-
dag 9 mei. Daarnaast komt vrijdag 18
december op uitnodiging van het be-
stuur van Concordia het fanfarekorps
Koninklijke Landmacht Bereden Wa-
pens voor een concert naar Vorden.

Jubileumjaar 'Concordia'
In 1869 nam een aantal Vordense
jongelui het besluit om een orkest
op te richten. Instrumenten had
men in eerste instantie niet, die
werden tweedehands op de pof ge-
kocht bij een dorp in de buurt. Op
16 oktober 1869 ging het orkest on-
der de naam ‘Concordia’ van start.
En zoals het zovaak met ‘stokoude’
verenigingen gaat, het muzikale le-
ven ging gepaard met vallen en op-
staan.

Slagerijen die het predikaat Keursla-
ger voeren moeten aan hoge eisen vol-
doen. De kwaliteit van de bedrijven
wordt gewaarborgd met behulp van
verschillende jaarlijkse onaangekon-
digde keuringen.

Een onafhankelijk laboratorium, het
Kwaliteit Bewakingsbureau voor Le-
vensmiddelen B.V. (KBBL), onderzoekt
de microbiologische kwaliteit van
vleesproducten. Ook controleert het
KBBL of de voorschriften op het gebied
van HACCP zijn nageleefd.

Een regiomanager van de landelijke
Vereniging van Keurslagers inspec-
teert de Keurslagerij op hygiene, vers-
heid, assortiment en vakmanschap.
Uitgangspunt bij alle keuringen zij de
richtlijnen vastgelegd in het officiele
Keurslager formulehandboek.

In Nederland zijn 565 ondernemers
aangesloten bij de Vereniging van
Keurslagers.

D.J. Vlogman voldoet aan alle eisen
Bij de Keurslager mag u rekenen
op betrouwbaarheid, klantvriende-
lijkheid en kwaliteit! D.J. Vlogman
te Vorden voldoet aan alle door de
Vereniging van Keurslagers gestel-
de eisen en heeft daarmee het
recht zich opnieuw een jaar lang
Keurslager te noemen en de daar-
bij behorende woord- en beeldmer-
ken te voeren. Als bewijs hiervoor
is het certificaat bedrijfskeuring
2008/2009 uitgereikt.

Op de show waren ongeveer 11.000 vo-
gels aanwezig. Om voor een prijs in
aanmerking te komen werden de vo-
gels door de keurmeesters eerst ge-
keurd op onder meer zang, kleur en
houding. De bondskampioenschap-
pen is het grootste evenement voor de
vogelliefhebber in Nederland en er ko-
men veel bezoekers uit binnen en bui-
tenland omdat de kwaliteit van de vo-
gels zeer goed is.
Voor de leden van Exokan waren er de
volgende prijzen: 
Marc Arendsen, Lori van de Blauwe
Bergen stel 187 pnt kampioen en een
enk 93 pnt kampioen.
Geelmantel Lori enk 93 pnt kampioen
en Geelmantel Lori enk 93 pnt zilver.

Evert Berns, Spitsstaart Bronzeman
wildkleur stam 372 pnt zilver.
Hans Hermans, Gloster Gladkop mela-
nine schimmel stam 378 pnt kampi-
oen en Gloster Gladkop melanine
schimmel stel 189 pnt kampioen.
Norwich lipochroom schimmel stel
185 pnt brons.
Gloster Gladkop melanine schimmel
stel 185 pnt brons en Gloster Gladkop
melanine schimmel enk 92 pnt
groepsbeste.
Norwich lipochroom schimmel stam
367 pnt groepsbeste.
Erwin Kamphuis, Gloster Gladkop me-
lanine enk 93 pnt kampioen en Glos-
ter Gladkop melanine schimmel stel
187 pnt zilver.

Jeugdleden:
Gideon Buiting, Zilverbekje Donker-
buik bruin stel 183 pnt zilver.
Rilana Buiting, Spitsstaart Bronzeman
wildkleur enk 92 pnt kampioen en
Spitsstaart Bronzeman wildkleur enk
90 pnt zilver.

Kampioenen bij Exokan
Op de Bondskampioenschappen
van de Nederlandse Bond van Vo-
gelliefhebbers die werd gehouden
in de Americahal in Apeldoorn,
mochten verschillende leden van
Vogelvereniging Exokan uit Henge-
lo prijzen in ontvangst nemen.

De innerlijke voorstelling van tonen,
intervallen en melodieën worden ge-
oefend en het zuiver leren zingen en
treffen worden getraind. Ritmes wor-
den geoefend en daar waar nodig
wordt de muziektheorie besproken.
Ook degenen die geen instrument be-
spelen kunnen via een gratis compu-
terprogramma thuis, aan de compu-
ter, de opgaven oefenen en het gehoor
trainen.
Voor wie: 
Voor wie graag van blad wil leren zin-

gen bijv. omdat je op een koor zit of
wilt gaan. Met enig geduld, net zoals
'vroeger' bij het leren lezen, ligt het
binnen ieders bereik en iedere deelne-
mer kan zijn of haar eigen tempo vol-
gen. Er zijn ook niveaugroepen.
Wanneer: 
maandag- dinsdag- woensdag- of don-
derdag-ochtend. De cursussen starten
in de week van 26 januari op adres De
Beekoever 6
OPEN LES:
donderdagmorgen 22 januari.
Informatie en Opgave:
Jan Sierksma Muziekpraktijk RESO-
NARE De Beekoever 6 
7207 MS Zutphen Leesten-Oost tele-
foon: 0575 - 57 53 58
email: resonare-js@planet.nl 
(zie ook de advertentie)

Cursus van blad zingen
Er wordt gewerkt met een beproef-
de methode voor koorscholing:
JONGLEREN. Deze methode start
vanuit het relatieve notensysteem
en komt, als de basis gelegd is, uit
bij het absolute notensysteem.

Januari
21 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
22 PCOB Vorden Jaarvergadering in

het Stampertje, inleiding over het
weer 

22 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis in de Wehme
28 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
29 Klootschietgroep de Vordense Pan
31 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-+

in de Wehme. Info. tel 55 2003

Kunst Agenda Vorden
• t/m 28 februari Animatiekunst, de

illusie van beweging in Bibliotheek 

Iedere dag:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

Echter tijdens de vierde etappe ging
het mis. Na één ronde werd hij door de
jury uit de wedstrijd genomen, weg il-
lusie ! Arjan: ‘ Het was in de dagen van
het schaatsen op natuurijs, bij ons in
de zaak een gekkenhuis. Verkoop van
schaatsen, veel schaatsen slijpen e.d..
Dat betekende dat ik die bewuste dag
te gehaast uit Vorden vertrok. 
Snel in Biddinghuizen de schaatsen
onder en hups naar de start. Wat

bleek, ik had vergeten de transpon-
ders (voor de tijdregistratie) onder de
schaatsen te bevestigen. Geweldig
stom en natuurlijk balen als een stek-
ker. Wanneer ik die dag bij de eerste
tien zou zijn geëindigd, was ik in het
eindklassement minimaal derde ge-
worden. Toch is een zevende plek in de
eindrangschikking ook niet gek. In ie-
der geval het bewijs dat het met mijn
vorm nog steeds goed zit. Een prima

gevoel met het oog op de komende
marathons in Oostenrijk, Zweden en
Finland. Maar eerst nog komende za-
terdag de afsluitende marathon om
de Essent cup op de kunstijsbaan in
Utrecht. 

Door het schaatsen op natuurijs (mijn
favoriete bezigheid) ben ik het ‘rond-
jes rijden’ en het continu ‘pootje-over’
bijna verleerd’, zo zegt hij lachend. 

Overigens werd de Super Prestige ge-
wonnen door Sandor Stuut uit Den
Haag. Sjoerd Huisman (Andijk) werd
2e en Roy Boeve uit Kampen 3e.

Arjan Mombarg zevende plek
eindklassement Super Prestige
Arjan Mombarg heeft zich zelf in de strijd om de Super Prestige (vijf ma-
rathons over 75 kilometer) enorm tekort gedaan. Een negende plaats, één
keer zevende en twee keer zesde betekende voor de Vordenaar dat een po-
diumplaats in het eindklassement binnen handbereik lag.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86
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De hagelnieuwe geldautomaat in het
Ludgerusgebouw is in praktisch op-
zicht volledig te vergelijken met een
normale pinautomaat. Er is geen

maximum pinbedrag en wie dat wil
kan een bonnetje uitprinten. Het eni-
ge verschil is dat automaat binnen
staat en dus alleen tijdens openings-

uren van het Ludgerusgebouw toegan-
kelijk is. 

Openingstijden Ludgerusgebouw
Maandag t/m donderdag van 14.00-
19.00 uur. Vrijdag en zaterdag van
14.00-18.00 uur. Zondag van 11.00-
18.00 uur.
De pinautomaat is ook toegankelijk
wanneer één van de beheerders van
het Ludgerusgebouw buiten de ope-
ningstijden aanwezig is.

Geld pinnen in Ludgerusgebouw in Vierakker

Bewoners, bezoekers en passanten van Wichmond-Vierakker kunnen
sinds vrijdag 9 januari jl. geld pinnen in het Ludgerusgebouw aan de Vie-
rakkersestraatweg 31 in Vierakker. Op voorstel van Dorpsbelang Wich-
mond-Vierakker heeft de Rabo daar een inpandige geldautomaat neerge-
zet. Die vervangt de pinautomaat bij de voormalige Rabobank aan de Ba-
ron van der Heijdenlaan in Wichmond. Die was technisch afgeschreven
en voldeed bovendien niet meer aan de veiligheidseisen.

Beheerder Mattie Bakker (l) van het Ludgerusgebouw legt aan Jan Klein Lenderink (secretaris Dorpsbelang Wichmond-Vierakker) uit hoe
de installatie van de pinautomaat is verlopen.

Het bestuur van 'de Binnenhof' had
wel een stille wens. Om gezamenlijk
naar bijzondere TV-programma's te
kunnen kijken (bijvoorbeeld een sport-
evenement) en voor het vertonen van
dia's bij lezingen en voor het vertonen
van films zou een beamer zeer wel-
kom zijn. Daarom werd een verzoek

ingediend bij het Oranjefonds voor
een donatie om dit veelzijdige projec-
tie-apparaat aan te kunnen schaffen. 

Het Oranjefonds is het grootste natio-
nale fonds op sociaal gebied en werd
in het jaar 2002 opgericht naar aanlei-
ding van het huwelijk van onze Kroon-
prins met Prinses Maxima. Het fonds
besteedt per jaar ongeveer 20 miljoen
euro aan projecten die de onderlinge
betrokkenheid van mensen in de sa-
menleving bevorderen en is op vele
terreinen zeer actief. 

Een dezer dagen berichtte het Oranje-
fonds het bestuur van 'de Binnenhof'
dat de aanvraag voor een bijdrage van
€ 900.- voor aanschaf van een beamer
en toebehoren kon worden ingewil-
ligd. Uiteraard wil het bestuur het
Oranjefonds hartelijk danken voor de-
ze bijdrage waardoor de bewoners van
'de Albershof' nóg meer plezier zullen
hebben van de plek waar men als goe-
de buren elkaar regelmatig kan ont-
moeten.

'De Albershof' ontvangt 
€ 900.- van het Oranjefonds
'De Albershof'. Zo heet het apparte-
mentencomplex van ProWonen in
het centrum van Vorden dat medio
2007 werd geopend. Er zijn 21
wooneenheden die alle zijn ver-
huurd. Er is tevens een fraaie ont-
moetingsruimte met de toepasse-
lijke naam 'de Binnenhof'. Daarvan
wordt intensief gebruik gemaakt
voor lezingen en spelavonden, er
zijn vergaderingen en gezellige
avonden en de bewoners kunnen
de zaal ook privé reserveren bij-
voorbeeld om er een aantal gasten
te ontvangen. Kortom: een plek die
veel mogelijkheden biedt voor on-
derling contact waar iedereen vrij-
blijvend gebruik van kan maken.

Kom naar "het muziekcafé" van Vor-
den, voor een namiddag onvervalste
gezelligheid met de daarbij onmisbare
klanken van een goede live-act. Dit
Slofjaar zal muzikaal worden ingeluid
door rockformatie '66AMAZON. Gebo-
ren Vordenaar Maurice Klootwijk
keert terug naar zijn geboortegrond
om het nieuwe tourjaar van '66AMA-
ZON glansrijk te openen in De Slof. De
bandleden wonen allemaal in de Ach-
terhoek maar komen oorspronkelijk

uit alle windrichtingen en hebben al
vele jaren podiumervaring. Leadzan-
ger Maurice Klootwijk, Drums: Stefan
Mijnders, Bas: Franck de Leng, Toet-
sen: Jaap Folkers, Gitaar: Martin Ab-
bink, staan garant voor een spetteren-
de namiddag rock & roll en stevige
blues. 
Ook sommige overbekende klassiekers
worden niet overgeslagen. Sfeer, pas-
sie, live muziek in ultima forma.

LIVE IN EETCAFÉ DE SLOF
'66AMAZON
Het nieuwe jaar is alweer bijna een
maand oud. Zondagmiddag 25 ja-
nuari, tijd om even bij te praten,
een borrel te pakken en wellicht de
voetjes van de vloer te laten gaan.

