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75e jaargang 

no. 44

Zaterdag werden de wedstrijden in de 
poulefase afgewerkt. In 4 poules stre-
den 4 teams voor de eerste 2 plaat-
sen. Deze gaven namelijk het recht 
om zondagmiddag in de winnaars 
poule uit te komen. De nummers 
drie en vier gingen naar de verlie-
zers- ronde. Zondagmorgen duurde 
het even voordat de deelnemers van 
de verliezersronde het heilige vuur 
kregen. Dat lag waarschijnlijk aan 
de gezellige avond daarvoor. In de 
strijd om de 3e en 4e plaats was het 
Dreamteam duidelijk beter dan Ratti, 
het won met 2-0. Broadworst United 
en “oud” LZVV, teams die vorig jaar 
de winnaars ronde speelden plaatsten 
zich met louter overwinningen voor 
de finale. Beide teams deden niet veel 
voor elkaar onder maar de 2-1 over-
winning van Broadworst was terecht.
In de 2 poules in de finaleronde bleek 
al snel dat de jeugd (zaalvoetbal) toe-
komst heeft. In de ene poule konden 
de voormalig winnaars De Boonk en 
O-Oe geen rol van betekenis speel-
den. In deze poule plaatsten Betaal 
Je Ook Voor en Basteom zich voor 
de kruisfinale. In de andere poule 
plaatste titelverdediger Lubron zich 
na 2 wedstrijden al voor de laatste 4. 
Mede doordat zij in hun laatste wed-
strijd de sportieve plicht vervulde 
mocht ook Smederij Oldenhave een 
ronde verder. De strijd tussen Lubron 
en Basteom werd werd door Lubron 
met 2- 0 gewonnen. De ervaring van 
Smederij Oldenhave gaf uiteindelijk 
de doorslag in de andere kruisfinale. 
Het liep dankzij een late gelijkmaker 
tegen een zeperd op, maar het team 
nam tegen het team “Betaal Je OoK 
Voor”de beslissende penalty’s beter, 
waardoor Oldenhave zich ook voor 
de finale plaatste.
De finale ging dus tussen dezelfde 
teams als het jaar ervoor. Na een 
vroege 1-0 van Rick Schröer nam 
Lubron de leiding en moest Olden-
have wel aanvallen. De titelverdedi-
ger kon het verdedigend goed dicht 
houden. Vlak voor tijd deelde Daan 
Wiegerinck met een mooi schot de 

laatste tik uit. Dit zorgde ervoor dat 
Lubron met 3 overwinningen op rij 
de wisselbokaal mag houden. Iets wat 
sinds het begin van dit toernooi in 
1988 alleen De Boonk 1 was gelukt. 
Tijdens de prijsuitreiking bedankte 
scheidend organisator Jeroen Tijssen 
alle teams voor hun deelname. Ook 
benadrukte hij dat Velocitas zonder 
de steun van haar sponsoren, welk 
voornamelijk uit de plaatselijke mid-
denstand bestaat,een toernooi als dit 
niet eens kan organiseren. Dankzij 
deze steun mag de zaalvoetbalvereni-
ging zich een gezonde club noemen. 
De arbitrage had het lastig om een 
winnaar van de Fairplay prijs uit te 
roepen. Er werd uiteindelijk geko-
zen voor het team van Dreamteam, 
welke net voor Smederij Oldenhave 
eindigde.

Team Lubron wint zaalvoetbaltoernooi Velocitas
Vorden - Afgelopen weekend werd er in sporthal ’t Jebbink een zaal-
voetbaltoernooi gehouden met als inzet het kampioenschap van Vor-
den. Dit toernooi wordt al circa 30 jaar georganiseerd door Velocitas. 
Het team van Lubron werd kampioen door in de finale met 2-0 van het 
team Oldenhave te winnen.

Organisator Jeroen Tijssen deelt bokaal uit

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Bij de Plus parkeert u voor de deur!

Douwe Egberts Koffie rood 
snelfiltermaling
pak 500 gram

4.00
4.92

I.v.m. de verhuizing

Zaterdag 11 januari 
om 17.00 uur

GESLOTEN!
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Dagmenu’s 8  t/m 14 januari
Dagmenu om mee te nemen 7,75. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 9,00. Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.)
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 
uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 8 januari
Bospaddenstoelensoep / Varkensmedaillons met champignon-
saus, aardappelkroketten en  rauwkostsalade

Donderdag 9 januari
Hutspot  met hachee en zuurgarnituur / Tiramisu met slagroom

Vrijdag  10 januari
Wildbouillon / Kabeljauw met mosterdsaus, aardappelpuree 
en groente

Zaterdag 11 januari (alleen afhalen / bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade/ IJs 
met slagroom

Maandag 13 januari
Gesloten

Dinsdag 14 januari
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs met slag-
room

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

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

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

Zelhem 0314 - 623921

Tandtechnisch
Laboratorium

Te huur gevraagd:
Landbouwgrond voor de teelt van

aardappelen en/of maïs

Tevens te koop aan huis:
consumptie aardappelen

A. Masselink
Covikseweg 13
Steenderen
Tel. 06-53966991

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

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

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

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

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

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

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

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

19.30 uur.

Tandarts 
11 en 12 januari R.C. Boersma, Vorden (0575) 55 19 08.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

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

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

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

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

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

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

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

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

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

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

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

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

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

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

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

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

Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

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

of (06) 22 92 96 30.

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

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

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

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 12 januari 10.00 uur, ds. J. Kool. 10.00 uur, Kapel in de 
Wildenborch, ds. D. van Doorn, Almen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 januari 10.00 uur, ds. H. de Haan, Den Ham. 10.00 uur, 
Kapel in de Wildenborch, ds. D. van Doorn, Almen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 12 januari 10.00 uur, bevestiging ambtsdragers, ds. T. 
Wiersum.

R.K. kerk Vorden
Zondag 12 januari 9.30 uur, Eucharistieviering, em.-priester J. van 
der Meer.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 januari 17.00 uur, Woord- en communieviering, Peters, 
m.m.v. Dameskoor.
Zondag 12 januari geen viering.

Weekenddiensten

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

Bestuur V.V. Vorden 

wenst iedereen  

een sportief en  

gezond 2014

Hierbij nodigen wij u uit voor onze 

nieuwjaarsreceptie op 12 januari  

om 14.00 uur in ons clubhuis.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

Alleen op afspraak.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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



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

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

MAANDMENUJANUARIVoor 2 à 3 personen
* Kip op steeltje
* Babi Pangang

* Ind. rundvlees in 
 roedjaksaus
* 2 stokjes saté
* Grote nasi of bamiVoor slechts € 17,50

Op reservering bieden wij op zondagen een uitgebreid buffet aan: 
Onbeperkt dineren 
voor een vaste prijs. 
€ 13,80 p.p.

Dorpsstraat 28, Vorden. Tel. 0575-551905

Weinig nemen en veel geven
Altijd hartelijk en warm

Als de mensheid zoals jij was
Was de wereld niet arm

Na een mooi en intensief leven is overleden 
onze lieve pa, opa en overgrootvader

Antoon Dimmendaal
weduwnaar van 

Jantje Dimmendaal-Wassink

in de leeftijd van 89 jaar.

Kinderen

Kleinkinderen

Achterkleinkinderen

1 januari 2014
Vorden, De Wehme

Correspondentieadres:
Teniersstraat 35, 7204 CA Zutphen.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Hij is nu veilig in Jezus handen

We wisten dat de dag zou komen, toch is nog 
onverwacht overleden onze lieve zwager en oom.

JOHAN HANEVELD
-Jo-

echtgenoot van Grada Haneveld - Antink

25 april 1927               20 december 2013

 Vorden: Riek Antink 
  Henk Antink  (in herinnering)
  Goos Antink 

 Oldebroek: Johan Antink  (in herinnering)
  Hermien Antink - Dokter

 Emmeloord: Janna Wubs - Antink  (in herinnering)
  Hein Wubs

 Geesteren Gld.: Gerrie Geels - Antink
  Jan Geels  (in herinnering)

Vorden, 20 december 2013

Welzalig hij, die den God van Jacob 
tot zijn hulpe heeft.

 Psalm 146:5a

Met diepe droefheid geven wij u kennis dat, na een 
periode van afnemende krachten, door de Heere uit 
ons midden is weggenomen mijn innig geliefde 
man, onze lieve vader, schoonvader en opa

GERHARD JOHAN HANEVELD
~ Jo ~

echtgenoot van Grada Gosina Antink

* 25 april 1927 † 20 december 2013

Vorden: G.G. Haneveld-Antink

Vorden: Gerry en Henk Fokkink-Haneveld
 Rianne
 Arjan

“Albershof”
Willem Alexanderlaan 1
7251 AW Vorden.

Dankbaarheid, respect en waardering 
gaat uit naar diegenen die hem liefdevol 

hebben verzorgd en begeleid.

De herdenkingsdienst en de begrafenis hebben op 
vrijdag 27 december te Vorden plaatsgevonden.
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Huisgemaakte erwtensoep

elke 2e beker halve prijs

SPECIAL

Stroopwafeltje

100 gram 225

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden gehakt + 
boterhamworst

2 x 100 gram 195

KEURSLAGERKOOPJE

Hachee pakket
vlees+uien+kruiden

samen 695

MAALTIJDIDEE

Nasi of
Bami

500 gram 398
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax 0575-55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

 

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden
van onze lieve mama, schoonmoeder en oma
 

Bartha Marie Visser
Bets

 

m Olst
28 mei 1929

t Vorden
1 januari 2014

 

Mooi zijn de herinneringen die blijven.
 
 

 
 

Bianca en Paul,
   Ilja, Ian, Quinty
Joyce en Gustó,
   Chimène, Keano
Chantal en Gijs
 

Rie en Henk Wassink - van Tongeren
 

Iris en Dick
Wouter en Ilse
Leonie en Kaspar
 

Correspondentieadres:
Het Vaarwerk 8
7251 DE  Vorden

 

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Jachthondentraining voor

Puppy's en Jonge honden!

KNJV Jachthondentrainings-

Groep Zwiep begint op

03 februari met het nieuwe

seizoen in de Manege in

Warnsveld. Voor meer

informatie kijk op

www.knjvzwiep.nl of neem

contact op met: 0314-641685

(Ed en Geesje Starink)

TE HUUR per 1 febr. vrij-

staand woonhuis (tijdelijk)

te WICHMOND alles begane

grond 170 m² intree, hal,

gang, 2 sl.kamers, badkamer,

berging, woonkamer 41,5 m²

keuken 27,5 m², vlizotrap naar

bergzolder. inl. 06-21580650.

Peter
40 jaar

De maanden januari en februari

Daar word je vrolijk van!

10% op alle
uitnodigingen

Lisa 6 jaar!

UITNODIG ING

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

Loods te huur,werkveld

V o r d e n . 2 0 0 m 2

tel.0620915727

Gelukkig en blij zijn wij met de geboorte van
onze zoon en ons broertje

Pelle
Joost

Hij is geboren op 21 december 2013 en
weegt 3920 gram

André Wagenvoort, Martine ten Arve
Diede en Sari

Bo

Op 14 december 2013

is geboren onze prachtige dochter

4120 gram

52 cm

Trotse ouders Arlette Leveld en Johan Korenblek

zusje van Sam

Stationsweg 10, Vorden

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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



De proef van de eerste etappe 
was duidelijk niet geschikt 
voor vrachtwagens: veel stenen, 
smalle paadjes, korte bochtjes. 
Kees Koolen: “We moesten over 
bruggetjes waarvan ik dacht dat 
we dat nooit zouden redden. We 
gleden er half van af, maar zijn 
toch steeds naar de overkant ge-
komen. Dan weet je meteen dat 
je niks hoeft te proberen. We zijn 
als 41e gestart en op dezelfde po-
sitie gefinisht. We hadden net zo 
goed niet kunnen rijden. Het was 
gewoon te tricky. Dan moet je je 
gemak houden en zorgen dat je 
niks kapot maakt.”
De Super B- truck kwam net voor 
het donker werd, van de proef 

af. Bij aankomst in het bivak van 
San Luis, 224 kilometer verder 
op, lagen alle motorrijders al 
lang en breed in bed. 
Kees Koolen: “Het zijn echt totaal 
verschillende wedstrijden. Wij 
waren vroeg voor de start van 
de proef aanwezig en hebben bij 
een tankstation nog wat gegeten. 
Daar zagen we op TV dat de eer-
ste motorrijders al in het bivak 
aankwamen. Toen moesten wij 
nog een uur wachten voor we 
aan de eerste proef mochten be-
ginnen. Nogmaals het was geen 
gemakkelijk dag vandaag.”

Dakar Rally in Argentinie gestart

Kees Koolen op eerste dag: ‘Zorgen dat je niks 
kapot maakt’
Vorden - De laagstaande zon aan het eind van de eerste proef 
van de Dakar 2014, die zondag 5 januari is gestart, heeft Vorde-
naar Kees Koolen en zijn mannen veel hinder bezorgd. Koolen, 
v.d. Goorbergh en van Uden (bemanning van de Super B- truck) 
hadden geen gemakkelijke dag.

Kees Koolen: “Moeilijke eerste dag.” 
Foto Henk Teerink

Wat is ‘Vrouwennet-
werk Deutschland-Ne-
derland’?
In 2013 is het ‘Vrouwen-
netwerk Deutschland-Ne-
derland’ opgezet. Dit door 
een aantal Achterhoekse 
vrouwelijke gemeente-
raadsleden, op initiatief 
van en samen met o.a. 
Astrid Schupp, ‘Gleichstel-
lungsbeauftragte’ van de 
gemeente Bocholt (Duits-
land). De insteek is van 
elkaar te leren en waar 
mogelijk beter samen te 
werken. 
In maart 2013 was de 
eerste gezamenlijke bij-
eenkomst. 135 vrouwen 
(waarvan 60 vrouwen uit 
Nederland) hebben toen 
een bijeenkomst bezocht. 
Daar vertelde Barbara 
Hackenschmidt over het 
ontstaan van ‘Frauen-
brücke Ost-West’, na het 
vallen van de muur, en de 
bijdrage die dat vrouwen-
netwerk heeft geleverd 
aan de wederopbouw. In 
oktober is een bezoek ge-
bracht aan een Duitse zor-
ginstelling (Lebenshilfe). 
Op 20 januari is dus de 
grote netwerkbijeenkomst 
‘De zorg verandert’. En de 
bedoeling is om komend 
voorjaar o.a. een zorgin-
stelling aan Nederlandse 
zijde te bezoeken. 

Door deze en andere in-
formatieve netwerkbijeen-
komsten en het bezoeken 
van verschillende soorten 
bedrijven en instellingen 
in zowel Nederland als 
Duitsland wil men infor-
matie en ideeën uitwisse-
len en ervaringen delen. 
Ben je benieuwd naar het 
vrouwennetwerk? Meld 
je dan aan voor de bijeen-
komst op 20 januari!

Informatieve bijeen-
komst ‘De Zorg veran-
dert’
De komende jaren veran-

dert er veel op het gebied 
van de Awbz/Wmo, de 
jeugdzorg en de participa-
tie. Taken gaan over van 
rijk en provincie naar ge-
meenten. Wat houden die 
veranderingen in? Wat 
betekent dit voor gemeen-
ten, zorginstellingen en 
vooral ook voor inwoners? 
Ilse Saris, wethouder in 
Winterswijk, vertelt hier-
over. En hoe is de zorg in 
Duitsland georganiseerd? 
Kunnen we in Nederland 
hier goede voorbeelden 
aan ontlenen? Gerti Tans-
jek, raadslid en tevens lid 
van de Regionalrat Mün-
ster, neemt u hierin mee.

Netwerken
Na het informatie gedeel-
te is er ruim tijd om te 
netwerken met de andere 
aanwezige Nederlandse en 
Duitse vrouwen. Deel er-
varingen en kennis in een 
open, gezellige sfeer.

Wanneer en waar?
Maandag 20 januari 2014, 
19.30 uur (inloop v.a. 
19.00 uur) bij Wijndomein 
Besselinkschans, Herings-
aweg 18, 7137 PH Lievelde.

Voor wie?
Alle geïnteresseerde vrou-
wen uit de Achterhoek en 
uit Bocholt en omgeving. 
Dus deel deze uitnodiging 
ook binnen je eigen net-
werk!

Aanmelden
Wil je aanwezig zijn op de-
ze informatieve en gezel-
lige netwerkavond? Meld 
je dan aan via www.bit.ly/
VrouwennetwerkDN (let 
op hoofdletters). Dat kan 
tot vrijdag 17 januari.

Vragen?
Stel ze via Vrouwennet-
werkDN@gmail.com. En 
kijk ook eens op Facebook: 
Frauenbrücke Deutsch-
land-Niederlande.

- Infotorial -

Netwerkbijeenkomst 
‘De Zorg verandert’

Regio - Op maandag 20 januari organiseert ‘Vrou-
wennetwerk Deutschland-Nederland’ de informa-
tieve netwerkbijeenkomst ‘De Zorg verandert’. Na 
het informatieve gedeelte is er ruim de tijd om met 
andere aanwezigen te netwerken op allerlei gebied. 
Loes van der Meijs, wethouder in Doetinchem, is 
avondvoorzitter. De avond wordt muzikaal opge-
luisterd door Twice, een muzikaal, jong damesduo.

Aan de Hoogstraat 29 in 
Toldijk bevindt zich een 
uniek planetarium.
Henk Olthof (overleden 
in 2010) bouwde hier een 
geheel eigen planetarium 
naar voorbeeld van het 
beroemde Eisinga Plane-
tarium in Franeker. 
Heel bijzonder is ook het 
Aardglobe-stellarium.

U stapt in een grote aard-
bol en in 2 minuten tijd 
draait deze volledig rond 
en maakt  u een onver-
getelijke wereldreis. Dan 
gaat het licht uit en ver-
schijnt er een indrukwek-
kende sterrenhemel. Zelfs 
bij een bewolkte lucht 
kunt u in Toldijk dus toch 
sterren kijken! In de tuin 
staan ook nog zeven bij-
zondere bouwwerken op 
schaal, waaronder de Eif-
feltoren. Als het donker 
is zijn alle toren prachtig 
verlicht. 
Voor entree en aanmel-
den zie: www.achter-
hoeksplanetarium.nl
Voor een onvergetelijke 
ruimtereis…!

