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Na ongeveer een half jaar met Jan voor
het Orkest was het aantal leden ge-
groeid tot 23. Het eerste optreden was
in de Herberg van Vorden en werd
door het Orkest als zeer plezierig erva-
ren. Helaas moest Jan na vier jaar voor
het orkest te hebben gestaan stoppen.
In Barchem had ook eens een Huis-

vrouwenorkest bestaan en daar van-
daan werd uiteindelijk Janna ter Haar
bereid gevonden de dirigententaak op
zich te nemen. 
Het ging goed met het orkest en wij
moesten regelmatig optreden. In okto-
ber 1999 ging Janna helaas andere din-
gen doen en moest zij het dirigeren

voor gezien houden. Jan Hilferink
kwam weer in zicht en wilde de dirig-
eerstok wel weer overnemen. 
Ons Orkest bestond toen uit 28 dames.

In maart 2007 is Jan Hilferink defini-
tief gestopt. Gelukkig hebben we weer
een andere dirigent gevonden in de
persoon van Jaap Haveman, en we
kunnen dus mede dankzij hem ons 25
jarig Jubileum vieren. De afgelopen 25
jaar hebben wij tussen de 350 en 400
optredens verzorgd. Alle optredens
waren speciaal, maar een paar waren
wel heel bijzonder. 

Zo denken we met veel plezier terug
aan het televisieoptreden bij Paul de
Leeuw, het televisieoptreden bij "Wie
ben ik?" en natuurlijk ook aan de ra-
dio optredens bij de Vara en bij Radio
Gelderland.

Er zijn drie leden die sinds de oprich-
ting in 1983 continue bij het Orkest
zijn gebleven. Dit zijn Annie Schepers,
Gerda Ibink en Yvonne Eulings.

Wij hebben deze dames op onze feest-
avond, 12 januari, natuurlijk extra in
het zonnetje gezet. We hopen met ons
Orkest nog menige mijlpaal te berei-
ken. Wilt U meer informatie over ons
Orkest kijk dan op onze website:
www.vordenshuisvrouwenorkest.nl

Huisvrouwen Orkest viert Feest!

25 jaar geleden kwamen Annie Schepers en Anne Burger op het idee een
Huisvrouwenorkest op te richten. Dit resulteerde in een eerste "les (toen
zo genoemd, nu repetitie) op 3 januari 1983. De eerste dirigent was Zus
Klumper en de begeleiding bestond uit de dames Annie van Zandvoort en
Els Vos. Toen Zus Klumper stopte als dirigent werd ze opgevolgd door Jan
Hilferink.

Voldoende aanleiding voor de markt-
vereniging om hieraan extra aandacht
te schenken. 
Hein van den Breemen, vader van Ton,
runde destijds een bloemen- en plan-
tenzaak in Voorst, later in Twello. Ter-

wijl Ton zijn moeder de zaak runde
stond zijn vader diverse dagen in de
week op onder meer de weekmarkten
in Brummen, Dieren, Eerbeek en
sinds 7 januari 1983 ook op de markt
in Vorden. 

Ton van den Breemen kwam na zijn
middelbare schoolopleiding bij zijn
ouders in de zaak. In 1998 nam hij sa-
men met zijn echtgenote Dilia de bloe-
menzaak in Twello over. Daarnaast le-
vert hij een aantal dagen in de week
zijn producten aan diverse regionale
supermarkten. De weekmarkt in Vor-
den bleef hij met een flinke collectie
tuinplanten, kamerplanten en snij-
bloemen op de vrijdagmorgen trouw.

Ton van den Breemen 25 jaar 
op Vordense weekmarkt

Vrijdagmorgen werden Ton van den Breemen en zijn echtgenote Dilia
door Henk Weenk, voorzitter van de Vordense marktvereniging in het
zonnetje gezet. De familie van den Breemen is namelijk al 25 jaar met een
bloemenstand een vertrouwd gezicht op de weekmarkt.

Henk Weenk overhandigt geschenk aan Ton en Dilia van den Breemen

HET THEMA IS DEZE KEER: 
Bid onophoudelijk 
(1 TESSALONICENZEN 5 VERS 17).

ln 2008 zullen de gebedsweken van de
Raad van Kerken in Nederland en van
de Evangelische Alliantie voor het
eerst in dezelfde periode gehouden
worden van 20 tot 27 januari. Het
materiaal voor de week van gebed
komt dit jaar uit de Verenigde Staten,
de bakermat van de oecumenische
gebedsweek. Het thema "Bid onophou-
delijk" benadrukt de wezenlijke rol
van het gebed in het leven van de
christelijke gemeenschap. 

Dat er inderdaad letterlijk zonder op-
houden gebeden wordt op onze pla-
neet staat prachtig verwoord in GE-
ZANG 393 VERS 2 uit het Liedboek
voor de Kerken:
"Die dan als onze beden zwijgen
Als hier het daglicht onderdulkt,
Weer nieuwe zangen op doet stijgen,
Ginds waar de nieuwe dag ontluikt."