Bij praktijk balans kunt u zich opge-
ven voor een workshop voetmassage.
Deze workshop start in februari, af-
hankelijk van het aantal personen
word de workshop in een zaaltje gege-
ven of in mijn praktijk. Leer nu voeten
masseren, en je kunt je gezin/of ken-
nissen een ontspannende voetmassa-
ge geven. Inbegrepen bij de workshop
zijn olie/koffie,thee/naslagwerk tech-
nieken. Deze workshop is ook zeer ge-
schikt voor pedicures, of mensen die

in de thuiszorg werken. 7 februari 's
middags geeft balans u de gelegen-
heid om kennis te komen maken met
voetreflexologie en sabaaydi-massage.
Onderga deze middag een gratis 20
min durende voetreflex behandeling.
En uiteraard alle uitleg van de sabaay-
di-massage. Geeft u zich even op voor
deze middag, zodat wij weten hoeveel
mensen er komen. 
Voor info/opgave voor workshop en
open middag 0575-551989

Workshop voetmassage en
open huis voetreflexologie

De ingevallen dooi laat het drietal
koud, getuige de laatste wedstrijduit-
slagen op kunstijsbaan De Scheg in De-
venter: De pr's op de korte sprintnum-
mers werden nog even verbeterd. Het
lijkt een optimale voorbereiding op het
VPZ- toernooi zoals dit officieuze NK
heet. Het wordt dit jaar alweer voor de
15 keer georganiseerd door STV Eems-
mond. Dit pupillentoernooi voor 11- tot
en met 13 jarigen is bij de schaatslief-
hebbers in Nederland een begrip ge-
worden. Het is de enige wedstrijd waar-
bij de beste pupillen uit heel Nederland

hun krachten tegen elkaar kunnen me-
ten. Voor de meeste deelnemers is het
dan ook het toernooi waar het hele jaar
naar toe wordt geleefd. Per categorie
starten in deze invitatiewedstrijd de
snelste rijders/ rijdsters van de 13 Ne-
derlandse kunstijsbanen, aangevuld
met de snelsten op de landelijke rang-
lijst van de KNSB. Simone Blaak, Thijs
Govers en Bart Kuitert kwalificeerden
zich allen bij de beste 10 van hun cate-
gorie waarbij in totaal per categorie 28
deelnemers worden uitgenodigd. Veel
bekende schaatsers hebben deelgeno-
men aan dit Nederlandse Pupillen
Kampioenschap. Sven Kramer, Ireen
Wust, Margot Boer, Annette Gerritsen
en Koen Verweij, allen hebben aan dit
toernooi mee gedaan. Miranda Blaak
en Bart Kuitert schaatsen in de catego-
rie meisjes - en jongens B , en rijden in
Kardinge de 500m en de 700m. Beide
hebben een pr staan van 49 seconden
en een beetje, op de 500m. Thijs Govers
start bij de jongens C en rijdt de 300m
en de 500m. Hij kwalificeerde zich met
een tijd van 53.12 seconden, op de
500m, bij de categorie 11 jarigen.

Klaar voor het NK schaatsen
in Kardinge
Wie droomt er niet van: Deelne-
men aan het NK schaatsen in Kar-
dinge in Groningen. Wees eerlijk,
hier gaat toch niets boven? Voor
drie pupillen van STG Lochem is
het de realiteit. Op zaterdag 24 Ja-
nuari a.s. strijden Miranda Blaak
uit 't Harde en Vordenaren Thijs
Govers en Bart Kuitert samen met
de beste- en tijdsnelste pupillen
om het Nederlands kampioen-
schap Pupillenschaatsen in Sport-
complex Kardinge.

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
Seniorenteam 1
Het eerste team speelde donderdag-
avond thuis tegen Phido uit Doetin-
chem. Gespeeld werd door Niels Lijf-
togt, Chjehrando Gasper en Lianne en
Bernadeth Heijenk. Niels en Chjehran-
do begonnen als vanouds. Zij wonnen
allebei hun enkelspel vrij makkelijk.
Daarentegen maakten Lianne en Ber-
nadeth het zeer spannend in de da-
mesenkelspelen. Beiden speelden een
driesetter en voor allebei ging de
winst in de derde set naar de tegen-
standster. Lianne verloor die met 21-17
en Bernadeth met 21-15. In het heren-
dubbel werden de heren van Phido al
een beetje moedeloos. Zij werden door
Niels en Chjehrando van de baan ge-
veegd met 21-7 en 21-9. Het damesdub-
bel ging ook weer over drie sets. Het
werd 21-17, 14-21 en 17-21. Ook hier
trokken de Doetinchemse dames net
weer aan het langste eind. Gelukkig
gingen beide mixeddubbels naar
Flash zodat de partij in zijn totaliteit
gewonnen werd.
Flash 1 - Phido 5: 5-3
Seniorenteam 2
Het tweede team toog naar Groenlo
om tegen koploper Grol te spelen. An-
ders dan de uitslag doet vermoeden
speelde Flash een zeer goede wed-
strijd. Het zou een wedstrijd worden
met vijf driesetters. Gespeeld werd
door Peter van Dijk, Hans Brinkman,
Marian Hulshof en invalster Apsie van
Dijk. Peter verloor zijn enkelspel in
drie sets met de standen 22-20, 15-21
en 21-12. Ook Hans verloor in drie sets
met 21-14, 15-21 en 21-11. Marian en
Apsie verloren hun enkelspel beiden
in twee sets. Het herendubbel ging
weer over drie sets en dit keer trokken
Peter en Hans met 21-18, 17-21 en 11-21
aan het langste eind. In het damesdub-
bel waren de setstanden 21-12, 26-28
en 22-20. Jammer genoeg net geen
overwinning voor Marian en Apsie.
Het eerste mixeddubbel van Peter en
Marian was weer een spannende. He-
laas ging deze driesetter ook met 18-
21, 28-26 en 21-16 naar Grol. Hans en
Apsie verloren daarna het tweede
mixedspel met 25-23 en 21-14.
Grol 2 - Flash 2: 7-1

Recreantenteam
Ook het recreantenteam moest meet
tegenstander Zelhem tegen een van de
bovenste ploegen spelen. Er werd hard
gevochten door Frans van Gils, Theo
Huntink, Annie Eggink en Apsie van
Dijk. Frans verloor zijn enkelspel in
twee sets. Bij Theo werd het spannend
maar hij verloor net met 21-18 en 26-
24. Annie en Apsie verloren daarna
beiden hun enkelspel in twee sets en
ook het herendubbel en damesdubbel
werden in twee sets verloren. Flash
wilde nog wel een puntje halen en dat
lukte bijna in het tweede mixeddub-
belspel. De eerste set werd nog met 21-
18 door Theo en Apsie gewonnen
maar daarna won Zelhem de volgende
sets met 21-17 en 26-24. Zelhem R1 -
Flash R1: 8-0
Jeugdteam 2
J2 moest uit tegen LBC J2. Sander van
Gils had behoorlijk tegenstand in zijn
herenenkel. Hij won met 21-15 en 21-
14. Femke Nab won haar damesenkel
makkelijk met 21-6 en 21-7. Twan Hel-
mink speelde een spannende partij,
maar verloor met 21-17 en 21-16. Lieke
ten Have mocht invallen en deed dat
goed: ze won met 21-17 en 21-16. San-
der en Twan speelden een spannende
herendubbel: ze wonnen de eerste set
met 21-14, verloren in de verlenging
de tweede set: 24-22. Daarna was de te-
genstand gebroken. Ze wonnen de der-
de set met 21-6. Femke en Lieke won-
nen de dames dubbel overtuigend
met 21-14 en 21-6. Sander en Lieke
wonnen de mixed dubbel met 21-15 en
21-17 en Twan en Femke wonnen met
21-13 en 21-9. Een dik verdiende over-
winning. LBC J2 -Flash-Vorden J2 1-7. 
Jeugdteam 3 
J3 speelt dit seizoen anderhalve com-
petitie en trof nu voor de derde keer
Rianto J1. Het bleek opnieuw een lasti-
ge tegenstander. Wesley Boode verloor
zijn herenenkel met 12-21 en 17-21.
Lieke ten Have won met 21-16 en 21-12.
Dennis Cai verloor met 13-21 en 14-21.
Lilian Nijhuis had een lastige tegen-
stander. Ze won de eerste set net met
21-18, maar drukte in de tweede set
goed door: 21-12. Wesley speelde de
dubbel met Bram Bruinsma. Ze verlo-
ren de eerste set net in de verlenging
met 20-22 de tweede set was de ener-
gie op en verloren ze met 13-21. Lilian

en Lieke wonnen vervolgens hun dub-
belspel met 21-9 en 21-6. Dennis en Li-
lian verloren hun eerste set van de
mixed maar net: 19-21. De tweede set
kwamen ze er minder aan te pas en
verloren met 14-21. Bram speelde de
mixed met Wieneke Winkels. Dat was
in de eerste set even wennen: ze verlo-
ren die met 8-21, maar de tweede set
maakten ze het nog erg spannend. Ze
sleepten er een verlenging uit, die ze
vervolgens met 21-23 verloren. Daar-
mee werd er net geen gelijkspel be-
haald. Flash J3- Rianto J3: 3-5. 
Jeugdteam 4
Van het vierde jeugdteam heeft u eerst
nog de uitslag van vorige week tegoed.
Niels Golstein, Stefan te Riele, Lynn Be-
renpas en Paulien te Riele speelden
een zeer goede wedstrijd tegen Phido.
Er werd gewonnen met 6-2. Afgelopen
zaterdag speelde J4 thuis tegen Didam
J6. Niels Golstein moest er flink tegen-
aan. De eerste set ging het lang gelijk
op, maar uiteindelijk liep hij snel uit
en won met 21-15. De tweede set was
de strijd gestreden en won hij makke-
lijk met 21-11. Lynn Berenpas had ook
flink tegenstand. Ze won de eerste set
met 21-16, maar in de tweede set
moest ze de punten inleveren: 17-21.
De derde set wist ze vervolgens wel
met duidelijke cijfers te winnen: 21-12. 
Stefan te Riele had de eerste set ook
moeite met zijn tegenstander. Hij won
maar net met 21-18. De tweede set
ging het een stuk makkelijker: 21-7.
Paulien te Riele won de eerste set net
met 21-19. De tweede set lette ze even
minder op en voor ze het wist was het
10-21. In de derde set probeerde ze nog
wel de winst binnen te halen, maar
verloor uiteindelijk met 16-21. De jon-
gens dubbel werd door Niels en Stefan
overtuigend gewonnen met 21-6 en 21-
4. Lynn speelde de meisjesdubbel met
Laura Hulshof. Ze wonnen met 21-19
en 21-12. Niels en Paulien speelden
een spannende partij. Ze wonnen bei-
de sets met het kleinst mogelijke pun-
tenverschil: 22-20 en 21-19. Stefan
speelde mix met Laura. Ze hadden het
moeilijk en verloren nipt met 16-21 en
18-21. Uiteindelijk werd het dus een
overtuigende overwinning voor Flash,
maar er moest harder voor gewerkt
worden dan de uitslag doet vermoe-
den. Flash J4 - Didam J6: 6-2.

B a d m i n t o n



Bridgeclub “B.C. Bronkhorst”  organiseert op 31 januari 2009

weer haar jaarlijkse SNS Regiobank Bridgetoernooi Bronck-

horst in zaal “Den Bremer” in Toldijk. Het aantal inschrijvin-

gen heeft inmiddels al het maximum bereikt.  De vereniging

organiseert dit toernooi voor het vijfde jaar in successie. Om

haar sociale betrokkenheid te tonen gaat de opbrengst tel-

kens naar een maatschappelijk verantwoord project. 

Dit jaar is de opbrengst bestemd voor Stichting Cordaad Meisjes-

stad. Deze stichting heeft een stevige band heeft met het dorp Keij-

enborg. Een leidinggevende zuster Leonie (Marietje Wicherink) en

tenminste één vrijwilligster, ook lid van de bridgeclub, komen uit

dat dorp. De stichting Cordaad biedt (crisis)opvang aan vrouwen

die tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben. De meeste vrouwen

zijn slachtoffer van huiselijk geweld, vrouwenhandel, incest, lover-

boys en schulden. Een combinatie hiervan is geen uitzondering.

In het opvanghuis is één oude computer voor de vrouwen aanwe-

zig die regelmatig op “tilt”slaat. B.C. Bronkhorst heeft zich ten doel

gesteld te zorgen voor tenminste twee nieuwe computers zodat de

dames hiermee leren om te gaan waardoor hun kansen op de ar-

beidsmarkt aanzienlijk worden vergroot.  Zo kan er ook op een goe-

de wijze met diverse instanties worden gecommuniceerd. Dit leidt

tot de broodnodige verzelfstandiging van betrokkenen. Ook is het

de bedoeling te zorgen voor lesmateriaal voor deze dames en zeker

voor de aanwezige kinderen zodat zij niet gelijk met een grote ach-

terstand op de basisschool hoeven te beginnen. 

Hiervoor is veel geld nodig. Heel veel leden van de bridgeclub heb-

ben zich enorm ingespannen om gelden bij elkaar te brengen. Fij-

ne vereniging met prachtige mensen. Met de door hen opgehaalde

bijdragen van onderstaande bedrijven en heel veel particulieren,

die dit jaar weer heel gul hebben gegeven, komen die computers er. 

Maar zoals meestal is er nooit genoeg en kan er altijd nog meer bij.

Het zou prachtig zijn als bijvoorbeeld dat speciale softwarepakket

voor de kinderen ook aangeboden zou kunnen worden. 

Mocht u na het lezen hiervan denken “hier wil ik ook bijho-

ren”, maak dan een bedrag(je) over naar rekeningnr.

32.74.21.851  t.n.v bridgeclub Bronkhorst onder vermelding

van Bijdrage Cordaad. Elke euro is welkom en wordt volledig

voor dit doel gebruikt.

Bridgen voor vrouwen in nood

Met dank aan:
Alle particuliere sponsoren en bedrijven

Arnhem
Rijkaart electrotechniek
Baptista Smoorenburg

Baak
Autobedrijf Robert Wisselink 
Camperverhuur Oortgiese 
HCR Herfkens 
Wolbrink-Masselink Bouwbedrijf

Bronkhorst
De Gouden Leeuw 
Het Wapen van Bronkhorst 

Dieren
Houthandel Hupkes 

Doetinchem
Bloemisterij-Tuincentrum Steentjes
Het Autohuis Mido
Optiek Evers
Winkgroep BV

Drempt
De Slaapspecialist 
Keltic Green 
Schildersbedrijf Antoon Snelder BV 

Hengelo
Aannemersbedrijf Meulenbrugge Barink 
Albert Heijn 
Autobedrijf Bruil 
Beo Bloembinders 
Boomkwekerij Visschers 
Bosman Groenspecialist en Groenkwekerij 
Chinese Muur
De Spannevogel meubel- en tapijtenhuis
Disbergen Zonwering 
Expert Arendsen 

Gotink Installatie
Grand café de Egelantier 
Groot Kormelink Optiek
Groot-Roessink Bloemenboerderij 
Herwers Nissan 
Hitec Electric BV 
Hotel Leemreis 
H Vels Woningstoffeerderij
Jansen Warenhuis
Kapsalon Lurvink 
Klein Gunnewiek Service
Köhler-Wissink Juwelier-Opticien 
Lenselink D.A. Drogist 
Luimes en Lebbink Makelaars 
Metselbedrijf B. Thuss 
Minteq BV 
Onstenk Meubelen
Partycentrum Langeler 
Passchier Haarmode 
Plameco de Timmerije 
Plusmarkt 
Ridderhof Peugeot 
Schoenmode Hermans 
Schröder Mode
Slotboom Tweewielers 
Speelgoedzaak Drievetol 
Staja
Tandartspraktijk Donkers Borghout
Tolkamp Machinehandel BV
T2 Architecten 
Vakgarage Hans Sloot 
Van Nature 
Welkoop 
Weustenenk Bouwmaatschappij BV