Publieksavond 
Achterhoeks Planetarium
Toldijk - Vrijdagavond 
10 januari van 20:00 
tot ca. 21:30 (open 
vanaf 19:45) is er een 
publieksavond van het 
Achterhoeks Planeta-
rium. Aanmelden voor-
af verplicht! (Wegens 
beperkte ruimte in de 
Aardbol.)

 Nasi-bami mix 
voordeelverpakking Zak 
500 gram, of Macaroni-
Spaghetti 

 Tompouces Blister 
5 ST 

 Verse worst per 
stuk 500 gr 

Geldig in week  van dinsdag 7 januari t/m zaterdag 11 Januari

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

Eland | Hengelo (Gld) | Raadhuisstraat 53 | T: 0575 46 37 77
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SPAAR VOOR EEN 
SPEELTOESTEL 
VOOR UW SCHOOL

BIJ ELKE € 15,- AAN BOODSCHAPPEN

Voor welke scholen kunt u sparen?
School 1: Pierson - Hengelo                 School 2: CBS Bekveld - HengeloSchool 3: Rozengaardsweide - HengeloSchool 4: De Leer - Hengelo School 5: De Garve - Hengelo School 6: St. Bernardus - KeijenborgSchool 7: Velswijk - Zelhem 

Van maandag 25 november t/m zaterdag 1 februari 2014 spaart u bij PLUS Eland in Hengelo bij besteding 
van € 15,- aan boodschappen* voor een speeltoestel voor uw school. Meedoen is simpel!

Aan het einde van de scholenactie worden de gespaarde euro’s aan de deelnemende scholen uitgekeerd. 
De scholen bepalen zelf welk speeltoestel zij zullen aankopen voor hun schoolplein. 
Hoe meer vouchers u scant, hoe groter het totaalbedrag voor uw school wordt!

1. In de winkel ontvangt u bij de kassa een voucher,
 deze vertegenwoordigt een waarde van € 0,50.

2. Scan de voucher in de speciale 
 actiekast die achter de kassa’s staat.

3. Kies aan welke school u uw 
 € 0,50 wilt schenken.

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen.



Dit jaar is de keus gevallen op ‘Mijn 
man is weer naar zee’. Een stuk ge-
schreven door Wilfried Wroost en 
vertaald door Gerard van Dijk. In 
het kort komt het verhaal op het 
volgende neer: Een lief jong vrouw-
tje, pas getrouwd met een bonk van 
een zeeman, waar ze stapel verliefd 
op is. Plotseling, door een hoogst ont-
zettende brief, zal zij haar man voor 
drie maanden moet missen en hun 
café alleen moet runnen. Ze verzint 
een smoes voor haar klanten en haar 
schoonfamilie, die het toch al niet 
kan aanvaarden dat hun broer met 
“dat jonge ding” getrouwd is.
Mijn man is er niet … hij is naar zee! 

Maar helaas, na een paar dagen staat 
in de krant dat de boot met man en 
muis is vergaan. De vaste klanten zijn 
er als de kippen bij want de jonge we-
duwe is een begeerlijk hapje. Onder 
haar vaste klantenkring telt zij twee 
zeer trouwlustige heren op leeftijd. 
Ook de schoonfamilie is er als de kip-
pen bij. Echter niet met fraaie bedoe-
lingen …De uitvoeringen vinden op 
vier avonden plaats: vrijdag 31 janu-
ari, vrijdag 1 februari, vrijdag 7 febru-
ari en zaterdag 8 februari. Net als vo-
rig jaar vindt er een matinee plaats en 
wel op de zondagmiddag 2 februari. 
Voor meer informatie: www.toneel-
vierakkerwichmond.nl

Toneelgroep Vierakker-Wichmond

‘Mijn man is weer naar zee’

Vierakker - Toneelgroep Vierakker-Wichmond, is alweer druk aan het 
repeteren voor het stuk dat eind januari, begin februari in het Ludge-
rusgebouw op de planken wordt gebracht.

Josée van der Staak en Jan Willem 
Drijver dragen sinds de Nieuwe Start 
van TOM op 26 maart 2011 als vrij-
williger zorg voor de organisatie van 
de voorstellingen, de folders, de web-
stek, de video’s e.d. Zij willen ech-
ter per 1 juli 2014 hun werk bij het 
theater beëindigen. Een flink aantal 
taken wordt nog door andere vrijwil-
ligers gedaan. Het is de bedoeling 
dat deze taken gewoon doorgaan, 
net als het werk van de stichting, 
maar dat het theaterwerk van Josée 
en JW wordt overgenomen door een 
groepje enthousiaste vrijwilligers. De 

voorstellingen zijn tot eind juni 2014 
ingevuld en tot die tijd blijven beiden 
gewoon in functie.
Denkt u “Dit is echt iets voor mij!”, 
kom dan vrijdag 10 januari a.s. om 
19.30 uur naar Theater Onder de 
Molen! Kent u iemand die u geschikt 
acht voor dit vrijwilligerswerk, atten-
deer hem/haar dan op dit bericht. De 
bijeenkomst wordt gehouden in de 
molen, Lindeseweg 29, 7251NJ Vor-
den, buurtschap Linde. S.v.p van te 
voren aanmelden bij de secretaris van 
de stichting via e-mail: addink123@
gmail.com, of bel met 0651263584.

Stichting TOM nodigt u uit

Vorden - TOM (Theater Onder de Molen) draait onder het bestuur van 
stichting T.O.M. (Theater Onder de Mensen). Dit bestuur nodigt be-
langstellenden van harte uit voor een bijeenkomst om mee te denken 
over de toekomst van het theater. TOM moet op zoek naar nieuwe 
krachten.

Een goed doordacht programma dat 
veel inzicht geeft in de persoon van 
Vincent op basis van zijn brieven aan 
broer Theo in de laatste twee jaar van 
zijn leven. Regina en Robert wissel-
den elkaar af tijdens de projectie van 
de schilderijen die in de brieven ter 
sprake kwamen. Ze kregen een staan-
de ovatie voor de prachtige vertolking 
op harp van klassiek en ander werk 
en voor de geweldig ingeleefde voor-
dracht van de brieven. Op zondag 12 
januari de volgende voorstelling door 
verteller Loek Boer en brengers van 
Joodse muziek NIHZ.

Van Gogh in TOM 
goed uit de verf
Vorden - Wat een prachtige, kleur-
rijke, maar vooral ook klankvolle 
avond op de eerste avond van het 
nieuwe jaar in Theater Onder de 
Molen. Op vrijdagavond 3 janu-
ari 2014 traden voor een goed ge-
vulde zaal Regina Ederveen (harp) 
en Robert la Boresa (voordracht) 
op met hun voorstelling ‘Vincent 
van Gogh uit de verf’.

Regina Ederveen

Het werkt als volgt: groepen senioren 
gaan naar één museum op één dag. U 
wordt gastvrij ontvangen, krijgt kof-
fie of thee en een rondleiding. Ver-
voer is geregeld, een bus haalt u op 
en brengt u terug, op een afgespro-
ken plek (Het Kulturhus: het Dorps-
centrum). Het aantal deelnemers be-
draagt maximaal 45 personen. Loop-
hulpmiddelen kunnen meegenomen 
worden. Voor de gezamenlijke lunch 
wordt ongeveer €10,00 in rekening 
gebracht. Men kan zich opgeven bij 
de Stichting Welzijn, Raadhuisstraat 
6 in Vorden. telefoon 0575-553405 of 
w.berns@sswb.nl·

Museum Plus Bus 
rijdt gratis voor 
Vordenaren
Vorden - De Museum Plus Bus 
rijdt op 4 februari voor de inwo-
ners van Vorden gratis naar de 
Twentse Welle in Enschede. De 
Museum Plus Bus is een initiatief 
van twaalf musea. Mede mogelijk 
gemaakt dank zij de steun van de 
Bank Giro Loterij.

De naïeve kunst is voor deze leeftijds-
groep erg toegankelijk. De schilde-
rijen zijn vrolijk, bont van kleur en 
laten tafereeltjes zien van alle dag. 

Op school volgde voor de 2e klassers 
nog een opdracht: maak zelf een 
schilderij in de stijl van één van kun-
stenaars. 

Het resultaat mag er zijn! De ope-
ning van de leerlingenexpositie is 9
januari om 19.30 uur in Galerie De
Burgerij, Zutphenseweg 11. Zaterdag
11 en zondag 12 januari is tussen
13.00 – 17.00 uur ook gelegenheid de
tentoonstelling van de leerlingen te 
bezoeken. 
De leerlingen hopen op veel belang-
stelling.

Naïeve schilderijen leerlingen 
’t Beeckland in Galerie De Burgerij
Vorden - Van 9 januari tot en met 15 januari exposeren 2e klassers van 
’t Beeckland in Galerie De Burgerij hun schilderijen in het kader van 
het project Naïeve Schilderkunst. Alle leerlingen van de klassen 1 en 
2 bezochten afgelopen najaar de tentoonstelling Naïeve Kunst in de 
galerie met werk van zeven naïeve kunstenaars.

Een telefoontje naar Boudewijn Kort-
boyer met de vraag of ze wilden hel-
pen om dit evenement plaats te laten 
vinden werd positief beantwoord. 
Boudewijn Kortboyer en Robert Vis-
schers worden hartelijk bedankt voor 
de gastvrijheid en de prima samen-
werking. “De gemeente Bronckhorst, 
met in het bijzonder Marco Witha-
gen heeft al haar medewerking ver-
leent om de vergunning zo snel mo-
gelijk om te zetten. Daarnaast heeft 
de buurt super gereageerd, meerdere 
bewoners lieten weten het fijn te vin-
den dat dit feest voor de jongelui zo 
toch nog door kon gaan. Al met al al-
leen maar positieve reacties om het 
feest door te laten gaan. Geruchten 
dat er geen overeenkomst gesloten 
kon worden met de nieuwe beheer-
der van de sporthal kunnen naar het 
land der fabelen worden verwezen. 

Hier is nooit sprake van geweest.”
Door het feest kleinschaliger op te 
zetten was het gezellig druk in de 
zaal. Mike van Doorn wist zoals altijd 
de tent weer op zijn kop te zetten. 
Daarnaast maakte Daddy DJ in zijn 
eerste grote performance een onuit-
wisbare indruk, ook hij wist een waar 
feestje neer te zetten en zijn filebe-
richten gaven net dat beetje extra… 
Verrassend goed voor de dag kwam 
Double H, zowel bij het publiek als 
bij de organisatie heeft hij een ont-
zettend goede indruk achtergelaten. 
“Tip voor jongeren die nog nooit een 
feestje van hem hebben bezocht, 
gaan!” 

Ondanks de noodzakelijke switch
was het een ontzettend geslaagde 
Sylvesterparty. De 12e keer een feest
met oud en nieuw zonder inciden-
ten. “Voor de jongeren uit Vorden en
omstreken; jullie waren weer een fijn
publiek, klasse! Rest ons verder alleen
nog het bedanken van de vele vrij-
willigers die weer klaar stonden om
onder deze vernieuwde omstandighe-
den alles weer soepel te laten verlo-
pen. Opbouwploeg, technische men-
sen, zaal versierders, barmensen, de
catering ‘Willy de tomatensoep was
weer fantastisch’ en last but not least
de muntendames. De stevo wenst ie-
dereen een feestvol 2014 toe!”

Stevo viert oud en nieuw 2014 in 
Kulturhus
Vorden - Na jaren oud en nieuw 
gevierd te hebben in Sporthal ’t 
Jebbink moest de Stevo dit jaar 
noodgedwongen uitkijken naar 
een andere locatie. Vanwege de 
teruglopende bezoekersaantal-
len werden de kosten te hoog 
en moest er uitgeweken worden 
naar iets kleiners. Het Kulturhus 
in Vorden werd al snel als vervan-
gende locatie gezien.

Op deze avond wordt het sfeer-
volle eetcafé omgetoverd tot een 
heus danspaleis. Vanaf 22.00 uur 
kan iedereen swingen op muziek 
uit de jaren ’70, ’80 en ’90 samen 

met Party Paradise dj Jurgen & dj 
Patrick. Zij draaien de hele avond 
mooie plaatjes uit die tijd voor 
jong en oud. Verzoeknummers 
zijn vanzelfsprekend ook welkom. 

Het belooft daardoor een zeer af-
wisselende avond te worden met 
discoclassics, rockmuziek, ballads; 
alles en iedereen komt aan bod. De 
derde swingavond is op 1 februari. 

De entree is gratis. Voor foto’s van 
de eerste avond kijk op 
www.facebook.com/deslofvorden.

Tweede dansavond ‘De Slof swingt’
Vorden - Eetcafé De Slof in Vorden houdt na een zeer succesvolle 
avond in december, op zaterdag 11 januari haar tweede ‘De Slof 
swingt’ in Vorden.



De deelnemers kwamen 
op het parcours boom-
stammen, banden en ste-
nen tegen waar ze over-
heen moesten rijden met 
hun mountainbike of 
BMX-fiets. Aan het eind 
van het uitgezette par-
cours was in het geiten-
weitje vlakbij zijn huis 

een mini-crosscircuit 
aangelegd waar de jonge 
deelnemers zich helemaal 
konden uit leven. Het drie-
tal Koen, Stan en Kai reed 
amen met nog zo’n 8 jon-
gens lekker rond en had-
den een geweldige maar 
vermoeiende middag. Het 
was dan ook een echte wedstrijd met eerst een 

keuring voor de fietsen.                                                                                    
Tegen 13.30 gingen de 
jongens van start en er 
was ook een heuse tijd-
waarneming aanwezig. 
De wedstrijd ging over 
drie ronden en het was 
geweldig om deze jonge 
knapen aan het werk te 
zien. Uiteraard was er een 
winnaar, maar de echte 

winnaar was KIKA want 
er werd door de jongens 
toch maar mooi €100.00 
bij elkaar gefietst. 

Dit bedrag kan overigens 
nog hoger worden. De fa-
milie Smeitink stelde een 
weiland ter beschikking 
en VAMC “de Graafschap-
rijders” uit Vorden leende 
het materiaal uit voor dit 

unieke evenement. Na af-
loop kregen de jeugdige 
deelnemers nog chocola-
demelk en een zakje chips.
De dag werd zo mooi af-
gesloten en Koen wil dan 
ook iedereen bedanken 
voor de medewerking. Hij
heeft alweer plannen voor
volgend jaar en hoopt dat
er dan nog meer jeugd op
af komt.

De jonge coureur uit 
Woudenberg is aan een 
uitstekend seizoen bezig 
en hard op weg om de 
wereldbeker veldrijden in 
de wacht te slepen. Dit tot 
ongenoegen van veel Bel-
gen want die vinden het 
maar niks dat ’n Hollan-
der met de eer gaat strij-
ken. Afgelopen donderdag 
2 januari kwamen zowel 
Lars van der Haar als Thijs 
van Amerongen in het 
Friese Surhuisterveen aan 
de start. Een paar ronden 
voor het einde ontsnapte 
Lars v.d. Haar uit de kop-
groep en was niet meer 
te achterhalen. Een realis-
tische Thijs van Ameron-
gen na afloop: “Ik ben dik 
tevreden met mijn tweede 
plaats, te meer daar ik 
nog wat last had van een 
blessure aan mijn been. 
Lars was vandaag gewoon 
de sterkste, hij was niet 
te kloppen. Mijn tweede 
plek geeft overigens veel 
vertrouwen voor het Ne-
derlands kampioenschap 
op zondag 12 januari.”
Vorig jaar werd de Vorde-
naar tijdens de NK derde. 
Hij wil zich op voorhand 
tijdens de NK 2014, niet 
neerleggen bij de supre-
matie van Lars van der 
Haar. “Als je de wedstrijd 
begint met de gedachte ‘ik 
heb toch geen kans’, kun 
je er beter niet aan begin-

nen. Ik ga in dit kampi-
oenschap gewoon voor “ 
goud”, ik zie dan wel hoe 
het gaat. Ik ken het par-
cours niet. Ze hebben in 
Gieten een nieuw circuit 
uitgestippeld en naar ik 
heb gehoord een zandpar-
cours. Persoonlijk heb ik 
liever een zwaar parcours 
met gladde wegen en veel 
blubber. Deze week ga ik 
nog een keertje polshoog-
te nemen in Gieten”, zo 
zegt Thijs van Amerongen 
die zaterdagavond 4 janu-
ari nog even op het vlieg-
tuig stapte om op zondag 
5 januari in Rome een we-
reldbekerwedstrijd te rij-
den. Thijs werd in Rome 
op zijn wenken bediend, 
want deze voorlaatste we-
reldbekerwedstrijd werd 
gehouden op een blubbe-
rig en glad parcours. Thijs 
werd zevende in een wed-

strijd die hij zag als een 
prima voorbereiding voor 
het NK van aanstaande 
zondag.
Thijs van Amerongen is 
momenteel overigens aan 
een ijzersterk seizoen 
bezig. Dat bewees hij bij-
voorbeeld op Nieuwjaars-
dag tijdens de veldrit in 
het Belgische Baal, dat 
bekend staat als de rit 
rondom de Baarlerberg. 
Baal is de woonplaats van 
de oersterke Belg Sven 
Nys. Rijden in zijn eigen 
woonplaats betekent voor 
Nys, gewoon winnen! En 
dat deed hij ook nu weer, 
voor de twaalfde achter-
eenvolgende keer. Thijs 
van Amerongen was in 
Baal met zijn zesde plek 
de beste Nederlander. Een 
zware rit, de coureurs 
hadden de grootste moeite 
om in het zadel te blijven. 

