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Gea Oosterveld: ‘Hoewel wij in Zut-
phen wonen, zijn wij toch vrij goed op
de hoogte van het reilen en zeilen in
Wichmond en Vierakker. Wij hebben
bijvoorbeeld bij de jaarlijkse optocht
tijdens de Oranjeweek in augustus, zit-
ting in de jury. Toen ik de oproep voor
een beheerderechtpaar las heb ik me-

teen gereageerd. Het leek mij een ge-
weldige uitdaging, temeer omdat wij
graag met mensen omgaan’, zo zegt
Gea Oosterveld. Geboren in Olde-
markt, een dorp nabij Giethoorn,
heeft Gea na haar schooltijd o.m. als
bezigheidstherapeute bij de Brinkgre-
ve in Deventer gewerkt. Vervolgens
ook jarenlang als beheerder van ‘Kaar-
debol‘ in Zutphen. Een jaar geleden is
zij met deze werkzaamheden gestopt.

Gea: ‘Op gegeven moment wilde ik
wat anders. Blij dat het gelukt is om
hier in het Ludgerusgebouw aan de
slag te kunnen gaan’, zo zegt ze. Part-
ner Jos Boesveld, geboren en getogen
in Brummen, had na het volgen van
de middelbare school één wens, een
eigen bedrijf beginnen. Dat is hem
ook gelukt. Op zijn visitekaartje staat:
timmerman, restauratie, renovatie, af-
bouw. Jos: ‘Hard werken, maar wel
heel afwisselend. Ik doe alles zelf, al-
leen bij de wat grotere projecten werk
ik met anderen samen’, zo zegt hij.

Gea Oosterveld: ‘Doordat Jos zelfstan-
dig werkt kan hij o.a. in de zomer-
maanden tijd vrij maken om hier bij te
springen. En het is natuurlijk een
enorm voordeel dat Jos op allerlei ge-
bied heel handig is. Dat komt hier
goed van pas’, zo zegt Gea. Het nieuwe
beheerderpaar hoopt het gebouw
zodanig te runnen dat mensen hier
zomaar voor een praatje en een drank-
je binnen wippen. Het Ludgerus-

gebouw heeft een brede maatschappe-
lijke functie in de beide kernen. Tal
van verenigingen vinden hier onder-
dak zoals bijvoorbeeld de muziekver-
eniging Jubal, de seniorensoos, de be-
jaardendansgroep, dorpsbelang Wich-
mond/Vierakker, de toneelvereniging. 

Ook worden er verjaarspartijtjes, ver-
gaderingen e.d. gehouden. En wat bo-
vendien voor de dorpsbewoners heel
erg belangrijk is: in het gebouw is ook
een pin- automaat aanwezig.

Het Parochiehuis Sint Ludgerus (zoals
het gebouw officieel heet) werd in
1922 in gebruik genomen. Dat gebeur-
de nadat in 1920 met de gelijkstelling
van het bijzonder onderwijs geld was
vrijgekomen dat de stichting van de
school mogelijk had gemaakt. In het
gedeelte waar thans café en keuken in
het Ludgerusgebouw functioneren,
werd in de dertiger jaren door de
ABTB begonnen met gezamenlijke in-
koop van kolen, kunstmest en veevoe-
ders. 

Ook het verzamelen van eieren voor
de veiling was nieuw. Er werd boven-
dien een echte graanmolen met twee
liggende stenen geplaatst, die werd
aangedreven door een elektromotor.
Toen het gebouw gebreken begon te
vertonen (zo verkeerde de vloer van de
grote zaal in slechte toestand) werd in
1964 een commissie benoemd die be-
sloot om het gebouw op te knappen.
Middels vele vrijwilligershanden ge-

Gea Oosterveld en Jos Boesveld

Nieuwe beheerders Ludgerusgebouw

Het Ludgerusgebouw in Vierakker krijgt nieuwe beheerders. Met ingang
van 15 februari aanstaande nemen Gea Oosterveld en haar partner Jos
Boesveld de taken van Sjaan en Mattie Bakker over. Laatstgenoemden had-
den het destijds bij hun aanstelling al aangegeven het werk voor maxi-
maal vijf jaar te willen doen. En die periode is inmiddels verstreken. Char-
lotte Bonga (voorzitter Stichting Beheer Ludgerus-gebouw): ‘We zijn blij
dat wij nu al bekend kunnen maken wie de nieuwe beheerders worden.
We hebben een poos geleden een advertentie geplaatst waarop we veel re-
acties hebben ontvangen. Na diverse gesprekken met de verschillende
kandidaten bleven Gea Oosterveld en Jos Boesveld over. Zij passen precies
in het profiel’, zo zegt Charlotte Bonga.

Gea en Jos.

beurde dat ook en kon burgemeester
Reitsma van Warnsveld het Ludgerus-
gebouw op 12 april 1965 heropenen.
In die tijd waren achter het gebouw de
voetbalvelden van Socil gesitueerd.
Toen de voetbalclub naar het huidige
complex vertrok ontstond er een flin-
ke aderlating in de exploitatiekosten.
Er kwam een nieuw plan om de dou-
cheruimte en de kleedkamers, die in
het Ludgerusgebouw waren onderge-
bracht, een andere bestemming te ge-
ven. Aangezien de gemeente Warns-
veld zeer betrokken was bij de verhui-
zing van Socil kwam er een financiële
bijdrage, met daarbij van de gemeente
wel de restrictie dat er in het gebouw
ook ruimte voor een bibliotheek
moest komen. 

Op 4 maart 1978 werd de bibliotheek
geopend en kreeg het Ludgerusge-
bouw ook een repetitielokaal. In 1984
werd een begin gemaakt om het ge-
bouw los te koppelen van het kerkbe-
stuur en werd op 26 november 1985 de
Stichting Beheer Ludgerus-gebouw in
het leven geroepen. Daarbij werd de
wens uitgesproken dat het gebouw
nog lang mag functioneren in de
‘gemengde Vierakker-Wichmondse
dorpsgemeenschap’. En die wens is ui-
teraard in vervulling gedaan’, zo blijkt
anno 2010 nog steeds.

De eerste spreker dit jaar is me-
vrouw Gaby Gutknecht uit Wester-
voort. Onderwerp: reddingshon-
den. Hoe wordt een hond een red-
dingshond en waarvoor worden de-
ze honden ingezet? 

Leden en ook niet- leden die willen
kennismaken met de gezellige ver-
eniging, of dames die vooral be-
langstelling hebben voor het onder-
werp "reddingshonden"  worden
van harte uitgenodigd voor deze
avond.

Oecumenische 
vrouwengroep
De eerste bijeenkomst in het
nieuwe jaar, met oliebollen,
nieuwjaarsrolletjes, een drankje
en hartige hapjes is woensdag-
avond 13 januari in gebouw
Withmundi. Men brengt een
toast uit op het nieuwe jaar en
hoopt dat het een vruchtbaar
jaar mag worden met veel activi-
teiten, nieuwe leden en een vol-
tallig bestuur.

Mooier kon het bijna niet. Een
prachtig wit sneeuwdek, een
zonnetje, kortom een schitte-
rend decor voor een winterwan-
deling die zondagmiddag rond-
om de bossen van kasteel de Wil-
denborch werd gehouden. 

In totaal trok deze winterwande-
ling onder het genot van glühwein
en erwtensoep 376 deelnemers.
Midwinterhoornblazers uit Ruurlo
gaven een speciaal cachet aan dit
winters tafereeltje.

Fraaie 
winterwandeling
Wildenborch

Wij wensen u een voorspoedig 2010!

Schouderkarbonade 750 gram € 3.39

Hacheevlees 500 gram € 3.99

Hutspot 500 gram € 1.29

Dubbelvla € 0.99

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



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

STRIJK/HULP SERVICE
www.elkmenseenwens.nl

06-10484903

W E R E L D  W I N K E L
VORDEN De maand januari
heel veel artikelen met kor-
ting!!!

�

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

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

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

Vol smaak:
Bananen kilo 0,99
Elstar appelen van onze vaste teler 2 kilo 1,49
Hand- perssinaasappelen 
zoet en vol sap 12 voor 2,99
Gesneden Hutspot mix 500 gram 0,99
Zuurkool uit vat 500 gram 0,49

Uit eigen keuken K&K:
Gesneden Runderrollade in jus +
Rode kool + Aardappelpuree per persoon 6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 11 jan. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Goed uitziende alleen-
staande heer, 65 jr. zoekt
vrouw om gezellige dingen
mee te ondernemen. In bezit
van auto. Evt. later relatie.
Tel. 0645379919. Brieven
met foto onder nr. 144 aan:
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA VORDEN.

�

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 januari 10.00 uur ds. J. Kool

Kapel de Wildenborch
Zondag 10 januari 10.00 uur ds. H. Westerink

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 januari 10.00 uur  ds. B.J. Heusinkveld uit Daar-
le.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 januari 10.00 uur mevrouw Ruiterkamp-Klein
Lebbink

R.K. kerk Vorden
Zondag 10 januari 10.00 uur Woord- en communieviering,
mmv. Vokate

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 januari 17.00 uur Woord- en communieviering,
dameskoor. Zondag10 januari 10.00 uur Woord- en com-
munieviering, herenkoor.

Tandarts
9-10 januari geen opgave.  
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: 
April t/m 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,
kinderopvang.

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg 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, openings-

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

Dagmenu’s
6 t/m 12 januari

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve maandags en dinsdags

vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50.
Veranderingen in het menu €1,25 per verandering. Dagmenu bij
ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 6 januari
Uiensoep met kaas crouton / Sukade vlees met jus, aardappel-
puree en groente.

Donderdag 7 januari
Karbonade de Rotonde met gebakken aardappelen en rauwkost-
salade / Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 8 januari
Spinaziesoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en groente.

Zaterdag 9 januari (alleen ophalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade /
IJs met slagroom.

Maandag 11 januari
Gesloten

Dinsdag 12 januari
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft vragen en of opmerkin-
gen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt even binnen
op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

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

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

Vlaai van de week

Wintervlaai
met zwitserse room, 6-8 pers € 6,55

Dinsdag = Brooddag

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

Euroknallers

Ontbijtkoek 1 stuk € 1,00

Krentewegge 5 plakken € 1,00

Aanbiedingen geldig van di. 5 t/m za. 16 januari.

Wil je 5 of meer kilo 
afslanken?
Reageer op

www.wlcbronckhorst.nl



Doetinchem

Varsseveld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
oesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holter

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Empe

Oeken

euvenheim

Voorstonden

Bekveld

Doelgericht adverteren?
Informeer naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing

van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

Eindelijk echt 

    tijd  
       gevonden

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl 
of bel 070-3649500

Heeft u een paar uurtje voor ons? 
Kijk op www.votregiozutphen.nl

Stichting Vrijwillige Oppas en Thuishulp 
Mantelzorgondersteuning voor mensen met een beperking
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Dankbetuiging

Hartelijk dank voor al uw steun, medeleven en
belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en oma

Jeanne Remmers-Schepping

Henk Remmers,
kinderen en kleinkinderen

Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter en zusje

Emmy
Emmy is geboren op 31 december 2009.

Wilfried Besselink, Janet Zomer en Renée

Dorpsstraat 6
7234 SN  Wichmond
Tel.: 0575 - 44 12 39

Ook wensen wij jullie een heel voorspoedig 2010.

Erg blij zijn wij met de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

Kim
Kim is geboren op 31 december 2009

Tom Roerdink en Mariska Tiessink
Niek

Deldensebroekweg 5
7251 PL  Vorden
0575 - 55 18 76

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

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

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

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van on-
ze zoon en mijn broertje

Roan Bernd Rick
Roan is geboren op 3 januari 2010 om 05.50 uur.
Hij weegt 3570 gram en is 53 cm lang.

Arjan, Anneke en Dana Eelderink-Ruiterkamp

Lindeseweg 22
7251 NS  Vorden
Tel.: 0575 - 55 64 03

Het verdriet om zijn heengaan
kan nooit zo groot zijn als de 
vreugde die hij ons heeft geschonken.

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie
herinneringen, geven wij u kennis van het overlijden
van mijn lieve en zorgzame man, onze vader en opa

Gerhardus Johannes Masselink
- Jan -

* 8 januari 1931 † 3 januari 2010

Jantje Masselink-Siebelink

Jan Masselink en Saskia Buist
Leonie
Quido  (in herinnering)
Simone
Yorick
Maxime

Christi en Wijnand Westerink
Jannet en Gerrit
Henrike en John
Johan en Astrid

Gerda en Arnold Maurer
Marijke
Maarten

Bart en Bianca Masselink
Niels
Marion

Hertog Karel van Gelreweg 40
7251 XL  Vorden

Jan is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden, waar donderdag 7 januari
van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid is om afscheid
van hem te nemen en ons te condoleren.

Tijdens de dienst van Woord en Gebed, op vrijdag
8 januari om 11.00 uur in genoemd uitvaartcentrum,
willen wij samen met u Jan gedenken, waarna wij
hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhofweg te
Vorden.

Na afloop is er gelegenheid ons te condoleren in
voornoemd uitvaartcentrum.



Omdat december al duur genoeg was,
in januari opnieuw 

35% korting!

€ 3,95

€ 5,95

€ 7,95

€ 9,95

€ 11,95

€ 6

€ 9

€ 12

€ 15

€ 18

Aktie geldig t/m 

1 februari 2010

2 Personen friet
2 Snacks naar keuze*
1 Grote beker saus naar keuze

3 Personen friet
3 Snacks naar keuze*
1 Grote beker saus naar keuze

4 Personen friet
4 Snacks naar keuze*
1 Grote beker saus naar keuze

5 Personen friet
5 Snacks naar keuze*
1 Grote beker saus naar keuze

6 Personen friet
6 Snacks naar keuze*
1 Grote beker saus naar keuze

*De aktie keuze snacks zijn: frikandel, frikandel speciaal, kroket, bamischijf plaza,

*nasischijf, kaassoufflé, kipcorn, groentekroket en PIKANTE SMULSTAAF.

KNIP UIT en eet smakelijk!

PLAZA VORDEN
DORPSSTRAAT 8
7251 BB  VORDEN
tel. (0575) 55 43 55



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

Woensdagmorgen 30 december stond
het echtpaar Soesman in de winkel
van Albert Heijn Lichtenvoorde vol
spanning te wachten op eigenaar Roel
Kruip zodat ze konden 'hamsteren' op
kosten van de winkelier. Bedrijfsleider
Jan Oonk van Weevers Elna was ook
aanwezig om te zien hoeveel de win-
naars uiteindelijk in hun boodschap-
penkar zouden pakken. Nadat de spel-
regels uitgelegd waren kon de bood-
schappenrace beginnen en al snel la-
gen de eerste artikelen in de kar. Roel
Kruip liep mee en hielp het echtpaar
om zoveel mogelijk producten bij el-

kaar te krijgen. "Als je een prijs weg-
geeft dan mag het ook wat kosten an-
ders moet je niet meedoen", was zijn
motto. Mevrouw Soesman was aan-
vankelijk wat terughoudend, maar
eenmaal bij de babyproducten aange-
komen wist ze wat ze wilde hebben:
"We hebben pas een kleinkind gekre-
gen en daar wil ik wel van alles voor
meenemen."

Op advies van eigenaar Kruip werd
ook in de schap met wijn flink uitge-
pakt en konden zij het jaar 2009 af-
sluiten met champagne die zij mee

mochten nemen. In totaal hebben ze
voor ruim 320 euro aan boodschap-
pen gewinkeld. Nadat de boodschap-
pen waren gescand was er voor me-
vrouw Soesman ook nog eens een
prachtige bos bloemen.

Elk jaar brengt Drukkerij Weevers, on-
der meer uitgever van diverse week-
bladen, waaronder de Elna uit Lich-
tenvoorde, een kalender uit met een
thema, dit jaar was dat Achterhoekse
Geneugten met daaraan gekoppeld de
actie 'Winnen met Weevers'. Iedereen
kon via de website maandelijks mee-
dingen naar de bijbehorende prijs. De
laatste prijs van 2009 is nu gevallen,
maar voor volgend jaar staat er elke
maand weer een mooie prijs vast. 

Op de website 
www.winnenmetweevers.nl 
ziet u hoe u mee kunt doen.

Winnen met Weevers

Één minuut gratis winkelen bij AH Kruip

Net voor het einde van het jaar 2009 mochten de laatste winnaars van de
'Winnen met Weevers' actie hun prijs in ontvangst nemen. Zij moesten er
wel wat voor doen want voor de maand december had Albert Heijn Kruip
uit Lichtenvoorde 1 minuut gratis winkelen ter beschikking gesteld. De
prijs werd gewonnen door de heer en mevrouw Soesman uit Lichtenvoor-
de, ook nog eens trouwe klanten van Albert Heijn. De prijs had dus niet
mooier terecht kunnen komen.

Het echtpaar Soesman, geflankeerd door Roel Kruip van Albert Heijn Lichtenvoorde en Jan Oonk van Weevers Elna

Wat is: A. Ni’jjoorsveziete.
B. Praekebuul.
C. Tao.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Het Rubens Kwartet is in 2000 opge-
richt en heeft zich in korte tijd ont-
wikkeld tot een van de meest vooraan-
staande strijkkwartetten van Neder-
land. Het kwartet neemt de artistieke
diepgang als uitgangspunt en ver-
bindt dan de rijkdom van het bekende
met de vernieuwende kracht van het
onbekende. Zo worden in dit program-
ma bekende, maar ook minder beken-
de werken uitgevoerd van Beethoven
en Josquin des Prez.  Het vernieuwen-
de is de uitvoering van werk van de
jonge Nederlandse componist Joey
Roukens. Deze staat open voor zoveel
mogelijk soorten en stijlen muziek, of
het nu gaat om nieuwe of oude stijlen,
westerse of oosterse muziek, kunst of
kitsch, 'serieuze' of populaire muziek.
Roukens is lange tijd ook in de wereld

van de popmuziek actief geweest. Hij
is winnaar van een aantal prestigieuze
prijzen. Het bijzondere van dit concert
is dat de componist erbij is. Hij zal
door de musici worden uitgenodigd
een toelichting te geven op het ge-
speelde werk. Het publiek wordt daar-
bij betrokken en kan vragen stellen en
opmerkingen maken. Een levendige
interactie is het directe gevolg.
Voor meer informatie: www.rubens-
kwartet.nl www.kunstkringruurlo.nl.