Hummelo
Autobedrijf Overbeek
Loonbedrijf Rob Masselink

Keijenborg
Aannemersbedrijf Haggeman 
Bakkerij Sloot 

Bed and Breakfast Huize Gasseling
Bloemsierkunst “Jolanda” 
Bridgeclub “De Horst”
Café Evers 
Fluit Tweewielers 
Installatiebedrijf Janssen 
Keizon Zonwering 
Smederij Besselink 
Zeilmakerij Mullink 

Olburgen
Kraantje Lek 
Veerpont Dieren 
Kapsalon gewoon Jansen 

Rha
Fruitbedrijf Horstink 

Steenderen
Aalderink Schilderwerken 
Administratiekantoor Oosterlaken 
Arci 
De Zevensteen 
Woonwinkel Gosselink 
W. Achterkamp Vastgoed 

Toldijk
Bouwmarkt De Tolbrug 
Kapsalon Reintjes
Vleesboerderij Garritsen
Welkoop 

Velp
Gerritsen Grafmonumenten 

Velswijk
Autobedrijf Schiphorst 
Camping-kapsalon Het Hoogen 
Installatiebedrijf Hermans 

Vorden
Anthony’s Country Store 

Barendsen Vorden BV
Bloemen en Decoratie De Vordense Tuin 
Boekhandel Bruna 
Care for Women
De Kadokamer 
DutchPC-Electronics huishoudelijke electronica 
Echte Bakker van Asselt 
Hotel Bakker 
Hotel/Restaurant de Gravin van Vorden
Mitra slijterij Sander Pardijs 
Notariskantoor Hulleman 
Sandberg Vaillant Advocaten 
Super de Boer 
Top 1 Toys Sueters 
Tuunte Fashion BV 
Van den Brink ICT 

Wichmond
Autobedrijf Langwerden 

Zelhem
Ami kappers 
Bloemenboetiek Helleborus 
Bonvrie Boekhandel 
Brood en banketbakkerij Henry Scholten 
Cafetaria ’t Middelpunt 
Dakkapel op maat
Dierenspeciaalzaak Molenkamp 
DutchPC Solutions 
Henk Buiter uurwerkhersteller 
Huntink Kunststofkozijnen
HV-woonidee 
Interieurspuiterij Donderwinkel
Kappert fietsen 
Kapsalon Ziezo Palmberg 
Lin’s Touch woonaccessoires & cadeaushop 
Reclamestudio Zelhem
Stoffenzaak de Regenboog 
Zalencentrum Het Witte Paard 

Zutphen
Naturo Vloeren 

Weeversdrukkerij

D o n a t e u r s / s p o n s o r s

Café-restaurant ‘Den Bremer’

Toldijk Steenderen VordenSteenderen

Steenderen



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

Etappe 8 - Zondag 11 januari
Deze etappe van Valparaiso naar La Se-
rena was zwaar. “Ik haat bergen,” ver-
telde Roland maandags stellig tegen
de reporter van WebTV van Dakar-
sport.com over deze enge route. “Ik
moet altijd kotsen en ik ‘piep’ zeven
kleuren ‘piep’. Ik heb geloof ik 500.000
keer ‘rustig, rustig’ tegen Bob gezegd.
En die deed dat gelukkig heel keurig.”
Bob paste de snelheid aan de omstan-
digheden aan. Hij reed overigens met
vijf hechtingen in zijn hand. “Gewoon
niet aan denken,” zei hij lachend.
“Dan gaat het goed.” Roland en Bob
kregen wel 200 uur aan penalty, al was
niet duidelijk waarom.

Etappe 9 - Maandag 12 januari
La Serena naar Copiapo. Een verbin-
ding van 88 kilometer, gevolgd door
een special van 449 kilometer. Een to-
taal van 537 kilometer. Het was een
zware rit door de Atacama woestijn,
de droogste ter wereld, door duinen
en langs rotspartijen. Maar toch had-
den Bob en Roland een heerlijke dag.
“We vlogen door de duinen, het ging
zo lekker, eigenlijk niet leuk, want het
was veel te snel voorbij,” vertelde Ro-
land. Toch waren ze lang onderweg,
want een kapotte stuurkogel, gebro-
ken aandrijfas en een lekke band na-
men wel wat reparatietijd in. De
maag/darm problemen van Roland,
waardoor hij erg misselijk en ziek was,
lag niet aan de stuurkunsten van Bob
en na de nodige pillen van de team-
arts was hij de volgende ochtend weer
aardig opgeknapt.

Etappe 10 – Dinsdag 13 januari
De lus met als start- en eindpunt Copi-
apo, bevatte een verbinding van 20 ki-
lometer en een special van 476 kilome-
ter na inkorten met 200 kilometer
slecht begaanbare rivierbeddingen, to-
taal 496 kilometer. Het was de langste
en moeilijkste etappe van de rally, met
meer dan 100 kilometer duinen aan
het eind van de dag. De duinen waren
enorm en de temperatuur was tame-
lijk hoog. Door het aanpassen van de
tijd, werden ook de straffen aangepast
en waren de 200 uur van Bob en Ro-
land weer weg! Zij kampten met pro-
blemen en kwamen laat binnen, sa-
men met de mannen van de T4. Daar-
na werd gestart met het sleutelen om
de Nemesis klaar te hebben voor de
verbindingsetappe van woensdag. “Ei-
genlijk was er helemaal niet iets
groots gebeurd,” vertelde Roland over
hun verdwijning in een tot restaurant
omgebouwde schuur. “De schokbre-
kersteun was afgebroken. Maar onze
zaktelefoon was leeg en we hadden de
T4 al gemeld waar we stonden en toen
konden we niet meer weg.”

Etappe 11 - Woensdag 14 januari
Deze etappe van Copiapo naar Fiam-
bala werd geannuleerd door de A.S.O.
De organisatie vond het onverant-
woord om de special door te laten
gaan in verband met het slechte weer.
Gepland was een verbinding van 20 ki-
lometer, een special van 215 kilometer
en een verbinding van 445 kilometer.

De deelnemers zouden via de 4.700
meter hoge Cordillère-pas de grens
tussen Chili en Argentinie oversteken.
Nu reden de deelnemers via de open-
bare weg naar het bivak in Fiambala.

Etappe 12 - Donderdag 15 januari
Deze etappe ging van Fiambala naar
La Rioja. De deelnemers reden een ver-
binding van 4 kilometer, een special
van 253 kilometer, gevolgd door een
verbinding van 261 kilometer. In to-
taal 518 kilometer met veel duinen,
ook witte. Het laatste deel van de etap-
pe werd geneutraliseerd vanaf kilome-
ter 137, checkpoint 2. De route werd
verlaten op weg naar de bivak. In de
starttijden van deze etappe werden
Bob en Roland niet opgenomen en
ook stonden ze niet in de uitslag van
de 10e etappe. De rijders, in het bivak
voor wedstrijddeelnemers wisten zelf
van niks. Bij de wedstrijdleiding hoor-
den ze dat ze checkpoint 7 niet ge-
haald zouden hebben in de 10e etap-
pe. Ze hadden dat punt echter wel de-
gelijk gehaald en was er een helikop-
ter van de A.S.O. bij ze geland om te

vertellen dat als ze op tijd zouden
startten dat er niks aan de hand zou
zijn. Uiteindelijk kwam het bericht
dat team 384 als laatste auto mocht
starten.

Etappe 13 - Vrijdag 16 januari
Van La Rioja naar Cordoba was een
verbinding van 161 kilometer, een spe-
cial van 545 kilometer en een verbin-
ding van 47 kilometer. Totaal 753 kilo-
meter. Deze voorlaatste dag zou een
proef worden met World Rally Cham-
pionship, WRC, kenmerken. De route,
door cactusvelden, werd 300 kilome-
ter ingekort vanwege zware regenval.

Etappe 14 - Zaterdag 17 januari
De laatste etappe leidde de deelne-
mers van Cordoba naar eindpunt Bue-
nos Aires. Het bevatte een verbinding
van 224 kilometer, een special van 227
kilometer en tot slot een verbinding
van 341 kilometer. Een totaal van 792
kilometer. Het was niet de zwaarste
etappe, maar wel de laatste van twee
weken en vermoeidheid zou een rol
kunnen spelen. “Het was wel een van
de zwaarste, dat kun je wel stellen, ja.
Weinig geslapen, veel stof gehad, heel
aparte Dakar, anders als Afrika,” ver-
telt Bob over deze Dakar bij WebTV. “Ik

heb wel genoten ja, maar op een ande-
re manier als in Afrika. Dit is gewoon
veel zwaarder, veel paden rijden. In
Afrika heb je meer mogelijkheden,
wat ik hier een beetje mis.” Ook Ro-
land genoot van deze rally. “Ja, abso-
luut de zwaarste, maar daardoor ook
wel de leukste,” vertelt hij. “Wat me er-
door heeft getrokken is het enthousi-
asme van het Argentijnse publiek.” 
Beide Bowlers Nemesis debuteerden
en haalden de finish. Zowel Tim en
Tom Coronel als Bob en Roland ken-
den tegenslagen maar slaagden erin,
mede dankzij de assistentie van Pier-
re, Dan, Rene en andere servicemen-
sen, hun auto aan de finish te bren-
gen. Volgens Bob ten Harkel is de Ne-
mesis een auto met veel potentie. Tim
en Tom Coronel eindigden op de 70ste
plaats in het algemeen klassement.
Bob ten Harkel en Roland Rijpma be-
haalden eveneens een prima score:
een 53ste plaats.

Informatie is te vinden op 
www.dakarsport.com, www.rtlgp.nl
en www.tenharkeldakar.n

Bob ten Harkel in Dakar Rally 2009

Finale bereikt!

De Dakar Rally 2009 vond plaats in Argentinië en Chili en startte op 3 ja-
nuari 2009 in Buenos Aires. De finish was in dezelfde stad op 17 januari
na een zware rally, verdeeld over 14 etappes. Deelnemer Bob ten Harkel uit
Toldijk reed met Roland Rijpma in een Bowler Nemesis 1, klassement T1.1.
Ze eindigden in het algemeen klassement op een 53ste plaats.

Bob ten Harkel, hier net over de finish in Buenos Aires, beantwoordde lachend de vragen
van Allard Kalff van RTL7.

De beide Bowlers Nemesis kwamen aan de finish; hier Tim en Tom Coronel op de auto en
Bob ten Harkel (l.) en Roland Rijpma ervoor. (Foto: Monique Frencken)

De meer dan veertig aanwezigen wer-
den ’s ochtends vroeg toegesproken
door de voorzitter, die even een kleine
terugblik gaf op 5 jaar HSL. Vervolgens
werden ook de klussen van deze werk-
ochtend besproken en werd er taart
gegeten. Er werden werkzaamheden
verricht op de Singel aan de Leem-
straat, bij de Knotbomen van Cor Vre-
degoor, rond de IJsbaan, langs de Klei-
ne Beek en het Boek van Bronkhorst.
Door Johan ten Elzen werd instructie
gegeven voor het snoeien van fruitbo-
men in de boomgaarden Linzell en
Massink aan de Molenkolkweg. Het
planten van meidoornstruiken en
nieuwe bomen werd geschrapt van de
lijst in verband met de vorst in de
grond. Het officiële deel van de och-
tend vond plaats bij de boomgaard
van Addink. Daar begonnen de werk-
zaamheden van Het Steenders land-

schap op 17 januari 2004. Wethouder
André Baars en de grondeigenaren,
mevrouw en mijnheer Schurink wa-
ren eveneens aanwezig. Op een ladder
tegen de oude knotboom staand, com-
plimenteerde de wethouder de vrijwil-
ligers en het bestuur van de vereni-
ging. In die vijf jaar werd Het Steen-
ders Landschap al vrijwilliger van het
jaar, kreeg goede naamsbekendheid,
maakte indruk en boekte resultaten
in onderhoud. “Het gaat niet alleen
om de vrijwilliger, maar ook om de
mensen, bijvoorbeeld zoals hier, die
grond beschikbaar stellen, zodat ze
zo’n mooie boomgaard aan kunnen
leggen,” aldus de wethouder. “Een
plaatje die je als overheid wel zou wil-
len, maar gewoon niet allemaal kunt.
Dan moet het professioneel en dan
gaat het heel veel geld kosten en dat
lukt niet. Het moet met vrijwilligers,
willen we zo iets moois maken.” Met
de belofte om dit jaar zeker een keer
een werkochtend te bezoeken en mee
te werken, begonnen de wethouder en
de voorzitter met zagen. Mijnheer
Schurink nam vervolgens de gelegen-
heid te baat om eveneens een paar tak-
ken te zagen van zijn oude knotwilg.
Daarna ging iedereen naar de kantine
van de IJsvereniging aan de Toldijkse-
weg, waar de dag feestelijk werd afge-
sloten met soep, een drankje en een
hapje. Meer informatie staat op 
www.hetsteenderslandschap.nl

Het Steenders Landschap 17 januari 2009

Eerste lustrum gevarieerd gevierd

Het was al direct om 9.00 uur duide-
lijk: vandaag is het feest. Er was koffie
met taart. En na verschillende werk-
zaamheden werd rond de klok van
twaalven verzameld bij de boomgaard
van Addink. Daar begon het vijf jaar
geleden, de eerste werkdag, met het
knotten van de oude wilg. Deze och-
tend werd hij wederom gesnoeid, fees-
telijk. De voorzitter René van Eijden
had de eer om samen met Wethouder
André Baars van de gemeente Bronck-
horst de takken te zagen.

Voorzitter van het HSL René van Eijden (l.) en wethouder André Baars samen aan het werk
om de boom te knotten, die vijf jaar geleden als eerste in onderhoud ging.