De veldrit in Baal was één
van de acht ritten om de
zogenaamde ‘B post Bank
Trofee’.
Met nog twee van de acht
wedstrijden te gaan, staan-
de Belgen Sven Nys en
Niels Albert respectieve-
lijk op de eerste en tweede
plaats. Thijs van Ameron-
gen staat heel knap derde
met zes minuten achter-
stand op Sven Nys en drie
minuten op Niels Albert.
In de strijd om de wereld-
beker staat Thijs op de zes-
de plaats. “Ik hoop in de
laatste rit nog een plaats-
je te stijgen”. Thijs van
Amerongen wacht vol-
gende maand nog een su-
perklus en neemt hij met
de Nederlandse ploeg deel
aan het wereldkampioen-
schap veldrijden dat op 2
februari in Hoogerheide
zal worden verreden.

Thijs van Amerongen klaar voor NK in Gieten
Vorden - Vordenaar 
Thijs van Amerongen 
is klaar voor het Neder-
lands kampioenschap 
veldrijden dat zon-
dagmiddag 12 januari 
in het Drentse Gieten 
zal worden gehouden. 
Thijs start daar vol-
gens de kenners niet 
in de favorietenrol. Die 
is weggelegd voor Lars 
van der Haar.

Wij als Plus proberen altijd lokaal te on-
dersteunen, of dit nu geldt voor de sport-
vereniging of voor de wandelvierdaagse. 
In dit gaval hebben we besloten een aan-
tal scholen te ondersteunen. Dus help de 
scholen aan zoveel mogelijk geld.
U kunt nu nog 4 weken sparen, zodat de 

scholen straks prachtige speeltoestellen
kunnen kopen. 
De teller staat nu op € 12.535 euro, maar
ze willen natuurlijk zoveel mogelijk
proberen binnen te halen, dus help de
scholen en doneer! Bij elke € 15.00 euro
krijgt u een scanbon.

 -Advertorial -

Tussenstand PLUS Hans Eland 
Scholenactie!
Hengelo - Vanaf eind november kan iedereen bij Plus Hans Eland sparen
voor speeltoestellen bij een aantal geselecteerde scholen.

Fietsenduro voor Kika
Hengelo - Afgelopen vrijdag 3 januari heeft het 
13-jarige VAMC-jeugdlid Koen van Dort een klein 
evenement georganiseerd in Bekveld t.b.v. KIKA 
kinderen kanker vrij. Vorig jaar had Koen al een 
fietscross georganiseerd voor hetzelfde goede doel 
maar dit jaar wilde hij iets anders. Deze keer had 
hij samen met zijn maatje Kai Doornink en zijn 
broertje Stan een fietsenduro uitgezet van 3,5 km.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

IJssel
computerservice

uisservice voor p r cu ier

*

*

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Tandprothetische Praktijk Diseraad
D e  s p e c i a l i s t  v o o r  u w  k u n s t g e b i t

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

tevreden over hun kunstgebit. Het doet pijn, zit los of is

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

Belt u gerust voor een afspraak. U bent van harte welkom!

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

L a a r s t r a a t  1 9 ,  Z u t p h e n   T e l : 0 5 7 5 - 5 4  1 6  0 2

w w w. t p p d i s e r a a d . n l  

Sensire Vorden
wenst iedereen een voorspoedig 2014



Wervingsactie
De brandweer hield in het voorjaar 
een wervingsactie om haar vrijwilli-
gersbestand op peil te houden. Maar 
liefst 28 kandidaten toonden interes-
se in de veelzijdige nevenfunctie bij 
het Vordense korps. Uiteindelijk kon 
het korps zich versterken met twee 
heren en drie dames. 

Snorren
Het korps kreeg nog meer landelijke 

bekendheid door de ‘snorrenactie’. 
Een geweldige saamhorigheid binnen 
het korps en ondersteuning van en-
kele Vordense ondernemers zorgden 
voor een mooie financiële bijdrage 
voor onderzoek en behandeling van 
het onderzoek naar prostaatkanker.

Woningchecks
De oudere inwoners van Vorden 
konden zich vorig jaar aanmelden 
voor een gratis woningcheck. Oudere 

mensen blijven steeds langer thuis 
wonen maar worden wel steeds min-
der mobiel. Het is dan van belang om 
ook de brandveiligheid en de kans op 
brand in de woning te bekijken. Van 
die gelegenheid werd dan ook graag 
gebruik gemaakt. 

Om de continuïteit van de checks te 
waarborgen is oa. contact gezocht 
met de stichting Welzijn Ouderen en 
andere belangenbehartigers.

Loze meldingen
“Een zorgenkindje blijven de objecten 
met een automatische brandmeldin-
stallatie zoals hotels, woongebouwen 
en zorgcentra. Verkeerd gebruik of 
storingen veroorzaken nog te veel 
loze meldingen. Door de klanten be-
ter te begeleiden is het aantal loze 
meldingen al met de helft terugge-
bracht. Het aantal is echter nog altijd 
te hoog”, aldus Bennie.

Uitrukken
Grote branden of ernstige ongeval-
len hebben zich gelukkig niet voor-
gedaan. Door de vrijwilligers en in-
woners steeds meer te betrekken bij 
voorlichting en het voorkomen van 
brand, zie je een daling van het aan-
tal uitrukken. 2013 gaf bijna een hal-
vering van het aantal uitrukken. 

Ook in 2014 werkt de brandweer 
weer verder aan een veilige samenle-
ving. “Dit kan echter niet zonder u, 
want een veilige samenleving maken 
we samen!”

Brandweer sluit een rustig jaar af

Vorden - 2013 was in alle opzichten een goed jaar voor de Vordense 
brandweervrijwilligers. Een mooi wervingsresultaat, de woningchecks 
voor senioren en een geweldige ludieke snorrenactie waren enkele 
hoogtepunten. En gelukkig geen grote incidenten binnen het Vor-
dense verzorgingsgebied, aldus postcommandant Bennie Hekkelman.

Het eerste deel van de verbouwing is 
zo goed als afgerond, en daar zijn ze 
bij Sociï erg trots op. In december is 
het tweede deel gestart, het achterste 
gedeeld van de kantine. 
De oude toiletgroep en bestuurska-
mer zijn bij de kantine aangetrokken 
zodat er een mooie grote ruimte is 
ontstaan waar straks alle teams gezel-

lig kunnen napraten over hun presta-
ties op het veld. 
De verbouwde kantine is door
 DutchPC Electronics uit Vorden voor-
zien van prachtig beeld en geluid en
daarvoor bedankte Arend Jan Groot
Jebbink DutchPC Electronics en over-
handigde Ferdy Kleine Brinke een
bloemetje.

DutchPC Electronics voorziet 
S.V. Sociï van beeld en geluid

Wichmond - Dat S.V. Sociï midden in een verbouwing zit kan bijna nie-
mand meer zijn ontgaan. Iedere zaterdag zijn er tal van vrijwilligers
druk bezig om de kantine een flinke op knap beurt te geven.

Het geheel was aangekleed met vuur-
korven, terwijl leden van de midwin-
terhoornblazers d’Olde Roop en twee 

muzikanten de wandelaars onder-
weg vermaakten. Na afloop lieten de
deelnemers zich de chocolademelk, 
glühwein en snert goed smaken. Er
werd voor de Clini Clowns 150 euro
opgehaald, een reden om ook in 2014
(zondag 28 december) weer een win-
terwandeling te organiseren.

Winterwandeling
Vierakker - De winterwandeling 
die de familie Rietman zaterdag 
28 december hield, is in alle op-
zichten geslaagd.

In de ochtend was het eerst werken 
op de boerderij. Helpen met dieren 
voeren, stal uitmesten, pony’s bor-
stelen, houtblokken laden en niet te 
vergeten eten klaarmaken voor tus-
sen de middag. 
In de middag was het tijd voor ont-
spanning: ponyrijden, skelter rijden, 
in het hooi spelen en een ritje maken 
in de ponywagen. 
Het was een leuke en leerzame dag.

Kinderopvang Humanitas naar 
 zorgboerderij De Wilgenhof
Vorden/Hengelo - Donderdag 2 
januari gingen de kinderen van 
de buitenschoolse opvang van de 
Toverboom Vorden en de Leer in 
Hengelo een dagje naar zorgboer-
derij de Wilgenhof in Hengelo.

Reden voor zijn vrienden om voor 
hem een echt Kever carrosserie te re-
gelen en bovenop de carport te plaat-

sen. Tot het eind van 2013 was de 
van kerstverlichting voorziene Kever
te bewonderen aan de Ruurloseweg.

Keverfanaat Ed Antonissen 
ziet Abraham

Vorden - Ed Antonissen uit Vorden is maandag 16 december 2013 50
geworden en is zijn hele leven al Keverfanaat.

Vorig jaar vierde autobedrijf Groot 
Jebbink het 50-jarig jubileum. In het 
51ste jaar van haar bestaan heeft 
directeur Jan Groot Jebbink de ver-
trouwde kwaliteit van de dorpsgara-
ge uitgebreid met de mondiale know-
how van Bosch. 

Bosch fabriceert onder meer boor-
machines en koelkasten, maar is van 
huis uit ‘s werelds grootste fabrikant 
van auto-onderdelen. Het begon met 
bougies en inmiddels is Bosch de uit-
vinder van baanbrekende autotech-
niek als ABS, ESP, benzine injectie en 
common rail dieseltechniek. “Je kunt 
eigenlijk gewoon zeggen dat iedere 
auto rijdt en remt dankzij Bosch”, 
stelt Jan Groot Jebbink.

Modernste apparatuur
Door zich aan te sluiten bij Bosch is 

autobedrijf Groot Jebbink klaar voor 
de toekomst. “Je ziet al jaren een 
trend dat auto’s van steeds complexe-
re techniek worden voorzien. Dat be-
tekent dat je je als garagebedrijf moet 
verzekeren van kennis. Met Bosch 
halen we die noodzakelijke kennis in 
huis via een uitgebreid training- en 
scholingsprogramma voor onze mon-
teurs en hebben we de beschikking 
over de modernste werkplaats appa-
ratuur.”

Beste van beide werelden
Automobilisten in Vorden en omge-
ving kunnen door deze kwaliteitsim-

puls nog beter terecht bij autobedrijf 
Groot Jebbink voor onderhoud en 
reparaties. Ongeacht bouwjaar, merk 
of type. “We zijn universeel, waar-
door iedere auto - ook de allernieuw-
ste - welkom zijn in onze werkplaats. 
Dankzij de ondersteuning van Bosch 
Car Service kunnen we nu werken 
op het niveau van de dealer. Dat past 
precies in onze bedrijfsfilosofie: ‘Au-
tobedrijf Groot Jebbink, voor betaal-
bare kwaliteit.’ En dat is het grootste 
voordeel voor onze klanten. Onze 
klanten profiteren nu van het beste 
van beide werelden.”

- Advertorial -

Groot Jebbink met Bosch klaar voor de 
toekomst
Vorden - Autobedrijf Groot Jeb-
bink heeft zich per 1 januari 
2014 aangesloten bij Bosch Car 
Service. Bosch is de grootste ont-
wikkelaar van autotechniek en 
onderdelen ter wereld, waarvan 
ieder automerk gebruik maakt. 
Het familiebedrijf aan de Rond-
weg 2 kan nu putten uit de onein-
dige kennisbank van Bosch en is 
daarmee klaar voor de toekomst. 
“Elke auto - ook de allernieuwste 
- is welkom in onze werkplaats.”

Patrick en Elvira winnaars 
tabletactie Fashion Corner
Vorden - 
Fashion 
Corner uit 
Vorden 
bestaat 
25 jaar. 
Dat wordt 
gevierd 
met een 
tabletactie. 
De eerste 
winnaars 
zijn 
inmiddels 
bekend: 
Patrick en 
Elvira Groot 
Jebbink uit 
Vorden.



Er waren in totaal 510 deelnemers, 

die konden kiezen uit twee afstan-
den: 7 of 14 kilometer. De meeste 
wandelaars kozen voor de kortste 
route. Onderweg bliezen de midwin-
terhoornblazers uit Ruurlo er lustig
op los en lieten de wandelaars zich de
glühwein en snert goed smaken.

Winterwandeling 
Wildenborch
Wildenborch - Afgelopen zon-
dag werd in het buurtschap de 
traditionele winterwandeling ge-
houden met start en finish bij de 
Kapel.

De prijs gaat naar de vereniging die 
met minimaal drie vogelkwekers de 
meeste punten weet te behalen met 
de tien beste vogels. Binnen de ver-
eniging is al jaren een verschuiving 
gaande van kwekers die minder ka-
naries en meer parkieten gaan kwe-
ken. Daar plukt de vereniging nu de 
vruchten van. De tien beste parkieten 
van De Vogelvriend behaalden samen 
916 punten. Evenveel als de Gevleu-
gelde Zanger uit Lichtenvoorde, maar 
toch op gepaste afstand van Vogel-
vreugd uit Dinther die de eerste prijs 
binnen sleepte met 921 punten. 
Op individueel niveau vielen de mees-
te prijzen ook bij parkietenkwekers. 
Voorzitter Kees Bink was het meest 
succesvol met maar liefst negen prij-
zen. 

In totaal vielen er negen leden in de 
prijzen en behaalden ze samen twin-
tig prijzen. De volgende prijzen wer-
den behaald:

B. Horsting
Agaat topaas geel mozaïek type 2 2e 
prijs stel  181 punten
Bruin opaal geel mozaïek type 2 3e 
prijs stel 185 punten

W. Berendsen
Gloster Corona bont 3e prijs stel 179 
punten 

J. Berendsen
Bruin (isabel) 2e prijs enkel 91 punten

E. van der Wal
Driekleurglansspreeuw 1e prijs stel 
183 punten
Driekleurglansspreeuw 3e prijs enkel 
91 punten 

T. Bielderman
Barmsijs klein 2e prijs stel 183 pun-
ten

C. Bink
Grasparkiet GRIJS groen opaline 2e 
prijs enkel 90 punten

Roseicollis opaline groen 1e prijs 
stam 366 punten
Roseicollis opaline groen 1e prijs stel 
185 punten
Roseicollis D-groen 2e prijs stel 181 
punten
Roseicollis lutino 3e prijs enkel 91 
punten
Grijsrug dwergpapegaai groen man 
1e prijs enkel 92 punten
Grijsrug dwergpapegaai D-blauw 
man 1e prijs enkel 91 punten
Grijsrug dwergpapegaai blauw pop 2e 
prijs enkel 90 punten
Grijsrug dwergpapegaai D-blauw 
man 3e prijs enkel 89 punten

H. Ellenkamp
Cloncurry parkiet 1e prijs stel 183 
punten

R. Ellenkamp
Turquoisine groen 1e prijs enkel 93 
punten

W. Peters
Australische koningsparkiet 1e prijs 
enkel 92 punten
Australische koningsparkiet 2e prijs 
enkel 90 punten

Hoogste prijs ooit voor De Vogelvriend
Vorden - Vogelvereniging De 
Vogelvriend heeft onlangs haar 
beste prestatie ooit gehaald. De 
vereniging wist beslag te leggen 
op een gedeelde tweede prijs in 
de categorie parkieten tijdens 
de nationale Bondsshow in Zut-
phen. Tot nu toe was de vereni-
ging nooit verder gekomen dan 
een derde plaats.

De gemeente Bronckhorst heeft het 
bestuur van het zwembad In de Den-
nen een ‘flinke zak met geld’ meege-
geven en vanaf 2014 moet de organi-
satie zelfstandig het hoofd boven wa-
ter zien te houden. Aan Timme Kos-
ter de uitdaging om dit in goede ba-
nen te leiden. Tijdens de bijeenkomst 
van het Ondernemerscafé zal hij  de 
plannen toelichten en inzicht geven 

in de exploitatie van het Zwembad.
De hamvraag is: hoe maak je een 
zwembad rendabel en ook nog eens 
een keer toekomstbestendig? Na de 
verbouwing, die nu plaatsvindt, is er 
voorlopig geen geld meer voor aan-
passingen, dus moet het in een keer 
goed voor de komende 20 tot 25 jaar. 
Koster is er zelf nog niet helemaal uit. 
Hij heeft wel veel plannen, maar kan 
nog wel wat suggesties gebruiken. 
Het programma van 16 januari is zo 
opgezet dat de deelnemers zelf ‘in de 
huid kunnen kruipen’ van Timme 
Koster. Na een korte presentatie krij-
gen de aanwezigen de exploitatie-
begroting uitgereikt en mogen zelf 
gaan bedenken welke activiteiten en 
faciliteiten er moeten worden ont-
wikkeld om in de toekomst zonder 
verlies te draaien. 
Het credo van Koster en het zwem-

badbestuur is onder andere ‘sturen 
op meer geld in plaats van sturen 
op meer bezoekers’. Dat betekent 
dus minder weersafhankelijk, betere 
voorzieningen en nieuwe activiteiten 
die extra geld in het laatje brengen. 
Uiteraard zal Timme Koster ook zijn 
eigen plannen presenteren, maar 
eerst is het de beurt aan de deelne-
mers van het Ondernemerscafé. 
Het belooft dus weer een interessante 
bijeenkomst te worden, die uiteraard 
een passend vervolg krijgt met een 
goed verzorgd diner van Brasserie 
Lettink aan de Almenseweg in Vor-
den. De bijeenkomst begint om 18.00 
uur met inloop/borrel en om 18.30 is 
het woord aan Timme Koster. Ook 
niet-ondernemers en introducés zijn 
van harte welkom. Aanmelden kan 
door een e-mail te sturen naar vor-
densondernemerscafe@gmail.com.

Ondernemerscafé denkt mee met manager Timme Koster

In de Dennen: zwembad of recreatie-
bedrijf?
Vorden - Op 16 januari is de eer-
ste bijeenkomst van het Onderne-
merscafé in 2014. Timme Koster, 
de afgelopen acht seizoenen ma-
nager van het Vordense zwem-
bad, bijt het spits af van alweer 
het vierde seizoen van het Onder-
nemerscafé. Over het zwembad is 
de afgelopen jaren veel te doen 
geweest, maar nu is het eindelijk 
zelfstandig.