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via
www.kunstkringruurlo.nl - bij Schoen-
handel Alex en Bloemisterij Groot Jeb-
bink in Ruurlo en voorafgaand aan
het optreden bij de kassa in het Kul-
turhus.

KunstKring opent lustrum-
jaar

Komend jaar viert de KunstKring Ruurlo haar derde lustrum. Reden om
flink uit te pakken. Het concertaanbod zal, zoals de bezoekers gewend
zijn, van een hoog en verrassend niveau zijn. Voor het welbekende Kasteel-
tuinfestival, dat op zaterdag 31 juli wordt gehouden, zijn weer toparties-
ten gecontracteerd. De reeks kleine concerten wordt geopend met een op-
treden van het Rubens Kwartet op zondagmiddag 17 januari. Dit vooraan-
staande Nederlandse strijkkwartet presenteert op die middag in het Kul-
turhus hun niet alledaagse interactieve programma 'Rondom Roukens'.

Gerrit Lijftogt begon zijn dienstver-
band destijds aan de Hackforterweg
33 in een kleine werkplaats . Autobe-
drijf Dik Langwerden was toen net 1
1/2 jaar bezig maar kon de drukke
werkzaamheden niet meer alleen af

door een groeiende klantenkring. Ger-
rit Lijftogt heeft nog 3 maanden ge-
werkt aan de Hackforterweg.In maart
1985 is autobedrijf D.Langwerden ver-
huisd naar de Lankhorsterstraat 28
waar momenteel het autobedrijf haar

werkzaamheden verricht.
Onder het genot van een hapje en een
drankje is de officiele oorkonde van
de Bovag door autobedrijf Langwer-
den bij hem thuis overhandigd aan
Gerrit Lijftogt. Garage Langwerden
hoopt nog vele jaren samen te werken
met Gerrit Lijftogt en de andere colle-
ga's.

Jubilaris

Op 3 januari 2010 was het 25 jaar geleden dat dhr GW Lijftogt uit Hengelo
Gld in dienst trad bij Autobedrijf Langwerden in Wichmond.



AGENDA

Vanaf heden start een nieuwe rubriek: de agenda. In deze rubriek

proberen we van de vijf stichtingen zoveel mogelijk alle activi-

teiten die een link hebben met ouderen, bij elkaar te zetten. Deze

rubriek wordt elke twee weken aangevuld. Wilt u uw evenement

ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met Ineke Bijs-

terbosch, tel. (06) 10 68 73 20.

Toldijk       07 jan. Den Bremer, 15.00 u: voorlichting OV-chip kaart

Steenderen 11 jan. De Bongerd, 12.00 u: Nieuwjaarslunch

Steenderen      19 jan. De Bongerd, 14.00 u: uitverkoop damesmode

Hengelo 19 jan. Zaal Wolbrink, 14.00 u: Nieuwjaarsreceptie ANBO

Zelhem 10 februari Oranjehof 9.30 u: start geheugencursus

Cursus omgaan met geheugenklachten

Stichting Welzijn Zelhem organiseert in samenwerking met

GGNet een cursus: Met zelfvertrouwen omgaan met geheugen-

klachten. De cursus start op woensdag 10 februari in de Oranjehof,

Beatrixstraat in Zelhem. De cursus is bedoeld voor mensen van 55

jaar en ouder die geheugenklachten ondervinden die veroorzaakt

worden door de normale veroudering van het geheugen. Informa-

tie en aanmelding: (0575) 58 24 50.

Oproep deelname studiekring

De Stichting Welzijn Vorden en Stichting Welzijn Ouderen Hengelo

zijn voornemens een studiekring voor ouderen op te gaan zetten.

Als er zich 10-15 personen zouden aanmelden kan een studiekring

van start gaan. Een studiekring voor 55+ die zich met elkaar in een

onderwerp willen verdiepen om er later eventueel iets mee te

kunnen gaan doen, een permanente groep die eens per week of

om de twee weken bij elkaar komt. Voorbeelden van onderwerpen:

voeding, reizen, veiligheid, geschiedenis, literatuur, poëzie,

wonen, gezondheid, wereldgodsdiensten, enz.

Leren omgaan met een mobiele telefoon 

Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, is de mobiele

telefoon een belangrijk hulpmiddel geworden. Het gebruik van

een mobiel telefoon is niet zo eenvoudig voor ouderen. Sommige

stichtingen organiseren bijeenkomsten, anderen nog niet. Lijkt

het u iets? Meldt u dan bij de betreffende stichting in uw woon-

plaats en vraag naar de mogelijkheden.

Voorlichting OV-chipkaart

De vorige keer is het door omstandigheden (pech met de bus) niet

gelukt om ook in Toldijk voorlichting te geven over de chipkaart.

Op 7 januari komt men opnieuw in Toldijk en dan in de zaal van

café-restaurant Den Bremer. U bent welkom van 14.00 tot 15.00 uur

om alsnog de informatie te ontvangen.

Bewegen is goed voor uw hersenen

Bewegen en sporten zijn goed voor uw hersenen. U moet namelijk

de gedachten houden bij wat u aan het doen bent, wilt u alles goed

doen en zorgen dat de oefeningen goed worden gedaan. En het is

natuurlijk ook goed voor lijf en leden. U hoeft bij bewegen niet

te denken dat dit altijd in een sporthal moet gebeuren of in

trainingskledij. Sporten en bewegen kan ook door middel van een

activiteit waarbij u eigenlijk helemaal niet aan sporten denkt. Wat

denkt u bijvoorbeeld van nordic walking, het (on)bekende spel

koersbal of biljarten en darten? Doen! Want bewegen werkt voor

lijf en hoofd!

Nieuwjaarsdiner

Sensire Thuiszorg en Sensire de Wehme organiseren een nieuw-

jaarsdiner voor senioren uit Vorden. U bent van harte welkom op

donderdag 21 januari van 16.00 tot ongeveer 18.00 uur in de grote

zaal in de Wehme. De kosten voor het diner zijn € 5,-. U krijgt

hiervoor een 3-gangenmenu, inclusief 2 consumpties.   

Naast het diner zal er tevens informatie zijn over activiteiten op

het gebied van welzijn, wonen en zorg door o.a. Stichting Welzijn

Vorden, coördinator Louise van Uden-te Woerd. 

Mocht u interesse hebben, geef u dan op voor 14 januari. U kunt

onderstaand antwoordstrook inleveren bij de receptie van de

Wehme of u kunt zich telefonisch opgeven bij Nienke Nieuwen-

huis, wijkverpleegkundige Sensire, tel. (06) 13 75 57 52. 

De ruimte bij de Wehme is beperkt. De aanmeldingen worden

daarom behandeld op volgorde van binnenkomst. Geïnteresseerden

worden aangeraden niet te lang te wachten met zich op te geven.

Dhr./mevr. ………………………….........................………., tel. …........................…….…….,

komt met …............ personen naar het nieuwjaarsdiner van 

21 januari 2010 in zorgcentrum de Wehme.

Deze antwoordstrook kan afgegeven worden bij de balie van de Wehme,
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden.

Computercursus

Bij voldoende aanmeldingen kunt u vanaf 22 februari weer de vol-

gende computercursussen volgen: Kennismaken met de computer

8 lessen 1,5 uur van 9.00 tot 10.30 uur. Word en Windows 8 lessen

van 1,5 uur van 10.45 tot 12.15 uur. Dit is een vervolgcursus van de

cursus kennismaken met de computer. Internet en E-mail 5 lessen

van 13.00 tot 14.30 uur. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen,

kunnen de tijden van een bepaalde cursus gewijzigd worden. U

kunt zich als altijd opgeven bij Stichting Welzijn Vorden, Nieuw-

stad 32, tel. (0575) 55 34 05.

Leren omgaan met een mobiel

Deze zal worden gehouden in januari. Er hebben zich reeds een

aantal ouderen opgegeven. Er is nog een mogelijkheid zich aan te

melden voor leren omgaan met een mobiel. Zie voor uitgebreider

informatie en telefoonnummers onder algemeen nieuws van de

Stichting Samenwerking Welzijn Bronckhorst. 

Studiekring voor ouderen

Ook hiervoor hebben zich reeds een aantal ouderen opgegeven, en

is er een mogelijkheid zich aan te melden voor de studiekring

voor ouderen. Zie voor meer informatie en telefoonnummers

onder algemeen nieuws van de Stichting Samenwerking Welzijn

Bronckhorst. 

Alzheimer Café Zutphen

Onderwerp: Wat is dementie? Informatie over oorzaken en ge-

volgen van dementie. Datum 20 januari van 19.00 tot 21.30 uur

in het Alzheimer Café de Born, Oude Bornhof 55-57 te Zutphen,

tel. (06) 46 54 01 41. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang

is gratis. Voor meer informatie: Alzheimer Nederland afdeling

Zutphen, Lochem en Bronckhorst. Voor vragen met betrekking tot

dementie kunt u (06) 46 54 01 41 bellen.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden 

Voor wie 70 jaar of ouder is, moet zich voor een nieuw rijbewijs

eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor de

keuring kunnen voor aanmelding en/of informatie dagelijks tussen

10.00 en 17.00 uur bellen naar (0575) 55 20 03. De prijs voor deze

medische keuring bedraagt € 25,-. Datum 16 januari  in het

zorgcentrum, de Wehme, Nieuwstad 32 in Vorden.

Nieuwjaar visite UVV

Woensdag 13 januari 2010 houdt de UVV haar Nieuwjaarsvisite in

Ons Huis vanaf 14.00 uur. Aan deze middag wordt medewerking

verleend door de boerenkapel van muziekvereniging Crescendo.

Voorlichtingsbijeenkomst studiekring voor ouderen

Donderdag 21 januari bent u welkom op de voorlichtingsbijeen-

komst over de studiekring voor ouderen in Ons Huis in Hengelo.

Om 10.00 uur komt Maurice de Greef (medewerker van het

Spectrum) informatie geven over de studiekring voor ouderen.

Ook ouderen die zich nog niet hebben opgegeven als geïnteres-

seerde zijn van harte welkom. Na deze bijeenkomst kunt u zich

aanmelden als deelnemer. 

Bij dringende vervoersproblemen naar Ons Huis kunt u contact

opnemen met de ouderenadviseur Ans Vermeulen (46 52 81).

Zaterdagmiddagactiviteiten in de Bleijke

09 januari nieuwjaarsbingo met prijsjes

16 januari dialezing van de heer Broere 

30 januari accordeonmuziek van Nijman@Kuiperij

Aanvang 14.30 uur, kosten €2, graag vooraf aanmelden

bij de Bleijke (49 82 00).

Voorlichting OV-chipkaart

De vorige keer is het door omstandigheden (pech met de bus) niet

gelukt om ook in Toldijk voorlichting te geven over de chipkaart.

Op 7 januari komt men opnieuw in Toldijk, en dan in de zaal van

café-restaurant Den Bremer. U bent welkom van 14.00 tot 15.00 uur

om alsnog de informatie te ontvangen.

Yoga

Maandag 11 januari start de yogagroep van Stichting Welzijn

Steenderen weer. Iedereen die iets voelt voor deze eeuwenoude en

effectieve manier van bewegen en ontspannen, kan zich aan-

melden. Deze keer gaan we uit van 15 lessen tot de zomerstop.

De kosten zijn € 60,- bij een minimale deelname van 18 personen

(in twee groepen). U kunt zich vanaf 4 januari opgeven bij Ineke

Bijsterbosch: (06) 10 68 73 20.

Nieuwjaarslunch

Op 12 januari van 12.00 tot 13.30 uur organiseert onze stichting in

samenwerking met Sensire een Nieuwjaarslunch voor senioren.

Ouderen uit de voormalige gemeente Steenderen zijn van harte

welkom. Tijdens deze lunch wordt er ook wat informatie verstrekt

over de mogelijkheden van een aantal organisaties. En er zal enige

vorm van vermaak zijn. Voor informatie belt u Diny Bulten,

wijkverpleegkundige Sensire: (06) 10 20 61 64.

Opruiming damesmode

Op dinsdag 19 januari komt Lancomode weer met haar jaarlijkse

opruiming naar Steenderen. Evenals voorgaande jaren zullen ze weer

koopjes bij zich hebben. Er is dan geen modeshow, enkel verkoop.

Dit alles vindt plaats in De bongerd te Steenderen om 14.00 uur.

Lezing over dementie en de omgeving

Woensdag 3 maart 2010 is er een voorlichtingsavond in De Bongerd

te Steenderen. Deze keer zal het een lezing over dementie zijn en

de betekenis van deze ziekten voor degene die er aan lijdt en

de mantelzorger. Frans van Haren, bestuurslid van Alzheimer

Nederland, afdeling Doetinchem e.o. zal deze avond verzorgen.

Nader bericht volgt.

Nordic walking

In het voorjaar van 2009 is een nordic walkinggroep gestart op de

maandagavond. Inmiddels zijn we gestopt met lopen. De week na

Pasen (12 april) wordt er weer gestart. De eerste keer meewandelen

is kosteloos, daarna wordt een bijdrage per keer gevraagd.

Voor meer informatie en opgave Ineke Bijsterbosch: (06) 10 68 73 20.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

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

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

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

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

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

✁



Rectificatie: De Kadokamer doet niet mee aan de Eindejaarsactie.

EINDEJAARSACTIE 2009
Van 16 november tot en met 12 december 2009 was er weer
de alom bekende EINDEJAARSACTIE georganiseerd door de
V.O.V.
Iedere klant met een kassabon van € 10,00 of meer kon zijn of
haar kassabon deponeren in de bij diverse deelnemende bedrij-
ven staande innamebussen. Duizenden en nog eens duizenden
kassabonnen werden ingeleverd, zelfs het aantal van vorig jaar
werd ruimschoots gehaald.
Maar liefst 8 straten vielen in de prijzen en 8 gezinnen hadden de hoofdprijs t.w.
een grote tas gevuld met producten van alle deelnemende bedrijven, een waar-
debon van € 15,00 te verzilveren bij alle deelnemende bedrijven en een prachti-
ge bos tulpen.
Ook de „BUREN” met dezelfde postcode als de hoofdprijswinnaar van de straat
vielen in de prijzen, een waardebon van € 15,00 en een prachtige bos tulpen was
hun deel.
Maar liefst 140 prijswinnaars waren op de gezellige kerstmarkt aanwezig om uit
handen van de organisatie van de EINDEJAARSACTIE hun prijs in ontvangst te
nemen. Na afloop nog een „LANG ZAL ZE LEVEN” verzorgd door de muzikale be-
geleiding van „EDUVA”. Eduard ten Have, bedankt!
Ook bedanken wij alle 57 deelnemende bedrijven die deze actie hebben moge-
lijk gemaakt.

Wilbert Grotenhuys
Carmen Rondeel
Monique Norde

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

OPRUIMINGOPRUIMING
50%  KORTING
HALVE PRIJZEN

op dames- en heren wintermode

(m.u.v. nieuwe truien en vesten)

Weeversdrukkerij
Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C O M M U N I C A 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

GG EE RR II CC HH TT   AA DD VV EE RR TT EE RR EE NN
II NN   DD EE   AA CC HH TT EE RR HH OO EE KK

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl

ww ww ww .. ww ee ee vv ee rr ss .. nn ll

II NN FF OO RR MM EE EE RR   NN AA AA RR   DD EE   VV EE LL EE
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Contact Bronckhorst Noord
Verspreidingsgebied Vorden, Kranenburg, Wichmond, Linde,
Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden, Mossel, Veldwijk

Contact Bronckhorst Midden
Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg, Steenderen, Baak,
Bronkhorst, Olburgen,Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en
Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noordink, Oosterwijk

Contact Bronckhorst Zuid
Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo, Eldrik, Hoog en Laag
Keppel, Velswijk, Halle, Halle Heide, Slangenburg, Overstegen,
IJzevoorde, Veldhoek en Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,
Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi, Halle Nijman, Heurne

Contact Ruurlo
Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek, de Bruil, Barchem

Contact Warnsveld
Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten, Warken, Boggelaar

E.L.N.A.
Verspreidingsgebied Lichtenvoorde, Harreveld, Mariënvelde,
Lievelde, Vragender, Zieuwent

Groenlose Gids
Verspreidingsgebied Groenlo, Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle,
Hupsel, Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest, Eefsele, Het
Broek

Achterhoek Vakantiekrant
Verspreidingsgebied Geheel toeristische Achterhoek,
via afhaalpunten, o.a. hotels, restaurants, café’s, campings,
VVV’s, vakantieparken, etc.

www.WebPaper.nl



1

2. Kranenburg, renovatie R.K. kerk.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 29 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

3. Nieuwe uniformen Concordia.
Links met microfoon: voorzitter
Wim Barink

2
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H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 1 van
4 januari 2010 

t/m 9 januari 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN



Deze dames waren werkzaam in Vor-
den in team de Molenwijk. De dames
hebben heel wat jaren trouwe dienst

bewezen, alle twee ongeveer 25 jaar!
Dat is niet niks en via deze weg bedan-
ken wij hun voor al hun inzet van de

afgelopen jaren! Wij wensen hun alle
goeds toe en geniet van jullie wel ver-
diende vrije tijd. 

Collega's Sensire Vorden Team Molen-
wijk.

Aan het einde van het jaar 2009 hebben we afscheid genomen van onze
collega's Diny Wagenvoort en Riet Kosse.