Schenken is fiscaal gezien het meest
veilige mits u zich aan de spelregels
houdt. Zo mag u ieder kind onder 35
jaar éénmalig € 22.760,00 belasting-
vrij schenken. Daarnaast mag u uw
kind ongeacht hun leeftijd € 4.556,00
per jaar belastingvrij schenken. Is de
schenking meer dan de hiervoor ge-
noemde vrijstellingen dan wordt er
over het meerdere schenkingsrecht of-
tewel belasting geheven. Het pro-
bleem wat daarbij vaak naar voren
komt is wat te doen met de andere
kinderen. In principe ontkom je er als
ouder dan niet aan om ook de andere
kinderen een gelijk deel te schenken.
Geld lenen aan de kinderen wordt ook
veel gedaan. Alleen daarbij moet u al-
tijd wel heel secuur te werk gaan om
geen problemen met de fiscus te krij-
gen. In feite speelt u als het ware bank-
je voor uw kind. U leent uw kind een
bepaald bedrag dat hij tekort komt om
zo het gat in het benodigde aankoop-
bedrag te kunnen dichten. Hier zitten
een aantal voorwaarden aan verbon-
den. Zo mag het bijvoorbeeld geen
renteloze lening zijn omdat de fiscus
het anders als een schenking gaat
zien. De rente die uw kind aan u be-

taalt mag niet teveel afwijken van de
normale hypotheekrente. U kunt hen
dus geen 1% laten betalen terwijl de
normale rente bijvoorbeeld 5% is.
Daarnaast moet de lening ook zwart
op wit staan. Hierin moeten alle con-
dities zoals rente, looptijd, hoofdsom
maar ook een directe opeisbaarheid in
vermeld worden. Een schriftelijke
overeenkomst is natuurlijk voor uzelf
en eventuele andere kinderen ook het
meeste veilige mocht er iets mis gaan
met 1 van beide partijen. Deze over-
eenkomst kan natuurlijk via een nota-
ris maar mag eventueel ook onder-
hands.   
De rente die uw kind u betaalt moet u
wel via de bank laten lopen. Uw kind
moet eventueel aan kunnen tonen dat
hij netjes rente betaald.  Natuurlijk
kunt u uw kind jaarlijks het rentebe-
drag terug schenken. Zorg er dan wel
voor dat de fiscus zo weinig mogelijk
verbanden kan leggen tussen de rente-
betaling en de schenking. Maak er dus
in ieder geval een jaarlijkse schenking
van en geen maandelijkse omdat uw
kind maandelijks rente betaald.
Schenk daarnaast altijd een ander be-
drag dan hetgeen er aan rente is be-
taald. Als u daarnaast tegelijkertijd
ook uw andere kinderen hetzelfde be-
drag schenkt kan de fiscus u niets
meer maken. 
Wellicht is het handig als starter op de
woningmarkt om dit artikel eens door
uw ouders te laten lezen . Misschien
zou dit een oplossing zijn om einde-
lijk eens een keer die lang gedroomde
eigen woning te kunnen kopen. U
kunt altijd door de adviseur van Hypo-
theekadvies Bronckhorst eens vrijblij-
vend uit laten rekenen wat uw werke-
lijke hypotheekmogelijkheden zijn. 
Mocht u nog vragen hebben naar aan-
leiding van dit artikel of wilt u voor
uzelf of uw kind eens laten uitreke-
nen wat de maximale hypotheekmo-
gelijkheid is bel dan gerust met de ad-
viseur van Hypotheekadvies Bronck-
horst 0575-460038. Of kijk op onze site
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Je ouders als financieel redmiddel
Voor starters op de woningmarkt
is het vaak een onmogelijke opgave
om een woning in hun eentje te ko-
pen. De hypotheek die ze kunnen
krijgen is vaak te laag om iets te ko-
pen. Dat probleem wordt soms ver-
holpen door middel van ouders die
hun kind financieel bijspringen.
Dit kan door het kind geld te lenen
of te schenken. Tevens hebben
sommige geldverstrekkers de mo-
gelijkheid dat de ouders meeteke-
nen voor de hypotheekschuld van
het kind. Besef dan wel dat u altijd
voor de gehele schuld mee tekent
en niet voor een klein bedrag. Voor-
waarde is dan wel dat het kind zo'n
80% van de lasten zelf kan dragen.
Daarnaast dienen de ouders aan te
kunnen tonen dat ze zelf kapitaal-
krachtig genoeg zijn.
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEEVERS WALBURG, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Laatt uww drukwerk
onzee zorgg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Te Koop:
perceel landbouwgrond
gelegen aan de Lankhorsterstraat te

Wichmond, nabij huisnummer 16

Groot ca. 15.000 ha.

Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG Vierakker

Tel: 0575-441331  www.lomanvastgoed.nl

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Veevoederhandel

H. Vlogman

Zutphenseweg 125

7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

uw sport- of

hobbykonijnen

kerngezond houden?

Voer uw konijnen ook het

geheim van vele topfokkers;

de smakelijke

konijnenmuesli van Garvo

Alfamix Konijn

tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.profess ionele  voeding voor  d ieren

ALLE
WINTER
MODE
HALVE 
PRIJS
OF

LAGER

Waalderweg 13
7263 RX  Mariënvelde

2de hands meubels en snuisterijen

do-vr 10.00 tot 18.00 za 10.00 tot 16.00
of op afspraak tel. 0613909665

@ info@seconda-vita.nl
i www.seconda-vita.nl

Vita
Seconda

geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak) I dezelfde dag nog aan

de beurt (indien mogelijk) I maandag- en donderdagavond tot 22.00 uur I
dinsdags gehele dag gesloten I zonnekelder met zonnebank

Molenweg 7a - 7223 DN Baak  –  Tel. 0575 44 20 67
hetkniphuus@hotmail.com

KAPSALON

JUST MORE DAMESMODE
Wij hebben de complete opruiming tussen onze twee

winkels omgeruild……
……….grote kans dat er nu weer iets voor u bij zit!!

Nu op alles half geld!
m.u.v. nieuwe en basis collectie.

U vindt ons in het centrum van Zelhem en in Dieren naast de Gazelle fabriek.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Wrange.

B. Zuchteri'je.

C. Schöts.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Tegelijk met de herindeling van Vor-
den, Hengelo, Zelhem, Steenderen en
Hummelo/Keppel tot de nieuwe ge-
meente Bronckhorst, ontstond ook
LTO Noord, afdeling Bronckhorst e.o.
die in de vijf genoemde voormalige ge-
meenten ook een eigen LTO afdeling
had. LTO Zutphen en Doesburg maken
overigens ook deel uit van de huidige
afdeling. Het verliep allemaal vrij soe-
pel’, zo zegt Bennie Bloemendaal die
tot secretaris werd benoemd. Bennie:
‘We waren trouwens in 2004 al begon-
nen met de voorbereiding voor LTO
Noord afdeling Bronckhorst. We heb-
ben in Petra Schaars-Ankersmit een
voortreffelijk voorzitter. Zij heeft des-
tijds veel baanbrekend werk verricht.
Toen al werden de nog bestaande afde-
lingen door haar bezocht, waarbij ze
erin slaagde alle neuzen dezelfde kant
op te krijgen.

Het samengaan van deze afdelingen
vereiste van het nieuw samengestelde
bestuur (15 personen) kennis van za-
ken over het gehele gebied. Wat wist
bijvoorbeeld een voormalig bestuurs-
lid van Hummelo over de streek die
grenst tot aan Lochem (circa 30-35 ki-
lometer verderop)? Nu wij toch ‘tot el-
kaar waren veroordeeld’, besloot het
nieuwe bestuur per bus een rondreis
door de nieuwe gemeente Bronck-
horst te maken. We hebben toen de
grenzen van ons werkgebied opge-
zocht. Tevens werd ieder bestuurslid

verplicht om onderweg iets over zijn
eigen streek te vertellen. Het werkte
zeer verfrissend, zo leerden de ‘klei-
boeren’ uit de IJsselstreek alles over de
wijze waarop b.v. in het ‘Hengelse
zand’ werd geboerd’, zo zegt Bennie
Bloemendaal lachend.

‘Deze kennismaking met het gehele
gebied heeft de afgelopen jaren terde-
ge zijn vruchten afgeworpen. Inmid-
dels hebben we 500 leden, waaronder
375 boeren. Niet iedereen is lid, onge-
veer 70 procent van de boeren in ons
werkgebied is lid. Wat betreft de jonge
‘boeren met toekomst’ is 85 procent
lid en daar zijn we zeer blij mee. Als af-
deling hebben we richting de lokale
overheid beslist invloed. Ons bestuur
heeft elk halfjaar overleg met een af-
vaardiging van het college van Bronck-
horst, Zutphen en Doesburg. Zo wordt
bijvoorbeeld, wanneer het om bestem-
mingsplannen gaat terdege naar onze
visie geluisterd. In gesprekken die we
met politieke partijen hebben komen
o.m. onderwerpen als brandpreventie
(grote gebouwen), geur- en geluid be-
leid e.d. aan de orde’, zo zegt hij.

Is scheidend secretaris Bennie Bloe-
mendaal tevreden over gesprekken
met gemeente c.q. de politiek, over bij-
voorbeeld het plan ‘Natura 2000’ is hij
minder te spreken. Daarover zegt hij:
‘Het is voor de agrarische sector, met
name in de uiterwaarden van de IJssel

en de omgeving bij Winterswijk, een
bedreigend plan. Het gaat om gebie-
den die als ‘hoog landschappelijke
waarden’ worden aangeduid. Dat bete-
kent voor de boeren dat er vrijwel
geen mogelijkheden voor uitbreiding
zijn. Het zet ondernemingen op slot of
ze worden verplicht te gaan investeren
in gebakken lucht zoals aankoop van
ammoniakrechten. Je begrijpt dat wij
(LTO afdeling Bronckhorst) ons daar
heftig tegen verzetten’, aldus Bloe-
mendaal.

Ook de GGOR (Gewenst Grond en Op-
pervlaktewater Regiem) heeft de nodi-
ge ergernis bij Bennie Bloemendaal en
zijn medebestuurders opgewekt. ‘Het
waterschap wil ophoging van het
grondwater. Daar willen ze ons als ge-
sprekspartner bij betrekken. Ze willen
graag onze inbreng van kennis die ze
zelf niet hebben. Ze willen daar echter
geen vergoeding voor geven. 

Wij vinden dat wij als boeren, wan-
neer wij daar tijd voor opofferen, wij
ook betaald moeten worden. Nu dat
niet gebeurt zijn we afgehaakt. Wij
zullen hun plannen wel kritisch blij-
ven volgen’. Terugkijkend op zijn ac-
tieve rol binnen de afdeling Bronck-
horst, zegt Bennie Bloemendaal: ‘Ik
heb het werk altijd met zeer veel ple-
zier gedaan. Voor mijn opvolgster
hoop ik dat de overheid in de toe-
komst niet met allerlei wilde plannen
komt. Nu gebeurt het vaak dat ze geld
uitgeven voor alleen het opstellen van
plannen, maar vervolgens geen geld
uitgeven om de plannen uit te voeren’,
aldus Bennie Bloemendaal.

Monique 
Overbeek 
opvolgster
Sinds deze week heeft Monique Over-
beek het secretariaat van LTO Noord
afdeling Bronckhorst e.o. van Bennie
Bloemendaal overgenomen. De 33-ja-
rige Monique woont met haar man
Frank en zoontje Teun op een boerde-
rij net buiten Mariënvelde. Daar
heeft het echtpaar een melkveebe-
drijf met circa 50 koeien. Momenteel
wordt er een nieuwe stal bij gebouwd
met ruimte voor 90 koeien. Monique
werkt niet zelf op de boerderij, maar
als medewerkster plattelandsver-
nieuwing bij de gemeente Bronck-
horst. Zij ondersteunt daarbij diverse
projecten zoals bijvoorbeeld het LOG
Halle- Heide en Kroel’n in ’t zand. Zij
kwam vanuit haar werk in contact
met de LTO afdeling Bronckhorst.
‘Het viel mij op dat het een bestuur is
met duidelijke standpunten, goede
kennis van zaken en zich bovendien
goed profileert in het overleg. Ik heb
de afgelopen tijd wat ‘rondgesnuf-
feld’ bij enkele bestuursvergaderin-
gen en het beeld dat ik van de afde-
ling had, blijkt te kloppen. Ik heb dan
ook veel zin in mijn nieuwe functie,
zij het met een gezonde dosis koud-
watervrees, want Bennie Bloemen-
daal vervangen is niet gemakkelijk.
Maar ik ga een poging wagen’, aldus
Monique Overbeek.

LTO Noord afdeling Bronckhorst e.o.

Bennie Bloemendaal geeft
'secretaris-stokje' over

Bennie Bloemendaal heeft na bijna tien jaren binnen de LTO werkzaam
te zijn geweest, waarvan de laatste vier jaar als secretaris van de afdeling
Bronckhorst e.o., besloten om er een punt achter te zetten. ‘Ik vind het ge-
noeg zo, geen zin om er nog eens een periode van vier jaar aan vast te
plakken. Bovendien wordt het bestuur door mijn vertrek, gelijk 30 jaar
jonger’, zo grapt Bennie Bloemendaal. De Vordenaar heeft een bewogen
periode meegemaakt die voor hem in 1999 begon bij de toenmalige GLTO
Vorden- Warnsveld- Zutphen. ‘Ik heb toen Herman Vrielink opgevolgd, de
man die mij ook benaderde om de P.R. functie voor deze afdeling op mij
te nemen. Op 1 januari 2005 werd het pas echt spannend.

Bennie Bloemendaal.

Bij de Arctic Challenge Tour gaat het
vooral om het navigeren, het uitzoe-
ken van de slimste route, teambuil-
ding en verstandig rijden. De Arctic
Challenge Tour is een uitdaging voor
de equipe van IJzersterk Maatwerk,
waarbij ze geheel Scandinavië door-
kruisen en extreme omstandigheden
kunt tegenkomen. Snelheid mag dan
wel geen criterium zijn, de afstanden
van de etappes zijn soms dusdanig
lang dat dag en nacht doorgereden
wordt en er dus aanspraak wordt ge-
daan op hun doorzettingsvermogen.
Vaak onder omstandigheden met veel
sneeuw, zeer gladde wegen en tempe-
raturen van ver onder nul (tot 40 gra-
den is mogelijk). Voor meer informatie
kunt u kijken op www.arctic-challen-
ge.nl. 
De Arctic Challenge Tour 2009 zal
plaatsvinden tot en met 24 januari.

Arctic Challenge Tour

Twee inwoners van de gemeente
Bronckhorst, Toby Rouwen en Ger-
lach Takkenkamp, vormen samen
het rallyrace team IJzersterk Maat-
werk. Zij nemen dit jaar deel aan
de  Arctic-challenge 2009. Dit is een
challenge van ongeveer 7000 km,
over grotendeels besneeuwde we-
gen, onder winterse barre omstan-
digheden, richting de Noordkaap.

Vroeg of laat krijgt ieder mens
te maken met het sterven van
een naaste: soms onverwacht,
soms ziet u het al tijden aanko-
men. Hoe gaan we daar mee om
en kunnen we ons daarop voor-
bereiden? Kunnen we er samen
over spreken of heb je daar
moeite mee? Als woorden te-
kort schieten, welke rituelen
kunnen ons dan helpen? Welke
godsbeelden verzwaren de laat-
ste levensfase en welke geven
juist steun en troost? 