Bijzonder werden verwelkomd ds. 
Henk Westerink voor de kerstmedita-
tie en Anneke Rigterink, als pianiste. 
De voorzitter herdacht 6 overledenen 
van de afgelopen 2 maanden. Verder 
kon de nieuwe secretaris Egbert Mar-
kerink worden voorgesteld. Tijdens 
de pauze konden de aanwezigen zich 
opgeven voor de koffietafel aan het 
eind van de Jaarvergadering op don-
derdag 23 januari 2014. Voordat de 
liturgie begon werd er eerst getrak-
teerd op warme chocolademelk met 
een heerlijke kerstkrans.

Daarna werd de liturgie ge-
volgd, met het zingen van kerst-
liederen,voordragen van gedichten 
en het lezen van het Kerstevangelie. 
Deze was samengesteld door een 
speciale commissie. Ds. Westerink 

hield de Kerstmeditatie met als titel
“En toen was er Licht”. Aanvankelijk
licht met een kleine letter, als recla-
me van de energieleveranciers. Als 
de stroom uitvalt zitten we allen in
diepe duisternis. Dat kan ook in ons
leven gebeuren. Maar de herders in
de kerstnacht schrokken hevig van
een stralend Licht. Daar gingen zij op
af en kwamen in een andere leefwe-
reld terecht. Toen was er Licht in de
duisternis door de geboorte van het 
Kind Jezus. Na de pauze met traktatie
werd de liturgie vervolgd.
Na het zingen van liederen en voor-
dragen van gedichten volgde een
prachtig kerstverhaal, verteld door 
mevrouw Chrisje Tuitert. De titel
was “Kerstfeest van een koster” van 
de schrijfster Joke Verweerd.

Dit kerstverhaal werd goed voorge-
dragen en de aanwezigen volgden dit
met grote aandacht. Deze geslaagde
viering werd afgesloten met het zin-
gen van het “Ere zij God”. Aan het 
eind werden een 20-tal prachtige 
kerstbakjes, gemaakt door een groep
vrijwilligers, verdeeld onder zieke en
eenzame leden.

Geslaagde Kerstviering 
PCOB Vorden
Vorden - De PCOB afdeling Vor-
den en omstreken hield vrijdag-
middag 20 december in De Soos 
(Dorpscentrum) te Vorden haar 
jaarlijkse Kerstbijeenkomst. 
Voorzitter Fred Midden kon bij-
na 60 belangstellenden verwelko-
men.

Na de pauze komt de heer Semme-
link uit Lochem de dames alles ver-
tellen over koffie en thee. De heer 
Semmelink heeft een koffie- en thee-
schenkerij in Lochem en kan er veel 
over vertellen, waarna de koffie on-

getwijfeld nog lekkerder zal smaken.
De avond is bij de Herberg en begint
om 19.45.
Dinsdagavond 4 februari gaan de
dames naar glasblazerij Martorell in
Laren. Na in september een demon-
stratie glasblazen te hebben meege-
maakt gaan de dames nu een work-
shop volgen en hopen met iets moois
weer naar huis te gaan. 
Wilt u eens een avond komen kijken
dan bent u welkom, voor het verdere
programma van dit voorjaar en het
emailadres, kijk even op de website:
www.vrouwenvannu.nl/vorden of op
facebook: https://www.facebook.com/
vrouwenvannu.vorden.3 en wordt 
vrienden.

Algemene vergadering 
Vrouwen van Nu Vorden
Vorden - Op woensdag 15 januari 
wordt de algemene vergadering 
gehouden van de Vrouwen van 
Nu afdeling Vorden. Naast de 
gebruikelijke verslagen van de 
secretaris, penningmeester, com-
missies en interessegroepen zijn 
drie bestuursleden aftredend, 
waarvan een herkiesbaar. Ook 
zijn er weer een aantal jubilaris-
sen die gehuldigd wordt.

Ook niet- leden worden voor deze 
speciale avond door het bestuur van 

de vrouwengroep uitgenodigd om 
deze gezellige avond mee te maken.

Oecumenische Vrouwengroep 
Wichmond-Vierakker
Wichmond - De oecumenische vrouwengroep Wichmond- Vierakker 
houdt woensdag 8 januari in gebouw Withmundi in Wichmond een 
Nieuwjaarsbegroeting. Aanvang 19.30 uur

De in Vorden woonachtige Thijs van 
Amerongen, rijdend voor AA-drinks 
en lid van de wielerclub RTV Vierak-
ker-Wichmond is het nieuwe jaar fan-
tastisch begonnen. In het Friese Sur-
huisterveen werd afgelopen 2 janu-
ari de Internationale Centrumcross 
gehouden. Het was een zwaar maar 
gevarieerd parcours. Aan de vele dui-
zenden toeschouwers was te merken 
dat er in Nederland een groeiende be-
langstelling is voor het veldrijden, dat 

zal mede te danken zijn aan de goede
resultaten die de verschillende Neder-
landse wielrenners de afgelopen tijd
geboekt hebben. Halverwege de wed-
strijd reed de regerend Nederlands 
kampioen Lars van der Haar weg uit
de kopgroep. Thijs deed verwoede po-
gingen om weer aan te klampen bij
Van der Haar maar deze finishte als
eerste met een tiental seconden voor-
sprong op nummer twee Thijs van 
Amerongen.

Wisselende successen 
RTV coureurs
Regio - Zondag 5 januari namen diverse rijders van de wielerclub RVT
Vierakker- Wichmond in Raalte deel aan de GOW. Zij kwamen daar
tot de volgende resultaten. Bij de dames behaalde Gretha Klein Brinke
een 6e plek. Bij de junioren werd Koen Jansen negende. Bij de jeugd 3
werd Renze Makkink 19e. Bij de Masters 40+ was er een 6e plaats voor
Peter Makkink en een 16e plaats voor Martin Weijers.

Ons lichaam reageert op elke prikkel, 
zowel van buiten af (kou, pollen, fy-
siek, situatie, enz.) als van binnen uit 
(voedsel, implantaten, metalen, enz). 
Dit is nodig om de “indringer te verja-
gen”, om het lichaam weer in balans 
te brengen.
De reactie op de verstorende prikkel 
wordt geactiveerd door het afweersy-
steem.

Meestal  gaat dit goed en ontstaan er 
geen klachten zoals hooikoorts, uit-

slag, ziekte, buitensporige emotie, 
enz.
Als er sprake is van een allergie ver-
loopt deze reactie echter niet juist en 
ontstaan er klachten.
Door een bijzondere stimulatie van 
het sympathische(= onwillekeurige) 
zenuwstelsel zal de reactie weer nor-
maliseren. Vergelijk dit met het her-
stellen van een computer (reset). 
Zo behandelt de NAET de oorzaak 
van de allergie en niet de symptomen 
die er het gevolg van zijn.

Het is een pijnloze, veilige en zeer 
efficiënte methode wanneer deze 
volgens de richtlijnen van Dr. Nam-
budripad wordt uitgevoerd.
De methode verwerpt geen enkele 
andere vorm van geneeskunde en 
kan zonder risico’s naast andere the-
rapieën worden toegepast.
Klachten die met de NAET methode 
kunnen worden behandeld zijn hooi-
koorts, eczeem, astma, migraine, 
hartritmestoornissen, gewrichtspij-
nen, buikpijnen, buikkrampen, enz.

Ga voor meer informatie naar www.
mesologiemargatump.nl 
Wilt u meer informatie over de be-
handeling neem dan contact op met 
Marga Tump telefoon 0575 555394 of 
06 22631821

- Advertorial -

Nu hooikoorts behandelen met de NAET-
methode en in de zomer geen klachten
Hoewel de hooikoortsklachten meestal optreden in het voorjaar en 
de zomer, is juist de winter uitermate geschikt om deze klachten te 
behandelen m.b.v. de NAET methode. De NAET(Nambrudipath Aller-
gie Eliminatie Techniek) is een methode ontwikkeld door Dr D. Nam-
budripad . In de praktijk van Marga Tump wordt deze methode al 8 
jaar met veel succes toegepast.

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

Catering  Workshops  Verjaardag- en Kinderfeestjes  BBQ en Buffetten
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

NIEUW!

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 08-01-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 08-01-2014 t/m 14-01-2014.

Spruiten
750 g

Appelen 
Elstar
1.5 kg

Vanaf zaterdag 11-01-2014

0.75 l

Hugo 
Frizzante

300 g

Frambozen enveloppen

Dream 
bonbons

400 g

Italiaanse 
pasta-
gerechten

- 1500 W
- capaciteit: 560 ml

Stoomreiniger 
vloer

Ca. 500 lumen. 
Incl. batterijen.

LED-staafl amp

Met polyfone 
ringtones of 
maak zelf 
een deurbel-
melodie.

MP3 deurbel

Doorsnede: 
28 cm.

Koekenpan

Bungalowpark

LIBRA Ommen

TE HUUR
Nog enkele moderne 

bungalows in de bos-

sen € 375,- p.w. all-in.

Zwembaden en recre-

atieteam aanwezig.

April - mei - juni: 

€ 175,- p.w. all-in.

Voor folders, telefoon:

(0529) 45 72 24

openhuis
isendoorncollege
zaterdag 1 februari 2014 van 10.00 tot 14.00 uur, Lage Weide 1, Warnsveld

iPad voorlichting
4 en 5 maart 2014 

van 19.00 tot 21.00 uur

High Tea 

voorlichting TTO

zondag 16 maart 2014

van 15.00 tot 17.00 uur

1
febru

ari

2014

Zaterdag
11 januari

In het café:

“DOGZ”
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

FIETSEN, BROMFIETSEN, 
ACCESSOIRES,

ELECTRISCHE FIETSEN
Breng nu uw fiets of electrische fiets voor een 
grote (winter) beurt, voorkom wachttijden in de 

zomer en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:

€ 49,50NU 

€ 64,50NU 

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Fiets met derailleur, speciale prijs:

Deze akties zijn geldig in de maanden november, december en januari

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS 
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR! 
(gratis leenfiets beschikbaar)

Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 
of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

NU OOK LEVERBAAR: 
WINTERBANDEN



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl 
website: www.bronckhorst.nl
volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
Op afspraak

Zonder afspraak

 

Telefonisch bereikbaar

17.00 uur 

aan het gemeentehuis een afspraak te 
-

 deskundige medewerker voor u beschik-
-

kunt u heel eenvoudig digitaal via de 
website een afspraak maken. 

bellen: (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 
handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 
toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken 
met één van de collegeleden, via het 
bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 
Informatie’ is een uitgave van de 
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 9
Nr. 2, 7 januari 2014

van de schoolkinderen in Bronckhorst. Je ontvangt € 0,50 per ingeleverde 

€ 0,50
 basisscholen en de vuurwerkverkooppunten.

Baak: parkeerplaats H. Martinuskerk Wichmondseweg 17 
 (gewijzigde locatie!)

Halle: speelplaats Abbinkskamp
Hengelo: parkeerplaats oude gemeentehuis, Raadhuisstraat/ 

Schoolstraat
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

gevallen de afstand die de schoolkinderen moeten aflegggen groot is. Wellicht 

-

Kerstboom- en vuurwerkafvalinzameling op 8 januari 2014
Jeugd van Bronckhorst kom helpen en verdien een extra zakcentje

-

-
dag, tweede Paasdag, Hemelvaarts-
dag, tweede Pinksterdag, eerste en 

tweede Kerstdag. Onlangs publi-

en Zelhem.

Gebied Hummelo en Keppel:

7, 14, 21 en 26 december 2014

-
rie of vlooienmarkt wilt houden, 

-
gen.

Winkelopenstelling tijdens 

zon- en feestdagen in 2014

-

of telefonisch kunt u een afspraak in-

u aan de beurt bent en wordt direct 

Wat is per 1 januari veranderd? 

-

 ochtenden én op donderdagavond 
-

voorrang hebben. 

biedt het werken op afspraak de 

website alvast het intakeformulier te 

de participatieconsulent beter voor-
bereid het gesprek in, waardoor de 

Ook in 2014 zijn wij u weer 
graag van dienst!

Bezoekt u de gemeente? Wij maken 
graag vooraf een afspraak!

Het Afval Breng Punt in Zutphen is 

het nieuwe Recycleplein van Berkel 

Zutphen. Hier kunt u nog meer afval-
soorten gescheiden inleveren, die 

vervolgens worden gerecycled. 

Het Recycleplein bestaat uit een 
 gratis en een betaald deel, die beide 

 
Op het gratis deel is een speciaal 
 innamepunt van 2Switch waar u 
bruikbare goederen en elektrische 

apparaten kunt aanbieden. Op het 

papier, glas, textiel, (hard) kunststof, 
metalen, piepschuim en klein 

door naar het betaalde deel. 

Andere brengpunten 
Het nieuwe Recycleplein vervangt het 
Afval Breng Punt aan de Letlandse-

Zutphen. Met ingang van 1 januari 
zijn ook de groendepots in Vorden en 
Steenderen gesloten. Het Afval Breng 

Route
Het nieuwe Recycleplein ligt op 

 Zutphen. Op de Revelhorst volgt u de 
borden naar het Recycleplein. Het 
adres van de nieuwe locatie, Boggel-

-

men nog niet bekend. Als u in de 
 navigatie als bestemming ‘Loohorst 
8’ intoetst en de nieuwe weg volgt die 
is aangelegd tegenover dit pand, 

-
plein.

Meer informatie

 Recycleplein kunt wegbrengen en de 

recycleplein of scan de QR code. 
Of bel voor meer 
 informatie de Afval-

(0575) 54 56 46. 

Openingstijden 
Recycleplein: 

Toegang op vertoon van afvalpas. 
 Betalen kan alleen met PIN.

Nieuw Recycleplein Zutphen geopend



Vanuit het gemeentehuis …
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opne-
men. U kunt langskomen, bellen, via internet zaken regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zo-
veel mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. In het gemeentehuis kunt u alleen tijdens de ochten-
den én op donderdagavond binnenlopen zonder afspraak. ’s Middags kunt u alleen op afspraak bij ons terecht. Via 
de website of telefonisch kunt u heel gemakkelijk een afspraak inplannen, bijvoorbeeld om een paspoort of rijbe-
wijs aan te vragen of voor een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Bent u op zoek naar werk of 
komt u voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergun-
ning, dan vragen wij u altijd een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Het komen 
op afspraak heeft als voordeel dat u precies weet hoe laat u aan de beurt bent en niet hoeft te wachten. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn.

Toon en Daan

Deze maand: Aflevering 34  
Meer weten over mogelijkheden op het platteland?
Ton en Sylvia Keegstra kunnen bijna gaan wonen in hun mooi verbouwde boerderij in het buitengebied. Ze 
kochten het huis 1,5 jaar geleden en hebben het helemaal naar hun zin opgeknapt. Binnenkort zijn de tuin en 
twee stukken omringend weiland/bosperceel aan de beurt. Ze hebben wel wat ideeën voor de gronden maar 
weten niet wat wel en niet mogelijk is volgens de gemeentelijke bestemmingsplannen en welke beplanting 
nu precies thuishoort in de omgeving waar ze wonen.  Hun buren hebben plannen voor de aanleg van een 
houtwal en wellicht het maken van een wandelpad door de buurt. Ze namen samen contact op met de ge-
meente voor meer informatie. 

Toon: “En daar zijn we blij mee, want 
de gemeente zet zich in om nieuwe 
ontwikkelingen, initiatieven en idee-
en om een sociaal en economisch 
sterk platteland te ontwikkelen sa-
men te brengen en waar mogelijk te 
ondersteunen. Woont u in het buiten-
gebied van Bronckhorst en wilt u een 
authentieke houtwal of boomgaard 
aanleggen of herstellen? Of wilt u sa-

men met uw buren het  omliggende 
gebied aanpakken? Wij vragen inwo-
ners met dergelijke ideeën om het 
Bronckhorster platteland een impuls 
te geven contact met ons op te 
 nemen. De gemeenten Bronckhorst, 
 Lochem en Zutphen hebben een ge-
zamenlijk Landschapsontwikkelings-
plan (LOP) voor het buitengebied op-
gesteld dat een groot aantal mogelij-
ke richtingen geeft. Deze vindt u on-
der www.bronckhorst.nl/LOP.” 

Daan: “Er zijn de afgelopen jaren al 
veel initiatieven tot uitvoering ge-
bracht. Benieuwd welke initiatieven 
wij ondersteunen en ons landschaps-
beleid? Kijk op www.bronckhorst.nl 
onder ‘Plannen en projecten in uw 
buurt’ en zoek op ‘Plattelandsontwik-
keling’. Voorbeelden zijn het  project 
Dorpen in het landschap en het pro-

ject Gemaalwoning Bronkhorst. Wel-
licht dat dit de familie Keegstra inspi-
reert.”

Toon: “Voor projecten in het landelijk 
gebied zijn meerdere subsidiepro-
gramma’s bij de gemeente en de 
 provincie. Wij wijzen u graag de weg 
in subsidieland. Voorbeeldprojecten 
die met behulp van een subsidie zijn 
opgestart zijn het Bossenproject en 
Trots op de Heidenhoek, Wassink-
brink en Winkelshoek. Op onze site 
vindt u ook handige links naar andere 
partijen/organisaties die zich met 
ontwikkelingen op dit gebied  bezig 
houden en u misschien kunnen hel-
pen.” 

… en waarmee zij u graag van dienst zijn

Commissievergaderingen
De raadscommissie vergadert op 15 
en 16 januari in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Hieronder vindt u de 
vergaderagenda’s van deze openba-
re vergaderingen. U bent van harte 
welkom om deze bij te  wonen!