Bruidegom Ab schrijft ook in die tijd
naast zijn werk, toen nog bij Reesink
in Zutphen, al voor de krant."Ja in ons
gezinnetje stond altijd de typemachi-
ne 's avonds op de tafel, waar ik dan de
diverse verhaaltjes op typte. Eind ja-
ren vijftig begon ik al te schrijven voor
het Contact en dat doe ik nog steeds,
met veel plezier. Alle Contacten heb ik
bewaard, stapels lagen er op zolder in
de tijd dat we op het Wiemelink 35
woonden. Ook alle voetbalkrantjes
van VV Vorden lagen daar, want daar
stonden de wedstrijdverslagen in van
Vorden 1. Vanaf mijn 17e voetbalde ik
in het eerste elftal van Vorden 1. Prach-
tige tijden, zeker toen we in april 1963
kampioen werden. Het bijzondere was
dat ook de vrouwen van de voetballers
altijd aanwezig waren bij de wedstrij-
den en natuurlijk de kinderen."

Tegenwoordig is ook Dinie actief be-
trokken bij het Contact. " Ik zorg er-
voor dat er bij de diverse verhalen van
Ab een foto komt. Ik maak bij de men-
sen thuis en bij de diverse activiteiten
die er zijn in Vorden de foto's. Erg leuk
om te doen, maar je ziet om zelf op de
foto te gaan is een heel ander verhaal."

Bruid en Bruidegom zijn 68 en 71 jaar
oud en zijn allebei nog erg sportief. "'s
Zomers zwemmen we iedere dag in
het buitenbad in de Dennen te Vor-
den, zo vertelt Ab. Wat een prachtige
plek om te kunnen zwemmen en om
naderhand even in de zon te zitten.
We waren vroeger allebei bij de water-
polovereniging Vorden '64 actief. Zelf
heb ik gekeept en Dinie was een fana-
tieke verdedigster bij het waterpolo-
spelletje. We hebben heel wat uren, sa-
men met onze kinderen, op het zwem-
bad doorgebracht.

Dat naast het zwemmen voetballen
een favoriete bezigheid is geweest en
nog steeds is blijkt wel uit het feit dat
er nog steeds 3 Velhorsten actief aan

het voetballen zijn. "En, zoals de mees-
te mensen wel weten die ons kennen,
zijn we grote fans van FC Twente. We
hebben al een tijdlang een seizoen-
skaart bij de Tukkers in Enschede en
natuurlijk genieten we dit seizoen van
de goede prestaties van het team. " Als
ze nu niet kampioen worden, eet ik
mijn seizoenskaart op", aldus een opti-
mistische Ab.

Ook Dinie is erg actief. Twee keer in de
week is ze in het sportcentrum aan
het fitnessen en heeft ze een tijdlang
iedere week aan Nordic Walking ge-
daan."Naast het sporten ben ik ook
vrijwilliger bij de Zonnebloem. Het is
fijn om wat te kunnen betekenen voor
andere mensen. Samen met een aan-
tal andere mensen organiseert Dinie
de zomerfeesten in Vorden."Het is al-
tijd veel werk en vlak voor de aanvang
vaak hectisch, maar we bezorgen de
mensen in Vorden en uit de omgeving
een plezierige tijd. 

Er zijn altijd heel veel mensen op de
been om de braderie te bezoeken en
alle andere activiteiten die er plaats-
vinden. De voorbereidingen en de ver-
gaderingen zijn altijd erg plezierig en
maken dat ik het leuk vind om hier
aan mee te helpen. 

Een keer in het jaar organiseert Dinie
de collecte voor het Beatrix fonds. Dat
doet ze nu al meer dan vijfentwintig
jaar. "Ik vind het prachtig werk en ge-
lukkig kan ik nog steeds genoeg men-
sen werven die willen lopen met de
collectebus. Het is echter wel moeilijk
om iemand te vinden die de collecte
van me over wil nemen. Maar zolang
ik het nog kan doen blijf ik me er
graag voor inzetten."

Een druk en actief leven heeft het
bruidspaar. Ze zijn nog goed gezond
en hebben wel de nodige ups en
downs meegemaakt. Ze wonen weer

Maar deze kent u vast en zeker!

Ab en Dinie Velhorst 50 jaar getrouwd

Over hoe hun eerste ontmoeting tot stand kwam vertelden zij het volgen-
de:
In de zomer van 1957 zei de ene Ab tegen de andere Ab tijdens een dans-
avond in Borculo : "Die rooie krullebol die daar danst breng ik vanavond
naar huis". En dat gebeurde ook en nu zijn Ab en Dinie Velhorst al vijftig
jaar getrouwd. "Ik had net mijn Mulo diploma gehaald en genoot van de
diverse feestjes en dansavonden toen ik Ab leerde kennen, vertelt de
bruid, die na het gesloten huwelijk 50 jaar geleden haar geboorteplaats
Borculo verliet en in Vorden kwam wonen.

"Dat was in het begin wel even wennen, want ik kwam uit een gezin met 5
kinderen en ik was de oudste en hielp overal met mee. In Vorden woon-
den we in het begin bij mijn schoonouders aan de Burg. Galleestraat, dat
toen nog een zandpad was. Later hadden we onze eigen kant in het huis.
Onze oudste zoon Luc werd al in 1960 geboren en had ik het daar druk
mee. Dochter Marieke is daar in 1963 ook geboren maar na de geboorte
van zoon Ab in 1966, kon het gezin verhuizen naar een eengezinswoning
aan het Wiemelink "

op het stekje waar ze in het begin van
hun huwelijk begonnen zijn. De naam
van het huis, 'Lumara' is ook genoemd
naar Luc, Marieke en Ab. Het gouden
bruidspaar maakt ook graag tijd voor
de kleinkinderen, 8 in getal. 
Naast alle werkzaamheden maken ze
graag samen wandelingen door de na-
tuur. "Het liefst in de bossen rondom
Vorden, maar we gaan ook op andere
plekken genieten van de mooie omge-
ving, vertelt Ab. Vaste prik is ook het
klootschieten. Een sport die ze samen
met een vaste schare vrienden al een
aantal jaren beoefenen. "We hopen
dat we dat nog lange tijd te kunnen
voortzetten. Jammer dat het geen
Olympische sport is", aldus het spor-
tieve paar Velhorst."

Kwaliteit verlaat Sensire

De afgelopen weken kregen de veldri-
jers overigens zware noten te kraken
en stonden er in een zeer kort tijdsbe-
stek tal van internationale wedstrij-
den op het programma. Terwijl heel
Nederland nog aan het bijkomen was
van Oudejaarsavond, was het voor
Thijs van Amerongen op Nieuwjaars-
dag al direct ‘andere koek’. Thijs: ‘Voor
mij een zeer bijzondere cross omdat
dit mijn eerste cross in het tenue van
AA-drink zou worden. Gezien het gro-
te aantal wedstrijden in een paar da-
gen was het behoorlijk druk om alle
fietsen op tijd klaar te krijgen. Dat is
met behulp van mijn neef Erik van
Amerongen, Rudi Peters en mijn va-
der gelukkig toch uitstekend gelukt.
En daar ben ik hen zeer dankbaar
voor. Veel rust voor deze cross was er
niet, ik had immers rond de Kerst nog
gereden en bovendien op 29 december
nog een cross in Loenhout (België). Dat
was mijn laatste cross in het tenue van
Vacansoleil. Het parcours in Loenhout

was door de gesmolten sneeuw erg
zwaar. Het was ploeteren en ploeteren.
Toch ging het mij vrij goed af. Ik kon
redelijk lang bij de kopgroep blijven
aanhaken. Aan het eind moest ik ter-
rein prijs geven. Toch was ik met de
uiteindelijke 14e plek best tevreden’,
zo zegt Thijs. Over de cross op Nieuw-
jaarsdag in Baal was Thijs na afloop
eveneens tevreden.

Thijs: ‘De omloop was er één van veel
baggeren en ‘stoempen’ door de mod-
der. Het kostte ontzettend veel ener-
gie. Na een vrije goede eerste lijn ging
het daarna mis. Radomir Simunek
sloeg voorin tegen de grond. Ik en met
mij nog meer rijders, konden Simonek
niet meer ontwijken en lag ik even-
eens op de grond. Gelukkig kon ik al
vrij snel weer opslaan en mijn weg ver-
volgen. Na een aantal ronden begon ik
steeds lekkerder te rijden. Echter toen
kreeg ik last van een ‘overslaand’ tand-
wiel, waardoor ik licht terugviel. Toen
het euvel was opgelost kon ik weer vol-
uit gaan. Het resultaat was een 11e
plek ! Jammer van de valpartij, anders
had er wellicht een klassering bij de
eerste tien ingezeten’, zo zegt Thijs
van Amerongen. Afgelopen zondag 3
januari reed Thijs een crosswedstrijd
in Sint Michelsgestel (nabij Tilburg).

Dat gebeurde op een met veel sneeuw
bedekt en uiterst glad parcours. Thijs:
‘Vooral veel ijsplekken in de bochten
en verder een smal spoortje om te rij-
den. Dus weinig inhaalmogelijkhe-
den. Ik behaalde een 7e plek. Gezien
mijn goede conditie op dit moment
ben ik daar niet tevreden over’, zo zegt
Thijs. Komend weekend hoopt de Vor-
denaar van valpartijen verschoond te
blijven. Dan staat in Heerlen het Ne-
derlands kampioenschap veldrijden
op het programma. Thijs: ‘Daar kijk ik
zeer naar uit. Ik zal zoals bij iedere
wedstrijd mijn uiterste best doen om
een goed resultaat neer te zetten. Ge-
lukkig heb ik momenteel geen rugpro-
blemen’, zo zegt hij. Na de NK in Heer-
len volgen nog twee wereldbeker wed-
strijden in Hoogerheide en Roubaix.
Eind januari wordt in Tabor (Tsjechië)
het wereldkampioenschap veldrijden
gehouden en ook daar zal Thijs van
Amerongen van de partij zijn.

Thijs van Amerongen 
heeft een nieuwe sponsor!
Thijs van Amerongen is een geluk-
kig mens. Vanaf 1 januari jongstle-
den maakt hij namelijk deel uit
van het AA Drink Cycling Team van
manager Michael Zijlaard, (de part-
ner van Leontien van Moorsel) en
Richard Groenendaal de oud-we-
reldkampioen veldrijden. En dat
geeft hem een goed gevoel. Thijs:
’Het contract met AA Drink loopt
tot en met het eind van dit crosssei-
zoen (eind februari). Tegen die tijd
wordt bekeken of de samenwer-
king goed bevalt en wat de verdere
mogelijkheden zijn.Heeft o.m. te
maken met het feit dat er bij dit
team op 1 april een aantal contrac-
ten met andere renners aflopen.
Daarvan is nog niet bekend of deze
wel of niet worden verlengd. Mocht
de samenwerking met AA Drink
volgende maand toch ophouden,
dan probeer ik uiteraard elders
een contract te verdienen’, zo zegt
hij. Bij het team van Michael Zij-
laard en Richard Groenendaal
staan ook de veldrijders Thijs Al en
Eddy van IJzendoorn onder con-
tract. Coureurs waarmee Thijs van
Amerongen de afgelopen jaren al
menig ‘robbertje’ op de crossfiets
heeft uitgevochten.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2

7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur (in plaats van tot 15.00 uur).

Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Deze tijden gelden zowel voor klanten

die voor één van onze producten aan de

publieksbalie komen als voor telefoon-

gesprekken hierover. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 
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Het gemeentebestuur nodigt u van
harte uit voor de nieuwjaarsreceptie
op 11 januari 2010 om 20.00 uur
(inloop vanaf 19.00 uur) in het
nieuwe gemeentehuis aan de
Elderinkweg 2 in Hengelo. Alle
inwoners, instellingen, verenigingen
en bedrijven zijn van harte welkom.
Een prima gelegenheid om in
ongedwongen sfeer onder het genot
van een hapje en een drankje elkaar
het beste toe te wensen. Tijdens de
avond is ook de verkiezing
'Vrijwilliger van het jaar' en de
huldiging van een aantal bijzondere
Bronckhorster kampioenen. 

De bijeenkomst biedt geen
gelegenheid om het nieuwe
gemeentehuis nader te bekijken!
Hiervoor is eind februari een
speciale open dag.  

Wij heten u graag van harte welkom
op 11 januari!

Met vriendelijke groet, 
Henk Aalderink, 
Burgemeester

Nieuwjaarsreceptie op 11 januari a.s.  
Komt u ook?

De gemeenteraad
heeft op 17 december
2009 de belasting-
verordeningen 2010
vastgesteld. 
De belangrijkste
nieuwe tarieven zijn:

Tarieven gemeentelijke belastingen 2010

Tarieven gemeentelijke belastingen 2010

percentage of tarief

Onroerende-zaakbelastingen 

OZB als percentage van de WOZ-waarde: 

Eigenaar woning 0,0860%

Eigenaar niet-woning 0,0916%

Gebruiker niet-woning 0,0744%

Afvalstoffenheffing

• Vast recht (ieder huishouden betaalt dit): 98,00

• Vermeerderd met de kosten per container

80 liter groene container 28,20

140 liter groene container 39,60

240 liter groene container 59,40

80 liter grijze container 56,40

140 liter grijze container 85,20

240 liter grijze container 137,40

verzamelcontainer groen afval 28,20

verzamelcontainer grijs afval 85,20

Rioolheffing gebruiker 230,00

Toeristenbelasting (alleen van toepassing voor niet-inwoners) per overnachting jaartarief per standplaats/slaapplaats

• Camping

toeristische plaats 0,64 94,85

seizoenplaats 0,64 99,84

vaste jaarstandplaats 0,64 104,45

• Mini-camping

toeristische plaats 0,64 72,96

seizoenplaats 0,64 76,80

• Hotels 1,33 133,00

Bed & Breakfast / pensions 0,81 56,70

• Kampeerboerderij / Herberg / Groepsaccommodatie                                        

met meer dan 8 slaapplaatsen 0,48 26,88

met maximaal 8 slaapplaatsen 1,07

• Groepskamperen buiten reguliere kampeerterreinen

met meer dan 8 slaapplaatsen 0,48

• Overige vakantie-onderkomens:

(woningen, zomerhuisjes, recreatiebungalows, kamerverhuur, trekkershutten, ruimten in kastelen, cottages, conferentie- en vakantieoord etc.  

met maximaal  8 slaapplaatsen) 1,07

Leges

Paspoort 50,90

Nederlandse identiteitskaart aan personen in de leeftijd t.m. 13 jaar 8,95

Nederlandse identiteitskaart aan personen in de leeftijd van 14 jaar en ouder 42,85

Rijbewijs 36,00

Reinigingsrechten (zie tarieven afvalstoffenheffing)

(alleen van toepassing voor bedrijven; tarieven worden verhoogd met BTW)

Dit jaar combineren we de kerstboominzamelingsactie wederom met een
vuurwerkafvalinzameling en vragen wij hiervoor weer de medewerking van
de schoolkinderen in Bronckhorst! Jullie ontvangen € 0,50 per ingeleverde
kerstboom. Ook voor elke volle zak vuurwerkafval, die ingeleverd wordt,
ontvang je € 0,50. De speciale vuurwerkafvalzakken worden dit jaar niet
huis-aan-huis verspreid maar zijn te krijgen bij de basisscholen en de
vuurwerkverkooppunten. Doe mee en verdien wat extra zakgeld. 
Zo voorkomen we samen zwerfvuil in onze mooie gemeente!

Op 6 januari 2010 kunnen schoolkinderen tussen 13.30 en 15.30 uur de
kerstbomen en de zakken vuurwerkafval brengen naar:

• Baak : speelplaats Bobbinkstraat

• Halle : speelplaats Abbinkskamp

• Hengelo (Gld) : parkeerplaats gemeentehuis, Raadhuisstraat

• Hoog-Keppel : zwembad Hessenhal, Monumentenweg

• Hummelo : parkeerplaats, Dorpsstraat 1

• Keijenborg : parkeerplaats tegenover kerk, Pastoor Thuisstraat

• Steenderen : Burgemeester Buddinghplein

• Toldijk : nabij speeltuin, Russerweg

• Velswijk : speelplaats de Boomgaard

• Voor-Drempt : parkeerplaats Dorpshuis, Kerkstraat 86

• Vorden : gemeentewerf, het Hoge 65A

• Wichmond : evenemententerrein, Baakseweg

• Zelhem : stationsplein en gemeentewerf Kampweg 2

Door de grootte van de gemeente kunnen wij niet voorkomen dat in sommige
gevallen de afstand die de schoolkinderen moeten aflegggen wat groot is.
Wellicht zijn in deze situatie ouders bereid hun kinderen te helpen.

Kerstboom- en vuurwerkafval-

inzameling op 6 januari  

Jeugd van Bronckhorst kom helpen en

verdien een extra zakcentje

Voor een eigen woning

betaalt u onroerende-

zaakbelasting



U dient een aanvraag in om een
kapvergunning, u wilt een uitkering
aanvragen of een café beginnen en
hebt een vergunning op grond van
de Drank- en Horecawet nodig, u
verzoekt de gemeente om subsidie
voor het realiseren van een project...
Voor al deze zaken moet u een aan-
vraag indienen bij de gemeente. Een
van de bestuursorganen van de ge-
meente (in de meeste gevallen b en
w, soms de burgemeester of de ge-
meenteraad) moet dan een beslis-
sing nemen op uw aanvraag. 

Nadat u de aanvraag gedaan hebt,
moet u wachten totdat het bestuurs-
orgaan een beslissing neemt en aan
u bekendmaakt. In veel gevallen
staan in de van toepassing zijnde
wet termijnen waarbinnen het
bestuursorgaan een beslissing moet
nemen. Als er geen wettelijke
termijn is, dan geldt een redelijke
termijn. Wat redelijk is, hangt af van
de soort beslissing. Soms is dat
binnen enkele weken, soms kan dat
maanden zijn. De Algemene wet
bestuursrecht zegt dat de redelijke
termijn in elk geval voorbij is als na
het indienen van de aanvraag acht
weken verstreken zijn. 