Pastor Marinus van den Berg,
werkzaam in Verpleeghuis Antoni-
us-IJsselmond te Rotterdam, zal
over dit thema een inleiding ver-
zorgen. Vanuit jarenlange pastora-

le ervaring schrijft hij toegankelij-
ke boeken over ondermeer de laat-
ste levensfase. Bijvoorbeeld: ‘Voor
de laatste tijd – werken aan een
goede dood’, ‘Betrokken zorg’ en
‘Voor bij het einde – waken en af-
scheid nemen’. (zie ook:
www.rouwboeken.nl)

De werkgroep Vorming en Toerus-
ting van de gezamenlijke kerken is
blij met de komst van deze bijzon-
dere spreker in Hengelo op don-
derdag 22 januari. Vanaf 19.45 uur
staat de koffie klaar in Ons Huis
aan de Beukenlaan 30 in Hengelo.
Het programma is van 20.00 tot
22.00 uur. Er wordt er een vrije gift
gevraagd. Contactpersoon is Gerda
Gosselink, tel. 0575-461928.

Pastor Marinus van den Berg gastspreker in Hengelo

'De dood bespreekbaar
maken'

Deze kerken als bouwsels uit een voor-
goed verdwenen middeleeuwse we-
reld, doortrokken van geloof en ma-
gie. Anno 2008 versteende emoties, ge-
goten in romaanse tufkerken, ro-
mano-gotische godshuizen, laatgoti-
sche pseudo-basilieken en gotische
hallenkerken, maar bijna alle wel ont-
daan van oorspronkelijke kleuren,
geuren en klanken. U kunt het ook al-
lemaal ervaren in de zogenaamde 'vi-
ta's', dat zijn heiligenlevens. Het zijn er

honderden. De wederwaardigheden
van al deze 'atleten Christi' zijn gebun-
deld in een dertiende eeuws boek. Met
spannende en kleurrijke verhalen
over voorbeeldige helden van God:
apostelen, martelaren, maagden en
noodhelpers.

Tijdens de bijeenkomst maken we ken-
nis met die (merkwaardige) spirituali-
teit uit vroeger dagen. De organisatie
is in handen van Vorming en Toerus-
ting (Raad van Kerken Halle-Keijen-
borg-Zelhem). Alle belangstellenden
zijn van harte uitgenodigd op woens-
dagavond 28 januari in het parochie-
centrum St. Jan de Doper (naast de
kerk) in Keijenborg. 

Voor verdere informatie, zie ook op
www.lambertikerk.nl Opgave voor het
bijwonen van de bijeenkomst is ge-
wenst in verband met de ruimte en
het verzorgen van koffie of thee. Dit
kan bij de contactpersoon via de mail
(arnold.hebbink@kpnplanet.nl) of te-
lefonisch (0314-623460).

HEILIGEN
een avond over voorbeeldige helden van God

Bent u gelnteresseerd in de heili-
genlevens van de 'naamgevers' van
kerken uit de regio? Op woensdag
28 januari vertelt dhr. Gerke Hoek-
stra uit Zelhem over St. Jan de Do-
per (van de gelijknamige kerk in
Keijenborg), St. Lambertus (Lam-
bertikerk Zelhem), St. Remigius
(Hengelo gld en Steenderen). En
ook over twee verschillende heili-
gen met dezelfde naam: St. Antoni-
us Abt (kerk in centrum van Vor-
den) en St. Antonius van Padua
(Kranenburg).

Op dinsdagavond 27 januari is ieder-
een van harte welkom bij Hotel Café
Heezen, J.F.Oltmansstraat 5. De actue-
le politiek komt daarbij aan bod, aan
de hand van de agenda van de komen-

de raadsvergadering. Enkele van de
onderwerpen: voorkeursrecht Steen-
deren- Zuid, plattelandsontwikkeling
en regionale bedrijventerreinen. Ver-
der kan elke aanwezige punten naar
voren brengen. Er leeft van alles onder
de mensen en de D66-fractie wil hier-
over graag van gedachten wisselen.

D66 in Steenderen
De gemeenteraadsfractie van D66
houdt deze maand haar openbare
fractievergadering in Steenderen.
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KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

Wij gaan voor kwaliteit!!!
Groene Savooie kool per stuk 0.50

Giezer Wilderman stoofperen v.a. 2 kilo 1.50
Elstar appelen v.a. 2 kilo 1.50

Uien 5 kilo 1.50
Sappige Pers Sinaasappelen 20 voor 1.99

Zoete Mandarijnen v.a. 25 voor 1.50
Aardappelen Marabel v.a. 10 kilo 1.99

Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

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.

wwww www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

Harmsen Vakschilders is gevestigd op het bedrijventerrein te Hengelo in een modern
bedrijfspand, de werkplaats, en de uitrusting voldoen uiteraard aan alle eisen voor goed en 
prettig werken. Verder beschikken we over een Deco Home showroom met een compleet 
aanbod op het gebied van verf, behang, vloerbedekking en raamdecoraties. 
Vanwege toenemende opdrachten zijn we op zoek naar een: 

 Onderhoudsschilder/leerlingschilder 

 De werkzaamheden omvatten:
-het zelfstandig of in teamverband       
 uitvoeren van schilder en behang- 
 werken gericht op onderhoudswerk. 
-plaatsen isolatieglas/glasreparaties.
-houtrotherstelwerk etc.  

 Wij vragen:
-een positieve werkhouding. 
-klantgerichte instelling. 
-goed in teamverband kunnen werken. 
-enkele jaren ervaring in de    
schildersbranche. 

 Wij bieden: 
-een afwisselende baan in een prettige 
  werksfeer.                  
-Wij werken in de regio  
 (geen lange reistijden) met daarnaast 
  goede arbeidsomstandigheden.           
-Mogelijkheid tot een vaste aanstelling.    

 Is je interesse gewekt?
Stuur dan je c.v. naar: 
Harmsen Vakschilders, Zelhemseweg 21 
 7255 PS Hengelo (Gld.) 
 T.a.v. de heer B.H. Harmsen 
 Bellen kan ook: 0575-464000. 

Harmsen Vakschilders is gevestigd op het bedrijventerrein in Hengelo (Gld.) in een modern
bedrijfspand, de werkplaats, en de uitrusting voldoen uiteraard aan alle eisen voor goed en prettig 
werken. Verder beschikken we over een Deco Home showroom met een compleet aanbod op het 
gebied van verf, behang, vloerbedekking en raamdecoraties.
Vanwege toenemende opdrachten zijn we op zoek naar een: 

AB Oost is dé arbeids-
specialist voor bedrijven in
Drenthe, Overijssel, Flevoland
en Gelderland. Dagelijks zijn
zo’n 4.500 medewerkers van
AB Oost aan het werk bij 
verschillende bedrijven. 
Voor uitzenden, detacheren,
personeelsadvies, payroll en
werving & selectie zijn 
bedrijven bij AB Oost aan het
juiste adres. Voor ieder vraagstuk
op het gebied van arbeid heeft 
AB Oost een oplossing. Het motto
van onze medewerkers is: mouwen
opstropen en er tegen aan! 
Veel medewerkers zijn bij ons in 
vaste dienst. Zo waarborgen we de
kwaliteit en zijn onze medewerkers
direct inzetbaar.

AB Oost is in opdracht van ST Benelux op zoek naar: 

2 medewerkers spermaseks laboratorium
ST Benelux is jong bedrijf met een Amerikaanse cultuur en management. 

ST Benelux verwerkt rundersperma tot een gesekst product. 

De functie
Als medewerker spermaseks laboratorium bestaan je werkzaamheden uit het

verwerken van genetisch materiaal tot een gesekst eindproduct. Dit is onder te
verdelen in:
- werkzaamheden met een flowcytometer: het opstarten, instellen en verwerken 

van het sperma-monster; 
- werkzaamheden op het laboratorium: bestaande uit beoordeling en sperma

processing.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens veiligheids-, gezondheids- en
kwaliteitsprotocollen. Er wordt fulltime gewerkt in ploegendienst (dag-, nacht- en
weekenddiensten). Standplaats van de werkzaamheden is Deventer.

Jouw profiel
We zijn op zoek naar accurate, stressbestendige teamspelers met een MBO 
werk- en denkniveau. Je beschikt over (enige) computerkennis, analytisch 
vermogen en je beheerst de Engelse taal mondeling en schriftelijk goed. 
Affiniteit met laboratoriumwerk en/of biologie is vereist. Je bent zelfstandig, 
werkt resultaatgericht en hebt verantwoordelijkheidsgevoel. Je vindt het geen
probleem om in een 5-ploegendienst te werken.

Ons aanbod
ST Benelux biedt jou een uitdagende baan in zelfsturende teams waarin jij kunt
meebouwen aan de ontwikkeling van het bedrijf. Je krijgt van ons de kans om
het vak te leren door een training-on-the-job. Daarnaast bieden we je een
jaarcontract. Bij goed functioneren wordt een vast dienstverband geboden. 

Kijk voor meer informatie over ST Benelux op
www.sexingtechnologies.com 

Je sollicitatie
Heb je interesse? Stuur dan je CV met een

korte motivatiebrief voor 4 februari a.s. naar 
jreurink@aboost.nl. Voor meer informatie

over deze vacature kun je bellen naar 
AB Oost via telefoonnummer 

0900-9896 en vragen naar Jacolien
Reurink of Mirjam Lamers. Oost

Vanaf € 15.495,-
VaVVanaff

TOT MEER DAN € 1.400,- VOORDEELOP DE CHEVROLET NUBIRA

Vanaf € 17.287,-

Autobedrijf Groot Jebbink B.V.
Bettinkhorst 2, Zutphen, 0575-516646 

www.groot-jebbink.nl

De verkoopprijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Getoonde modellen kunnen afwijken van de standaarduitrusting, Sommige afgebeelde kenmerken kunnen optioneel zijn, 
enkel beschikbaar op een bepaalde versie of niet beschikbaar in Nederland. Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 5.5l/100km tot 11.5l/100km. De gemiddelde CO2-uitstoot varieert van 132 gr/km tot 264 gr/km. Wijzigingen in prijs en mo-
del, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig op nieuwe orders van 1 jan. t/m 31 mrt 2009, gevoerd door Chevrolet Nederland B.V., uiterlijke kentekenregistr. t/m 31 mrt 2009. Voor de 0% financiering op de Chevrolet Aveo 
geldt: Max. 1 financ. per klant. Minimale aanbetaling van 20% van de adviesconsumentenprijs van een nieuwe Chevrolet Aveo inclusief BTW/BPM. De actie is alleen geldig op particuliere aankopen. Vraag uw dealer naar de volledige voorwaarden 
van alle genoemde acties en modellen of kijk op www.chevrolet.nl. De financiering wordt aangeboden via GMAC Financial Services te Breda (KvK24107861; AFM registernr.12013025). Prospectus verkrijgbaar viawww.gmacfs.nl. 

GOED BEGIN WEKEN!

Vanaf € 32.695,-

Vanaf €

Vanaf € 11.195,-

af € 17.217 2

 Autobedrijf Groot Jebbink B.V.
Bettinkhorst 2, Zutphen, 0575-516646 

www.groot-jebbink.nl

2872877,-7

Vanaf € 24.495,-
f € 24 495

CHEVROLET EPICA

LIMITED EDITION

VOORDEEL TOT

RUIM € 6.000,-

www.chevrolet.nl

GET REAL .

Begin het jaar goed met een nieuwe Chevrolet bomvol extra’s en met waanzinnig veel voordeel.
Dit jaar is het extra aantrekkelijk om voor Chevrolet te kiezen. Want alle Chevrolets zijn nu zeer scherp geprijsd en voorzien van veel aan-

trekkelijke extra’s. Neem bijvoorbeeld de Limited Editions van de Captiva en Epica met een groot aantal zaken die het leven achter het stuur 

veraangenamen: lichtmetalen velgen, airconditioning, radio/cd-speler met stuurbediening, elektrisch bedienbare ramen vóór en achter en 

elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels. Uw Chevrolet dealer kan u alles vertellen over de vele extra’s op alle modellen. 

Via www.chevrolet.nl kunt u alle aanbiedingen op uw gemak bekijken en u zo voorbereiden om nu al de beste deal van het jaar te maken!

Tot snel bij Chevrolet dealer Groot Jebbink !

5,-
€ 32.695

CHEVROLET CAPTIVALIMITED EDITION VOORDEEL TOT RUIM € 4.000,-

f € 15.495,-
f € 15 495

TOT MEER
€ 1 400
€ 1.400,- VOO
OP DE CHEVR

NU

0%

FINANCIERING 

OP DE CHEVROLET 

AVEO 0%
FINANCIERING 

OP DE CHEVROLET 

AVEO

NIEUW IN DE VERKOOP

MULDERSKAMP 6 VORDEN
Aan rustige weg in woonwijk, nabij trein-/

busstation en centrum gelegen, goed onder-

houden, royaal HELFT VAN DUBBEL
WOONHUIS met garage, buitenberging en

tuin met diverse terrassen op een totaal perceel

van 270 m2. Vraagprijs: € 319.000,- k.k.

Zutphenseweg 31 Vorden

tel: 0575- 555733

info@vanzeeburgmakelaardij.nl

www.vanzeeburgmakelaardij.nl
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Daarnaast werd nog gezorgd voor een
smakelijke verrassing voor de betref-
fende vestiging van Dusseldorp, die al
sinds 2003 hun BHV- en EHBO-trainin-
gen door het bedrijf in Baak laat ver-
zorgen. Bij Achterkamp Bedrijfsoplei-
dingen kan men terecht voor cursus-
sen en trainingen op het gebied van
bedrijfshulpverlening en brandweer.
Ook worden er uiteenlopende cursus-
sen op het gebied van veiligheid ver-
zorgd, zoals VCA (Veiligheidscertifi-
caat Aannemers) en gebruik AED. Voor
meer informatie kunt u een kijkje ne-
men op de, onlangs geheel vernieuw-
de, website: www.achterkamp.nl

Onlangs heeft Achterkamp Be-
drijfsopleidingen de mijlpaal van
10.000 cursisten bereikt. De betref-
fende cursist, werkzaam bij Dussel-
dorp Infra, Sloop en Milieutechniek
B.V., vestiging Deventer, was op vrij-
dag 16 januari '09 voor een praktijk-
gerichte herhalingscursus bedrijfs-
hulpverlening in Baak en werd ui-
teraard door directeur Jan Achter-
kamp in de bloemetjes gezet.

Achterkamp Bedrijfsopleidingen
verwelkomt 10.000e cursist

De naam ‘voort’ in Wientjesvoort wijst
op een doorwaadbare plaats in een
beekje of riviertje. Op een kaart uit
1843 wordt deze plek aangeduid als
‘Brug over de Vordensebeek’. Deze
beek stroomde vanaf het Kasteel in
Ruurlo richting Vorden. 