Commissievergadering 15 januari 
2014

 De raad behandelt een aanvraag 
van VAMC De Graafschaprijders 
voor crossactiviteiten op de locatie 
aan de Deldensebroekweg 11

 De raad wordt gevraagd het be-
stemmingsplan vast te stellen, om 
een goede invulling van de locatie 
‘Halfweg’ en de nabijgeleden na-
tuurijsbaan mogelijk te maken. Op 
het ontwerp bestemmingsplan zijn 
geen zienswijzen ontvangen

Commissievergadering 16 januari 
2014

 De raad wordt gevraagd in te stem-
men met het strategisch huisves-
tingsplan Kindvoorziening 2014-
2020. In dit plan kijkt de gemeente 
samen met de schoolbesturen en 
bestuurders/directie van kindvoor-
zieningen vanuit een gebiedsge-
richte benadering naar zoveel mo-
gelijk clustering van kindvoorzie-
ningen. We streven daarbij naar 
kwalitatief goede voorzieningen

meerd over:

 Met het onlangs vastgestelde 
speelruimteplan streven we 
naar passende en aantrekkelijk 
speelruimte welke goed is ver-
deeld onder de Bronckhorster 
kinderen

 Veel Nederlanders blijken bij 
hun gemeente een vals adres op 
te geven, waardoor ze bijvoor-
beeld hogere zorg-, huur- of kin-
deropvangtoeslagen ontvangen. 
Gemeenten zijn in Nederland de 
aangewezen instantie om de 
adresgegevens van hun inwo-
ners te beheren. Onlangs heb-
ben wij dit probleem aangekaart 
bij de Nederlandse  Vereniging 
voor Burgerzaken (NVVB)

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 

 onderwerpen die op de agenda staan 
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergadering. Over onderwerpen 
die niet op de agenda staan heeft u 
hiervoor de mogelijkheid tijdens
het agendapunt ‘Mogelijkheid tot
inspreken over niet-geagendeerde 
onderwerpen’ in de commissiever-
gadering.

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per per-
soon. Voor meer informatie of aan-
melden voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, via 
tel. (0575) 75 02 50 of 
griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de 
agenda staan ver-
wijzen wij u naar 
www.bronck-
horst.nl of scan 
de QR-code.

Gevonden en verloren voorwerpen

De gemeente is verantwoordelijk voor de registratie en verwerking van 
gevonden en verloren voorwerpen. Elke maand voeren wij gevonden 
voorwerpen waarvan de wettelijke bewaartermijn is verstreken af.

Via www.bronckhorst.nl/gevonden vindt u een overzicht van alle ge-
vonden voorwerpen die bij ons zijn aangemeld. Bent u iets kwijtge-
raakt, kijk dan eens op de website naar deze lijst. Beschikt u niet over 
internet, dan kunt u ons ook bellen, via tel. (0575) 75 02 50.

Commissie welstand/monumenten
De geïntegreerde commissie welstand/mo-
numenten adviseert over alle plannen voor 
monumenten of panden die liggen binnen 
een beschermd stads-of dorpsgezicht. Dit 
kan gaan over restauraties of verbouw, 
maar ook over herbestemming, sloop of 
plaatsing van objecten op de monumenten-
lĳsten. De commissie vergadert om de twee 
weken in het gemeentehuis. De vergaderingen zĳn openbaar en worden 
vooraf aangekondigd op www.bronckhorst.nl .

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 18 december 2013:

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspaalzalen

 
Mogelijkheden voor bezwaar 

-

Voorlopige voorziening 

-

Verleende vergunningen

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied; Zelhem Wet BAG’
-

Bestemmingsplannen

Vastgestelde ‘Structuurvisie cultuurhistorie Bronckhorst’

-

➝ ➝
-

Ruimtelijk beleid

-

-

➝ ➝

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Hogenkampweg 16, 16A en 16B te 
Hengelo Gld.’

➝ ➝

Zienswijze indienen?

Kijk en koop bij onze adverteerders!

Zijn uw voornemens of plannen voor u de juiste?
Kent u uw sterke en zwakke punten, zowel fysiek 
als mentaal?

Door middel van iriscopiescan (uw ogenfoto op 
computer) kan ik u snel inzicht geven.

Maak gebruik van actieprijs voor € 20,- en geef u op 
via email: info@grietjevanveen.nl

Kijk voor meer informatie op www.grietjevanveen.nl
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@helminkwonen         facebook.com/helminkwonen

KNALLENDE
OPRUIMING Zutphenseweg 24 Vorden  I  0575 55 15 14  I  info@helminkwonen.nl

KOOPZONDAG 12 JANUARI A.S. VAN 12 TOT 17 UUR HELMINK WONEN MA AK T HET MOOIER BIJ U THUIS

VELE PUNTGAVE KWALITEITSMEUBELEN IN BANKSTELLEN -  EETHOEKEN -  LOSSE FAUTEUILS

50% 
KORTING

OP=OP

“De plek in de bergen waar het altijd thuiskomen is”

Wintersport in Tirol!

Individueel of groepsreis

Eigen vervoer of busreis  

vanuit Hengelo en omgeving.

Gegarandeerd gezellig!
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij. Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

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

Kado tip! Doe het met een streekproducten pakket!
Giezer-Wilderman stoofperen 3 kilo 1.99

Mooie Elstar appelen 2 kilo voor maar 1.99
Sappige Navel-sinaasappelen 10 voor 1.75

Zuurkool uit `t vat 500 gram 0.49
Groene savooiekool p stuk 0.49

Volop Boerenkool zo vers van `t land
stevig Aardappelen deze week v.a. 10 kilo 3.50
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Ringfoto Drent

Volop uitleg tijdens de inleverdagen van Ringfoto Drent

11 JANUARI

Drent in Zutphen

DRENT
Turfstraat 39, Zutphen

Het bestuur van Ons Huis en de beheerder  van de Aula te Hengelo Gld.
hebben het genoegen u uit te nodigen voor een open huis in verband met de totale vernieuwing van de Aula.

Na een periode van voorbereiding en overleg is er hard gewerkt om de Aula een facelift te geven.

Daarom heten wij u welkom op
zondag 12 januari van 11.00 tot 15.00 uur

om onze gemoderniseerde  Aula te komen bezichtigen, natuurlijk met een hapje en een drankje en waarbij u 
tevens vragen kunt stellen en informatie kunt verkrijgen.

Wij hopen u allen te ontmoeten.

 Namens Ons Huis,    Namens Ruiterkamp uitvaartverzorging,
 Henk Waarlo, voorzitter   Anton Ruiterkamp
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- Badkamers inclusief installatie voor bodemprijzen -

WAAROM BADKAMERKNALLERS?
 Badkamers voor elk budget
 Kies uw eigen badkamer
 Vanaf € 6950,- heeft u al een compleet 

gemonteerde badkamer
 De zekerheid van deskundige montage
 De zekerheid van een goede service

 De zekerheid van garantie
 De zekerheid van vakmanschap
 Maatwerk altijd mogelijk
 Ruime keuze in sanitair
 Duidelijkheid

WWW.BADKAMERKNALLERS.NL

ZELFS INCLUSIEF INSTALLATIE AL VANAF€6.950,-
!!!

3 COMPLETE BADKAMERS 
VOOR EEN

VASTE LAGE 
PRIJS!

2 3
2.30 x 2.00 x 2.50 hoog 2.30 x 2.30 x 2.50 hoog 2.30 x 2.80 x 2.50 hoog

badkamer met wastafel, douche, 
wandcloset, handdoekradiator 
en wand- & vloertegels. incl. 
installatie!

badkamer met badmeubel, 
inloopdouche, wandcloset, 
handdoekradiator en wand- en 
vloertegels. incl. installatie!

badkamer met badmeubel, douche, 
bad, wandcloset, handdoekradiator, 
wand- & vloertegels. incl. 
installatie!

€11.295,-€8.975,-€6.950,-

BADKAMERKNALLERS
is onderdeel van

GOTINK INSTALLATIE

Boek nu voor uw leukste zomer!

www.reisburoavanti.nl

www.happydaysorkest.nl  www.vinocanka.nl

Sensire: samen en persoonlijk
Ook met complexe verpleegkundige zorg

 Bij Sensire ziet u zo veel mogelijk 
dezelfde medewerkers. Betrokken 
en deskundige mensen op wie u 
dag en nacht in uw eigen omgeving 

-geelprevkjiw eznO .neneker  tnuk
kun digen werken nauw samen met 
uw ziekenhuis, uw huisarts en 
andere zorgverleners in de regio.

Voor onze ondersteuning hebben wij 

een contract met alle zorgverzekeraars.

Al meer dan 60 jaar is Sensire actief 
op het gebied van gezondheid, zorg 
en welzijn. Nog steeds lopen wij 
voorop met kleinschalige onder-
steuning, persoonlijk en dichtbij. 

 ,groz egidnuk geelprev exelpmoc leeV
zoals sondevoeding, wondzorg, 
oncologiezorg en medicijnpompjes, 
kan door uw vertrouwde team van 
 Sensire, in uw eigen huis uitgevoerd 
worden. Als enige organisatie in de 
Achterhoek hebben wij een speciaal 
team dat is bevoegd voor alle 
verpleeg technische handelingen bij 
u thuis, zoals infusen en dialyse. Dat 
is zorg die u anders in het ziekenhuis 
of woonzorgcentrum zou ontvangen, 
maar waarvoor u bij Sensire gewoon 
thuis kunt blijven wonen.

Heeft u een vraag op het gebied van gezondheid,
zorg of welzijn? De wijkverpleegkundige komt
graag bij u langs voor een persoonlijk advies. 
 
0900 - 88 56 (10 ct/min) www.sensire.nl  

Sensire wenst u een goede 
 gezondheid voor 2014 

CURSUS PRAKTISCHE BASISKENNIS VOEDING 
op een gezonde en gezellige manier afslanken  

en op gewicht blijven. 

Gratis info-avond:  7, 8, 14 en 15 januari. 
Aanmelden:  06-55 166 420

bezorgers(sters) gevraagd

PBB bezorgdienst

Burg. Langmanweg 14
7021 BK Zelhem
tel / fax 0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

Ook voor een leuke bijverdienste? 
Voor de dinsdag/woensdag zoeken wij nog 
bezorgers in het verspreidingsgebied van 
deze krant.

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

WINTERBANDEN
TEGEN 

SCHERPE PRIJZEN

GRATIS
wintercheck

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

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

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

Maandkalender Januari

Bubbles & Bites
Op vrijdagavond 17 januari organiseren we wegens 
groot succes wederom een avond alleen bedoeld voor 
vrouwen. Met een heerlijk glaasje bubbels, lekkere 
hapjes, bijkletsen en dansen met je vriendinnnen. Dit 
jaar is het thema Gold. Aanvang vanaf 20.30 uur.
Kaarten € 5,- p.p. inclusief een welkomstdrankje. 

Verdere activiteiten in de maand januari
Monday, Monday  iedere maandag in Januari
Even terug in de tijd met haantjes eten zoveel u wenst voor 
€ 18,50.
Donderdag 9 januari; start nieuwe menukaart 
Donderdag 9 en vrijdag 10 januari een 7 gangen proefmenu 
voor € 45,-. Maak kennis met onze nieuwste gerechten.
Winterwandeling. Happen en stappen € 30,- p.p.
Een prachtige wandeling in de bossen rondom Hummelo. 

Voor reserveringen en verdere informatie,
bezoek onze website of bel!

Maandaanbieding JANUARI
Donzen dekbed, 

4 SEIZOENEN
Bijvoorbeeld: afm. 140x200

NU €139,-
In meerdere afmetingen

verkrijgbaar

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

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

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

www.spannevogel.nl
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Deelnemers aan de lichtjesroute lie-
pen langs toneelgezelschapjes die bij 
weiden en boerenerven waren opge-
steld en samen het kerstverhaal ver-
telden. Tijdens de wandelroute wer-
den lichtjes en vuren in de schemer 
gevolgd met als eindpunt de levende 
kerststal met Josef en Maria op boer-
derij Feltsigt.
Ook kon een fiets- of autoroute wor-
den gedaan, die leidden langs de 
vele verlichte boerderijen, huizen en 
schuren rond Bekveld. Albert Jansen 
van Feltsigt reed zelf de autoroute en 
kwam zeer enthousiast terug naar de 
boerderij. De lichtelementen in de 
tuinen worden elk jaar bewonderd 
en dit jaar werden weer nieuwe licht-
objecten toegevoegd.
Everlien Jansen was erg tevreden over 
de opkomst, ondanks het herfstach-
tige weer. Vrijdagavond mocht zij 
125 deelnemers voor de lichtjesrou-
tes verwelkomen, zaterdag waren er 
dat zelfs meer dan 200.
Op het erf van Kinderboerderij Felt-
sigt konden belangstellenden zich 
verder vermaken bij de kramen met 
verschillende koopwaar. Zo waren de 

tafels ingericht met kerstsfeerpro-
ducten, kerstkaarten, boomversie-
ring, lantaarns, sieraden en tassen, 
slaapzakken, rokjes en tassen, wijnen 
en honing, streekproducten en vlam-
men op stam.

Buiten liet de rijwielspecialist de 
nieuwste fietsen zien en was er een 
demonstratie rietdekken. Te koop 
waren verder broodjes warm vlees of 
hamburgers, er was warme glühwein 

en het winkeltje van Feltsigt was ook 
open voor versnaperingen.

De grote kerstboom was het mid-
delpunt op het kerstfeestterrein, de 
kerstman was aanwezig om de ge-
zelligheid te verhogen en leden van 
d’Olde Roop lieten hun midwinter-
hoorns klinken. Op het podium in de 
Zitschure was het hele weekend live 
muziek om naar te luisteren, zoals 
zaterdags het duo Music Maatje.

Belangstellenden trotseren wind en regen 
tijdens Bekveld in het Licht
Bekveld - Vrijdagavond 20 en za-
terdagavond 21 december organi-
seerden de Vrienden van Feltsigt 
het kerstevent ‘Bekveld in het 
Licht’. In en rond de kinderboer-
derij Feltsigt was van alles te zien 
en te beleven. Ondanks de wind 
en regen kwamen een paar hon-
derd bezoekers naar Bekveld.

Music Maatje trad op tijdens Bekveld in het Licht.

Vino anka, een 6-mansformatie, is 
in de Achterhoek al een begrip en zij 
speelt Tsjechische blaasmuziek, voor-
namelijk uit de streek Moravië. De 
naam van het ensemble verwijst naar 
de vele wijngaarden in Moravië en de 
heerlijke wijnen (vino). Zij geven een 
geweldige show.
Samen en afzonderlijk, zullen orkest 
en Vino anka een gevarieerd pro-

gramma ten gehore brengen. Happy
Days organiseert dit Nieuwjaarscon-
cert voor de 27e keer.
Het concert begint om 14.30 uur en
staat onder leiding van Alike Jonk-
man. De toegangsprijs bedraagt 9
euro. Donateurs van Happy Days
hebben gratis toegang als ze (tijdig)
de hun toegezonden concertkaart
omwisselen voor een entreekaart.
Telefonisch reserveren kan bij 0575-
512023. Jeugd tussen 4 en 12 jaar
heeft gratis toegang.
Het belooft weer een gezellige en mu-
zikale middag te worden.
Meer info: 
www.happydaysorkest.nl
www.vinocanka.nl

Nieuwjaarsconcert in 
Lochem
Lochem - Zondag 12 januari zal 
er in de Lochemse Schouwburg 
weer het traditionele Nieuwjaars-
concert plaatsvinden, uitgevoerd 
door het Groot Salonorkest ‘Hap-
py Days’ uit Zutphen en het blaas-
sextet: Vino anka uit Lochem.

Dit is de tijd voor het maken van 
goede voornemens. Gezonder le-
ven, meer sporten en misschien 
wel stoppen met die ene slechte ge-
woonte. “Het maakt het extra de 
moeite waard als je door te sporten 
iets kunt betekenen voor je mede-
mens”, vertelt Tristan Hoffman, ex-
beroepswielrenner en tegenwoordig 
ploegleider van Team Tinkoff-Saxo, 
naar wie de Challenge is vernoemd. 
Vrijdag 27 juni 2014 vindt alweer de 
vijfde editie van de Tristan Hoffman 
Challenge plaats. “Ieder jaar staan 
we weer versteld van het enthousi-
asme en de geweldige prestaties van 
de deelnemers. Zowel sportief als het 
vermogen om zoveel sponsorgeld in 
te zamelen. Ik ben dan ook trots op 
het succes van het evenement. En dat 
we in 2014 ons lustrum vieren, laten 
we natuurlijk niet ongemerkt voorbij 
gaan. De organisatie is al druk bezig 
om dit lustrum extra kracht bij te zet-
ten”, aldus Tristan Hoffman.

Passo di Gavia: het toneel van de 
Challenge
“Op 27 juni 2014 gaan wij de uitda-
ging aan om de indrukwekkende 
bergpas Passo di Gavia in de Italiaanse 
Alpen te bedwingen”. De Gavia is een 
2.621 meter hoge bergpas, 25,6 kilo-
meter lang, gemiddeld 5,5 procent 
steil en goed voor maar liefst 1.404 
hoogtemeters. De Tristan Hoffman 
Challenge start in de plaats Bormio, 
gelegen in het nationaal park Stelvio. 
“Dat ook de Stelvio en de Mortirolo 
om de hoek liggen is een geweldig 
pluspunt”, aldus Tristan. 

Het gezamenlijk verblijf in een 
prachtig hotel zal de saamhorigheid 
van ons jaarlijkse evenement zeker 
positief beïnvloeden, aldus Mariëtte 

Harbers, medeorganisator van de 
Tristan Hoffman Challenge. “Wij 
kiezen er bewust voor om het deel-
nemersaantal klein te houden. De 
deelnemersgrens van 150 personen is 
één van de succesfactoren. Het doel 
van de Tristan Hoffman Challenge is 
natuurlijk het inzamelen van zoveel 
mogelijk geld, maar voor ons is het 
belangrijk dat de Challenge voor de 
deelnemers een onvergetelijke erva-
ring is en dat ze niet opgaan in de 
massa. Dit is volgens mij de kracht 
van onze uitdaging”, vertelt Mariëtte. 

Waar gaat het geld naartoe?
De volledige opbrengst van de Tristan 
Hoffman Challenge gaat naar Kan-
jers voor Kanjers. “In 2013 hebben  
de deelnemers maar liefst ruim  
€ 92.500,- opgehaald”. Kanjers voor 
Kanjers realiseert projecten voor het 
welzijn van kinderen in de Achter-
hoek, in het bijzonder door sport en 
spel.  Met de opbrengst van onder 
andere de Tristan Hoffman Chal-
lenge steunen ze diverse projecten 
die passen binnen hun doelstelling: 
kinderen in de Achterhoek voor wie 
het niet vanzelfsprekend is, de moge-
lijkheid bieden om te sporten en te 
spelen. 