Het komt voor dat een bestuurs-
orgaan niet op tijd een beslissing
neemt op uw aanvraag. Dat is vaak
erg vervelend. Als het nemen van
een beslissing te lang duurt naar 
uw zin, dan hebt u de mogelijkheid
om tegen het niet (tijdig) nemen 
van een beslissing een bezwaar- 

of beroepschrift in te dienen. Sinds 
1 oktober 2009 geldt de Wet dwang-
som en beroep bij niet tijdig beslis-
sen. Deze Wet biedt u nog een
mogelijkheid om een bestuurs-
orgaan op tijd te laten beslissen op
uw aanvraag.

Wat kunt u met de Wet dwangsom
en beroep bij niet tijdig beslissen?
Als u niet op tijd een beslissing krijgt
op uw aanvraag, dan kunt u het
bestuursorgaan dat de beslissing
moet nemen in gebreke stellen en
om een dwangsom vragen. Als het
bestuursorgaan dan twee weken na
de in gebreke stelling nog geen
beslissing heeft genomen, dan heeft
u recht op een dwangsom voor elke
dag dat het bestuursorgaan de
beslistermijn na die twee weken
overschrijdt. De eerste twee weken
is de dwangsom € 20,- per dag, de
tweede twee weken € 30,- per dag
en de derde twee weken € 40,- per
dag. Een dwangsom bedraagt
maximaal dus € 1.260,-. 

Direct beroep instellen
Als u een bestuursorgaan in gebre-
ke hebt gesteld en twee weken
daarna is er nog geen beslissing,
dan kunt u rechtsreeks beroep
instellen bij de bestuursrechter. 
U hoeft dan niet meer, zoals nu het
geval is, eerst bezwaar te maken
tegen het uitblijven van een beschik-
king. Verklaart de rechter het
beroep gegrond, dan moet het
bestuursorgaan alsnog binnen twee
weken beslissen. De rechter kan
daarbij een, waarschijnlijk hogere,
dwangsom opleggen aan het
bestuursorgaan als het niet voldoet
aan de uitspraak van de rechter. 

Opschorten beslistermijn
Een bestuursorgaan moet een goed
afgewogen beslissing nemen op uw
aanvraag. Vaak zijn bij het nemen
van een beslissing ook belangen van
anderen gemoeid. Daarom kan er in
bepaalde gevallen meer tijd nodig
zijn om een beslissing te nemen.

Een bestuursorgaan kan dan ook de
beslistermijn verlengen, bijvoor-
beeld als er nog aanvullende
informatie of externe adviezen nodig
zijn. Ook kan er sprake zijn van
overmacht, waardoor het bestuurs-
orgaan niet op tijd een beslissing
kan nemen. De overheid moet u dat
meedelen. Ook kan een bestuurs-
orgaan met u afspreken binnen
welke termijn u wel een beslissing
krijgt. 

Beslissingen op bezwaar
Voor het nemen van een beslissing
op bezwaar gold een termijn van tien
weken, met de mogelijkheid om
deze termijn met vier weken te
verdagen. Omdat deze termijn in
veel gevallen te kort bleek, heeft de
wetgever deze termijn verlengd. U
moet nu een beslissing op bezwaar
krijgen binnen twaalf weken nadat u
het bezwaarschrift hebt ingediend.
Het bestuursorgaan kan deze
termijn met vier weken verdagen.
Eventueel kan dit, in overleg met u,
nog langer zijn, bijvoorbeeld als 
nog nader onderzoek nodig is, er
adviezen van anderen moeten
komen of als er belangen van
derden in het geding zijn. Nadat de
termijn voor het nemen van een
beslissing op bezwaar voorbij is,
hebt u, nadat u het bestuursorgaan
in gebreke hebt gesteld en er twee
weken voorbij zijn, nu ook de
mogelijkheid om rechtstreeks in
beroep te gaan bij de bestuurs-
rechter (zie ook onder 'Direct
beroep instellen').

Voorlopige voorziening
Kunt u niet wachten op een
beslissing op uw bezwaar, dan 
kunt u bij de voorzieningenrechter
bij de rechtbank een voorlopige
voorziening vragen. Dit kan al
tegelijk met het indienen van het
bezwaarschrift. Meer informatie
over het maken van bezwaar vindt u
op www.bronckhorst.nl � Infobalie
� Digitaal loket � Snel naar �
Folders.

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
Overheid moet binnen de termijnen beslissen over uw

aanvraag

Alleen ga je sneller, samen kom je
verder: dat is de insteek waarmee
zeven gemeenten, vijf woning-
corporaties en de provincie Gelder-
land op 18 december de intentie-
verklaring ondertekenden om te
komen tot een regionale woonvisie.
De regio Achterhoek krijgt in de
toekomst te maken met een
afnemende bevolkingsgroei. Dit
heeft gevolgen voor de woning-
markt. Het optimaal benutten van 
de kansen en het voorkomen van 
de negatieve effecten zijn de twee
belangrijkste redenen om samen
een regionale woonvisie op te
stellen. Ook willen de onder-
tekenaars de verantwoordelijkheid
nemen om elkaar niet te becon-
curreren, maar juist samen van de
Achterhoek een sterke regio maken. 

Gevolgen afnemende
bevolkingsgroei
Ook de regio Achterhoek zal in de
toekomst te maken krijgen met
afnemende bevolkingsgroei. Dat is
niet altijd een slechte ontwikkeling.
Een meer ontspannen woningmarkt
biedt meer keuzevrijheid voor
mensen. Ze hebben meer te kiezen
en maken een omslag naar kwali-
teit. De minst gewilde woningen

kunnen dan leeg komen te staan.
Aan de andere kant betekent een
dalend aantal inwoners een vermin-
derd draagvlak voor voorzieningen
en tast daarmee de leefbaarheid in
gemeenten aan. De woonvisie gaat
daarom in op de kwaliteit van de be-
staande woningen in onze regio. 
Wat moet er gebeuren om die zo
toekomstbestendig mogelijk te
maken. Een afnemend aantal
inwoners wil nog niet zeggen dat er
geen nieuwe woningen nodig zijn. De
huishoudensgroei zet nog even door
omdat mensen met steeds minder
mensen in een huis gaan wonen. De
woonvisie gaat daarom ook in op de
behoefte aan nieuwbouw. Omdat

niemand in de toekomst kan kijken,
zal de regionale woonvisie verschil-
lende scenario's naast elkaar
presenteren. 

Samenwerking
De volgende overheden en woning-
corporaties werken de komende
maanden samen met adviesbureau
Atrivé aan de visie: gemeente
Aalten, Bronckhorst, Berkelland,
Doetinchem, Oost-Gelre, Oude
IJsselstreek en Winterswijk,
woningcorporaties Pro Wonen, Sité,
Woningstichting Dinxperlo, 
De Woonplaats, Wonion en provincie
Gelderland (zie foto).

Gezamenlijke visie op wonen in de Achterhoek

In kaart brengen van gevolgen afnemende bevolkingsgroei

voor woningmarkt

Op naar de gemeenteraadsverkiezingen ...

nog 8 weken te gaan

CDA
De agrariër beheert al het overgro-
te deel van het landelijke gebied.
Niet de overheid. We zouden als
overheid moeten stimuleren dat
steeds meer agrariërs dit beheer
voortzetten. Dit kan als er een
eerlijke beloning tegenover staat.
Het CDA heeft in het verkiezing-
programma dan ook voorstellen
opgenomen om groen blauwe
diensten te ontwikkelen. Voor de
stoppende bedrijven kan dit
mogelijk een alternatief geven het
prachtige landschap van ons in
stand te houden.

D66
Beheer van het landelijk gebied
kan heel goed samen gaan met
agrarisch ondernemen. Sleutel-
woorden zijn hierbij kleinschalig-
heid, innovatie en kwaliteit.
Agrariërs zoeken steeds vaker
verbreding door verkoop van
streekproducten of activiteiten in
recreatie, zorg, duurzame energie
of natuurbeheer. D66 vindt dit een
goede ontwikkeling en wil kansen
scheppen voor mensen om hun
talenten te benutten en kennis toe
te passen. Binnen dit kader kunnen
agrariërs als deskundige beheer-
ders van de grond in hun omgeving
acteren.

GBB
In onze visie is de grondeigenaar
de beheerder. Ook daarbij geldt dat
de gemeente slechts dienstverle-
nend en voorwaardenscheppend
dient bezig te zijn. De gemeente
kan waar zij zelf optreedt als
grondeigenaar daarin een
voorbeeld functie zijn. Goede
communicatie is daarbij zeker een
absolute noodzaak. Afdalen naar
de burger en communiceren op
hetzelfde niveau van een goede
eigenschap getuigen.

GroenLinks 
Ons kleinschalig landschap is van
oudsher gevormd door boeren. Dit
ging vanzelfsprekend en met oog
voor de natuur. In onze huidige tijd
wordt beheer van het landschap via
aparte subsidies geregeld.
GroenLinks wil dat landschaps-
beheer weer een volwaardig deel

van de agrarische bedrijfsvoering
wordt. Dit kan prima door boeren
worden uitgevoerd en wordt dan
een vast onderdeel van hun
inkomen. Hierbij willen we wel dat
de overheid een toeziend oog blijft
behouden.  

PvdA
Bronckhorst heeft veel buitenge-
bied, dat deskundig en kwalitatief
goed beheerd moet worden. De
agrarische bedrijfstak kan daar
een goede rol bij spelen. 
‘’t Onderholt’ doet dat al samen
met andere organisaties natuur-
en landschapsprojecten. De PvdA
wil agrarische bedrijven – als ze
passen binnen onze landschappe-
lijke en milieu-uitgangspunten –
(financieel) steunen als deze
nevenactiviteiten willen ontwikke-
len. Zo willen wij er voor zorgen dat
agrariërs een steeds grotere rol
kunnen vervullen bij het beheer
van het platteland.

SGP-ChristenUnie
Realiteit is dat agrariërs reeds een
groot gedeelte van het buiten-
gebied beheren, het is immers hun
bezit! Dat kan worden uitgebreid
met een openbaar deel. Er is mate-
rieel en kennis bij de agrariërs
aanwezig. Via de gecombineerde
opgaaf kan men de te beheren
oppervlakte aangeven. De vergoe-
ding kan dan via bedrijfstoeslag
worden uitbetaald. Agrariërs
kunnen hiertoe niet worden
verplicht. De gemeente stelt de
regels op en toetst. De gemeente
moet de beheerstaak ook zelf
kunnen toepassen.

VVD
90% van wat we nu landschap en
natuur noemen had en heeft een
economische functie, zoals
weiland, akkerland, productiebos
en veekering. Dit in stand houden
met museumlandbouw is
onbetaalbaar. Het toekomstige
landschap is het resultaat van de
economische functies die we nu
toestaan. Geef ruimte voor nieuwe
functies van het landschap en
schaf de kapvergunningen af.
Natuur en landschap tot vijand.

Stelling

Reacties

De agrariër moet de rol van
beheerder van het landelijk gebied 
van de lokale overheid ovenemen.

Kijk voor meer informatie op: www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Bestuur en organisatie � Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Verkiezingskalender 2010

• 28 januari en 25 februari: jongeren als speciale gast bij de
raadvergadering 

• 30 januari: gezamenlijk plakken campagneposters
door politieke partijen

• begin februari: speciale bijlage in Contact, waarin
partijen hun programma toelichten

• 17 februari: verspreiding kiezerspassen
• 24 februari: verkiezingsdebat 

• 3 maart: gemeenteraadsverkiezingen



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. 

De kanteling van de WMO heeft te
maken met een verandering in het
verstrekken van voorzieningen. Het
is een project dat mensen wil geven
wat ze nodig hebben en niet alleen
waar ze recht op hebben. Meneer
Jansen die een scootmobiel vraagt,
is beter geholpen als ook gekeken
wordt naar: hoe zorgen we voor
vaardigheid in het verkeer, zijn er
veilige routes naar de winkels, is

deze voorziening het beste antwoord
op de wens mobiel te zijn? Het is dus
belangrijk om de juiste vraag te
stellen. De gemeente is hiermee aan
de slag gegaan via het project WMO:
De Kanteling.

Sinds de Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO) in 2007 is
ingevoerd, is er veel ervaring opge-
daan met de uitvoering hiervan en

zijn er tal van nieuwe ontwikkelin-
gen. Zo is de AWBZ volop in veran-
dering en worden op het terrein van
werk, inkomen en scholing budget-
ten ingezet om meedoen te bevorde-
ren. Alle ontwikkelingen zijn gericht
op het (blijven) meedoen van inwo-
ners en cliënten. Dat betekent veel
voor de manier waarop voorzienin-
gen worden ingezet.

Wat is De Kanteling
Naast (individuele) voorzieningen -
vervoersvoorzieningen, huishoude-
lijke hulp, woonvoorzieningen, ge-
handicaptenparkeerkaart - is de in-
zet van algemene voorzieningen zo-
als welzijn, vrijwilligerswerk, inko-
mensondersteuning en mantelzorg-
ondersteuning belangrijk. Ook infor-
mele netwerken spelen een belang-
rijke rol. Deze nieuwe manier van
werken met als vertrekpunt de
vraag, de leefomgeving en de net-
werken van de cliënt, noemen we De
Kanteling. Hoewel De Kanteling een
begrip is vanuit de WMO raakt het
alle beleidsterreinen waar meedoen
aan de samenleving centraal staat.
Voor De Kanteling is een projectplan
opgesteld dat afgelopen najaar door
b en w is goedgekeurd. 

Samen en niet alleen
Het is alleen mogelijk goede en
praktische oplossingen te bedenken
als je het leven van mensen als uit-

gangspunt neemt. En dat leven heeft
op meer dan één beleidsterrein
betrekking, dus samenwerking
tussen verschillende gemeentelijke
afdelingen en andere organisaties is
logisch. De link met vergunningen
voor (ver)bouw is een veelvoorko-
mende, maar ook de link met (de
inrichting van) de openbare ruimte is
een duidelijke. Er zijn daarnaast 
10 tot 15 maatschappelijke organi-
saties betrokken bij De Kanteling.

Proeftuin
Om te oefenen met deze nieuwe
manier van werken komt er een
soort proeftuin waarin bij wijze van
test voor 15 cliënten van de gemeen-
te nieuwe arrangementen gemaakt
worden. Een arrangement is een
pakket van voorzieningen en

activiteiten dat ervoor zorgt dat
iemand mee kan blijven draaien in
de maatschappij. Het doel van deze
test is te oefenen met het beter
boven tafel krijgen van de behoeften
die mensen hebben. Daarnaast
wordt zo bekeken hoe de samen-
werking verloopt. Uiteindelijk wordt
in kaart gebracht wat de kracht van
een persoon is, wat de kracht van
zijn omgeving is en welke onder-
steuning iemand nodig heeft. 

Meer informatie
Voor meer informatie over WMO: De
kanteling kunt u contact opnemen
met mevrouw R. Lenselink. U kunt
haar bereiken via het centrale
telefoonnummer van de gemeente
(0575) 75 02 50.

De Kanteling: WMO op een andere manier 

Van verstrekking voorzieningen naar verduidelijking hulpvraag

Voorbeeld 
Een dame van 84 jaar kan niet
meer zelf haar huishouden doen.
Haar man heeft haar altijd goed
geholpen maar is vrij plotseling
overleden. De kinderen sturen
aan op opname in een verzor-
gingshuis. Na het verhelderen van
de vraag blijkt dat mevrouw heel
graag in haar huis wil blijven
wonen en dat dit met de juiste
ondersteuning ook prima kan.
Naast hulp bij het huishouden
ontvangt mevrouw regelmatig
bezoek van een vrijwilliger van de
vrijwillige hulpdienst. Die schakelt
zonodig een klusjesman in voor
kleine reparaties. Daarnaast heeft
de vrijwilliger mevrouw weten 
te 'koppelen' aan een andere
weduwe. De twee dames eten en-
kele keren in de week samen. De
kinderen komen in de weekeinden
en verzorgen de was. En ook de

buren laten zich niet onbetuigd, 
zij nemen af en toe een boodschap
mee en zetten trouw de kliko aan
de straat. Momenten die altijd
goed zijn voor een praatje.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), De Heurne 30, aanbrengen van permanente reclameaanduidingen, mevrouw 

B. Buunk-Berenpas

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 
• Drempt, Zomerweg 40, veranderen woning
• Hummelo, Zelhemseweg 17A, plaatsen erker
• Steenderen, Hoge Wesselink 8 en 10, bouwen bedrijfshal
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 3, plaatsen dakkapel
• Vorden, Almenseweg 3, bouwen bijgebouw
• Vorden, De Laegte 14, bouwen carport
• Vorden, Zutphenseweg 99, inpandig verbouwen timmerwerkplaats
• Zelhem, Hummeloseweg 22, bouwen woning
• Zelhem, Huusakker 11, bouwen woning met garage
• Zelhem, Schaepmanstraat 7, verbouwen garage

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 23 december 2009:
• Zelhem, carnavalsoptocht met start en finish bij dorpshuis D'n Draejer, 13 februari 2010 van

13.00 tot 14.30 uur, carnavalsvereniging De Doldraejers
• Bronckhorst, estafetteloop van Nijmegen naar Enschede (Batavierenrace), afsluiten gedeelte

Wolfersveenweg, 24 april 2010, organisatiecommissie Batavierenrace

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 21 december 2009:
• Hengelo (Gld), Torenzicht 14, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Zomervreugdweg ong., gedeeltelijk vernieuwen schuur
• Zelhem, Nijverheidsweg 16, vergroten woning, verleend met toepassing van artikel 50 lid 3 van

de Woningwet 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 21 december 2009:
• Drempt, Roomstraat 29, verbouwen woning
• Vorden, Industrieweg 17, bouwen bedrijfshal
Verzonden op 22 december 2009:
• Halle, Bielemansdijk 17, bouwen woning, verleend met toepassing van artikel 19 lid 2 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Keijenborg, Sint Bernardusstraat 2, vervangen buitenkozijnen en gevelbekleding

Verleende vergunningen

• Steenderen, Covikseweg 7, vergroten afsluiterstation ten behoeve van aardgastransport
• Steenderen, Nijverheidsweg 6, plaatsen ombouw om technische installatie
• Vorden, Zutphenseweg 29, verbouw stallingsruimte en wijzigen opslagruimte
• Vorden, Zutphenseweg 93, vergroten woning

Gedoogbeschikking
Verzonden op 22 december 2009:
• Zelhem, Kattekolkweg 1, bouwen woning

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 21 december 2009:
• Vorden, Netwerkweg 12, bouwen bedrijfshal

Drank- en horecawet (art. 3)
Verzonden op 23 december 2009:
• Zelhem, vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting

Velswijkweg 50, G.J.H. Kramp

Sloopvergunningen 
Verzonden op 21 december 2009:
• Diverse locaties in de gemeente Bronckhorst, algemene vergunning voor 2010 voor het

projectmatig verwijderen van asbesthoudende materialen die worden aangetroffen in en om
woningen van woningcorporatie ProWonen

Verzonden op 22 december 2009: 
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 5, gedeeltelijk slopen woning

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, tijdens de 38e Batavierenrace op 24 april 2010 is de Wolfersveenweg, tussen de

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

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

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
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). 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 gemoti-
veerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening. 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-
zieningenrechter 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.