Zo klinken ook de gebeden onop-
houdelijk in de christengemeenschap
wereldwijd, juist ook in de week van
gebed voor de eenheid. 

We komen dus als leden van de Vor-
dense kerken samen in één gezamen-
lijke viering in de Christus Koning-
kerk. Op deze zondagmorgen is er dus

Op zondagmorgen 20 januari is er
om 10.00 uur een Raad van Kerken-
dienst in de Christus Koningkerk.
Deze bijzondere viering staat in
het teken van de week van gebed
voor de eenheid van de christenen
die elk jaar wereldwijd gehouden
wordt.

geen dienst in de andere kerken. Voor-
ganger zal zijn ds. B. Neppelenbroek
die samen met de liturgische commis-
sie van de Raad van Kerken deze
dienst heeft voorbereid. 

Ook voor de kinderen zal er genoeg te
beleven zijn, dus een ieder zal zich
thuis voelen in deze viering. Ook is er
muzikale medewerking van "Vokate".

Het belooft dus een feestelijke zondag
te worden 20 januari om 10.00 uur in
de Christus Koningkerk en er is kof-
fie/thee en frisdrank na afloop.

Raad van Kerkendienst 
voor de eenheid

Gld.nieuws

Naar Earth, 
Wind & Fire?

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Kijk op de provinciepagina

GRATIS 
VOETBALPLAATJES

bij schaal à 
8 Hamburgers

Heel kilo Varkenslappen
nu slechts € 2.99
DEZE WEEK SPECIAAL VOOR U!

Alleen bij Plus Eland
Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 53

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



Onderhoud cv-ketels, 24-uurs
storingsdienst. Weulen Kranenbarg,

telefoon 0314-621364. Vestigingen in: 
Zelhem - Westervoort - Arnhem.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 januari 10.00 uur dienst van de eenheid in de
Chr. Koningkerk ds. B. Neppelenbroek.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 januari 10.00 uur dienst van de eenheid in de
Chr. Koningkerk ds. B. Neppelenbroek.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 januari 10.00 uur dhr. L. D. Horjus, Didam, Oe-
cumene.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 20 janauri 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek, dienst
van de eenheid, Vokate.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 19 januari 17.00 uur Eucharistieviering volkszang
Zondag 20 januari 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
19/20 janauri geen opgave.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bel-
len naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openba-
re ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575)
75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet brandt,
losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een rioolver-
stopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het bui-
tengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met:
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dicht-
bij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Telnr.
0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60

Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88
56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur bij
Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag
en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; donder-
dag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag 10.00-
12.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte huis-
dieren. 

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en acute
klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur, zondags
telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en mobiel (06)
13 80 17 29.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Afslanken zonder roof-
bouw. Herbalife. Nieske
Pohlmann, tel 06-54 32 66 69

Dagmenu’s
16 t/m 22 januari 2008 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 16 januari  
Groentesoep/Zwiebelrostbraten, met gefrituurde uien,
aardappelen en groente.

Donderdag 17 januari 
1/2 Haantje gebraden met frieten, appelmoes en rauw-
kostsalade/Griesmeelpudding slagroom.

Vrijdag 18 januari
Minestronesoep/Pangafilet met penne in roomsaus en
rauwkostsalade. 

Zaterdag 19 januari
Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen
en groente/ijs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 21 januari Gesloten.

Dinsdag 22 januari 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/IJs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

�NNordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

�Op verantwoorde, gezon-
de, manier afslanken, ook
aankomen/meer energie incl.
pers. begeleiding en voe-
dingsadvies. Info Jerna Brug-
gink, 0575 - 46 32 05

�De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de
maand meubelverkoop van 9
tot 12 uur aan de Schutte-
straat 20 en in het HAVO-ge-
bouw (Burg.Galleestraat 69)
te Vorden. Ook is dit mogelijk
op werkdagen na telefoni-
sche afspraak bij Dhr. Harm-
sen, tel. (0575) 55 14 86.

Geweldige zakelijke kans
in de welzijnssector, eigen
tijd in te delen. Info 0575- 46
35 77

�

�Zonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

�Marionetten-cursus start
januari 2008 in Vorden, op
woensdagavond 19.30-21.30
uur. Meer info: www.astrida-
nimatie.nl/marionetten.html
of tel.(0575) 55 15 80

� (Op)nieuw bij de Kunst-
Kring Ruurlo in 2008: cursus
Speksteen bewerken, Teken-
en Schildercursus op vrijdag-
middag, Digitale fotografie en
Photoshop elements. Info en
aanmelden: 0573-453090 of
451599.

Hardloopcursus voor beginners
in Ruurlo o.l.v. Niels Gude v.a. zon-
dagochtend 20 januari 11.30-12.30
uur en een cursus v.a. maandagoch-
tend 21 januari 9.00-10.00 uur.
Info: gerlandegude@hetnet.nl. Tel.:
0573-453354. Website: www.aero
bicdancecentreruurlo.nl (informatie:
lesrooster streetdance v.a. 4 jaar;
sportief wandelen; thai bo; latin-
danceaerobics; pilates; bodyshape
(spierversterkende oefeningen) etc.)