“Een groot gedeelte van de opbrengst 

van de Challenge van 2013 is gestoken 
in het realiseren van een  speelplein 
bij Speciaal Voortgezet Onderwijs het 
Aladon in Aalten”, vertelt Mariëtte. 
Dit speelplein is voorzien van out-
door fitness-toestellen. Kanjers voor 
Kanjers heeft er mede voor gezorgd 
dat er een prachtig speelplein kwam. 
Natuurlijk zijn er veel meer grotere 
en kleinere projecten door Kanjers 
voor Kanjers gerealiseerd. Kijk voor 
meer informatie op www.kanjers-
voorkanjers.nl 

Maak je goede voornemens waar: 
meld je aan!
Ben jij als fietser, hardloper of wande-
laar op zoek naar een sportieve uitda-
ging en wil jij je graag inzetten voor 
het goede doel? Maak je dromen waar 
en meld je nu aan voor de Tristan 
Hoffman Challenge. De Challenge is 
voor elk niveau een uitdaging. Ook 
ongetrainde enthousiastelingen bie-
den wij graag de mogelijkheid om 
mee te doen. Onze trainers helpen 
graag om je door middel van training-
schema’s en gezamenlijke trainingen 
klaar te stomen voor dé sportieve uit-
daging van 2014. 

Meer informatie op 
www.tristanhoffmanchallenge.nl

Op zoek naar dé uitdaging voor 2014? 

Meld je aan voor de Tristan Hoffman 
Challenge!
Vrijdag 27 juni 2014 gaan de deel-
nemers van de Tristan Hoffman 
Challenge de schitterende Passo 
di Gavia in de Italiaanse Alpen 
bedwingen. En dit allemaal voor 
een bijzonder doel: in beweging 
komen voor kinderen voor wie 
sporten en spelen niet vanzelf-
sprekend is. Fietsen, hardlopen 
of wandelen en hiermee zoveel 
mogelijk geld inzamelen voor 
Kanjers voor Kanjers.

Foto: Jurgen Pillen Fotografie

Al tientallen jaren kunnen kinderen 
gratis lid worden van de bibliotheek. 
Veel ouders maken hiervan gebruik 
en hebben hun kinderen ingeschre-
ven als bibliotheeklid. Vaak zijn ze 
zelf echter geen lid. De Achterhoekse 
bibliotheken hebben daarom in de 
maand januari 2014 (de maand van 
de Nationale Voorleesdagen) een 
actie, speciaal gericht op ouders en 
grootouders. Zij kunnen tijdens deze 
maand lid worden van Bibliotheek 
West Achterhoek met korting. De 
speciale kortingsbon voor ouders en 
grootouders vindt u in de deelnemen-
de bibliotheken, in de flyer voor peu-
terspeelzalen en kinderdagverblijven, 
of vanaf 1 januari op onze website. 

Weet u dat een vierjarige die niet 
wordt voorgelezen gemiddeld zo’n 
1.500 woorden kent? Een vierjarige 
die wel wordt voorgelezen kent er 
al gauw 3.500. Weet u dat de biblio-

theek ook voor baby’s boeken heeft?
En dat u baby’s al kunt voorlezen
vanaf een leeftijd van een paar maan-
den? Weet u ook dat dit een bijzon-
der gunstig effect heeft op de taalont-
wikkeling van uw kind? 
Op www.bibliothekenachterhoek.nl/
voorlezen is meer informatie te vin-
den over het belang van (voor)lezen,
maar ook over het belang van lezen
in de vrije tijd. Daarnaast worden er
(voor)leestips gegeven en wordt uitge-
legd waarom het zo belangrijk is dat
ouders ook zélf lezen.

Gratis glossy
In de bibliotheek is momenteel de
mini-glossy BIEB gratis verkrijgbaar. 
In dit tijdschrift is een schat aan in-
formatie over lezen, voorlezen en 
mediawijsheid te vinden. Het boek-
werkje is speciaal bedoeld voor ou-
ders en ook te downloaden op www.
goudenleestips.nl.

Kortingsactie in de bibliotheek:

Lees! Uw kind gaat meer 
lezen als u zelf leest
Goed kunnen lezen is een basisvoorwaarde om goed te kunnen func-
tioneren op deze wereld. Leesonderwijs, maar ook voorlezen én lezen 
in de vrije tijd zijn dé ingrediënten om beter te kunnen lezen. Min-
der bekend is dat er een stimulerende werking van lezen uitgaat: als 
ouders zelf lezen worden kinderen gestimuleerd om dit ook te gaan 
doen. Zien lezen doet lezen!

December is een drukke maand. Veel 
verplichte visites, veel boodschappen, 
lang in de keuken en veel geregel. Ja-
nuari brengt weer ruimte in de agen-
da. Een mooi moment om wat extra 
aandacht te besteden aan de lieve en 
leuke vrouwen om je heen.
Op deze avond serveren we een heer-
lijk glaasje bubbels of een spannende 
cocktail en lekkere hapjes. Er is volop 
gelegenheid om gezellig te borre-

len, bij te kletsen en te dansen met
je vriendinnen. Op deze avond kun
je ook jaarlijkse uitje vieren met je
sportmaatjes of collega’s.
Een goede DJ speelt, we zorgen voor
wat leuke verrassingen op de avond
en bij vertrek krijg je een goedgevul-
de goodiebag. Voor meer informatie
en het bestellen van de kaarten kijk
je op: 
www.degoudenkarperhummelo.nl

- Advertorial -

Bubbles and Bites: 
Wine tastes better with friends
Hummelo - Op vrijdagavond 17 januari 2014 organiseert de Gouden
Karper ‘Bubbles & Bites. Vorig jaar was deze avond, die alleen voor da-
mes bedoeld is, een groot succes. Dit jaar is het thema Gold. De avond
begint om 20.30 uur.

Van Henk Ensink uit Deurningen en 
uit de eigen verzameling zijn weer 
mooie groepen te zien. Bijzonder zijn 
ook de twee kerststallen, gemaakt 
van ijslollystokjes. Dit jaar is ook de 
Cuypersgroep weer opgebouwd in de 
oorspronkelijke ‘grotuitvoering’. Je-
roen en Danielle Timmers, de beheer-
ders van groepshotel Klooster van 
Kranenburg, openen op de zondag-

middagen de deuren van de prachtige
gerestaureerde kloosterkapel. Deze is
dan om 13.00 en 15.00 uur onder be-
geleiding te bezichtigen. De kerstten-
toonstelling is op elke vrijdag, zater-
dag en zondag tot en met 12 januari
geopend, telkens van 11.00 tot 17.00
uur.
Voor meer info:
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Tentoonstelling 
kerstgroepen nog geopend
Vorden - De kerstgroepententoonstelling in het Heiligenbeeldenmu-
seum is nog tot zondag 12 januari te bezichtigen. Annie Gengler uit 
Almelo stalt de mooiste groepen uit haar uitgebreide collectie. Tineke 
Winkels uit Capelle aan den IJssel en Riet Rutting uit Vorden, hebben 
ook groepen uit hun collectie beschikbaar gesteld.



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

Vorig jaar waren er 546 deelnemers, 
hetgeen betekende dat de organisatie 
2396 euro kon overmaken aan Kan-
jers voor Kanjers, een stichting die in 
de Achterhoek ten behoeve van het 
welzijn van het kind, lokale projecten 
ondersteunt. “Blij dat wij als organi-
satie ook iets voor kinderen kunnen 
doen”, aldus Theo Lam die tijdens de 
Oudejaarscrossloop tevens als spea-
ker fungeerde. Hij bedankte de vele 
vrijwilligers die deze zaterdagmor-
gen al vroeg in de weer waren met 
het afzetten van het parcours. De 
deelnemers konden kiezen uit drie 
afstanden: 5, 10 of 15 kilometer. Mid-
dels een oorverdovende knal van een 
carbidbus gingen de hardlopers met 
per afstand, tussenpozen van tien 
minuten, van start. Theo Lam had de 
lopers voor de start gewaarschuwd: 
“Het is hier vandaag vies, smerig, 
glad en glibberig, maar het is wel een 
mooi parcours”.
Geen woord teveel gezegd, want na 
50 meter droog zand doken de cros-
sers achter het hoofdveld van de 
voetbalvereniging Vorden (start en 
finish), via een modderpad de bos-
sen in en kregen daar inderdaad een 
zwaar traject voor de kiezen, zo bleek 
uit de reacties aan de finish. Rudi 
van der Meulen uit Nijmegen pas-
seerde onder luid applaus als eerste 
de eindstreep. Hij won bij de heren 
de 5 kilometer. “De eerste kilometer 
was zeer moeilijk, ik had de grootste 
moeite om op de been te blijven. Kort 
daarna was er een stukje harde weg 
en kon ik een voorsprong nemen en 
die kon ik vervolgens uitbouwen”, zo 
sprak Rudi van der Meulen onderwijl 
hij probeerde modder van zijn tenue 
te vegen. Mirthe Overkamp uit Zut-
phen, student in Utrecht, vond het 
een pittig en zwaar parcours. “Ik 
moest heel goed opletten om niet 
over de vele boomstronken te strui-
kelen. Gelukkig bleef ik op de been. 

Halverwege de race kwam ik alleen 
op kop. Blij dat ik heb gewonnen”, 
aldus de winnares van de 5 kilometer 
bij de dames.
Bram Rouwen uit Vierakker keek 
met een wel zeer goed gevoel op de 
Oudejaarscross terug. Hij eindigde bij 
de tien kilometerlopers met slechts 
veertien seconden achterstand op 
winnaar Edwin Wissema uit Didam 
op de tweede plaats. (Vorig jaar won 
Wissema de 5 kilometer!) Een aantal 
jaren geleden werd Bram Rouwen Ne-
derlands kampioen op de 1500 meter. 
Bram: “Nadien heb ik wat blessures 
gehad, terwijl ik twee jaar geleden de 
Ziekte van Lyme (tekenbeet) heb op-
gelopen. Ik heb vandaag meegedaan 
om weer conditie op te doen. Ik ben 
er nog lang niet, maar het gaat steeds 
beter. Tevreden met mijn tweede 
plaats, ik heb lekker gelopen.”
Voor de meeste deelnemers is de re-
den om aan deze Oudejaarscross mee 
te doen, om te proberen de extra ca-
lorieën van de Kerst, weg te werken. 
Betty Roozenveld uit Lochem die sa-
men met haar stadgenoot Yvonne 
Westendorp deelnam aan de 5 kilo-
meter zag dat duidelijk anders. “In 
de eerste plaats lopen wij hier omdat 
we besmet zijn met het ‘hardloopvi-
rus’. Bij de meeste mensen komen 
de pondjes er tussen Nieuwjaar en 
de Kerst aan en niet andersom”, zo 
sprak ze lachend. 
Joop van der Vegte uit Markelo en 
Rienks Vos uit Enschede zijn lid 
van de atletiekvereniging uit Goor. 
Beiden waren voor de eerste keer in 

Vorden van de partij. Rienks Vos: 
“Door de bossen crossen is veel leu-
ker dan lopen op een glad parcours. 
Vandaar dat wij graag aan deze Ou-
dejaarscross in Vorden mee willen 
doen.” Marcel Liebrand uit Borculo 
liep samen met Hans Lammertink uit 
Geesteren de tien kilometer. Beiden 
trainen drie keer in de week en zijn 
lid van ASV Eibergen. Voor Hans was 
het zijn vierde crossloop in Vorden, 
voor Marcel Liebrand de eerste keer. 
Marcel daarover: “Mijn oom Henk 
Landkroon die hier de boel opvrolijkt 
met zijn accordeon vertelde mij dat 
de cross in Vorden zo’n leuk evene-
ment is. Vandaar dat ik hier vandaag 
van start ga”.
De uitslagen: 5 kilometer (heren): 
1 Ruud van der Meulen Nijmegen 
17.25; 2 Benjamin Smits Wageningen 
17.51: 3 Sten Schaper Doetinchem 
18.04. Idem dames 5 kilometer: 1 
Mirthe Overkamp Zutphen 21.31: 2 
Aniek Bloemendaal Doesburg 21.46; 
3 Jazin Ruinemans Steenwijk 22.03. 
Heren 10 kilometer: 1 Edwin Wis-
sema Didam 38.52; 2 Bram Rouwen 
Vierakker 39.06; 3 Bob Winter Zut-
phen 41.07. Dames 10 kilometer: 1 
Kim Fairly Nijmegen 43.38; 2 Lotte 
van Dinther Nijmegen 43.47; 3 An 
Bennema Wageningen 44.06. Heren 
15 kilometer: 1 Peter Bruinsma Nij-
verdal 56.01; 2 Melchior v.d. Pol Apel-
doorn 59.14; 3 Ronny Leeftink Goor 
59.42. Dames 15 kilometer: 1 Winnie 
Dankers Lochem 1.07.42; 2 Saskia 
Schutte Epe 1.10.14; 3 Mariëtte ten 
Bokkel Gendringen 1.10.44.

Opbrengst voor Kanjers voor Kanjers

Ruim 600 deelnemers Oudejaarscrossloop
Vorden - De crossloop die de 
‘Stichting Oudejaarscrossloop’ 
altijd op de laatste zaterdag van 
het ‘oude jaar” (in dit geval 2013) 
organiseert, mag zich op een nog 
steeds groeiende belangstelling 
verheugen. Zaterdag 28 decem-
ber verschenen er mede door het 
fraaie weer, zelfs 608 deelnemers 
aan de start. “Met een dergelijk 
aantal is de limiet qua deelne-
mersveld wel zo’n beetje bereikt”, 
zo sprak Theo Lam namens de or-
ganisatie.

Start 5 kilometer met 213 winnaar Ruud v.d. Meulen met in kielzog Vordenaar Eddie 
Menkveld

In de jaren die volgden verschenen er 
in Contact en de skeelerbijlage, wan-
neer er in Vorden weer een skeeler-
wedstrijd in aantocht was, meerdere 
keren vraaggesprekken met Sjoerd 
Huisman. In 2009 won hij overigens 
de marathon in Vorden. Het laatste 
gesprek met Sjoerd vond zondag-
morgen 14 juli 2013 plaats, een week 
voor de skeelerronde hier op het in-
dustrieterrein. Op zaterdagavond 13 
juli zagen we Sjoerd in Staphorst een 
geweldige wedstrijd rijden. Aan kop 
van een viertal vluchters leek hij op 
weg naar de zege. Echter een paar 
honderd meter voor de finish werd 
Sjoerd de boarding ingereden. Snel 
weer op de been, doch kansloos voor 
de zege.
Die zondagmorge) vertelde Sjoerd 
uitgebreid dat hij nog wel pijn had. 
Zo was Sjoerd, altijd vriendelijk en 
altijd bereid om een praatje te ma-
ken over de skeelersport en het ma-
rathonschaatsen. “Maar aanstaande 
zondag ben ik er in Vorden wel ge-
woon bij hoor. Ik wil bij mijn maatje 
Arjan Mombarg echt nog een keer-
tje vlammen”, zo sprak hij toen vol 
overtuiging. Helaas op de bewuste 
zondag (21 juli) , moest Sjoerd mede 
door de hitte en de opgelopen blessu-
res van een week eerder, halverwege 
de koers afhaken. Rond afgelopen 
Kerst werd Sjoerd Huisman tijdens 
de marathon van Breda op prachtige 
wijze tweede achter Arjan Stroetinga. 
Zaterdag 28 december reed hij nog 
de marathon in Enschede. Het bleek 
zijn laatste wedstrijd. Maandagavond 
30 december tegen 20.00 uur maakte 
Dione de Graaff op TV in Studio Sport 
bekend dat Sjoerd Huisman aan een 
hartstilstand was overleden. Hij werd 
slechts 27 jaar.
In Vorden, in de buurtschap Linde, 
sloeg bij Arjan Mombarg het nieuws 
in als een bom. Samen met Erik Hul-
zebosch heeft Arjan Mombarg de 
jonge Sjoerd (toen nog achttien jaar) 
destijds bij zijn entree in het Nefit-
team gelijk in zijn hart gesloten. De 
beide cracks op schaats en skeelers 
namen Sjoerd onder hun hoede, om 
hem wegwijs te maken in de wed-
strijdsport van het inline skaten 
(skeeleren) en schaatsen. Sjoerd Huis-
man werd na de periode Arjan Smit 
(die zeven keer in het tenue van Nefit, 
bij het skeeleren kampioen van Ne-
derland werd), het boegbeeld van de 
succesformatie van Nefit. Een team 
dat gedurende een periode van tien 
jaar de successen op het ijs en bij het 
skeeleren aaneen reeg.
Sjoerd Huisman werd onder meer Ne-
derlands kampioen skeeleren, boekte 
belangrijke zeges in Nederland en in 
Europees verband. Arjan Mombarg is 
kort en krachtig over zijn sportvriend 
Sjoerd Huisman, waarmee hij tiental-

len wedstrijden in beide disciplines
heeft gereden. “Sjoerd was een gewel-
dige sociale kerel. Een persoon waar
ik in de Nefit-ploeg altijd met heel 
veel plezier voor heb gewerkt. Sjoerd
waardeerde dat enorm en zei dikwijls
na een gewonnen wedstrijd: Mompie
(koosnaam voor Arjan Mombarg) je 
hebt mij vandaag weer prachtig naar
de kopgroep gebracht”, aldus een
aangeslagen Arjan Mombarg.
Sjoerd Huisman won bij het mara-
thonschaatsen het open Nederlands
kampioenschap op de Weissensee.
Wie herinnert zich niet de winter
van 2010. Na een periode van zestien
jaar vond er eindelijk op de Oostvaar-
dersplassen een NK marathon op na-
tuurijs plaats. De Nefit-formatie met
Erik Hulzebosch en meesterknecht
Arjan Mombarg hield het tempo
hoog om op die manier Sjoerd Huis-
man ‘uit de wind’ te houden. Ook 
toen bracht Arjan Mombarg op een
gegeven moment zijn teamgenoot 
naar de kopgroep. En met succes:
Sjoerd Huisman was in de sprint de
snelste en werd Nederlands kampi-
oen. Arjan Mombarg, Erik Hulze-
bosch, Gary Hekman en Geert Jan
v.d. Wal doken bovenop Sjoerd. Het 
opperste moment van vreugde hield
het vijftal minutenlang in de greep. 
‘s Avonds was de gehele Nefit-ploeg te
gast bij Pauw en Witteman en vlogen
de meest spraakmakende verhalen
over tafel. TV kijkend Nederland was
er getuige van en genoot mee.