Openbare bekendmakingen

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 21 december 2009:
• Zelhem, Papaverstraat 56, vergroten woning
Verzonden op 22 december 2009:
• Drempt, Zomerweg 19A, plaatsen acht lichtmasten

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 23 december 2009:
• Zelhem, Ruurloseweg 25, uitbreiden bedrijfsruimte

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 22 december 2009:
• Vorden, Hamminkweg 5, vernieuwen en vergroten garage/berging

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

Een 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.

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

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluit (art. 14a Monumentenwet en afd. 3.4 Awb)
Van 7 januari t/m 17 februari 2010 ligt tijdens openingstijden het volgende ontwerpbesluit voor
een ieder ter inzage in het gemeentehuis: 
• Vorden, Kerkstraat 4, aanvraag monumentenvergunning voor het aanpassen van het interieur

van de Protestantse kerk

Zienswijze indienen?
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 18 februari 2010. 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. U kunt zich hiervoor melden bij de
publieksbalie of bellen met ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. 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

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Hoetinkhof 265, plaatsen van twee tuinhuisjes, ontheffing van de aan de grond gegeven

bestemming, geldend bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' 

De bouwplannen liggen van 7 januari t/m 17 februari 2010 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centra-
le telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl 
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het plan naar keuze,
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

DDDééé   bbbllloooeeemmmeeennn---
aaacccttt iiieee    ooommm   uuuwww
vvveeerrreeeennniiigggiiinnnggg
ooofff    ccc llluuubbbkkkaaasss

ttteee    ssspppeeekkkkkkeeennn...
VVVoooooorrr    mmmeeeeeerrr    iiinnnfffooo:::

wwwwwwwww... tttuuulllpppeeennnaaacccttt iiieee ...nnnlll

Slank het nieuwe jaar in!

Doelgerichte vetverbranding in de buikzone, 
een strakkere buik en een verbeterde huid.  

Dit alles kan met de revolutionaire Slim Belly®.

*Tijdens ons onderzoek in mei/juni 2009 konden de 
194 deelnemers hun buikomvang gemiddeld met
8.9 cm verminderen. (min. 3 cm, max. 18 cm)

Meld u nu aan voor de Slim Belly® cursus!
Cursusduur 4 weken. 
3 afspraken per week á 30-40 minuten. 
Deelnamebijdrage 19,90 euro/week.

Bel nu en reserveer een deelnameplaats! 
(maximaal 50 deelnemers per cursus)

Strada Sports Vorden
Overweg 16
7251 JS Vorden
T 0575 55 34 33
F 0575 55 43 48
www.stradasports.nl

3maanden sporten
voor de prijs van 2

         

8.9

Een plezierige overgang
van uw overgangsconsulente

José la Croix
Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575-560381

www.overgangsconsulente.com

Weten wat Reiki voor u kan betekenen?
Kom naar de GRATIS informatie-avond op 
dinsdag 12 januari van 20.00 tot 21.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28.

Happy New Year!

Happy Hour
SHELL station Groot Jebbink

Elke woensdag, vrijdag en zaterdag van 

13.30-14.30 uur zal een van onze service-

medewerkers op het voorterrein aan-

wezig zijn om extra service te verlenen 

aan u, zoals;

* hulp bij het tanken

* ramen van de auto reinigen

* olie peilen

* bandenspanning opmeten

Rondweg 2 - Vorden

Eindelijk echt 

    tijd  
       gevonden

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl 
of bel 070-3649500



BIJ ONS BENT U ALTIJD V.I.P.

• Alle abonnementen zijn altijd inclusief:
- onbeperkt gebruik maken van alle sportfaciliteiten

 - koffi e/ thee en sport energy
 - zonnebank

- luxe sauna
 - kinderopvang
 - squash

• 7 dagen per week geopend
• Ruim aanbod groepslessen
• Nieuwste fi tness apparatuur en spinning fi etsen
• Gratis spreekuur fysiotherapeut
• Exclusief Slim Belly centrum
• Squash instuif & competitie
• Strada Sports leden zwemmen bij sport 

en recreatiecentrum de Beemd in lochem 
 voor slechts € 1,-

In september 2009 is Strada 
Sports Vorden geheel verbouwd.
Wij zijn er klaar voor u doelen te 
realiseren.

Strada Sports wenst u een 
geweldig en sportief 2010!!

Open week van zaterdag 9 januari 
tot en met vrijdag 15 januari

Bij inschrijving  in deze week kan uw 
voordeel oplopen tot maar liefst € 100,-

U krijgt o.a. een complete lichaamsanalyse 
en betaald pas vanaf februari uw contributie
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Aan een dergelijke overdracht zijn na-
tuurlijk wel bepaalde voorwaarden
verbonden. ‘De kerk mag op straffe
van 10.000 euro per dag niet gebruikt
worden als nachtclub of bordeel’, zo
merkte notaris Klein Burink op. Zo te
horen zal het ook niet zover komen !
Nadat de overdracht met een ferme
handdruk was bezegeld sloot Bart
Hartelman, voorzitter van de Stich-
ting Vrienden van de Kerk op de Kra-
nenburg een huurovereenkomst met
de Stichting Oude Gelderse Kerken.
Daarmee is ook de toekomst van het
Heiligenbeeldenmuseum, dat door de
‘Vrienden ‘ wordt geëxploiteerd, veilig
gesteld. Het museum is in 2008 er-
kend en geregistreerd als nationaal
museum.

De door de bekende Roermondse ar-
chitect Pierre Cuypers gebouwde Pa-
duakerk is zijn oudste nog bestaande
kerk in ons land. Het gebouw vormt
een markant voorbeeld van religieus
erfgoed met een rijke historie. Het
Rijksmonument is bovendien gelegen
in een waardevol cultuurlandschap.
De nieuwe eigenaar Stichting Oude
Gelderse Kerken (SOGK) is de organisa-
tie voor Gelders Monumentaal religi-
eus erfgoed. Zij beheert in Gelderland
al zes historische kerken en een syna-
goge. Voor de meeste kerkgebouwen is
een passende bestemming gevonden.
Daarnaast vinden in alle kerkgebou-
wen van de SGOK nog regelmatig of
incidenteel erediensten plaats.

Prof dr. Erik de Gier, voorzitter SGOK:
‘Wij verwerven met deze aankoop de
eerste kerk met een Rooms- katholieke
signatuur. Het was een lange aanloop
alvorens wij tot deze aankoop konden
overgaan. Toen ik een boekje van Bart
Hartelman las over deze historische
kerk en het in de kerk gevestigde Hei-
ligenbeeldenmuseum, kwamen de on-
derhandelingen in een stroomversnel-
ling’, aldus Erik de Gier. Vervolgens
ging hij in op het belang van het in

stand houden van een historische erf-
goed. Ons doel is dan ook een herbe-
stemming van de aangekochte kerken
te vinden. Bij deze aankoop geven we
ook het Heiligenbeeldenmuseum toe-
komst. Wat het geheel zo bijzonder
maakt is, dat de kerk door Pierre Cuy-
pers is gebouwd en dat er hier in de
Kranenburg nog een aantal monu-
menten (school, koetshuis, kapellen
e.d.) staan die ook door Cuypers zijn
ontworpen.

Wij zullen als SGOK als eerste het ach-
terstallig onderhoud aanpakken en
daar waar nodig, restaureren. De over-
dracht komt op een voor ons gunstig
moment. Om verdere ‘ontkerking‘ te-
gen te gaan heeft de provincie daar
flink wat geld voor beschikbaar ge-
steld’, aldus Prof. dr. Erik de Gier. Vol-
gens de SGOK voorzitter moet het on-
der de bescherming van de Heilige An-
tonius van Padua wel goed blijven

gaan met de kerk. ‘Antonius leerde im-
mers toch ook ooit pasgeboren baby ’ s
spreken’, zo zei hij. Zeno van Dorth tot
Medler, nazaat van de familie die Pier-
re Cuypers destijds de opdracht gaf de
Antonius van Paduakerk te bouwen,
ging nader in op de beweegredenen
van de stichters.

Zij gaven de katholieken de mogelijk-
heid hun geloof uit te oefenen. Voor
een gemeenschap als Kranenburg en
omgeving was het belangrijk dat er
een kerk kwam waar kinderen werden
gedoopt, waar huwelijken werden vol-
trokken en van waaruit begrafenissen
plaats vonden. Thans is het een waar-
dig monument voor veel vrijwilligers.
Ik denk dat Judith, Josephine en Theo-
dora (stichters van de kerk) thans van
‘boven ‘ instemmend knikken bij deze
overdracht’, aldus Zeno van Dorth tot
Medler. Bart Hartelman, voorzitter
Stichting Vrienden van de Kerk op de
Kranenburg ging in op het toepasse-
lijk gezegde op deze laatste dag van
het jaar: ‘Uren, dagen, maanden vlie-
gen als een schaduw heen’. 

Bart: ‘Ik had toch echt het gevoel dat
het de laatste dag van het jaar ‘minu-
tenwerk‘ was. Gaat de overdracht nu
wel of niet door! Ambtelijke molens
werken langzaam, bisschoppelijke

molens werken tergend langzaam’, zo
sprak hij. Hij wees in dit verband op
een op 19 juni 1997 uitgebracht rap-
port waarin een opgerichte Parochiële
Adviescommissie stelde dat men het
zou toejuichen dat (nadat de Sint An-
toniuskerk inmiddels voor reguliere
diensten was gesloten) de Antonius-
kerk op een aanvaardbare wijze over-
gedragen zou worden aan een stich-
ting tot behoud van Gelderse kerken.
En dat heeft vandaag, ruim 12 jaren
later, plaats’, aldus Bart Hartelman.

‘Het locale draagvlak voor behoud van
dit monument bleek verrassend groot.
De suggestie om in deze kerk typisch
rooms erfgoed in de vorm van een Hei-
ligenbeeldenmuseum onder te bren-
gen, kwam uit de protestantse hoek
(Harry van Rijn) Voor heiligverklaring
zijn wonderen vereist. En dat juist een
protestant met dit voorstel kwam, ver-
sterkt mij in het geloof dat wonderen
inderdaad de wereld nog niet uit zijn’,
zo sprak Bart Hartelman tot grote hila-
riteit van de aanwezigen.Tot slot sprak
hij zijn dank uit richting de talrijke
vrijwilligers. ‘Zij hebben als de steun-
beren van deze onderneming gefun-
geerd. Zonder hun steun was deze
kerk tot een zielige hoop stenen ver-
vallen’, aldus Bart Hartelman.

H. Antonius van Paduakerk Kranenburg

Stichting Oude Gelderse Kerken nieuwe eigenaar

Dat er op Oudejaarsdag her en der de champagne kurken knallen is niet
zo verwonderlijk, wel dat het op de laatste dag van het jaar in de monu-
mentale H.Antoniuskerk in het buurtschap Kranenburg gebeurde. Maar
dat had een duidelijke redenen! Het vond plaats nadat de kerk voor de
somma van één euro door het Parochiebestuur van de Christus Koning-
kerk was overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken. De over-
dracht gebeurde onder het toeziend oog van notaris Henk Steven Klein
Burink uit Doetinchem, door enerzijds Prof. dr. Erik de Gier en Mariëlla
van Essen-de Wal respectievelijk voorzitter en secretaris van de SGOK en
anderzijds door Jaap Harmsen en Wilma Becker respectievelijk vice- voor-
zitter en secretaris van het Parochiebestuur van de Christus Koningkerk

Notaris Henk Steven Kleinburink legt uit.

Jaap Harmsen ondertekent overdracht.

Zeno van Dorth tot Medler vertelt over kerk en familie.

Harry van Rijn en Bart Hartelman brengen toast uit.

Het doel is om aan provinciale staten
te laten weten dat veel Achterhoe-
kers het niet eens zijn met het ver-
dwijnen van Syntus uit onze streek.
Een goede toelichting daarbij gaf de

bekende zanger Hans Keuper op za-
terdag 2 januari in de TROS-Nieuws-
show op Radio 1. 

Cor Bruggink uit Doetinchem en

Berd Westerveld uit Sinderen nemen
het voortouw voor verdere acties.
Naast de mogelijkheid om via de
computer reageren komen er acties
om 'papieren" handtekeningen te
verzamelen. Het is wel belangrijk dat
dezelfde persoon niet 2 keer tekent.
Dus wie op internet de petitie heeft
gesteund, moet dit niet nogmaals op
papier doen. Het gaat erom dat er
een eerlijk beeld komt van het naar

verwachting hoge aantal steunbetui-
gingen. Iedereen kan nu al lijsten
aanvragen via
syntusmoetblijven@hotmail.com.
Wie tijd heeft om mee te helpen aan
de acties kan dat daar ook melden.

De belangrijkste argumenten om ac-
tie te voeren zijn o.a. de volgende:
Syntus heeft het aantal treinen in de
Achterhoek verdubbeld en heeft trei-

nen en (buurt)bussen gelntegreerd
tot een dicht netwerk, waardoor de
reizigersaantallen sterk zijn geste-
gen. De slechte spoorlijn Winters-
wijk-Arnhem wordt nu eindelijk ver-
beterd. Syntus heeft daarop10 jaar
geploeterd en verdient het om einde-
lijk storingsvrij te kunnen rijden.
Syntus staat dicht bij de mensen en
is zeer betrokken bij de streek.

Meer acties voor Syntus
Syntus moet blijven, onder dit motto worden in de Achterhoek in de ko-
mende weken meer acties gehouden. Dit omdat men het niet eens is
met het feit dat de provincie Gelderland het openbaar vervoer in de
Achterhoek niet aan Syntus gunt, maar aan Arriva. Een internetactie
die al loopt heeft intussen duizenden adhesiebetuigingen opgeleverd.
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Eén van de optredende
bands was ‘Ten Years Af-
ter’ een Blues-Rockforma-
tie gevormd rondom gi-
taarvirtuoos Alvin Lee. Het
nummer ‘Goin’ home to
see my Baby’ werd één van
de hoogtepunten van het
ferstival en was voor de
band het paspoort om we-
reldwijd te kunnen toe-
ren.
In 1975 besloot Alvin Lee
solo verder te gaan, een ac-
tie waar de anderen, even-
eens virtuoos op hun in-
strument, niet blij mee
waren. Daar kwam nog bij
dat de vraag naar ‘Ten Ye-
ars After’ los van Alvin Lee
bleef bestaan. 
Leo Lyons, Chick Chur-
chill, Ric Lee deden drie
pogingen om Alvin over te
halen weer samen een
plaat op te nemen, maar
Alvin voelde er niet voor
en toen rond de eeuwwis-
seling een opleving kwam
van jaren’60 bands en de

platenmaatschappij be-
sloot om alle ‘Ten Years Af-
ter’ platen digitaal te re-
masteren en opnieuw uit
te brengen, moest het er
voor drie van de vier leden
toch van komen.
De toen 25-jarige Joe
Gooch las dat een opvol-
ger voor Alvin Lee werd ge-
zocht en bedacht zich
geen moment, want als
jong jongetje klassiek be-
gonnen, was hij inmiddels
virtuoos op de Fender
Stratocaster in de stijl van
de jaren ’60 Rockbands en
had al ruime ervaring als
gitarist in diverse bands
die de nummers van de le-
gendarische bands uit de
jaren ’60 speelden. Hij
deed auditie en werd di-
rect aangenomen. Binnen
een maand stond hij als
frontman van de nieuwe
‘Ten Years After’ op het po-
dium. De band speelt za-
terdag 30 januari tijdens
de Westendorp Blues-

night en zal ook daar een
groot aantal van de oude
hits ten gehore brengen,
maar verwacht daarbij
geen één op één kopie, zo-
als ze in de jaren ’60 klon-
ken, want Joe brengt z’n
eigen persoonlijkheid
mee. De grootste overeen-
komst is waarschijnlijk
dat hij nu ongeveer dezelf-
de leeftijd heeft als Alvin
Lee toen.
Het optreden in Westen-
dorp is onderdeel van de
tour die de band op dit
moment door Europa
maakt, met veel optre-
dens in Duitsland, Zwit-
serland en Polen waar de
band mateloos populair is.
Tijdens de Westendorp
Bluesnight spelen naast
Ten Years After, de
JennBBluesband uit Ne-
derland en de Belgische
band Fried Bourbon, die
als gast de legendarische
toetsenist Gene Taylor, on-
der andere bekend van
bands als Canned Heat en
The Fabulous Thunder-
birds, meebrengt. De voor-
verkoop van de kaarten is
inmiddels gestart. Neem
voor kaarten contact op
met café ‘de Vos’ in Wes-
tendorp.