Op dezelfde kaart blijken de wegen
min of meer wat op een andere plaats
te liggen dan in 1788. Dit deel van de
gemeente Bronckhorst was van oor-
sprong erg nat en moerassig. De men-
sen zochten vroeger dan ook hogere

plaatsen in het
landschap op om
zich te kunnen
verplaatsen en
om te kunnen
wonen. Ook zij
wilden graag dro-
ge voeten hou-
den!. Het huidige
huis de Wientjes-
voort werd pas
rond 1850 ge-
bouwd. Wel was
in de 17e eeuw bij
deze plek een her-
berg, genaamd de
Wennekinck-
voort, dat in de
loop der jaren is
getransformeerd
tot Wientjes-
voort. Als land-
goed is de Wien-

tjesvoort dus tamelijk jong. De oor-
sprong van het landgoed met die
naam moeten we zoeken in de boerde-
rij ‘de Bult’, die tegenover het huis op
een hoogte ligt, zoals de naam al aan-
geeft. Het was één der boerderijen van
het landgoed Den Wildenborch. Het
feit, dat er toen al een herberg was
duidt wel op doortrekkende kooplie-
den, maar op de één of andere manier
is in die periode van de geschiedenis
in dat gebied ‘de boot gemist’. Voor de
handelaren en voerlieden van toen
waren snelle verbindingen van levens-

belang en daarom zochten ze feilloos
die routes waar ze vlot konden reizen
en het minste oponthoud te verwach-
ten hadden. De toenmalige bestuur-
ders hebben er wel van alles aan ge-
daan om in de gunst van de doortrek-
kende kooplieden en expediteurs te
komen. Ter uitvoering van het ‘Regle-
ment op de reparatie en onderhoud
der gemeene Heeren-wegen binnen de
Graafschap Zutphen 1755’ waren dan
ook alle hoofdbewoners van boerderij-
en en katersteden verplicht de nodige
hand- en spandiensten te verrichten
om de toestand van de wegen begaan-
baar te houden. Maar ja, zware karren
en slechte weersomstandigheden kon-
den in korte tijd de zandwegen weer
onbegaanbaar maken.

Bron: o.a. ‘Reizen is tol betalen’ J.W.
van Petersen.Heeft u oude foto’s en
dergelijke die geschikt zijn voor deze
rubriek?. Reageer dan s.v.p. per brief
aan de heer Fred Wolsink, Wisselt 75,
7021 EH Zelhem. Bellen kan ook via te-
lefoonnummer 06-22099960 en reac-
ties per e-mail kunt u versturen aan:
rdh@contact.nl

Op een oude landkaart (circa 1788) is te zien, dat er zich
bij Varssel van oudsher 3 zandwegen richting Vorden
splitsten. Eén langs het Zelle, Stapelbroek en de Kiefts-
kamp, één noordelijk van het Zelle via Linde naar Huis
Vorden en ook één via Linde langs Onstein naar de
Wientjesvoort.

Rondom de Hessenweg (74)

Het kon niet mooier, want zaterdag 10
januari was er ijs en kon de CDA-Frac-
tie IJsbaan in Vorden in werking zien.

De reeds 44 jaar bestaande vereniging
heeft dankzij de 12 vrijwilligers en
met medewerking van de gemeente
een mooie kantine kunnen plaatsen.
Een oude unit uit Baak werd door de
gemeente aangeboden en met behulp
van de nodige vrijwilligers en door
sponsoring van de vele bedrijven, ge-
plaatst op de prachtige locatie het Ho-
ge in Vorden. 

Het bestuur is, terecht, trots op het re-
sultaat. En toevallig dat er net een
goed seizoen aangebroken was, want
mede door de gebruikers kan er net
even wat meer financiële ruimte gec-
reëerd worden om zo de baan in stand
te houden. 

De vereniging telt met de heer Hennie
Reindsen als voorzitter de heer Alex
Aalderink als secretaris ongeveer
600donateurs en 20 á30 onmisbare
sponsoren. 

De IJsbaan is erg mooi gelegen aan de
rand van Vorden met een krabbel-
baantje voor de minder geoefende
schaatsers en kinderen die willen
sleeën en glijden op het IJs en de gro-
tere baan voor de schaatsers die graag
wat sneller een mooie ronde schaat-

sen. De CDA fractie constateert dat
hier, door de inzet van de vele vrijwil-
ligers een mooie sport wordt beoefend
kan worden en het blijkt maar weer
dat vrijwilligers een belangrijke bijdra-
ge leveren om de leefbaarheid te ver-
hogen en die activiteiten in stand te
houden waar mensen behoefte aan
hebben.

In Zelhem is een bezoek gebracht aan
de heer Frank Fukking vertegenwoor-
diger van de Ondernemersvereniging
Zelhem. Ogenschijnlijk gaat het in Zel-
hem goed met de ondernemers, maar
als je verder kijkt zijn er ook in Zel-
hem diverse knelpunten. Zoals het in
vele kernen tegenwoordig moeilijk is
voor ondernemers om het hoofd bo-
ven water te houden, blijkt dit ook in
Zelhem het geval. De CDA fractie heeft
met de heer Fukking diverse knelpun-
ten van de Ondernemersvereniging
Zelhem, doorgesproken en kennis ge-
nomen van de problematiek binnen
deze vereniging. In een rondleiding
door het kantoorpand waarin, Schade-
hulp is opgezet, door de heer Fukking
kan de CDA fractie zien dat dit kan-
toorpand uitstekend past op een in-
dustrieterrein.

Na een heerlijke lunch, aangeboden
door de heer en mevr. Fukking, bracht
de CDA fractie een bezoek aan Radio
Ideaal. Daar is de CDA fractie ontvan-
gen, door een drietal enthousiaste vrij-
willigers, met koffie en koek. De histo-
rie van radio ideaal werd door de heer
Wolsink verteld en daarna volgt een
rondleiding door het mooi opgeknap-
te pand. Het pand heeft een professio-
nele uitstraling, waar toch allemaal
vrijwilligers bezig zijn om radio te ma-
ken voor Bronckhorst. 

De CDA fractie heeft op deze zaterdag
kunnen zien hoe belangrijk vrijwilli-
gers zijn voor de samenleving. Op ver-
schillende fronten zijn mensen bezig
om de leefbaarheid van de gemeente
Bronckhorst op een hoog niveau te
houden.

Zaterdag 10 januari is de CDA frac-
tie Bronckhorst op bezoek geweest
bij de IJsvereniging Vorden, de On-
dernemersvereniging in Zelhem
en tot slot bij radio Ideaal in Zel-
hem.

De leden hebben hun muzikale spo-
ren inmiddels ruimschoots verdiend

en kunnen bogen op de nodige jaren
ervaring in het ‘gangmaken’. Ze spe-

len ook al jaren samen al is het dan el-
ke zeven jaar onder een andere naam. 

Zo begon de band in 1983 onder de
naam De Mafketels, werd het in 1990
Black Velvet Band, waarna voor de
naam De Gangmakers gekozen werd.
Sinds 2005 wordt de naam Mid-LiVe
gevoerd.

Mid-LiVe neemt zijn luisteraars mee
op een reis door de westerse wereld.
Traditionele Ierse folksongs, Neder-
landse smartlappen, Duitse schlagers,
Amerikaanse evergreens, Countrymu-
ziek en muziek uit de Balkan komen
aan bod en gaan, soms gescheiden
door zeemansliederen, in elkaar over. 

Mid-LiVe deinst (muzikaal gezien) ner-
gens voor terug en de band staat zijn
mannetje bij allerlei feestelijke ge-
beurtenissen, zoals markten en brade-
rieën, folkfestivals en 'Nachten van ...',
jubilea en openingen, trouwfeesten,
verjaardagsfeesten, zomerfeesten en
'zomaar'-feesten en dus woensdag-
avond 28 januari in café de Tol..

Mid-LiVe in café de Tol

Woensdagavond 28 januari speelt de vijfmansformatie ‘Mid-LiVe’ in café
de Tol in de Wittebrink tussen Zelhem en Hummelo. Het optreden begint
omstreeks 21.00 uur en de entree is gratis.

Na afloop bestaat de mogelijkheid
om zich daar ook te douchen en de
fiets af te spuiten. De tocht voert de
deelnemers richting Ruurlo, de
Wiersse, Linde en weer terug naar
Vorden. Men kan kiezen uit twee af-
standen 30 of 45 kilometer. De tocht

is volledig met pijlen aangegeven..
Onderweg zijn leden van de Acht-
kastelenrijders paraat om te kijken
of alles goed verloopt. Ook is er een
serviceauto aanwezig om eventuele
gestrande fietsers op te halen. De
EHBO ontbreekt evenmin. 

Op de controlepost wordt bouillon
en gehaktballetjes verstrekt. Het in-
schrijfgeld bedraagt voor NTFU le-
den 3 euro en voor de overige deel-
nemers 4 euro. Dit in verband met
de dagverzekering. Voor meer infor-
matie kan men bellen 0575-553586
of kijk op www.vrtcvorden.nl

Kastelen Veldtoertocht
De Vordense Rijwiel en Toerclub
‘De Achtkastelenrijders’ organi-
seert zondag 25 januari de laat-
ste veldtoertocht van het seizoen.
Er kan tussen 8.30 en 10.00 uur
bij de kantine van de voetbalver-
eniging Vorden aan de Oude Zut-
phenseweg 11 gestart worden.

De CDA fractie op excursie 
in Vorden en Zelhem

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Wrange: 
Uierziekte. "De koo is dree-memme e woddene deur dat ze de
wrange ehad hef."

B. Zuchteri'je:
besmettelijke veeziekte, (inz. Mond- en klauwzeer) 
"De beeste hadden mangs deur anstekkinge aoveral dezelfde

zuchteri'je op e daone."

C. Schöts:
1. Buikloop hebbend. "De poggen bunt arg schöts." 
2. Zuinig zijn. "Hee is neet arg schöts."
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VakantieXperts Avanti
Stationsstraat 7

7021 CJ Zelhem

tel.: 0314-626171 e-mail: zelhem@vakantiexperts.nl

fax: 0314-626170 www.zelhem.vakantiexperts.nl

Door de consumentenbond

gekozen als beste reisbureau-

keten in 2007 en 2008!

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - T (0575) 55 13 12 - info@bakker.nl - www.bakker.nl

Halve haan 
voor de halve prijs!
(Da’s dubbel zo lekker!)

hotel • restaurant • conferenties & meetings • rijtuigenverhuur • slijterij • catering

BakkerBakker
S T A R T H A A R B E F A A M D E H A A N T J E S - A C T I E S I N D S 1 9 4 5 :

Halve haan met boerengarnituur € 8,50. Geldig van januari t0t 29 april (muv de feestdagen).

Maak nu uw afspraak voor de 
Winterbeurt van uw grasmaaimachine. 

GRATIS HALEN EN BRENGEN
ACTIE:

Bij de Winterbeurt van uw zitmaaier
ontvangt u GRATIS een AFDEKHOES! 

(zolang de voorraad strekt)

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878
www.bulten-techniek.nl

Iedere laatste woensdag van de

maand live muziek

Woensdag 28 januari

Mid-LiVe 

Aanvang: 21.00 uur. Toegang gratis

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 24 januari
21.00 uur  •  € 7,00

one deejay
two bands

three let’s party

• Shit happens
• Killer and the

Coolcats
• DJ Der Bomber

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!



Als je dan iets voelt voor het leren in
een combinatie van theorie en prak-
tijk dan ben je bij AOC Oost aan het
juiste adres. Daarbij heeft de school
het leren in een veilige en prettige om-
geving hoog in het vaandel. Heb je ex-
tra zorg nodig of kom je beter tot je
recht in een kleinere groep dan heeft
de school daar mogelijkheden voor.
AOC Oost vindt het erg belangrijk, dat
je het als leerling naar de zin hebt en
wat opleidingen betreft er is van alles
mogelijk. Ook instroomleerlingen van
collega-scholen zijn van harte welkom.

DE OPLEIDING
De leerling wordt ingedeeld in een
groep die past bij zijn/haar niveau.
Naast de algemene vakken als Neder-
lands, Engels, Wiskunde, Natuurkun-
de, Bewegingsonderwijs, Economie,
Techniek, Mens&Maatschappij, Verzor-
ging, Muziek, Beeldende Vorming en
Biologie oriënteert de leerling zich in
de groene vakken. Dat gebeurt tijdens
de lessen Groene Oriëntatie. In leerjaar
1 zijn dat ‘Dier’ en ‘Plant’ en in leerjaar
2 maken onze leerlingen kennis met
de vakrichtingen Dierverzorging,
Bloemschikken, Groene Ruimte en Ver-
werking Agrarische Producten. 

Aan het eind van leerjaar 2 kunnen de
leerlingen voor een vakrichting kie-
zen. Dierhouderij, Bloemschikken,
Verwerking Agrarische Producten,
Groentechniek en Groene Ruimte.

LEERWEG ONDERSTEUNEND
ONDERWIJS (LWOO)
Leerlingen die meer individuele aan-
dacht nodig hebben kunnen geplaatst
worden in kleinere groepen binnen
het LWOO. De docenten kunnen dan
extra aandacht geven aan de begelei-
ding van elke leerling. Om de LWOO
groepen meer tot hun recht te laten
komen starten ze in de dependance,
naast het hoofdgebouw. De LWOO-
leerling behaalt een regulier VMBO di-
ploma Basisberoepsgerichte Leerweg.

STRUCTUUR EN VEILIGHEID
Binnen AOC Oost gelden huisregels.
De school vindt het belangrijk, dat
leerlingen respectvol met elkaar om-
gaan en hun schoolse zaken goed voor
elkaar hebben. Ook leerlingen en do-
centen moeten prettig met elkaar sa-
menwerken in een veilige zorgzame
omgeving. Hiervoor wordt gewerkt
met een goede absentencontrole en
toezicht tijdens de pauzes in de kanti-
nes, op de pleinen en in de gangen. De
leerlingen blijven tijdens de pauzes op
het schoolterrein. 

COMPETENTIEGERICHT 
ONDERWIJS
De belangrijkste competenties voor
leerlingen zijn kennis, vaardigheden
en houding. Binnen AOC-Oost wordt
daarom steeds meer aandacht ge-
schonken aan belangrijke aspecten als
samenwerken, onderzoekend bezig
zijn, groepsopdrachten uitvoeren, het

samen verslagen maken en presente-
ren. Ook is het belangrijk wat de leer-
lingen buiten school om doen. De
competenties worden in de reguliere
lessen aangeleerd en ook bij buiten-
schools leren. Naarmate de leerjaren
vorderen nemen de buitenschoolse ac-
tiviteiten toe. Het Kleurrijk Groen Pro-
ject in leerjaar 3 is een prachtig voor-
beeld van competentiegericht onder-
wijs. In groepen ontwikkelen de leer-
lingen een product, dat ze daadwerke-
lijk op de markt brengen. Ze verzame-
len productinformatie, maken een
businessplan en bepalen de verkoop-
strategie. De winst, die ze maken gaan
naar een goed doel.