Een jaar later kwam Sjoerd Huisman
in een geheel andere wereld terecht.
Tijdens een autorit, op weg naar een
wedstrijd, viel Sjoerd Huisman voor
even ‘weg’ achter het stuur en botste
op een andere auto. Artsen stonden
voor een raadsel. De exacte oorzaak is
nooit gevonden. Langzaam, heel lang-
zaam herstelde Sjoerd. In een gesprek
met Contact vertelde hij in juli 2012:
“Ik had het gevoel dat de ‘brandstof’
op was. Het ging op gegeven moment
niet meer, ik kon amper tien minuten
fietsen, dan was ik al vermoeid. Di-
verse onderzoeken gehad. Wat bleek
uiteindelijk, mijn lichaam maakte te
weinig rode bloedlichaampjes aan. 
Ik heb er altijd vertrouwen in gehad
om weer terug te komen.” Dat hij 
aan het terugkomen was bewees hij
in de tweede helft van het skeelersei-
zoen van 2013 en wat het marathon-
schaatsen betreft in de loop van de
afgelopen maand december. Sjoerd
Huisman leek weer op de Sjoerd van
een paar jaar geleden. Tot de fatale 
dag van 30 december 2013, toen een
hartstilstand een einde maakte aan
het leven van de 27-jarige sportman
Sjoerd Huisman. Skeelerminded Vor-
den zal hem komende zomer tijdens
de skeelerronde van Vorden missen!

Arjan Mombarg geschokt door overlijden van sportvriend Sjoerd 
Huisman

Huisman vaak succesvol in 
skeelerronde van Vorden

Vorden - “Wil je voor de skeelerkrant van Contact, met het oog op de
aanstaande skeelerronde in ons dorp, een artikel schrijven over Sjoerd
Huisman. Die jongen wordt straks een topper”, zo adviseerde Vorde-
naar Arjan Mombarg Contact-correspondent Ab Velhorst een jaar of
acht geleden. Het interview vond plaats in Steenwijk, een uur voor de
start van de befaamde skeelermarathon ‘De klim van Steenwijk’.

Sjoerd Huisman wint in 2009 skeelerronde in Vorden

Er was een mooi parcours uitgezet 
in de bossen rondom kasteel Vorden 
met veel afwisseling, veel bochten-
werk waardoor er technisch, maar 
toch ook snel gereden kon worden. 
Om half elf startten als eersten de 
amateurs-sportklasse. Vanaf het be-
gin reed de meervoudig Nederlands 
kampioen Freek de Jong uit Vught op 
kop, hij was een maat te groot voor de 
overige renners en finishte met een 
straatlengte voorsprong. In de wed-
strijd erna; de Masters 40+ reden vier 
RTV-ers mee: Eddy Heuvelink, Peter 
Makkink, Eddy de Greef en Jan Wee-
vers. Micha de Vries en Marcel Schef-
fer reden al vroeg in de wedstrijd weg 
en werden eerste en tweede.
Jan Weevers zette de achtervolging in 
en wist op te schuiven naar een der-
de plaats en deze plek wist hij vast te 
houden waardoor hij op het ere-scha-
vot plaats mocht nemen. Dat maakt 
het toch speciaal als een lid van de 
organiserende club het lukt om po-
dium te rijden. Zeker als je bedenkt 
dat bij zo’n ‘thuiswedstrijd’ alle leden 
naast hun eigen wedstrijd druk zijn 

met de organisatie van het geheel. 
De Nieuwelingen en Dames reden te-
gelijkertijd. Bij de Nieuwelingen was 
de uitslag; 1e plaats Thijs Wolsink, 
2e plaats Yannick Vrielink, 3e plaats 
Bryan Bouwmans.
Bij de Dames reed Gretha Klein Brin-
ke mee namens RTV, het lukte haar 
niet op het podium te komen. De 
wedstrijd werd gewonnen door An-
nefleur Kalvenhaar. Deze dame heeft 
de kasteelcross al merdere malen op 
haar naam geschreven. De categorie 
Elite-Beloften en Junioren reden ook 
tegelijkertijd hun wedstrijden. Bij 
de Elite-Beloften reden drie RTV-ers 
mee: Rens te Stroet, Simon Bargeman 
en Felix Wolbert. Deze reden een goe-
de wedstrijd maar haalden het podi-
um niet, deze plaatsen waren voor 1. 
Jordy Luisman, 2. Tim Ariesen en 3. 
Harm van der Sanden.
Bij de Junioren deed Koen Jansen 
mee voor RTV. Hij reed een goede 
wedstrijd maar de winnaar werd Jo-
ris Nieuwenhuis. Naast de officiele 
wedstrijden was er voor de jeugd de 
gelegenheid om deel te nemen aan 

een clinic welke gegeven werd door 
de Kanjers voor Kanjers. Ook mocht 
de jeugd een wedstrijdje rijden op het 
echte parcours. Er was veel belang-
stelling, misschien hebben sommigen 
de smaak wel te pakken gekregen en 
gaan ze verder met wielrennen. Het 
was voor RTV een sportieve afsluiting 
van het wielerjaar. De club kan terug-
kijken op een goed georganiseerde en 
geslaagde Kasteelcross.

Kasteelcross in Vorden met RTV’er op podium
Vorden - Zondag 29 december werd de elfde editie van de Kasteelcross 
gehouden, zoals elk jaar weer georganiseerd door wielervereniging 
RTV Vierakker-Wichmond. Het was een prachtige zonnige dag en ver-
deeld over 6 wedstrijden stonden in totaal bijna 250 wielrenners aan 
de start, waaronder deelnemers uit Duitsland en België.

Rudi Peters: “Deelname jeugd erg belang-
rijk voor RTV.”
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men. Tijdens de yoga les worden heerlijke fysieke oefenin-
gen gedaan om het lichaam sterk en soepel te maken, er 
zijn ademoefeningen en u leert u te ontspannen. Kortom, 
lichaam en geest worden weer in balans gebracht.
De eerste groep begint om 15.00 uur, de tweede groep om 
16.15 uur. Voor inlichtingen en aanmelding kunt u terecht 
bij erkend yogadocente Rita Weber, 0313-842794. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij!

Vrijwilligerspool
Samen met andere vrijwilligersorganisaties zijn we doende 
een vrijwilligerspool samen te stellen. Een lijst met vrijwil-
ligers waar alle organisaties die ondersteuning bieden aan 
inwoners van Steenderen en omgeving uit kunnen putten. 
Op deze lijst staan vrijwilligers met diverse mogelijkheden. 
Mensen die kort- of langdurig iets willen doen, mensen thuis 
willen bezoeken, een klusje willen doen (bijvoorbeeld iets 
ophangen of een struik snoeien)
Wilt u ook op vrijwillige basis uw diensten aanbieden dan 
kunt u zich bij onze stichting aanmelden.

Stichting Welzijn Vorden wenst u een voorspoedig 
2014 toe!

Informatie over de beginnerscursus hartreanimatie 
en AED in het Dorpscentrum
Op dit moment is er nog de mogelijkheid om zich aan te 
melden voor de laatste twee plaatsen. Daarna zit de cursus 
vol (totaal 80 deelnemers verdeeld over de 4 avonden).
De data zijn ook bekend. Nogmaals voor alle duidelijkheid 
het gaat om één cursusavond van 2 uur. De data zijn: 20 
en 28 januari en 5 en 13 februari. Tijdstip: 20.00-22.00 uur. 
Binnenkort ontvangen de deelnemers een persoonlijke uit-
nodiging. Met het inplannen is rekening gehouden met de 
voorkeurs¬dag, die een ieder kenbaar heeft kunnen maken.

Bent u benieuwd naar de iPad-cursus?
De mogelijkheid is er weer om zich ook in 2014 op te geven 
voor de iPad cursus. Voor zowel de beginners cursus als voor 
de gevorderden. Een leerzame en interessante cursus, voor 
nu en voor uw toekomst. Het ligt in de planning om halver-
wege februari 2014 van start te gaan.

Of heeft u zelf ideeën of wensen voor het opstarten 
van een activiteit of cursus?
Denkt u een leuke workshop of cursus te kunnen geven, 
waarbij u uw talent, vaardigheid of professie, vrijwillig, wilt 
inzetten? Laat het ons gerust weten.
Voor verdere informatie en aanmelding kunt u terecht bij 
Stichting Welzijn Vorden. Tel. 0575- 553405

Vriendschap 55+.
Waar wordt u blij van?
Wandelen in de natuur, een mooie film bekijken, een goed 
gesprek voeren . . . Wilt u deze activiteiten met een ander de-
len of zoekt u een maatje? Iemand van uw eigen leeftijd, ie-
mand uit uw eigen buurt of iemand met dezelfde interesse? 
Wij bemiddelen graag voor u.
Voor wie is de bemiddeling bedoeld?
Voor alle inwoners van Vorden en omgeving vanaf 55 jaar 
en ouder. Het gaat om mensen die door het verlies van hun 
partner, verhuizing van vrienden of om wat voor reden dan 
ook weinig sociale contacten hebben en zich daarom soms 
eenzaam voelen. Of mensen die veel sociale contacten heb-
ben maar een echt betekenisvol contact missen. Maar ook 
mensen die een speciale belangstelling of hobby hebben die 
ze graag met anderen willen delen of waarover ze met ande-
ren van gedachten willen wisselen.
Wat doen we niet?
We zijn geen relatiebureau. We bemiddelen alleen voor se-
nioren die op zoek zijn naar vriendschappelijk contact. Deel-
name is gratis. Iedere eerste maandag van de maand is er een 
gezamenlijke koffie-inloop ochtend vanaf 10.00 uur in het 
Dorpscentrum. U bent van harte welkom. 
De eerstkomende bijeenkomsten zijn maandag 6 januari en 3 
februari. Voor informatie kunt u terecht bij Stichting Welzijn 
Vorden.

Inloopspreekuur voor mensen met hoorproblemen.
Elke 2e donderdagmorgen van de maand houden vrijwil-
ligers vanuit de Nederlandse Ver. Voor Slechthorenden, in 
samenwerking met Stichting Welzijn Vorden, een inloop-
spreekuur voor mensen met hoorproblemen. Het eerstvol-

gende spreekuur is: 9 januari. Tussen 10 en 12 uur zijn er er-
varingsdeskundigen waar u met al uw vragen terecht kunt. 
U bent van harte welkom, aan dit bezoek zijn geen kosten 
verbonden. U kunt ons vinden bij Stichting Welzijn Vorden,
zij-ingang van het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat nr.6.
Voor informatie kunt u terecht bij : ouderenzorgSH.vor-
den@nvvs.nl of w.berns@sswb.nl

LET OP TIJDSTIP IS AANGEPAST VAN HET REPAIR 
CAFE. Het volgende Repair Café is: 

zaterdag 11 januari van 10.00-12.30 uur

Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren, 
duurzame samenleving en de mogelijkheid tot het hebben 
van sociale contacten. Iedere 2e zaterdag van de maand
vindt deze activiteit plaats in het Dorpscentrum te Vorden, 
van 10.00-12.30 uur.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. Deskun-
dige vrijwilligers bieden hun hulp aan bij het repareren. Al-
leen materiaal wordt in rekening gebracht. Contacten kun-
nen worden gelegd of inspiratie kan worden opgedaan aan 
de leestafel of bij de vrijwilligers. Spullen die niet gerepareerd
kunnen worden, neemt de bezoeker mee terug naar huis.

Het zesde Repair Café in Vorden
Vorig jaar, zaterdag 14 december is in de Raadszaal van het
Dorpscentrum in Vorden het zesde Repair Café gehouden. 
Een tiental vrijwilligers stonden klaar om de bezoekers te 
helpen bij het repareren van handzame spullen. Er werden 
14 reparaties verricht.
Binnen de categorie elektra en techniek, waren de meeste re-
paraties aan o.a. een aantal lampen, twee Senseo-apparaten, 
kerstverlichting en een kapotte schakelaar. De afdeling hout
repareerde een stoel. De dames van de afdeling kleding en 
textiel hebben ook een paar klussen geklaard. Een repeter 
werd geïnstalleerd in het Dorpscentrum en de remmen van 
een rollator bijgesteld. Helaas konden niet alle apparaten 
worden gerepareerd. Ook was advies geven soms voldoende.
Er kwamen verschillende mensen een kijkje nemen, om 
kennis te maken met de vrijwilligers en hun Repair Café.
Iedere bezoeker kon een evaluatieformulier invullen na de 
reparatie. Er werd positief gereageerd op het initiatief, de 
ontvangst, het meedenken in de oplossing en het enthou-
siasme van de vrijwilligers. De sfeer was bijzonder goed en 
daardoor ook het sociale aspect van het evenement.
De enthousiaste groep vrijwilligers kijkt goed terug op het 
evenement. Iedere tweede zaterdag van de maand zal ook 
dit jaar 2014 een Repair Café plaatsvinden. Voor vragen of in-
formatie: Wilma Berns, Stichting Welzijn Vorden. Tel: 0575
553405 of w.berns@sswb.nl 
Iedereen van jong tot oud is daarbij weer van harte welkom!

De Museum PlusBus rijdt gratis voor de inwoners van
Vorden in 2014!
Naar: De Twentse Welle in Enschede
Datum: 4 februari 2014
De Museum PlusBus is een initiatief van twaalf musea. Mede
mogelijk gemaakt dank zij de steun van de Bank Giro Loterij.
Het werkt zo: groepen senioren gaan naar één museum op 
één dag. U wordt gastvrij ontvangen, krijgt koffie of thee, 
een rondleiding en geniet naar hartenlust. Vervoer is gere-
geld, een bus haalt u op en brengt u terug, op een afgespro-
ken plek (Het Kulturhus: het Dorpscentrum). Dit alles is gra-
tis. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 45 personen. 
Loophulpmiddelen kunnen meegenomen worden.
Alleen voor de gezamenlijke lunch wordt ongeveer €10,00 in
rekening gebracht.
Gewoon een dagje mee uitgenomen worden. Dat is gezellig en
heerlijk! Dus geeft u zich snel op! Bij Stichting Welzijn Vorden.

Rijbewijskeuring 70+ via Ouderenbonden in Vorden
Op 18 januari 2014 (organisator PCOB) is er weer een rijbe-
wijskeuring op de zaterdagmiddag om 13.15 uur. Wie 75 
jaar is of ouder moet zich voor een nieuw rijbewijs eens in 
de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor de keuring 
kunnen, voor de aanmelding en/of informatie , dagelijks tus-
sen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-550806. De rijbe-
wijskeuring bedraagt € 25,- en wordt door dr. van Remmen 
verricht. De opbrengsten van deze keuringen schenkt hij 
aan een project voor ontwikkelingshulp. 
Locatie: in het woon- en zorg centrum, De Wehme, Nieuw-
stad 32 in Vorden . Het is raadzaam om zich ruim op tijd
voor de verlengingsdatum van het rijbewijs te laten keuren.
Per 1 januari 2014 gaat de leeftijd voor verplichte rijbewijs-
keuring omhoog naar 75 jaar! Na uw 75ste krijgt u elke 5 
jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw rijbewijs 
maximaal 5 jaar geldig.

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

08-01 Ons Contact: Bingo en verloting De Seven Steenen,
   Steenderen 14.30 uur

10-01 ANBO Vorden: nieuwjaarsreceptie Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
09-01 SWV/ver. voor gehoorproblemen: spreekuur Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
11-01 SWV: Repaircafe Dorpscentrum Vorden 10.00 uur
14-01 Club 60+: Harmonicagroep/meezingen Effe naar Steef, Hummelo 14.00 uur
14-01 Alzheimercafe, diverse onderwerpen Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
15-01 ANBO Hengelo/Steenderen: Nieuwjaar,

Met medewerking van Trekkebuuls Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
16-01 Bejaardenkring Vorden, diverse onderwerpen Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
18-01 ANBO: rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 06-27594051
18-01 ANBO Vorden: rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-550806
23-01 PCOB Vorden: jaarvergadering/koffietafel/

voordrachten Dorpscentrum Vorden  14.30 uur
06-02 Bejaardenkring Vorden, diverse onderwerpen Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een 
leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Een gezond 2014
Dat wensen u alle vrijwilligers, medewerkers en besturen van de Stichtingen Welzijn 
en de Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst.

Alzheimer Café 14 januari over achterdocht en wanen
Achterdocht, wanen en hallucinaties bij dementie zijn de gespreksonderwerpen in het 
Alzheimer Café voor Doetinchem en Omstreken op dinsdagavond 14 januari. Gastspre-
ker is Peter van der Vegt, sociaal/psychiatrisch verpleegkundige, verbonden aan GGNet.
Achterdocht en achtervolgingswaan (paranoia) komen veel voor bij dementie, evenals 
waan¬waarnemingen. Iemand met dementie herkent bijvoorbeeld in zijn eigen spiegel-
beeld een ander. Een hallucinatie betekent dat iemand iets hoort, ziet of voelt wat er in 
werkelijkheid niet is. Gezichts- en gehoorhallucinaties komen het meest voor. Iemand met 
dementie ziet dan bijvoorbeeld mensen in huis of hij hoort geluiden die er niet zijn. Deze 
hallucinaties kunnen beangstigend zijn. Hoe hier als partner of mantelzorger mee om te 
gaan komt aan de orde in het Alzheimer Café. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
Het Alzheimer Café duurt van 19.30 tot 21.30 uur en het wordt gehouden in Het Borg-
huis aan de Burg. Van Nispenstraat in het centrum van Doetinchem. Belangstellenden 
zijn vanaf 19.00 uur welkom. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven geen lid of do-
nateur van Alzheimer Nederland te zijn. Hoewel de naam Alzheimer Café mogelijk 
anders suggereert wordt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten aan alle vormen van 
dementie aandacht besteed en dus niet alleen aan de dementie-vorm alzheimer.