Woodstocktopper naar 

Bluesnight Westendorp
In augustus 1969, aan het begin van het Flower-Po-
wer tijdperk, keek wereldwijd iedere (pop) muziek-
liefhebber naar de televisie om op die manier getui-
ge te zijn van het Woodstockfestival. Nog duizende
keren daarna werden de beelden herhaald en ze
staan menig muziekliefhebber in het geheugen ge-
grift.

Handelsonderneming

Willie Waenink

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Kroezerijweg 1
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

Rabobank Graafschap-Noord
Aannemersbedrijf Peters b.v. Zutphen
Drukkerij Weevers Vorden
Scheffer Keukens Zelhem
Goossens Raceschop’s Borculo, Groenlo, 

Velp en ‘s-Heerenberg
Workx Verhuur Zutphen
Schildersbedrijf A. Peters Vorden
Aluminiumbouw G. Peters b.v. Gaanderen
Hermsen stalinrichting Zutphen
Fons Jansen Installaties Vorden     
Bakkerij Besselink Wichmond
Super de Boer Grotenhuys Vorden
Wim Bosman installatiebedrijf Vorden
Jos Herwers Nissan Hengelo, Doetinchem

en Zevenaar
Architecten bureau ARX Hengelo                     
Timmerfabriek Besseling b.v. Vierakker            
Weulen Kranenbarg Vorden                            
Gebr. Helmink Vorden           
Jansen & Gal Autoschade Zutphen
Den 4 akker boerderijwinkel H. Eskes

Vierakker
Aannemersbedrijf Bargeman Vorden 
Hovenier Arends Wichmond
Groot Roessink bloemenboerderij Hengelo
Helpathome internetdiensten Hengelo
IBB Doetinchem
Wiltink Installatietechniek Vorden

Langwerden Autobedrijf Wichmond                
Prowonen Vorden, Borculo, Ruurlo                 
Wichink Kruit Zutphen                                    
Uniwarm Vorden                                           
Riho Techniek Vorden                                     
Overall Installatie Borculo                               
Schildersbedrijf Radstaat Zutphen        
Laurens Venderbosch Vierakker                      
Geo Comfort Wichmond                                
Rotonde Vorden                                             
Wok Maxis Warnsveld                                    
Strada Sports Vorden                                     
Naves autohandel Zutphen                             
Gems Vorden                                             
Euro Planit Vorden                                         
Bulten Techniek Vorden                              
Jaap Harmsen Pensioenperspectief Vorden
Free Wheel Vorden                                        
Welkoop Hengelo, Toldijk en Vorden               
PCO assurantiën Warnsveld                            
Gewo timmerbedrijf Zutphen
Bleumink de fietsspecialist Vorden
Kasteeleigenaresse Mevr. Karin Rodink
Stichting Geldersch landschap
EHBO Vorden
VV Vorden
Waterschap Rijn & IJssel
Fam Arfman Vorden 
Gemeente Bronckhorst

De RTV Vierakker/Wichmond bedankt de sponsors en mede-
werkers van de 7e Kasteelcross te Vorden 27-12-2009. Door jul-
lie medewerking werd dit evenement een groot sportief succes.   

Hopelijk kunnen wij eind 2010 opnieuw op jullie steun rekenen!!

De naam ‘Batty minX’ betekent vrij vertaald: maf
en uitdagend. De band Batty minX zag eind
2007het daglicht in deze samenstelling. En ze
waren meteen enthousiast. Hoe kan het ook an-
ders, alles viel op zijn plek. De leden vinden de-
zelfde soort muziek lekker om te spelen, voelen
elkaars timing aan, waardoor veel snel lukt en.....
het is altijd gezellig. Die gezelligheid en gein is er
niet alleen tijdens de repetities, maar ook tijdens
optredens. Die sfeer straalt af op het publiek dat
altijd weer enthousiast reageert. Pittige rock,
beat, een enkele gepimpte ballad, alles dat de
band lekker vindt klinken, wordt gespeeld. 
Batty minX bestaat uit Judith Brink (zang), Gert-
jan ten Wolde (gitaar), André Jimmink (drums),
Ron Bastiaan Net (bas). De band speelt covers van
onder andere Gavin Degraw, Anouk, Beth Hart,
Ellen ten Damme, Amy Winehouse , Kings of Le-

on, No Doubt, Krezip, K’s Choice etc..
U kunt de uitzendingen van live@ideaal.org in
‘de Mallemolen’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Radio Ideaal en
de livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het program-
ma willen komen spelen, kunnen mailen naar
live@ideaal.org of schrijven naar Ideaal Radio,
Televisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org Post-
bus 50, 7020 AB, Zelhem.

Batty minX op podium bij
LIVE@IDEAAL.ORG

Woensdagavond 6 januari zal de band Batty
minX tussen 20.00 en 22.00 uuroptreden in
het programmalive@ideaal.org, dat vanuit
Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitge-
zonden. Het maken van onder andere grote handvorm

potten, boetseren en alle andere kleitechnieken
komen aan bod. Na 10 lessen is het mogelijk om
zelfstandig thuis werkstukken te maken. In het
atelier blijven werken kan ook. Daar worden al-

tijd weer nieuwe dingen geleerd, het is gezellig
én cursisten kunnen elkaar inspireren. De groep-
jes zijn klein, zodat iedereen persoonlijk creatie-
ve richtlijnen krijgt. Materiaal is inbegrepen, be-
halve het bakken van de klei in de oven. Het
maakt niet uit of iemand eerder met klei heeft
gewerkt. Het atelier is er voor beginners en ge-
vorderden. 
Wie zin heeft en wil kijken of het wat is, kan bel-
len met Anneke van der Meer, telefoon (06)
14479689. Of stuur een mailtje naar AnnekeS-
vanderMeer@gmail.com.

Start nieuwe kleilessen in januari

Atelier Annekeramiek

In de tweede week van januari start Anneke
van der Meer van Atelier Annekeramiek in
Toldijk een nieuwe cyclus van 10 kleilessen.
Deze worden gehouden op dinsdag- of
woensdagmorgen en donderdagavond aan
de Reigersvoortseweg 26.

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



Zijn hele carrière als beeldend kunste-
naar stookte hij zijn unieke kerami-
sche objecten, zoals bijvoorbeeld het
keramisch wandobject in Bibliotheek
Vorden, in deze bijzondere oven. Hij
maakte veel gebruik van het zoge-
naamde reducerend stoken, waarbij
door een tekort aan zuurstof bijzonde-
re glazuureffecten ontstaan. Zijn ge-
liefde kleisoort was de Franse grés. Co-
lenbrander bezocht na zijn studie che-

mie de Hogeschool voor de Kunsten
St.Joost in Breda. Zijn afstudeerscrip-
tie gaat over de Japanse stookwijze, de
Raku-techniek. Zijn afstudeerwerk
werd onmiddellijk aangekocht door
museum Boymans van Beuningen in
Rotterdam.

Colenbrander is erg blij met de nieu-
we eigenaar van zijn Dupeux oven, de
kunstenaar Maarten Heykamp, zoon
van keramist Job Heykamp uit Geeste-
ren. Afscheid van zijn Dupeux gasoven
betekent voor Bert Colenbrander ge-
lukkig niet het einde van zijn beroep
als beeldend kunstenaar/docent.

Keramist Bert Colenbrander

Afscheid grote liefde

Op woensdag 16 december jl. nam
keramist Bert Colenbrander af-
scheid van zijn grote liefde en pas-
sie, zijn Dupeux gasoven.

Bennie Horsting veroverde het meeste
eremetaal. Hij behaalde met zijn
kleurkanaries in drie categorieën de
hoogste prijs. Twee keer met een stel
(187 en 185 punten) en hij haalde met
een enkeling de maximale score van
94 punten.

Overige prijzen: Bennie Horsting 2e
prijs enkel kleurkanarie 90 punten, 3e

prijs stel kleurkanarie 183 punten en
3e prijs enkel kleurkanarie 92 punten;
Evert Korenblik 1e prijs stel kleurkana-
rie 185 punten en 2e prijs stel Duitse
kuif 181 punten; Geert Jansen 2e prijs
stel kleurkanaries 187 punten; Tonnie
Bielderman 2e prijs stel postuurkana-
rie 183 punten; Willem Berendsen 2e
prijs stel Gloster 187 punten; Evert van
der Wal 1e en 2e prijs exoten met een
stel 187 punten en een enkeling 90
punten; Kees Bink 2e prijs enkel aga-
porniden 91 punten, 2e prijs stel 181
punten, 3e prijs stam 364 punten en
3e prijs stel 183 punten; Hans van Am-
stel 1e prijs stel grote parkieten 181
punten en 1e prijs enkel 91 punten;
Herman Ellenkamp 1e, 2e en 3e prijs
enkel valkparkiet 92, 91 en 90 punten.

De Vogelvriend 22 prijzen
Leden van vogelvereniging De Vo-
gelvriend Vorden maakten afgelo-
pen weekend een waanzinnige
Bondskampioen in Zutphen mee.
Op het Nederlands Kampioen-
schap vielen negen leden met hun
vogels maar liefst 22 keer in de prij-
zen.

Dit gebeurt door middel van het uit-
nodigen van een krachtdier. Deze kan
je helpen door je bewust te maken en
te ondersteunen van kwaliteiten die je

kunt inzetten. Er wordt meteen ge-
werkt met het krachtdier door vanuit
de verbondenheid met het dier te
gaan vilten. De dag wordt afgesloten
met een ritueel waardoor je alles wat
je op deze dag bent tegen gekomen be-
ter kunt integreren en je door 2010
heen zal dragen. 

De workshop wordt gegeven door Ina
Wuestman (0575-575302) en Mariëtte
Bruijsten (0575-511310).

Workshop De Tulp
Goede voornemens voor het nieu-
we jaar? Ervaar je het als een hele
klus om het te volbrengen? Ter on-
dersteuning wordt er op zondag 10
januari in ‘De Tulp‘ (centrum voor
Welbevinden in Vierakker) een
workshop gegeven.

Aan de actie was bovendien nog een
kleine verloting verbonden. De prijs-
winnaars zijn de bezitters van de vol-
gende lotnummers. 

Hoofdprijs een bon ter waarde van
€ 100,= is gevallen op lotnummer 780.
Voorts is het lotnummer 1463 en 23
ook een prijs gevallen.

Prijzen af te halen, na telefonische
afspraak, bij Wim Enzerink, Het Mo-
lenblick 6, tel. 55 20 61.

Verloting VV Vorden
Het is voordelig inkopen in Vorden
met de kortingsbonnen van de VV
Vorden!
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René is werkzaam op de afdeling pre-
press en houdt zich voornamelijk be-
zig met grootmontage en drukvorm-
vervaardiging, hierbij staat de bewa-
king van de kwaliteit bij hem hoog in
het vaandel.

Door de digitalisering heeft René op
de afdeling ook vele veranderingen
meegemaakt en is daar volop in mee-
gegaan. Hij hoopt nog vele jaren te
kunnen meebouwen aan de Weevers
organisatie.

Sinterklaasmiddag
Op de eerste Sinterklaasmiddag die
René meemaakte kwam ook zijn 6 ja-
rig zoontje Dennis mee. Deze voelde
zich blijkbaar toen al zo aangetrokken
tot het drukkersvak, dat ook hij als
drukker nu bij drukkerij Weevers
werkt. Dennis bracht onlangs zijn
zoon Sem weer mee naar de Sintmid-
dag dus wie weet..?

René Oldenkotte 25 jaar bij
drukkerij Weevers

2 januari was het 25 jaar gelden dat René Oldenkotte in dienst trad bij
drukkerij Weevers. Drie jaar heeft René nog gewerkt aan de Nieuwstad 12
te Vorden, dus nu alweer 22 jaar in het nieuwe pand aan de Nieuwstad 30.

De heer Weevers overhandigt te midden van zijn afdelingscollega's bloemen aan de jubilaris.

Schaatsliefhebbers konden vanaf
13.30 uur de ijzers onderbinden.

IJsbaan Vorden geopend!

Vanaf maandagmiddag is de Vor-
dense IJsbaan geopend.

Na veel sneeuwruimen ligt de baan klaar.

De eerste schaatsers dienen zich aan. REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL



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

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

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

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

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

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

JANUARI
6 ANBO klootschieten,Olde Lettink
7 Bejaardenkring Vorden in het

Dorpscentrum
7 Klootschietgroep de Vordense pan
13 ANBO klootschieten,Olde Lettink

13 Handwerkmiddag / Kraamverkoop
Welfare Rode Kruis in de Wehme

14 Klootschietgroep de Vordense Pan
20 ANBO klootschieten, Olde Lettink
21 Bejaardenkring Vorden in het

Dorpscentrum
21 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO klootschieten, Olde Lettink
27 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
28 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 PCOB Jaarvergadering in 't Stam-

pertje mmv Wereldwinkel

KUNST AGENDA VORDEN 
2/11 t/m 10/1 
Galerie Agnes Raben 
Expositie Hugo Pasman

13 december t/m 16 januari 
Galerie Bibliotheek Overzichts-
tentoonstelling 
Zie door bomen het bos weer

Leadzanger Arjan Knoef heeft zich we-
ten te ontwikkelen als een echte front-
man. Sander Heuvelink, drums en
Desmond Kuijk, bas, zijn verantwoor-
delijk voor de strakke bodem, aange-
vuld door de solo’s van gitaristen Luuk
Nengerman en Jan-Willem ten Broek. 

Jurriaan Boerstoel, door sommigen
‘the Pianoman’ genoemd, maakt het
geheel nog eens extra af. Met zijn vin-
gers rolt hij over de toetsen alsof hij al

20 jaar in het vak zit! Er wordt bewust
gekozen voor lekkere rocknummers
van onder andere Herman Brood, Oa-
sis, Van Halen, the Who en Lynyrd Sky-
nyrd, songs van de sixties tot heden-
daagse nummers. Deze klassiekers
hebben de heren van Woodstar ook
gelnspireerd om eigen nummers te
gaan schrijven. 

Kortom, Woodstar is enthousiast, geta-
lenteerd en maakt van elk optreden
een spektakel. Dit blijkt ook uit de
lovende reacties en belooft zeker wat
voor de toekomst. Woodstar leeft door-
dat er passie, enthousiasme en muzi-
kaliteit wordt uitgestraald. Oftewel de
benodigdheden voor een gezellige en
sfeervolle avond voor jong en oud!

Op het podium bij Heezen in Steenderen: 9 januari 2010

WOODSTAR
Zaterdag 9 januari treedt de band
Woodstar op bij Heezen. Deze band
is in 2008 is opgericht en kent mu-
zikanten uit Zutphen, Vorden en
Brummen. Aanvang 21.30 uur. De
entree is vrij.

Temidden van zijn voetbalmakkers
van weleer, schetste William van der
Veen de betrokkenheid met de voet-
balsport van de jubilaris. ‘Ab is de eer-
ste binnen onze club die 60 jaar lid is’,
aldus van der Veen die de jubilaris een
gouden insigne op de revers speldde.
De jubilaris heeft jarenlang in het
eerste elftal van Vorden gespeeld. 

Ook was hij oprichter van het club-
blad ‘Um en naobie ’t gruune veld’ en
voerde hij vele jaren de redactie van
het blad.

Verder was hij een aantal jaren secre-
taris van de club en bekleedde hij de-
zelfde functie van de toen nog be-
staande ‘elftalcommissie’. Een vijftal

‘wijze voetbalmannen’ die wekelijks
de opstelling van de seniorenelftallen
bepaalde! In de tachtiger jaren werd
Ab Velhorst benoemd tot ‘Lid van Ver-
dienste’ van ‘Vorden’. Een kwart eeuw
geleden werden de voetbalschoenen
aan de wilgen gehangen. Toen gingen
Ab en zijn voetbalvrienden de eerste
zondag van de maand samen met hun
ega’s klootschieten. En dat doen zij
nog steeds!
Echtgenote Dinie kreeg uit handen
van William van der Veen een fraai
boeket bloemen aangeboden.

Ab Velhorst 60 jaar lid voetbalclub Vorden

Afgelopen zondag werd Ab Velhorst, voorafgaand aan de Nieuwjaars-
receptie van de voetbalvereniging ‘Vorden’ door voorzitter William van
der Veen in ‘De Slof‘ in het zonnetje gezet. Dit ter gelegenheid van zijn
60-jarig lidmaatschap van deze voetbalclub.

William van der Veen en Ab Velhorst.