HET GROENE LYCEUM
In augustus 2008 is het Groene Lyce-
um van start gegaan. Het is een zelf-
standige school (niet gekoppeld aan
het VMBO) die zich op een speciale
doelgroep richt. Leerlingen met een ci-
to-score van 537 of hoger, zijn in het
Groene Lyceum op hun plek. Naast het
theoretisch leren wordt er veel aan-
dacht besteed aan buitenschools leren
in de praktijk. Dat begint al in het eer-
ste jaar. Leerlingen werken competen-
tiegericht en maken gebruik van een
aantrekkelijke elektronische leerom-
geving. Voor hen staan de nieuwste
technieken op onderwijsgebied tot
hun beschikking. Na 6 jaren zijn deze
leerlingen klaar om naar het Hoger
Beroepsonderwijs (HBO) door te stro-
men, met als voordeel, dat ze dit HBO
in 3 jaren kunnen afronden. In feite
doorlopen ze een HBO-traject in 9 ja-
ren. 3 jaren VMBO Gemengde Leer-
weg/Theoretische leerweg, 3 jaren
Middelbaar Beroepsonderwijs en 3 ja-
ren HBO. Iedere fase wordt volledig ge-
diplomeerd afgesloten. Het Groene Ly-
ceum is een onderwijsvorm, die uiter-
mate geschikt is voor de zelfstandig en
praktisch ingestelde leerling, die weet
wat hij wil. Nadere informatie hier-
over vindt u op www.hetgroenelyce-
um.nl of door een e-mail te sturen aan
doetinchem@hetgroenelyceum.nl 

BEREIKBAARHEID
De schoolgebouwen aan de Gezellen-
laan in Doetinchem zijn met het
openbaar vervoer goed te bereiken.
Bus- en spoorstation liggen op 7 minu-
ten lopen. Via school kunnen de leer-
lingen korting krijgen op bepaalde
vervoerstrajecten. Voor nadere vragen
kunt u met het AOC Oost bellen op tel.
0314-375980 of door een e-mail te stu-
ren aan doetinchem@aoc-oost.nl. Ook
op de website www.aoc-oost.nl vindt u
veel informatie over de school.

Open dag AOC Oost, VMBO-Groen

Woensdag 28 januari opent AOC-Oost haar deuren om basisschoolleerlin-
gen te laten zien wat VMBO-Groen inhoudt, want de leerlingen van groep
acht moeten nu al gaan kiezen voor het vervolgonderwijs. Van 14.00 tot
16.30 uur en van 18.00 tot 21.00 uur zijn de basisschoolleerlingen met hun
ouders welkom in de schoolgebouwen aan de Gezellenlaan in Doetinchem.

WILT U EERST KENNISMAKEN? 
Kom dan op de 'open' les! donderdag-
ochtend 22 januari en donderdag-
avond 22 januari. Cursusadres De
Beekoever 6 te Zutphen Leesten-Oost.

WAT IS HET DOEL VAN DEZE
CURSUS?
Plezier beleven aan het zingen, de
wonderlijke werking en mogelijkhe-
den van je stem ervaren en onderzoe-
ken, de stem te trainen en daarbij het
'natuurlijke' ademen ontdekken en te
oefenen. Via beweging en zang ver-
trouwd raken met uitvoeringswijzen
van allerlei soorten vocale muziek.

Iedereen die zingt kan aan den lijve er-
varen wat (stem)klank en resonans
met je doet en ontdekken dat adem en
beweging de fundamenten zijn voor
een goed gebruik en ontwikkeling van
je eigen instrument, de zangstem.

Het samen zingen en oefenen in een
groep maakt het mogelijk om ook
meerstemmig met elkaar te zingen en
bij elkaar te beluisteren wat er voor

veranderingen in de stemklank door
het oefenen kunnen optreden.

WAT IS MIJN ACHTERGROND?
"Als koorzanger, repetitor en koordiri-
gent ben ik van jongs af aan geboeid
geweest door het zingen en de stem.
Vanuit de invalshoek 'adem en bewe-
ging' heb ik mijn manier van werken
met de zangstem ontwikkeld. Na mijn
ervaringen als docent musische vor-
ming in het volwassenenonderwijs,
ben ik vanuit mijn muziekpraktijk RE-
SONARE zelfstandig verder gegaan als
muziektherapeut en muziekdocent.
Ik ben opgeleid als klavecinist, orga-
nist, pianist, schoolmusicus en koordi-
rigent aan het Gronings Conservatori-
um. Daarna als muziektherapeut en
heb ik me geschoold in de bewegings-
therapie en diverse vormen van adem-
therapie en stemtraining", aldus Jan
Sierksma.

Eind vorig jaar is het Vocaal Ensemble
VOCESTE opgericht dat bestaat uit ge-
vorderde amateurzangers en musici
uit deze regio. 

Informatie en opgave bij: Muziekprak-
tijk RESONARE Jan Sierksma De Beek-
oever 6 7207 MS Zutphen tel. 0575 -
57 53 58 email: resonare-js@planet.nl
(Zie ook de advertentie)

Zangcursus 
Beweeg... Adem... Zing
In de week van 26 januari starten
nieuwe cursussen,bij voldoende in-
tekening zijn er cursusmogelijkhe-
den op maandag- t/m donderdag-
ochtend en/of donderdagavond.

VORDENSE BRIDGECLUB
De tweede helft van het bridgeseizoen
is al weer begonnen. Ongeveer half
mei zit het bridgeseizoen er al weer op
en worden de clubkampioenen be-
kend. Het bridgejaar is ingedeeld in
perioden van 5 weken. 

Na zo'n periode kun je promoveren of
degraderen. De rangvolgorde is dan
belangrijk om punten te scoren voor
het clubkampioenschap. 
Elke week zitten ongeveer 50 perso-
nen op de maandagavond en woens-
dagmiddag in het Dorpscentrum in
Vorden te vermaken met dit mooie
spel. 

Uitslagen van maandag 12 januari:
A-lijn:
1. Mevr. en Dhr. Koekkoek 60,42%
2. Mevr. Matser / Dhr. Dekker 57,08%
3. Dhr. Bergman / Dhr. Wullink 56,67%
B-lijn:
1. Mevr. v.d. Vlugt/Dhr. Lammers 56,77
2. Mevr. Veenhuis / Westerhof 55,73%
3. Mevr. v.d. Staak / Dhr. Drijver 54,69%

Uitslagen van woensdag 14 januari :
A-lijn:
1. Mevr. Nulden / Simonis 59,58%
2. Mevr. Rossel / Dhr. Wijers 57,08%
3. Mevr. en Dhr. Thalen 54,58%
3. Mevr. en Dhr. Rikxoort 54,58%
B-lijn:
1. Mevr. en Dhr. den Ambtman 60,83%
1. Dhr. Kip / Dhr. Oldenhave 60,83
2. Mevr. Lassche / Waenink 59,58%
3. Mevr. Beekman/Dhr. Wechgelaer 57,72

B r i d g e

DASH HEREN 1 PRESTEERT
ONDER DRUK
Afgelopen woensdagavond 14 januari
reisden de heren van het eerste van
Scheffer Keukens Dash onschuldig af
naar het spookachtige Doesburg. In de
competitie stond een wedstrijd ge-
pland tegen The Phantoms.

Op volle sterkte en gewapend met, zo
bleek later, een deskundige coach be-
gonnen de heren in de eerste set bij-
zonder voorspoedig door enkele pun-
ten uit te lopen op de tegenstander.
Toch bleek kort daarna de echte
scherpte op deze avond te ontbreken
bij de Vordenaren. The Phantoms her-
pakten zich en kwamen langszij. Het
toepassen van wissels bij Dash was on-
vermijdelijk, maar leek in eerste in-
stantie geen oplossing te bieden. De
thuisploeg bouwde een voorsprong op
naar 24-20. Door het hoofd koel te
houden en op volle vermogen te spe-
len keerde nu Dash het tij. Bij een
stand van 24-24 was het enthousiasme
bij Dash de doorslaggevende factor en
werd de set gewonnen met 24-26. De
coach waarschuwde tussendoor de he-
ren van Dash voor het matige spel. Ser-
vicedruk, zuiverheid in de pass en aan-
valskracht moesten uit de kast ge-
haald worden om betere prestaties te
leveren. En voor een optimaal spel was
ook gretigheid en beleving noodzake-
lijk.

De start van de tweede set bleek helaas
hier niet van te getuigen en was nog
moeizamer dan de eerste. Vanuit en-
kele punten achterstand werden lange
rallies over en weer gewonnen. Rich-
ting het einde van deze set leek het
alsof Dash zich gewonnen gaf en lie-
pen de heren op tegen een achter-
stand van 24-18. Opnieuw verscheen er
op dat moment vuur in de ogen van
de Vordenaren. Dit leverde een on-
waarschijnlijke reeks op van ge-
wonnen punten. Dash kwam langszij
en overwon deze set uiteindelijk met
25-27.

De derde set werd in de beginfase een
kopie van de tweede set. De start was
matig evenals de kwaliteit van het
spel. Het leek alsof het kruit was ver-
schoten in de slotfase van de tweede
set. Bij 24-18 pakte de coach van Dash
zijn aantekeningen op en ook de reser-
vebank was klaar om van speelzijde te
wisselen. De 6 spelende heren waren
hier gelukkig nog niet aan toe. Met
verrassend spel en bij tijd en wijle van
behoorlijk niveau kwam Dash terug.
De angst op de gezichten van The
Phantoms was af te lezen: toch niet op-
nieuw na een grote voorsprong de set
uit handen geven? Tot verbazing van
de tegenstander, de eigen coach en de
reservebank bleek het team inderdaad
tot de derde keer toe in staat om de set
op setpoint om te buigen. De set werd
gewonnen door Dash met 25-27. The
Phantoms waren mentaal verslagen.
De vierde set werd een formaliteit. De
heren van Dash wonnen de set relatief
eenvoudig met 16-25.

Door deze onnavolgbare 0-4 overwin-
ning staat Dash op de derde plek in de
competitie. Aanstaande zaterdag 24
januari is de volgende thuiswedstrijd
in Vorden om 17.00 uur tegen de num-
mer 4, Favorita uit Dinxperlo.

DASH D1 - SUMMA PEELPUSH D1
3-1 (22-25, 20-25, 25-20, 21-25)
Na de hard geknokte, helaas verloren
thuis wedstrijd tegen Set-up, stond
Dash (Visser mode) 17 januari weer
klaar om te strijden tegen Summa
Peelpush. De vorige wedstrijd tegen
Summa Peelpush werd helaas verlo-
ren met 3-2. Dat was een spannende
wedstrijd waarbij wij met 2-0 voor
stonden. We konden dit niet doorzet-
ten, en verloren met 3-2. De eerste set
begonnen we met een andere opstel-
ling, dit was een klein foutje helaas.
We waren een beetje in verwarring,
hier profiteerde Peelpush goed van. 

In een mum van tijd stonden we 2-8
achter. Er moest dus een tandje bij
worden gedaan wilde we de achter-
stand weer inhalen. Iedereen was be-
reid hard te werken voor de punten,
niet alleen de mensen in het veld
maar ook iedereen langs de kant was
enthousiast. We kwamen aardig te-

rug. Het was helaas net niet genoeg
om de 1e set binnen te slepen. (22-25)

De tweede set begon anders, we ston-
den weer perfect in de goede opstel-
ling en het liep erg goed in het begin.
Wij stonden nu in het begin voor, ie-
dereen was erg enthousiast en het
teamgevoel zat erg goed. Helaas kon-
den we de punten zelf moeilijk afma-
ken, er waren veel lange rally's en wij
konden het vaak niet beslissen. Het
leek net of we een achterstand moes-
ten hebben om harder te werken en de
punten moesten scoren. Tot de 18 pun-
ten was het erg spannend maar het
lukte niet om de laatste punten ook
nog te scoren. Helaas eindigde deze
set ook in verlies. (20-25)

Het begin in de derde set was een beet-
je hetzelfde als de eerste set. We ston-
den achter met 2-5. We waren er zelf
echt van bewust dat we deze set echt
moesten pakken om nog een kans te
hebben om de wedstrijd te winnen. 

De mensen langs de kant waren ook
weer super enthousiast waardoor wij
harder en harder gingen werken. Het
publiek stond aan het einde van de
derde set ook achter ons en begon
mee te zingen en te toeteren. Dit was
het moment om de wedstrijd te kante-
len. We wisten aan het eind van deze
set de punten goed te scoren, zowel
tackties als hard geslagen ballen. We
wonnen deze set ook na hard werken.
(25-20)

Je kon merken dan sommige mensen
van Dash (subsponsor 'de Rotonde')
een beetje vermoeid waren door het
harde werken van de vorige sets. Het
gevoel van winnen was er, ondanks de
vermoeidheid moesten we door. He-
laas zag de scheidsrechter niet alles
waardoor wij benadeeld werden,
maar je moet natuurlijk je eigen spel
spelen. 

We stonden deze set vaak net achter,
waardoor we de hele gedurende set
achter de feiten aan liepen. De laatste
punten van vierde set waren dan ook
erg bepalend. We konden het harde
werken van de wedstrijd niet omzet-
ten in winst waardoor Peelpush de
laatste set won. (21-25)

De volgende wedstrijd moeten we ook
weer aan de bak, want dan staat ons
de nummer 1 van de competitie te
wachten. We hopen dan dat het harde
werken beloond kan worden met
winst!!

UITSLAGEN
S en O H1 - Dash H2 2-3
The Phantoms H1 - Dash H1 0-4
Beker Dash MA - Gekomo Rivo MA 3-0
SV Halle MC1 - Dash MC3 1-3
Kerkemeijer Gemini D3 - Dash D5 3-1
SV Loil H1 - Dash H3 4-0
Grol D3 - Dash D6 3-2
Dash MC2 - Doc. Stap Orion MC9 3-1
Dash D4 - Wivoc D2 3-1
Dash MC1 - Vios Beltrum MC1 Verzet
naar 22/1
Dash D2 - DES D2 4-0
Dash D3 - Sv. Harfsen D2 3-2
Dash D1 - Summa Peelpush D2 1-3

Maandag 19 januari 
21.00 Dinxperlo Favorita D3 - Dash D3
Eurohal

Donderdag 22 januari 
18.00 Dash MC1 - Vios Beltrum MC1 

Zaterdag 24 januari 
10.00 Warnsveld Dijkman/WSV MC2 -
Dash MC1 de Kei
11.45 Eefde Vios Eefde MC2 - Dash MC2
de Stuw
15.00 Doetinchem Doc. Stap Orion D5
- Dash D4 de Bongerd
16.00 Geesteren Tornado Geesteren D1
- Dash D1 de Ransuil
17.00 Didam Victoria MB1 - Dash MB1
de Muizenberg
17.30 IJzenvoorde V.IJ.V. D1 - Dash D2
de Pokkershutte
11.30 Dash circ. 1 - Tornado 2 
13.00 Dash MB2 - KSH MB1 
13.00 Dash MC3 - GeKoMo Rivo MC1 
15.00 Dash D6 - GeKoMo Rivo D5 
15.00 Dash H2 - Blok '71 H1 
17.00 Dash D5 - Brevolk D1 
17.00 Dash H3 - Pajodos H2 
17.00 Dash H1 - Favorita H2

Vo l l e y b a l
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Wekelijks in een

oplage van ruim
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BanenContact

brengen. Uiteraard zijn de
weekbladen met de nieu-
we toevoeging "Banencon-
tact" ook te vinden op
www.contact.nl.  