Minivakantiebeurs
In 2012 heeft Welzijn Steenderen een minivakantiebeurs georganiseerd voor de inwo-
ners van Bronckhorst. Op zaterdag 22 februari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur gaan we dit 
herhalen. We hebben acht organisaties bereid gevonden hun vakantie- en ondersteu-
ningsmogelijkheden aan u te presenteren. In het algemeen gaat het hier om vakanties 
voor mensen die niet meer zo gemakkelijk alleen op vakantie gaan. Houdt bovenge-
noemde datum vrij. In de volgende Achtste Steen volgt meer informatie.

Rits kapot?
Vanaf woensdag 8 januari is er tweewekelijks tijdens de handwerkochtend een vrijwil-
liger aanwezig met naaimachine, om kleine reparaties aan uw kleding of huishoudtex-
tiel te verzorgen. Een naadje los, een rits kapot, zoom uit de boek, iets korter maken, 
knoopje aanzetten enzovoorts. De hulp is gratis, benodigd materiaal, bijvoorbeeld rits, 
zelf meenemen. U bent welkom van 9.30 tot 11.30 uur. Ook om samen gezellig te hand-
werken. En een kopje koffie of thee is snel voor u gemaakt.

Praktische ondersteuning
Naast het hierboven genoemde initiatief zijn er ook vrijwilligers die andere dingen voor 
u willen doen. Zo zijn er bijvoorbeeld vrijwilligers die met u mee willen gaan als u voor 
onderzoek naar arts of het ziekenhuis moet en vervoer is moeilijk. Ook hebben we 
vrijwilligers die u kunnen helpen met het gebruik van de computer. Mensen die bij u 
op bezoek willen komen voor een wandeling, gesprek of een spelletje, of een boodschap 
voor u doen. Het is niet altijd mogelijk om uw vraag direct op te lossen, maar we gaan 
dan wel voor u op zoek.

Sterk en soepel lichaam
Op maandag13 januari 2014 start er weer een nieuwe serie yogalessen voor dames en 
heren in Het Anker te Steenderen. Zowel beginners als gevorderden kunnen deelne-

Onder Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel

Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker

Telefonisch: maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30 uur

Tel.: 06-10687320

E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Website: www.sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Steenderen:
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen

Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen

Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag tot en met donder-

dag van 9.00 tot 10.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak

Tel. 0575-450029.

E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl

Website: www.welzijnsteenderen.nl

Onder Stichting Welzijn Drempt Hummelo & Keppel:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel, 

tel: 0314-380232.

Bereikbaarheid kantoor: dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur, 

donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.

Esther Staal, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 

uur en donderdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Website: www.swdrempthummelokeppel.nl

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

tel: 0575-465281, mobiel: 06-107277474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 

vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Vorden:
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. 

Tel. 0575-553405 of 06-22929630

Wilma Berns, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van 

9.00 tot 11.00 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: w.berns@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Onder Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem. 

Tel. 0314-622074 of 06-13280466.

Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur

Inloopspreekuur Streekhuus, dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 

ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.

Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 

elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Inloopspreekuur Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 

elke tweede woensdag van de mand van 11.15 tot 12.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Website: www.welzijnzelhem.nl
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Er werd in alle lijnen met dezelfde 
gestoken spellen gespeeld, wat win-
naars uit de A-C- en B-lijn met zich 
meebracht en op willekeurig genoem-
de  plaatsen, vielen ook nog vele an-
deren in de prijzen. Bestuur en wed-

strijdleider wensten allen heel gezel-
lige dagen met alle goeds voor 2014. 
Bij binnenkomst werden we deze 2e 
januari door Den Bremer onthaald 
op een glaasje om op het Nieuwe Jaar 
te toosten, wat altijd een gezellige 
sfeer met zich meebrengt. Uitslagen 
van de vierde competitieavond in de 
derde ronde: A-lijn: 1. Herman Sta-
pelbroek & Joop ten Holder 58,75%; 
2. José & René Winkelman 58,33%; 3. 
Ruud Bijloo & Miguel Mendes de León 
55,00%. B-lijn 1. Tiny Kleinreesink 
& Wim Schipper 62,92%; 2. Gerda 

Schuurman & Betsie Menting 57,92 
%; 3. Leni Meyerink & Diny Hoftijzer 
57,50%. C-lijn: 1. Wil ten Holder & 
Leni Lamers  59,38%; 2. Truus & Kees 
Mortier 57,81%; 3. Mien Vorselman 
& Jan-Willem Ensink 56,77% Mooie 
scores. Allen gefeliciteerd en graag 
tot volgende week. Afmelden kan op 
verschillende manieren: via een mail 
naar bcbronkhorst@hotmail.nl  of 
een sms naar 06-28633453 (inspreken 
lukt niet!), of op de wedstrijddag bel-
len naar genoemd mobiel nummer. 
Tot ziens!

B r i d g e n  i n  T o l d i j k

Donderdag 19 december vond de 
Kerstdrive plaats. Feestelijk ge-
klede mensen, prijzen, heerlijke 
bitterballetjes en kaas.

Door een duiding te doen van uw oog 
(iriscopie) komen uw sterke en zwak-
ke punten tevoorschijn. In uw oog is 
een landkaart te zien van uw lichaam 

maar ook of u tijd nodig heeft om iets 
te verwerken  zowel lichamelijk als 
geestelijk. En als u wilt afvallen, is 
dan uw sterkte punt uw darm of uw 
nier of toch een lever of long. Dat kan 
handig zijn om te weten bij uw pro-
gramma. In het kader van het nieuwe 
jaar kunt u een globale irisduiding 
laten doen voor een actieprijs van € 

20. Wat krijgt u daarvoor: Er wordt 
een foto gemaakt van uw oog, deze 
wordt op de computer gezet en u 
krijgt aan de hand van deze opname 
een uitleg van uw sterke en zwakke 
kanten. (aanleg en verworvenheden). 
Bel voor meer informatie of geef u op 
bij Praktijk voor natuurgeneeskunde 
Grietje van Veen.

- Advertorial -

Goede voornemens voor het nieuwe jaar?
Heeft u goede voornemens voor 
het nieuwe jaar? Dan kan prak-
tijk voor natuurgeneeskunde 
grietje van veen u helpen.

Genoemde partijen willen talentvolle 
muzikanten/bands met een aantoon-
bare link met Gelderland oproepen 
zich in te schrijven. Op de vrijdagen 
21 maart en 18 april 2014 zullen de 
twee voorrondes plaatsvinden om 
vervolgens op vrijdagavond 16 mei 
knallend af te sluiten met de finale. 
“Uiteraard vindt dit alles plaats in de 
mooiste Popzaal van Gelderland, de 
DRU Cultuurfabriek te Ulft, het cul-
turele hart van de Achterhoek.” 
Het prijzenpakket wordt momenteel 
nog samengesteld maar omvat o.a. 
twee plekken op de jubileumeditie 
van Huntenpop (22 & 23 aug 2014), 
studiotijd bij Silvox Studios en een fo-
toshoot met Valentijn Tempels.

Voorwaarden om in te schrijven:
- Het kunnen verzorgen van een op-
treden van minimaal 25 minuten (ei-
gen werk).
- Enige podiumervaring
- Demomateriaal kunnen overleggen 
voor 10 februari 2013. Liefst digitaal.

Men kan zich aanmelden tot 10 fe-
bruari 2014 door een e-mail te sturen 
naar AchterhoekseBandCompetitie@
huntenpop.nl met daarin een bio-

grafie, bandfoto, contactgegevens en
eventueel demo-materiaal of in ieder
geval een link daar naartoe.

Na afloop van de inzendingstermijn
zal een jury op kwaliteit en genre
gaan selecteren waarna bepaald zal
worden welke bands een uitnodiging
zullen krijgen voor de voorrondes 
van de Achterhoekse Band Competi-
tie 2014 in de DRU Cultuurfabriek.

Achterhoekse Band 
Competitie ook in 2014
Regio - In 2014 wordt de vierde 
editie van de Achterhoekse Band 
Competitie gehouden. Dit geza-
menlijke initiatief van de Stich-
ting Huntenpop Belangen en de 
DRU Cultuurfabriek heeft als 
doelstelling om talentvolle bands 
een kans te geven om zichzelf in 
de kijker te spelen.

Freek Miggelbrink

Als u voor een zieke, dementerende 
of gehandicapte in uw directe om-
geving zorgt, bent u mantelzorger. 
Meestal gaat het om zorg voor een 
familielid, zoals partner, ouder, kind, 
broer of zus maar het kan ook gaan 
om zorg voor iemand uit uw vrien-
denkring of uit uw buurt.
Als mantelzorger bent u vooral bezig 

met zorgen voor een ander. Om de 
zorg vol te houden is het belangrijk 
om tijd voor uzelf te nemen om uzelf 
weer op te laden. U krijgt informatie 
over diverse respijtmogelijkheden, 
zoals arrangementen en de inzet van 
een vrijwilliger. Ook komen vakantie-
mogelijkheden voor u en de zorgvra-
ger aan de orde.

De bijeenkomst begint om 13.30 uur 
en duurt tot ongeveer 16.00 uur en 
is gratis toegankelijk. Wel is opgave 
gewenst, dit kan tot 14 januari door 
te bellen naar VIT-hulp bij mantel-
zorg 0544-820000 of te mailen naar 
info@vithulpbijmantelzorg.nl. De 
bijeenkomst wordt gehouden in Par-
tycentrum Langeler aan de Spalstraat 
5 in Hengelo en is een initiatief van 
de VIT-hulp bij mantelzorg. 
Voor meer informatie bel VIT 0544-
8200 00 of kijk op:
www.vithulpbijmantelzorg.nl .

Mantelzorgbijeenkomst: ‘Even vrij van zorg’
Hengelo - Op dinsdag 21 januari wordt voor mantelzorgers uit de ge-
meente Bronckhorst een informatiemiddag over diverse respijtmoge-
lijkheden georganiseerd. De bijeenkomst wordt van 13.30 – 16.00 uur 
gehouden in Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 in Hengelo.

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

Wegens uitbreiding en forse groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar medewerkers voor de volgende functies:

Magazijnmedewerker
Montagemedewerker
CNC-kanter/steller

TIG-lasser
MIG/MAG-lasser/lasrobotoperator

Oproepkrachten
Wil jij ons team komen versterken, kijk dan snel voor meer informatie over de functie, 

het profiel en de procedure op www.goma.nl onder ‘vacatures’.

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

Goma B.V. Ruurloseweg 80-a, 7255 MA Hengelo Gld. Tel.: 0575-468211 www.goma.nl

®

®

Zaterdag
11 januari

In het café:

“DOGZ”

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.



 Synthetisch kussen Eclair de Luxe 
Tijk: 100% katoen satijn met rits 
(navulbaar). Anti-allergisch.
van 34,95 p/st. nu 2 voor 49,-

Micro de luxe kussen 
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht-
regulering. Goed wasbaar.
van 39,95 p/st. nu 2 voor 59,-

Cool Touch kussen 
Anti-allergisch, tijk gevuld met natuur-
zijde. 
van 44,95 p/st.  nu 2 voor 59,-

90% dons kussen van Brinkhaus
van 179,-   nu 99,-

3 kamer kussen  
Buitenzijde 90% dons en binnenin 
zachte eendenveertjes. 
van 59,95 p/st.  nu 2 voor 119,-

Traagschuim neksteunkussen 
Met wasbare hoes (met nekrol).
van 99,-   nu 49,-

3 kamer kussen Comfort de luxe  
90% dons met synthetische bolletjes, 
voorzien van rits.
van 99,95 p/st.    nu 79,95

Zuiver kameelharen dekbed in
4-seizoenen uitvoering met
100% katoen satijnen tijk.
1 pers.  140/200  van  399,- voor 299,-
1 pers. xl  140/220  van  439,- voor 339,-
2 pers.  200/200  van  629,- voor 479,-
litsjum.  240/200  van  729,- voor 539,-
litsjum. xl  240/220  van  799,- voor  599,-

 Vossen & Vandyck 
handdoeken

restanten nu met 

30% korting!

 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

 Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshopdeduif.nl

MAGISCHE MIDWINTEROPRUIMING

100% katoenen hoeslakens
in vele kleuren
80/200  van  15,95  voor  11,95

90/200  van  16,95  voor  12,95

90/220  van  19,95  voor  13,95

140/200  van  22,95  voor  17,95

160/200  van  25,95  voor  19,95

180/200  van  29,95  voor  22,95

180/220  van  32,95  voor  25,95

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 24 kleuren. 100% katoen
90/200  van  19,95  voor  14,95

90/210-220  van  24,95  voor  19,95

140-160/200  van  29,95  voor  22,95

180-200/200  van  37,95  voor  29,95

Flanellen lakens
en hoeslakens
Mooie zware kwaliteit
80/200  van  28,95  voor  18,95

90/200  van  29,95  voor  19,95

90/220  van  34,95  voor  22,95

140/200  van  39,95  voor  25,95

160/200  van  44,95  voor  29,95

180/200  van  49,95  voor  34,95

Jersey hoeslakens
Dubbelgebreid 100% katoen
1 persoons van 29,95 voor 19,95

2 persoons van 49,95 voor 29,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 39,95

Lits Jumeaux XL van 79,95 voor 59,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit
1 pers. van 34,95 voor 27,95

2 pers. van 49,95 voor 39,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 49,95

onderslopen van 20,95 voor 16,95 DUIZEND DEKBEDSETS 
met kortingen tot 70%

HOESLAKENS BADGOED
 Vossen badgoed 
Effen en gestreepte baddoeken in 
vele kleurstellingen
Badlaken 70/140 van 21,95 nu  12,95

Baddoek 60/110 van 13,95 nu 2 voor 17,95

Gastendoek van 6,95 nu 4,95

Washand  van 3,95 nu 2,95

Vandyck Prestige badgoed
Effen en strepen
Baddoek 60/110 van 11,95 nu 2 voor 15,-
Badlaken 70/140 van 18,95 nu 2 voor 20,-
Gastendoek 45/60  van 4,95 nu 2 voor 6,-
Washand 16/22  van 2,95 nu 2 voor 4,-

Vandyck Prestige badmat
100%katoen
55/55 Toiletmat  van  17,95  nu  14,95

60/60 Bidetmat  van  19,95  nu  16,95

55/90 Badmat  van  26,95  nu  22,95

70/140 Badmat  van  49,95  nu  44,95 KUSSENS

De Duif Wasservice! 
Bij de Bedshop is het mogelijk om uw dekbed, 

slaapzak of kussen op een professionele 
manier te laten reinigen en bij te laten vullen. 
Uw dekbed krijgt daardoor meer volume en 

voelt weer schoon en als nieuw aan.

Als u uw dekbed voor 11.00 uur brengt 
voor het wassen, is het dezelfde dag  

na 17.00 uur weer klaar.
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SYNTHETISCHE DEKBEDDEN

Keukensets
keukendoek + theedoek
Elias, DDDDD en Jorzolino
per set nu vanaf   8,95

Bamboe theedoek  nu 2 voor  6,-
Linnen glazendoeken  NU  5,95

Vaat/werkdoeken  4 voor  6,-

KEUKEN

WOLLEN DEKBEDDEN

KAMEELHAREN DEKBEDWollen onderdeken met vacht 
en goed vochtregulerend.

80/200  van  99,-  voor  69,-
90/200  van  109,-  voor  79,-
140/200  van  159,-  voor  119,-
160/200  van  169,-  voor  129,-
180/200 van  189,-  voor  149,-

Ook extra lange maten leverbaar!

 Dekbedden en kussens kunnen om 
begrijpelijke redenen slechts op de dag 

van aanschaf worden geruild.

DONZEN DEKBEDDEN
Mooi donzen dekbed voor een zeer 
scherpe prijs. 4-seizoenen dekbed met 
een vulling van 90% witte eendendons.
1 pers.  140/200  van 319,- voor 179,-
1 pers. xl  140/220  van 349,- voor 199,-
2 pers.  200/200  van 509,- voor 315,-
litsjum.  240/200  van 565,- voor 325,-
litsjum. xl  240/220  van 639,- voor 359,-

Topklasse 4-seizoenendekbed 
Van Brinkhaus. Vulling 100% nieuwe wit-
te Poolse ganzendons. Een echt luxueus
dekbed: dit vierjaargetijdendekbed
overtuigt door zijn geringe gewicht.
1 pers. 140/200  van 289,- nu 239,-
1 pers. xl  140/220  van 299,- nu 249,-
2 pers.  200/200 van 429,- nu 379,-
litsjum.   240/200 van 519,- nu 439,-
litsjum. xl 240/220 van 569,- nu  479,-
Ook verkrijgbaar in enkele uitvoering

Milano synthetisch 4-seizoenen
dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers.  140/200  van 119,- voor 69,-
1 pers. xl  140/220  van 139,- voor 79,-
2 pers.  200/200  van 179,- voor 109,-
litsjum.  240/200  van 219,- voor 129,-
litsjum. xl  240/220  van 259,- voor  149,-

Eclair 4-seizoenen dekbed.
Anti-allergisch. 60º wasbaar.
100% perkal katoenen tijk.
1 pers.  140/200 van 159,- voor 99,95

1 pers. xl  140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers.  200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum.  240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl  240/220 van 319,- voor 199,-
Ook verkrijgbaar in enkele uitvoering

Wollen winterdekbed Texellent
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers.  140/200  van  89,95 voor 59,-
1 pers. xl  140/220  van  99,95 voor  69,-
2 pers.  200/200  van  139,95 voor  99,-
litsjum.  240/200  van  149,95 voor  109,-
litsjum. xl  240/220  van  159,95 voor  119,-

Wollen dekbedden Texellent
Wollen 4-seizoenen dekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers.  140/200  van  129,-  voor  89,-
1 pers. xl  140/220  van  145,-  voor  99,-
2 pers.  200/200  van  169,-  voor  139,-
litsjum.  240/200  van  209,-  voor  159,-
litsjum. xl  240/220  van  229,-  voor  179,-