Vooral de vele slingers en ballonnen
aan het balkon vielen erg in de smaak.
Maar de echte eyecatcher was dit jaar
wederom de enorme rode fluwelen
kroonluchter met een enorme spiegel-
bol eronder. Het hele gevaarte had een
doorsnede van maar liefst 18 meter.
Het geheel was dit jaar met spots en
zoeklichten nog mooier uitgelicht
dan vorig jaar. Het verhoogde de feest-
stemming bij menig bezoeker. 
Ook de inmiddels vertrouwde mooi
uitziende champagnebar deed weer
goede zaken, er werd menig glas gehe-
ven op het nieuwe jaar. De vordense
band Big=U was de perfecte band om
2010 knallend te openen. Ze waren

enorm goed op dreef en kregen de
zaal helemaal mee, dat begon al met
een cover van de band Abba : Happy
New Year !. Het was duidelijk zicht-
baar aan de muzikanten dat ze met
veel plezier en passie hun muziek ten
gehore brachten. Een ander hoogte-
punt van hun show was het gastoptre-
den van "De Vordense Soppers". Zij
kwamen met crossmotoren de sport-
hal ingereden om vervolgens op het
podium een aantal Jovink nummers
te zingen. Uiteraard ook volop meege-
zongen door het publiek. 
Om het feest waardig af te sluiten was
de bekende vordense DJ Oliver weer
van de partij, hij zorgde voor de vele

meezingers en dansnummers, wat de
temperatuur in de sporthal nog ver-
der deed stijgen en de feeststemming
verhoogde. Al met al was het weer een
zeer geslaagde en gezellige nacht in
de sporthal, met goede muziek en een
perfecte sfeer. Kortom een goede af-
trap van het nieuwe jaar.De medewer-
kers van de Stevo hadden daarna op-
nieuw twee drukke dagen voor de
boeg, om de feestzaal weer om te tove-
ren tot sporthal. De Stevo dankt al
haar vrijwilligers voor het wederom
welslagen van het Oud & Nieuwfeest,
en  gaat nu weer druk bezig met de or-
ganisatie van het 8e Midzomerfeest,
welke dit jaar wordt gehouden op za-
terdag 19 juni 2010 met o.a. een optre-
den van de topband Papa Di Grazzi be-
looft dit ook weer een groots spekta-
kel te worden. 
Zie voor foto's: www.stevo.nu  en
www.robschmitzfotografie.nl

7e Oud & Nieuwfeest

Voor de zevende keer in successie organiseerde de Stevo (Stichting Evene-
menten Vorden) weer een Oud & Nieuwfeest in Sporthal 't Jebbink te Vor-
den. Ook dit jaar was de belangstelling weer groot en was het publiek
weer in grote aantallen naar de sporthal toe gekomen. De sporthal was
weer kompleet omgetoverd tot feestzaal, en zag er weer erg sfeervol uit.

Over de arbitrage behoeven de teams
zich geen zorgen te maken. Oud- Vor-
denaar Rogier Honig, die tegenwoor-
dig veelvuldig fluit in de Hoofdklasse
van het amateurvoetbal, wordt zater-
dag bijgestaan door Gerrit Pas. Hij
floot vrij recent de vriendschappelijke
wedstrijd tussen Vorden en Pax. Prem

fluit zaalvoetbal op eredivisie niveau!
Velocitas is verheugd dat ze ook dit
jaar weer een beroep op de Vordense
middenstand mocht doen. Zonder
hun sponsoring zou een dergelijk
zaalvoetbaltoernooi niet te organise-
ren zijn. 

Zaterdag 9 januari wordt voor de eer-
ste poulewedstrijden om 12.00 uur af-
getrapt. De twee beste ploegen in de
poule plaatsen zich voor de finaleron-
de op zondagmiddag. De overige
teams strijden s’morgen om de titel
‘beste verliezer’. Overigens is de te win-
nen prijs dezelfde als in de winnaar-
ronde. Daarmee geeft Velociats aan
dat winnen komend weekend niet het
belangrijkste is. Het moet volgens de
organisatie voor elk team een feest
zijn om het weekend sportief met el-
kaar door te brengen. 
Voor nadere informatie kan men bel-
len met Jeroen Tijssen (06-50971392).

Zaalvoetbaltoernooi Velocitas
De Vordense zaalvoetbalvereniging
Velocitas organiseert zaterdag 9 en
zondag 10 januari voor de tiende
keer in sporthal ’t Jebbink een zaal-
voetbaltoernooi. Vergeleken met
voorgaande jaren is het deelne-
mersveld iets gewijzigd. De voetbal-
club Ratti die vorig jaar met één
team deelnam, neemt nu met twee
teams deel. Ook is er dit keer een
team uit Baak van de partij met in
de gelederen oud- Vorden en Veloci-
tas speler Tom Wiskamp. Zo zal het
toernooi een groter ‘Bronckhorst
gehalte’ krijgen !

Deze speciale ontmoetingsmiddag
wordt opgeluisterd door het cabaret
"Kapikiran". Het cabaretprogramma
wordt voor het voetlicht gebracht door
twee zusjes, wiens wieg in Turkije
stond. Zij laten op hilarische wijze de
relatie zien tussen  twee buurvrou-
wen, een Turkse en Nederlandse, met
daarbij de bijna vanzelfsprekende
communicatiestoornissen.

Na een sprankelend optreden stellen
beide dames de aanwezigen in de gele-
genheid om met hen van gedachten te
wisselen over de in de voorstelling her-
kende verschillen en overeenkomsten
tussen mensen van uiteenlopende
afkomst. 

De dames van het cabaret "Kapikiran"
zijn in het dagelijks leven werkzaam
in respectievelijk het onderwijs en als
ambtenaar van de Burgerlijke Stand.   

Het belooft een vrolijke en genoeglijke
middag te worden, waarbij ook de in-
wendige mens niet wordt vergeten. U
bent de 8e januari van harte welkom!

ANBO luidt nieuwe jaar in!

Nieuwjaarsbijeenkomst met
cabaret
De ANBO-afdeling Vorden orga-
niseert op vrijdag 8 januari 2010,
om 14.00 uur in zaal 't Stampertje
van het Dorpscentrum, een nieuw-
jaarsbijeenkomst voor leden en
overige belangstellenden.



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

Rita: ‘Momenteel geef ik les aan tien
leerlingen. Er zijn leerlingen bij waar-
van pa of ma vroeger zelf piano heeft
gespeeld (of nog doet) en die het
prachtig vinden dat hun kind dat ook
gaat doen. Ook zien sommigen het ‘les
nemen‘ als een opfriscursus. Ik vind
het heel leuk werk. De basis bij het les-
geven berust op vertrouwen tussen
leerlingen en de docent’, zo zegt Rita
Boshart die wekelijks ook 2,5 dag als
docent aan de ‘Leeuwenkuil’ (centrum
voor de Kunsten in Deventer) is ver-
bonden. Naast de leskamer is in ‘Het
Klavier’ een concertzaal ingericht dat
aan circa 40 personen ruimte biedt.
Daar worden regelmatig door professi-
onele musici concerten gegeven.

Jack van Dodewaard: ‘Net voor de
kerst was hier een optreden van de pi-
anist Tjako van Schie. Dat was juist op
de dag dat de wegen vanwege de barre
winterse omstandigheden niet of nau-
welijks begaanbaar waren. Deson-
danks kwam Tjako van Schie, ‘ge-
woon’ vanuit het noorden van ons
land naar Vorden. ‘Waarom zou ik
niet komen’, zo vroeg hij zich bij bin-
nenkomst quasi verbaast af? En wat
ook zeer bijzonder was, er kwamen
toch nog dertig bezoekers opdraven’,
zo zegt Jack trots. En zo vult Rita aan:
‘Wij proberen jaarlijks ten minste
twee of drie van dit soort concerten te

geven. Niet op een vast tijdstip, zo
maar, wanneer het bij ons opkomt’, zo
zegt ze.

Inmiddels worden er bij ‘Het Klavier‘
op willekeurige zaterdagen ook ‘in-
loopconcerten‘ gegeven. Jack: ‘Ik zit
dan gewoon improviserend achter de
piano of de vleugel te spelen. Ik pro-
beer het zo aantrekkelijk te maken dat
de mensen blijven zitten en luisteren.
Tussen het spelen door vertel ik wat
over mijn werk, het spelen en over het
instrument zelf. En dat alles in een on-
gedwongen sfeer’, zo zegt hij. ‘Het Kla-
vier‘ is meer dan alleen muziek ma-
ken c.q. les geven. Het biedt zowel de
beginnende als de gevorderde pianist
de mogelijkheid om een instrument
te vinden dat bij hem of haar past.
Daarbij staat het vakmanschap en de
service bij Jack van Dodewaard hoog
in het vaandel.

Jack: ‘Ook mijn vak is gebaseerd op we-
derzijds vertrouwen. Ik heb inmiddels
op het gebied van stemmen van piano’
s en vleugels een ‘aardige‘ klanten-
kring opgebouwd, zowel hier in de
omgeving, Twente, Achterhoek en in
het midden van Nederland. Naast de
verkoop van deze instrumenten, ver-
huur ik ook piano’s aan bijvoorbeeld
zangkoren die bij het geven van een
concert een piano nodig hebben. Ik

breng de piano en haal het instru-
ment na afloop van het concert ook
weer op’, zo zegt Jack van Dodewaard..
Het motto van Jack en Rita? ‘Onze ta-
lenten bundelen in één bedrijf en
vooral proberen om daarmee de men-
sen te bereiken. Ook een geliefde be-
zigheid van het paar: Jack achter de
vleugel en Rita als zangeres. Rita: ‘ Ik
zing wanneer het op mijn pad komt,
ook wel elders. Ik ben er niet speciaal
op uit‘.

Zaterdag 9 januari is ‘Het Klavier‘ even
geen ‘muzikaal huis‘, maar worden er
(tussen 10.00 en 16.00 uur) circa 2500
bolletjes wol (in diverse kleuren) geëx-
poseerd en verkocht. Rita: ‘Het is een
verkoop-expositie met een nostalgi-
sche achtergrond. Mijn moeder was
vroeger een echte ‘breikunstenaar’. Zij
was altijd aan het breien, hetgeen ze
maakte gaf ze meestal weer weg. 

Na haar overlijden hebben we de over-
gebleven bolletjes wol in een grote
doos bewaard. Hopelijk kunnen we er
nu anderen blij mee maken. Wel vin-
den wij het belangrijk dat de wol te-
recht komt bij mensen die er van kun-
nen genieten’, aldus Rita. Verder om-
vat de expositie fraaie schapenvach-
ten, allerlei soorten stoffen, borduur-
patronen en tijdloze Italiaanse en
Franse breimodellen. Richting toe-
komst hebben Rita en Jack nog meer
plannen. ‘Het Klavier‘ beschikt name-
lijk over een prachtige zolder die t.z.t.
als expositieruimte zal worden inge-
richt. Ter afsluiting van het gesprek
zette Jack zich achter de vleugel en
speelde hij een medley vrolijke Kerst-
liedjes. Zelfs de fotograaf zong mee!

Rita Boshart en Jack van Dodewaard

'Het Klavier' voelt zich happy in Vorden!

Dik twee jaar geleden vestigden Rita Boshart en Jack van Dodewaard zich
aan de Ambachtsweg in Vorden. Kort daarna besloten zij ‘Het Klavier‘ op
te richten. In april 2008 werd het gebouw feestelijk geopend door een
‘piano-spelende‘ wethouder Peter Glasbergen. De naam ‘Het Klavier‘ geeft
het al aan, het heeft in de breedste zin des woord met o.m. piano’s en vleu-
gels te maken. De partners Rita en Jack hebben de taken aardig verdeeld.
In het gebouw is een leskamer ingericht waar Rita Boshart pianoles geeft.

Jack van Dodewaard en Rita Boshart.

UNIEKE WEDSTRIJD RAAD/HO!?!
TEGEN DOVENTEAM
Op zaterdagmiddag 9 januari speelt
het mixteam van RAAD/HO!?! een
bijzondere eerste basketbalwedstrijd
van het jaar tegeneen nieuwe ploeg
die geheel uit dove speelsters en spe-

lers bestaat. De wedstrijd begint om 3
uur in sporthal De Kei in Warnsveld.
Alhoewel de tegenstanders nog niet al
te lang gezamenlijk trainen gaat het
thuisspelende RAAD/HO!?! er van uit
dat de ploeg wel de nodige basketbal-
capaciteiten heeft.

B a s k e t b a l

Het Alzheimer Café duurt van 19.30
tot 21.30 uur. Belangstellenden zijn
vanaf 19.00 uur welkom. De toegang is
gratis. Bezoekers hoeven geen lid of
donateur van Alzheimer Nederland te
zijn. Hoewel de naam Alzheimer Café
mogelijk anders suggereert wordt tij-
dens de maandelijkse bijeenkomsten
aan alle vormen van dementie aan-
dacht besteed en dus niet alleen aan
de dementie-vorm alzheimer.
Informatie, een luisterend oor en een
helpende hand in de eigen omgeving
zijn erg belangrijk als je voor iemand

met dementie zorgt. De omstandighe-
den en de mogelijkheden voor zorg bij
dementie verschillen vaak per regio.
Alzheimer Nederland Afdeling Doe-
tinchem en Omstreken kan voor men-
sen een steun en vraagbaak zijn en
hen de weg wijzen naar lokale instan-
ties en mogelijkheden voor hulp in de
eigen omgeving.
Het Alzheimer Café is een regionaal
maandelijks trefpunt bedoeld voor
mensen die zelf aan een vorm van de-
mentie lijden, hun partners, familiele-
den, vrienden en hulpverleners en al-

le andere belangstellenden. Dat het in
een behoefte voorziet blijkt uit de aan-
tallen bezoekers.
Het café wordt elke tweede dinsdag
van de maand tussen 19.30 en 21.30
uur gehouden in Het Borghuis. Het
Alzheimer Café heeft als werkgebied
de gemeenten Doetinchem, Montfer-
land, Oude IJsselstreek, Bronckhorst
en Doesburg. Voor nadere informatie
kunt u bellen, tel. 06-20412665 of mai-
len naar doetinchem@alzheimer-ne-
derland.nl. Ook op de internetsite
www.alzheimer-nederland.nl/doetin-
chem vindt u de nodige informatie.

De overige bijeenkomsten dit seizoen
zijn 9 februari (de diagnose), 9 maart
(film ‘Ontregeld’), 13 april (Het geheu-
gen), 11 mei (fasen bij dementie) en 8
juni (seizoensafsluiting).

Alzheimer Café over partner van
dementerende
Dinsdag 12 januari is het eerste Alzheimer Café voor Doetinchem en Om-
streken van 2010. Het onderwerp van gesprek is ‘de Partner’. Wat betekent
het om een partner met dementie te moeten verzorgen? Spreekster is Jan-
neke Harmsen uit Deventer. Zij heeft over het proces met haar man on-
langs een boek geschreven. Na haar inleiding is er gelegenheid tot het stel-
len van vragen en discussie.

Het songmateriaal bestaat voorna-
melijk  uit pop- en rocksongs uit de
jaren 80 en 90 aangevuld met
songs uit de hedendaagse hitlijs-
ten.  Ze spelen nummers van o.a.
Snowpatrol, Greenday, Queen,
Live, U2 , Kane en Anouk.  Sinds

1993 speelt het duo al samen in de
band Crystal Dream. In 2003 werd
het tijd voor een nieuwe uitdaging
welke resulteerde in Brazen.

Gezien de lovende reacties en het
aantal optredens mag ook Brazen
spreken van een succesformule.
Ze treden voornamelijk op in de
kleinere horecagelegenheden van
Nederland. Een optreden van  Bra-
zen is helder, eenvoudig, intiem en
zonder opsmuk; kortom een genot
voor de echte  Muziekliefhebber.

Brazen komt naar 
De Naober
Zaterdagavond 9 januari treed
Brazen op bij dinercafé De Nao-
ber in Ruurlo. Brazen is een
akoestisch duo  met Gerwin Ru-
esink op gitaar en Marcel Geven
op zang.

De politie kreeg vanaf oudjaarsoch-
tend tot de nieuwjaarsdag 06.00 uur
in totaal ongeveer 180 meldingen van
overlast door vuurwerk. Enkele op-
stootjes in Zutphen en Doetinchem
konden door de alom aanwezige poli-
tie snel in de kiem worden gesmoord.
Wel hebben in de hele regio op diver-
se locaties brandjes gewoed. Hierbij
raakte niemand gewond. De brand-
weer moest diverse malen uitrukken.
Verder werden diverse mensen gedu-
peerd door een inbraak, terwijl zij el-

ders feest vierden en werden er vernie-
lingen gepleegd met vuurwerk. De po-
litie verwacht de komende dagen nog
wel enkele aangiften te krijgen. 

In Doetinchem zijn vrijdagochtend
vroeg zes jongvolwassen aangehou-
den na een vechtpartij in het cen-
trum. Twee jongeren liepen vermoe-
delijk een gebroken neus op. De ver-
dachten werden ingeloten Ook drie
andere verdachten in Doetinchem
werden aangehouden. Eén voor ver-
nieling van een ruit, de tweede voor
openbare dronkenschap en de laatste
voor belediging van een agent.

In Doetinchem werd bij het station
aan de Terborgseweg een geparkeerd
staande auto in brand gestoken. De ei-
genaar vierde de jaarwisseling elders
in het land. De brandweer bluste het
vuur. De politie vraagt mensen die ge-
tuige zijn geweest van strafbare feiten
om contact op te nemen met de poli-
tie via tel. 0900-8844. Dit kan ook ano-
niem via Meld misdaad Anoniem op
tel. 0800-7000.

De jaarwisseling in de regio

In de politieregio Noord- en Oost-
Gelderland is de jaarwisseling
2009/2010 voor zover nu kan wor-
den bezien vrij rustig verlopen. Er
waren geen grote incidenten waar-
bij forse politie-inzet noodzakelijk
was. Ook zijn de hulpverleners van
politie, brandweer en ambulance-
zorg niet of nauwelijks lastiggeval-
len bij de uitvoering van hun werk.
De preventieve maatregelen die
door de diverse partijen zijn getrof-
fen, lijken hun vruchten te hebben
afgeworpen.

Tijdens de Super Toeter Weken kun-
nen klanten van de supermarktketen
vier weken lang zeer voordelig bood-
schappen doen. Elke week staan er in
de winkels 30 producten centraal, va-
riërend van bekende A-merken tot ar-
tikelen uit het eigen huismerkassorti-
ment. Klanten van Super de Boer ne-
men deze actieproducten voor de
helft van de prijs mee naar huis. De af-
geprijsde artikelen zijn middels de
herkenbare actietoeters in de winkels
makkelijk terug te vinden.