Bedrijven die graag een
personeelsadvertentie wil-
len plaatsen kunnen zich
voor de weekbladen Con-
tact Bronckhorst, Warns-
veld en Ruurlo wenden tot
het kantoor in Vorden,
Hielke Meijer,
telefoon (0575) 551010 of
06-52584992. 

Voor het weekblad Elna
kunt u zich wenden tot het
kantoor in Lichtenvoorde,
Bianca Eggink,  
telefoon (0544) 371323 of
06-52584996. 

Voor de Groenlose Gids
kunt u contact opnemen
met het kantoor in Groen-
lo, Tonnie Zieverink,
telefoon (0544) 461828 of
06-52584995

Vanaf heden wordt een vacature zoeken en vinden in de weekbladen Contact Bronk-
horst (Noord, Midden en Zuid), Contact Warnsveld, Contact Ruurlo, Groenlose Gids
en Elna gemakkelijker. Drukkerij Weevers is een samenwerking aangegaan met Eu-
roPlanit personeelsdiensten om wekelijks een overzicht te geven van personeelsad-
vertenties uit de regio. Hiervoor zijn in bovengenoemde bladen speciaal pagina's ge-
reserveerd waarop u naast vacatures van diverse bedrijven uit de regio ook het actu-
ele banenaanbod van EuroPlanit Personeelsdiensten vindt. 

Voor u als lezer de kans om de baan van uw dromen te vinden, u treft in één oog op-
slag vele vacatures. Het moet voor werkzoekenden wel gek lopen als er niet een geschik-
te baan tussen zit. Daarnaast is "Banencontact", zoals de pagina's heten, voor bedrijven
de uitgelezen mogelijkheid om vacatures op zeer gerichte wijze onder de aandacht te
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Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   T 0575- 46 52 58    

F 0575 - 46 01 81 E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

Functie omschrijving
Als monteur installeer je zelfstandig of in 
samenwerking, elektrotechnische installaties,
centrale verwarming, gas, waterinstallaties en
complete badkamers.

Wij vragen
• Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie
• MBO werk- en denkniveau
• Servicegerichtheid 
• Een praktische, klantgerichte en 

collegiale instelling
• Inzet en goede contactuele vaardigheden 

Wij bieden
Een afwisselende baan met een prettige en 
directe werksfeer bij een gezonde en groeiende
onderneming. Naast goede arbeidsvoorwaarden
zijn er volop mogelijkheden voor studie en
eigen ontwikkeling.

Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van een 
CV naar Gotink Installatie
t.a.v. dhr. H. Gotink
Molenenk 6 

7255 AX Hengelo

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) en beschikt over een eigen sanitair 
showroom. Als totaalinstallateur zijn wij actief in de gehele Achterhoek.
Vanwege toename van onze werkzaamheden zijn per direct op zoek naar

ELEKTROMONTEURS
LOODGIETERS / C.V MONTEURS

Machinefabriek Baltes B.V. is met 15 medewerkers een onderdeel van Wopereis
B.V. te Doetinchem en vervaardigt geavanceerde roestvaststalen productiema-
chines en installaties voor de voedingsmiddelenindustrie.
Voor onze klanten ontwikkelen wij machines die ingezet worden voor grondstof
behandeling tot en met verpakking van het eindproduct. Alle machines zijn “cus-
tom-made”.

Wij zijn op zoek naar:
constructiebankwerkers

Taakomschrijving: • Je maakt constructies en apparaten volgens specificatie en tekening.
• Je beheerst zowel de TIG als MIG-MAG lasprocessen.
• Je draagt zorg voor de gestelde kwaliteitsnorm.

machinebankwerkers
Taakomschrijving: • Je maakt onderdelen volgens specificaties en tekeningen.

• Je verricht in samenwerking met de klant revisie werkzaamheden
• Je draagt zorg voor de gestelde kwaliteitsnorm.

Functie eisen: • Enthousiaste MBO’er  werk en denkniveau.
• Flexibel- en klantgerichte instelling.
• Zelfstandig kunnen werken.

Wij bieden: Een functie in een ambitieuze en dynamische werkomgeving, waar groei en 
verdere professionalisering voorop staan. Arbeidsvoorwaarden volgens CAO voor
de metaalnijverheid.

Tevens zijn wij op zoek naar jonge mensen die een BBL-opleiding  willen  volgen voor bovenstaan-
de vacatures.

Heb jij interesse?? Bel 0575-450790 (vragen naar Reint Baltes)
Mail naar mfbaltes@daxis.nl of schrijf naar onderstaand adres:

Machinefabriek Baltes B.V.
T.a.v. dhr. R. Baltes
Nijverheidsweg 9,
7221 CK Steenderen

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Commercieel Talent Doetinchem

Werkzaamheden
Uw taken zijn o.a. het uitbreiden van het klantenbestand, ideë-
en voor nieuwe producten bedenken en het voorbereiden/ ver-
tegenwoordigen van nieuwe producten.

Criteria
* HBO werk denkniveau
* Goede beheersing van de Duitse en Engelse taal
* Goed kunnen werken met Office programma’s
* Commercieel
* Technische en/of agrarische achtergrond

CNC Draaier Zutphen

Werkzaamheden
Programmeren en instellen van een CNC draaibank / Teach-in
draaibank, controleren van producten, enkel stuks tot kleine
series. Van belang is dat je technisch bent ingesteld en ervaring
hebt met CNC draaiwerk. Je kunt zelfstandig werken en bezit
over een flexibele instelling. Kennis van Fagor-besturing is een
pré.

Criteria
* LTS / MTS niveau
* Enkele jaren ervaring
* Kwaliteitsbewuste, flexibele en teamgerichte instelling

Bankwerker Lasser (MIG/MAG) Zutphen

Werkzaamheden
Vanuit een tekening het zelfstandig kunnen vervaardigen van
technische producten t.b.v. machine en apparatenbouw / Piping
tbv skid bouw. Belangrijk is dat u ervaring heeft in de metaal en
hierdoor zelfstandig kunt werken. 

Criteria
* LTS / MTS niveau
* Enkele jaren ervaring
* Kwaliteitsbewuste, flexibele en teamgerichte instelling

Loodgieters/ CV monteurs

Werkzaamheden 
Service en onderhoudswerk en het uitvoeren van kleine renova-
ties en verbouwingen.

Criteria
* Afgeronde monteursopleiding
* Electro en regeltechnische kennis
* Bereid om storingsdienst te draaien
* Goede communicatieve vaardigheden.
* Klantvriendelijke instelling

Chauffeur/Belader Stedendriehoek

Werkzaamheden
U zult in deze functie verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse
onderhoud en het besturen van mooie en moderne vrachtwa-
gens. 

Criteria
* In bezit van rijbewijs B/C en CCVB
* VMBO werk-denkniveau
* Goede beheersing Nederlandse taal
* Geen 9 tot 5 mentaliteit

Commercieel logistiek adviseur Ulft

Werkzaamheden
Uw taken zullen o.a. zijn bezoeken van potentiële en bestaande
klanten en maken van commerciële logistieke ontwerpen en
offertes.

Criteria
* HBO/Academisch werk en denkniveau
* Commerciële en klantvriendelijke instelling
* Gedegen kennis van de logistieke wereld
* Zelfdiscipline en verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien

van resultaten
* Goed zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken

Draaier/ Frezer CNC Doetinchem

Werkzaamheden
Voor het vervaardigen van voornamelijk speciaal assen en
divers draaiwerk in kleinserie tot enkel stuks productie.

Criteria
* Ervaring in soortgelijke functie
* Zowel conventioneel als cnc machines kunnen bedienen
* Flexibel en in teamverband kunnen werken

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Hoofd Verkoop
Die inspirator is voor onze afdeling verkoop

Bedrijfsprofiel: 
Voor onze klant in de omgeving van Zutphen zijn wij op zoek
naar een Hoofd Verkoop.

De functie:
In deze functie bent u hét commerciële aanspreekpunt en
draagt u zorg voor een structurele omzetverhoging en succes-
volle uitbreiding van de regionale markt. U bent de initiatiefne-
mer in het gehele verkoopproces. Facilitair managers en direc-
tieleden weet u te bewegen om gebruik te maken van de door u
aangeboden dienstverlening. Naast dat u een enthousiaste en
commercieel ingestelde relatiebeheerder en relatiebouwer bent,
bereidt u het klantenbestand ook uit door acquisitie op netwerk-
bijeenkomsten e.d. U zult vooral veel in de buitendienst actief
zijn. De afdeling verkoop bestaat momenteel uit een medewer-
ker verkoop binnendienst. U beheert zelf uw agenda en gaat
hier professioneel mee om.

U bent: 
Een ervaren en energieke netwerker met een behoorlijke vast-
houdendheid, op minimaal HBO werk- en denkniveau. U neemt
initiatieven en bent gewend om zelfstandig en planmatig te wer-
ken. U bezit een hoge mate van klantgerichtheid en bent over-
tuigend wanneer de situatie hierom vraagt. U weet de klanten
van een gedegen advies te voorzien,

Wij bieden:
Een prettige, open en no-nonsense sfeer waarbij de inzet van de
medewerkers gewaardeerd wordt. Het is een uitdagende, zelf-
standige en verantwoordelijke functie met bijbehorende
bevoegdheden. Er is een gedegen inwerktraject, waarbij u de
algemeen directeur kunt gebruiken als “sparringpartner” . Er
wordt een sterke groei verwacht, zodat er bijzonder goede toe-
komstmogelijkheden zijn voor het nieuwe Hoofd Verkoop.

Solliciteren:
Sollicitatie’s kunt u richten aan Euro Planit Personeelsdiensten
t.a.v. Jeroen Kruese, Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden



Polyether matras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik 
met aan beide zijden een anti-aller-
gische afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190/200 van 189,- nu 139,-
90/200 van 199,- nu 149,-
90/210/220 van 221,- nu 169,-
140/200 van 309,- nu 239,-
160/200 van 343,- nu 269,-
180/200 van 390,- nu 309,-

Comfolastic matras*
Anti-allergie matras met schouder -
comfortzone voorzien van dubbel-
doeks stretch hoes.
80/200 van 269,- nu 199,-
90/200 van 289,- nu 219,-
90/210/220 van 339,- nu 249,-
140/200 van 409,- nu 349,-
160/200 van 469,- nu 399,-

COMFORT LEDIKANT
Ledikant 90/200 cm. 

in eikenkleur
samen met lattenbodem 

en matras

nu 499,- Auronde 1000
in vele kleuren

Bedomranding 160/200 
incl. 2 spiralen 

incl. 2 comfolastic matrassen

nu 1395,-

Matras Platinum
Super comfort matras met  geprofi-
leerd koudschuim. Soft touch en 
7 comfortzones
80/200 van 809,- nu 669,-
90/200 van 839,- nu 699,-
90/210 van 950,- nu 749,-
140/200 van 1319,- nu 1049,-
160/200 van 1539,- nu 1249,-

Perfolatex matras*
Matras met comfortzones, met
COOL TOUCH jersey stretch tijk
doorgestikt met wildzijde. In 3
hardheden.
80/200 van 760,- nu 599,-
90/200 van 795,- nu 649,-
90/210 van 852,- nu 729,-
140/200 van 1097,- nu 999,-
160/200 van 1294,- nu 1199,-

Pocketvering matras 
Super de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones. 
Afdeklagen: Talalay Latex, paarden-
haar + 500 gr wol p/m2.
In 3 hardheden verkrijgbaar.
80/200 van 760,- nu 649,-
90/200 van 795,- nu 699,-
90/210 van 880,- nu 749,-
140/200 van 1125,- nu 1079,-
160/200 van 1384,- nu 1199,-

S U P E R  V O O R D E L I G E  M AT R A S S E N

Themakamers met veel accessoires
Showroommodellen met korting

Elektrisch
Verstelbare Boxspring 

combinatie 
incl. pocketvering matrassen, 

hoofdeinde en heerlijke 
comfortabele toppers. 

Maat 160x200. Ook leverbaar in 
vele andere afmetingen

Veel showroom bedden
HALVE PRIJS

Boxspringcombinatie
incl.* pocketvering -

matrassen

* Matrassen zijn in vele maten leverbaar
en kunnen ook kostenloos in een anti-
allergie uitvoering geleverd worden. 

Ons gehele assortiment bestaat uit 
40 verschillende matrassen. 
Leverbaar in alle maten. 5 jaar garantie.
Gratis bezorging. Oude matrassen 
worden evt. retour genomen.

Luxe Beukenhouten vouwbed

80/200   van 479,- nu 399,-

NIEUW! 
Traagschuim matras voor 399,-

alleen in 90-200

Electrisch verstelbare lattenbodem

‘Comfort deluxe’ 
1 persoons vanaf 299,-

nu 1995,-

AKTIESET 180-200  
SLECHTS 3495,-

25 jaar garantie

Superieure kwaliteit
nu 3995,-

Montreal
Deelbare comfortkamer

in eiken, beuken of kersen
Inclusief nachtkasten

160/180 - 200

nu 1395,-

* 160-200 tot 180-210

100% Natuurrubber matras
Tijk van biologische katoen en
doorgestikt met 500 gr. wol m2.
Beslist zonder schadelijke stoffen.

Introductie prijs 
80/200 van 599,- nu voor 499,-

Showroom modellen
HALVE PRIJS

Traagschuim matras*
Met pocketvering, zeer comforta-
bel en drukver lagend. In 3 hardhe-
den. 23 cm dik
80/200 van 669,- nu 499,-
90/200 van 719,- nu 549,-
90/210 van 789,- nu 599,-
140/200 van 1274,- nu 899,-
160/200 van 1435,- nu 999,-

Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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