De Super Toeter Weken zijn een jaar-
lijks terugkerend ritueel en vooral een
welkome afwisseling voor consumen-
ten na afloop van de feestdagen. "Ons

uitgangspunt voor deze actie is heel
eenvoudig en heel duidelijk. Januari is
de maand van bezinning, ook op eco-
nomisch vlak. Tijdens de feestdagen
ligt het bestedingspatroon van de con-
sument over het algemeen namelijk
een stuk hoger," legt Eric Leebeek van
Super de Boer uit. "Scherpe aanbiedin-
gen en keiharde kortingen van 50%
zijn dan heel welkom."

MOOI MEEGENOMEN PAKKET
Gedurende de Super Toeter Weken
kunnen klanten ook nog door blijven
sparen voor het Mooi Meegenomen
Pakket, een gratis boodschappenpak-
ket met een waarde van ruim ¤ 40,-.
"Samen met onze zeer scherpe aanbie-
dingen laten we onze klanten zo met
een goed gevulde en voordelige bood-
schappenkar naar buiten gaan", aldus
Leebeek.

De Super Toeter Weken lopen van 2 ja-
nuari tot en met 31 januari 2010. De
beste aanbiedingen worden via de tv
en de landelijke dagbladen gecommu-
niceerd. Meer informatie over de actie
is te vinden op www.superdeboer.nl.
De inmiddels bekende Super de Boer
Toeter uit de commercials is op deze
website ook te downloaden als ringto-
ne voor de mobiele telefoon.

Keiharde kortingen bij
Super de Boer
Super de Boer start het nieuwe jaar
direct met de Super Toeter Weken,
die bekend staan als een periode
met zeer veel en keiharde kortin-
gen. Dit jaar is er voor de klanten
nog meer voordeel te behalen. Ge-
durende de Super Toeter Weken,
die van 2 tot en met 31 januari du-
ren, hebben de 300 supermarkten
wekelijks 30 producten in de aan-
bieding met allemaal 50 procent
korting. En dat zijn hele welkome
besparingen op de dagelijkse
boodschappen, zo vlak na de feest-
dagen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Voor modekoopjes zie onze website www.tuunte-fashion.nl

BIJNA
ALLE
WINTER
MODE
TOT WEL

65%
KORTING

SALE

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

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

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

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

de.molenkolk@planet.nl

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00
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Verder worden de rijders ondersteund
door Hartelman Motoren uit Hengelo

en André Motors uit Ermelo. Robert
van der Tweel rijdt op een KTM exc450

in de Nationale klasse NV 50. Willian
Veldhorst en Niels beck rijden allebei
op een KTM exc300 tweetakt in de E3
inters klasse. 

Het drietal neemt op 9 januari deel
aan de enduro in Enter. 
Zie www.indeminuut.nl

Nieuwe kleding enduroteam

In het nieuwe seizoen komen de VAMC rijders Robert van der Tweel,
Willian Veldhorst en Niels Beck in nieuwe kleding aan de start (zie foto).
Het team wordt gesponsord door Loonbedrijf Groot Enzerink uit Vorden,
autobedrijf Ridderhof uit Hengelo en Timmerwerk en Aannemersbedrijf
Veldhorst uit Zelhem (drie hoofdsponsors).

Wat is: A. Ni’jjoorsveziete: Feestelijke bijeenkomst van familie of
buurtgenoten ter gelegenheid van het nieuwe jaar.

B. Praekebuul: Praatjesmaker. “Heur den praekebuul ’s an.”
C. Tao: Taai. “Zenne is te tao um te etten”. “Tao vleis”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Bij fysiotherapiepraktijk Jansen van
den Berg BV in Vorden begint in janua-
ri een beweeggroep hartfalen. Deze is
opgezet voor mensen die in het dage-
lijks leven problemen ervaren als ge-
volg van een niet optimaal functione-
rend hart. Het is een programma dat
twaalf weken duurt. Tweemaal in de

week zijn de deelnemers een uur ac-
tief bezig. Tijdens dit programma
wordt er gewerkt aan vertrouwen in
het eigen lichaam door het herkennen
van lichamelijke signalen, verbeteren
van conditie en het vasthouden van
een goede levensstijl.
Het voordeel van een gericht beweeg-

programma is dat het volledig aan-
sluit op uw eigen kunnen en wensen.
Daarnaast gebeurd alles in een veilige
en vertrouwde omgeving onder bege-
leiding van een fysiotherapeut. 

Op dit moment zijn er in de praktijk
al programma's voor patiënten met
COPD en Diabetes Mellitus II. Vanaf 12
januari start de nieuwe groep hartfa-
len.  Voor deelname is een verwijzing
nodig van uw huisarts of specialist.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met praktijk Jansen van den
Berg BV in Vorden, telefoon 0575 -
551507.

Beweeggroep hartfalen

De angst regeert vaak bij mensen met hartfalen. Dit hartfalen kan het ge-
volg zijn van een hartinfarct of van een andere hartziekte. Angst belet pa-
tiënten vaak om weer in meer of mindere mate deel te nemen aan het ge-
wone leven. Zij menen dat iedere inspanning een gevaar met zich mee-
brengt. Niets is echter minder waar. Inspanning, mits onder deskundige
leiding, is zelfs voorwaarde om zo optimaal mogelijk te kunnen functio-
neren. Daarom is het wenselijk dat een patiënt met hartfalen weer ver-
trouwen krijgt in het eigen lichaam

Reiki komt uit Japan en betekent:
"Universele Levensenergie". De oer-
kracht die in oorsprong in alles wat
leeft aanwezig is. Dr. Mikao Usui ont-
dekte begin 20ste eeuw een manier
om gebruik te maken van deze ener-
giestroom, met als doel genezing tot
stand te brengen. Nadat Reiki lange
tijd alleen in Japan en op Hawaii on-
derwezen werd, is het aantal beoefe-

naars sinds de jaren tachtig sterk toe-
genomen. In Nederland werd in 1984
de eerste Reikicursus gegeven. Op dit
moment beoefenen alleen al in ons
land naar schatting meer dan 800.000
mensen Reiki. Over de hele wereld zijn
er miljoenen beoefenaars van deze
eenvoudige vorm van zelfheling.

Wil jij weten wat Reiki voor jou kan
betekenen??
- Ben jij nieuwsgierig naar Reiki
- Wil jij je graag leren ontspannen in
deze hectische wereld
- Heb je vragen over Reiki
- Wil je voor je je aanmeldt eerst ken-
nismaken met mij

Kom dan naar de informatieavond op
12 januari a.s. Graag vooraf aanmel-
den per telefoon of stuur een e-mail.
Rianne Leijten (Reikimaster Usui Shiki
Ryoho), Smidsstraat 13 te Vorden, tel.
0575-553528. www.reiki-vorden.nl.
leijten@reiki-vorden.nl

een cadeau voor jezelf

Reiki

"Reiki is een cadeau voor jezelf. De
koesterende energie leert ons een
beter, liefdevoller contact met ons
zelf te maken, zodat ook emotione-
le pijn en onverwerkte ervaringen
alsnog worden verwerkt. Reiki
brengt ons dichter naar ons zelf.
Het brengt je in situaties waardoor
je jezelf nog beter leert kennen en
je meeneemt naar je eigen innerlij-
ke schoonheid. Je bouwt een warm
en liefdevol contact op met je eigen
lichaam en je leert luisteren naar
de taal ervan", aldus Rianne Leij-
ten.

Uit onderzoek is gebleken dat onder-
steuning en begeleiding bij het afslan-
ken belangrijk is en meer succes biedt.
Daarom hebben een aantal welzijns-
coaches uit Zelhem, Hengelo en Doe-
tinchem de koppen bij elkaar gesto-
ken om een programma aan te bieden
wat gaat helpen het overgewicht kwijt
te raken. Dit programma heet: de
Weight Loss Challenge. 

WAT IS EEN WEIGHT LOSS
CHALLENGE? 
Een Weight Loss Challenge is een leu-
ke en leerzame manier om met een
groep van het overgewicht af te ko-
men en te blijven. Men krijgt in 12 kor-
te workshops veel informatie, professi-

onele begeleiding en ondersteuning. 

WAT IS ER TE WINNEN?
Tijdens de 12 weekse Challenge gaat
men met lotgenoten de strijd aan te-
gen de kilo's.  De groep komt 1 x per
week bij elkaar op een vast tijdstip, om
te wegen en te meten. Tevens wordt er
tijdens de bijeenkomsten bruikbare
informatie gegeven over diverse on-
derwerpen, zoals het belang van wa-
ter, gevarieerde en uitgebalanceerde
voeding, tips voor wanneer u uit eten
gaat, lichaamsbeweging, eiwitten,
koolhydraten en vezels, enz.  Men leert
een nieuwe manier van eten en een
nieuwe manier van leven  Na de 12 we-
ken wordt de winnaar bekend ge-
maakt die procentueel gezien de
meeste kilo's, cm's of vet heeft verlo-
ren. 60% het ingelegde geld van de
deelnemers gaat in een pot en deze
wordt uitgekeerd aan de 3 beste afval-
lers! Er valt dus veel te winnen! Belang-
rijk tijdens de Weight Loss Challenge
is de professionele begeleiding, de on-
dersteuning van de groep, het elkaar
stimuleren en vooral het plezier tij-
dens de bijeenkomsten. 

De volgende challenge start in de eer-
ste week van Januari. Voor meer infor-
matie, vragen en om aan te melden
kan men contact opnemen met Nies-
ke Pohlmann via 06-54326669 of nies-
ke@no-jojo.nl.

Weight Loss Challenge

Wordt  winnaar
We kennen het allemaal, we doen
het ook allemaal: goede voorne-
mens maken om dit jaar eens ècht
af te vallen. En toch…. We haken af
van onze voornemens en het lukt
gewoon niet om de kilo's kwijt te
raken. Ondertussen neemt het aan-
tal personen met overgewicht toe.
We worden overspoeld met advie-
zen om gewicht te verliezen. Of het
nu gaat over een personal trainer,
de volgende wonderpil of een ex-
treem dieet, advertenties voor ge-
wichtsverlies zijn overal - en diege-
ne die getracht hebben gewicht te
verliezen weten dat snelle oplossin-
gen niet vaak tot een blijvend re-
sultaat leiden.

De politie surveilleerde rondom oud
en nieuw extra om zodoende de over-

last van het voortijdig afsteken van
vuurwerk te beperken. Ook ging de
politie ter plaatse als er meldingen
van overlast waren binnengekomen.
Niet overal waren de boosdoeners nog
aanwezig als de agenten arriveerden.
Daar waar dit wel het geval was, wer-
den ze op hun daden aangesproken en
werden de ouders in kennis gesteld
over de doorverwijzing naar Bureau
Halt. Het aangetroffen vuurwerk werd
door de politie in beslag genomen.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Achterhoek – De politie heeft op
dinsdag 29 en woensdag 30 decem-
ber in verschillende plaatsen in de
Achterhoek, jongelui aangehou-
den en doorverwezen naar Bureau
Halt. De jongelui, in de leeftijdsca-
tegorie van 13 tot 17 jaar, konden
zich niet bedwingen en staken
voortijdig vuurwerk af.
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www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

GEREEDSCHAPSMAKER M/V
Omgeving Vorden – Fulltime – vacaturenummer; VJB00863

Werkzaamheden;
De werkzaamheden bestaan uit het zelfstandig maken van
spuitgietmatrijzen. Ook het onderhouden van matrijzen en het
oplossen van problemen zijn onderdeel van deze functie. Je bent
in deze functie allround inzetbaar dus je gaat draaien, frezen,
slijpen en zinkvonken en draadvonken.

Functie eisen;
- Ervaring in soortgelijke functie;
- afgeronde MTS-WTB opleiding of gelijkwaardig;
- ervaring met de bediening van CNC-machines;
- ervaring met CAD/CAM is een pré.

WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR M/V
Omgeving Lochem – Fulltime – vacaturenummer; VVN00702

Werkzaamheden;
Het zelfstandig tijdig opstellen van scherpe kostbegrotingen van
potentiële projecten en het bewerkstelligen van een zodanige
technische en administratief-oranisatorische werkvoorbereiding
en begeleiding van projecten op locatie, dat een kwalitatief optimale
en tijdige projectuitvoering tegen minimale kosten gewaarborgd is.
De calculator rapporteert aan het hoofd bedrijfsbureau.

Functie eisen;
- MBO/HBO opleiding werktuigbouw of bouwkunde;
- ervaring met calculeren, werkvoorbereiding en het begeleiden

van projecten;
- ervaring met staalconstructies;
- gedegen kennis van automatisering;
- goede communicatieve vaardigheden;
- analytisch en opmerkingsvermogen;
- accuraat.

MONTEUR LAAGSPANNINGSNETTEN/ 
OPENBARE VERLICHTING M/V
Omgeving Vorden – Fulltime – vacaturenummer; VIW001

Werkzaamheden;
Als Monteur Laagspanningsnetten/Openbare Verlichting draag
je zorg voor het maken van huisaansluitingen en het aanleggen,
verwijderen en onderhouden van openbare verlichting. Elektro-
technische montagewerkzaamheden zoals het maken van ver-
bindingsmoffen en eindsluitingen maken deel uit van je taken.
Verder trek je kabels en verricht je enig noodzakelijk grondwerk.
Voor deze functie is het van belang dat je tekening kan lezen.

Functie eisen;
- Afgeronde opleiding richting elektrotechniek;
- enige relevante werkervaring;
- rijbewijs B (C en/of E is een pre);
- diploma MLN of de bereidheid deze te gaan halen;
- VCA diploma.

LASSER TIG M/V
Zutphen – Fulltime – vacaturenummer; VVN00497

Werkzaamheden;
RVS constructies van tekening samenstellen en aflassen.

Functie eisen;
- TIG lassen; 
- minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal; 
- geen 9 tot 5 mentaliteit.

INTERCEDENT M/V
Vorden en Hengelo (O) – fulltime – vacaturenummer; ALG0001

Werkzaamheden;
Je verzorgt zelfstandig procedures met betrekking tot werving
& selectie, uitzenden en detacheren: van opdrachtintake, tot de
opdrachtuitvoering. Je stelt het functieprofiel op, benadert kan-
didaten, voert selectiegesprekken en presenteert de best kandi-
daten bij de opdrachtgever. Daarnaast ben je betrokken bij de
verdere commerciële ontwikkeling van je functiegebied of
branche. Je levert een creatieve bijdrage aan diensten of pro-
ducten die de binding met opdrachtgevers en kandidaten ver-
groten en de positionering van Euro Planit Personeelsdiensten
op de markt versterken. Euro Planit Personeelsdiensten heeft
kantoren in Vorden, Hengelo (O) en Duiven.

Functie eisen;
- HBO werk- en denk niveau; 
- commerciële instelling;
- ± 3 jaar ervaring in soortgelijke functie.

Ruurloseweg 1
7136 MC  Zieuwent
E-mail: info@zitax.nl

Taxibedrijf Zitax

Wij zijn binnen ons bedrijf op zoek
naar een 

centralist/planner
Werkzaamheden:
plannen, chauffeurs aansturen en 
andere voorkomende werkzaamheden.
Men moet kunnen omgaan met 
computers, collegiaal zijn en flexibel.

Schriftelijke reactie sturen naar:
Taxibedrijf Zitax 
t.a.v. Dhr. G. Meulenveld
Ruurloseweg 1, 7136 MC ZIEUWENT
of per e-mail: info@zitax.nl

 
 
 

Ruurlo 
Kerkstraat 2 

Zutphen 
Spittaalstraat 54 

 
 
voor onze vestiging in Ruurlo 
zijn wij op zoek naar een fulltime 
 

financieel administratief 
medewerker v/m 

 
de werkzaamheden bestaan o.a. uit:  

verwerken van administraties van klanten 
afwerken jaarrapporten in Excel 
afwerken aangiften inkomstenbelasting 
algemeen financieel en secretarieel werk 
baliewerkzaamheden voor SNS Regio Bank 

 
wij vragen: 

MBO niveau in de financiële richting 
kennis van Word en Excel 
ervaring met boekhoudsoftware 

 
   Sollicitaties kunt u sturen naar: 
  Administratie en Adviesburo Schroer 
  t.a.v. H.E. Schroer-Dijkman 
  Postbus 75, 7260 AB  Ruurlo 
  Email: jos@schroer.xs4all.nl 
 

www.aaschroer.nl 



Polyether matras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik
met aan beide zijden een anti-aller-
gische afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/200 van 189,- nu 149,-
90/200 van 199,- nu 159,-
90/210 van 221,- nu 179,-
140/200 van 309,- nu 269,-
160/200 van 343,- nu 319,-
180/200 van 390,- nu 339,-

Comfolastic matras*
Anti-allergie matras met schouder-
comfortzone voorzien van dubbeldoeks
stretch hoes.
80/200 van 269,- nu 219,-
90/200 van 289,- nu 229,-
90/210 van 339,- nu 249,-
140/200 van 409,- nu 359,-
160/200 van 469,- nu 429,-

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,-

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 1495,-

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, paardenhaar
+ 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,-

Traagschuim matras*
Met pocketvering, zeer comfortabel en
drukverlagend. 23 cm dik.
In 3 hardheden.
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,-

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

STOERE HALF HOOGSLAPER
NU 598,-

Elektrisch
Verstelbare Boxspring

combinatie
incl. pocketvering matrassen,

hoofdeinde en heerlijke
comfortabele toppers.

Maat 160x200.
Ook leverbaar in

vele andere afmetingen

* 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.

Showroommatrassen
90-200

nu met
50% korting

Electrisch verstelbare lattenbodem

‘Comfort deluxe’
1 persoons vanaf 299,-

Superieure kwaliteit
nu 3995,-

Montreal
Deelbare comfortkamer

in eiken, beuken of kersen
Inclusief nachtkasten

160/180 - 200

nu 1495,-

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

80/200 van 699,- nu voor 599,-

10
Showroom

Bedden
HALVE PRIJS

GRATISbedombouw& hoofdbord

Handgeschilderd, mahonie
houten ledikant 160-200

nu 1395,-
nachtkast per stuk 249,-

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
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