�CARNAVALSKLEDING te
huur.DS Design Molenkolk-
weg 33 SteenderenTel 0575-
452001

�Gevraagd: flinke nette hulp
in de huishouding 2 x 2 uur.
Dagen in overleg. Tel.
553745 (na 20.00 uur)

�Collegium Vocale Zutphen
zoekt alten, tenoren en bas-
sen voor project van 20e
eeuwse Oost-Europese  reli-
gieuze muziek.  Tel: 0575-
525500 Marieke Mulder

Begin 2008 goed 
met een reinigende 

ALOË VERA
KUUR

Jannie Nijkamp, Warnsveld
tel. (0575) 52 13 16

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

�Houd je van lezen? Vind je
het leuk om er met elkaar
over te praten? Kom dan bij
onze leeskring. Alie Perdok,
tel. 55 40 74

� tk.Complete Hoekkeuken
afm.2,30x2,30 m. met hoek-
kast, 4 pits gaskookpl afzuig-
kap en vaatwasser.t.e.a.b.tel:
0575-55 37 57

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Peren-caramelvlaai 
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,65

Zo snoept u de pondjes er lekker af

Vicorn € 2,10
Multivitaminenmeergranenbrood

Ontbijtkoek 
p/st € 1,50

�Te huur: per 1 febr. een ge-
meubileerd app. in het bui-
tengebied. 2 km v.h. centrum
van Vorden. Tel. 0575 - 55 16
02

�Lyrisch muziek-en poësie
programma met Zoumana
Diarra en Hanneke Evink in
Kulturhus Ruurlo op 19 ja-
nuari 20.00 uur. Entrée € 10.-
v.a. 19.00u. a.d. zaal en
kunstkring-ruurlo@hetnet.nl

�Lyrisch muziek-en poësie
programma met Zoumana
Diarra en Hanneke Evink in
Kulturhus Ruurlo op 19 ja-
nuari 20.00 uur. Entrée € 10.-
v.a. 19.00u. a.d. zaal en
kunstkring-ruurlo@hetnet.nl



SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

�Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

�Op verantwoorde, gezon-
de, manier afslanken, ook
aankomen/meer energie incl.
pers. begeleiding en voe-
dingsadvies. Info Jerna Brug-
gink, 0575 - 46 32 05

�De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de
maand meubelverkoop van 9
tot 12 uur aan de Schutte-
straat 20 en in het HAVO-ge-
bouw (Burg.Galleestraat 69)
te Vorden. Ook is dit mogelijk
op werkdagen na telefoni-
sche afspraak bij Dhr. Harm-
sen, tel. (0575) 55 14 86.

Onderhoud cv-ketels, 24-uurs
storingsdienst. Weulen Kranenbarg,

telefoon 0314-621364. Vestigingen in: 
Zelhem - Westervoort - Arnhem.

Geweldige zakelijke kans
in de welzijnssector, eigen
tijd in te delen. Info 0575- 46
35 77

�

U I T  E T E N  D U U R ?
Alle voorgerechten € 5,-

hoofdgerechten € 10,-
nagerechten € 5,-

Uw bruiloft bij ons is altijd geslaagd.
Super buffetten v.a. € 11,-

• Catering op locatie

Kortom: HORECA TOTAAL in

,,De Kruisberg”
Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem
Telefoon 0314 - 324123 - Telelfax 0314 - 363821

�Afslanken zonder roof-
bouw. Herbalife. Nieske
Pohlmann, tel 06-54 32 66 69

�Zonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

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

Mark

Mark is geboren op 5 januari 2008, 
weegt 3845 gram en is 53,5 cm lang.

Mathieu, Ester en Dirk Sessink

Moatweg 6
7255 KK  Hengelo (Gld)

� (Op)nieuw bij de Kunst-
Kring Ruurlo in 2008: cursus
Speksteen bewerken, Teken-
en Schildercursus op vrijdag-
middag, Digitale fotografie en
Photoshop elements. Info en
aanmelden: 0573-453090 of
451599.

Hardloopcursus voor beginners
in Ruurlo o.l.v. Niels Gude v.a. zon-
dagochtend 20 januari 11.30-12.30
uur en een cursus v.a. maandagoch-
tend 21 januari 9.00-10.00 uur.
Info: gerlandegude@hetnet.nl. Tel.:
0573-453354. Website: www.aero
bicdancecentreruurlo.nl (informatie:
lesrooster streetdance v.a. 4 jaar;
sportief wandelen; thai bo; latin-
danceaerobics; pilates; bodyshape
(spierversterkende oefeningen) etc.)

�CARNAVALSKLEDING te
huur.DS Design Molenkolk-
weg 33 SteenderenTel 0575-
452001

�Marionetten-cursus start
januari 2008 in Vorden, op
woensdagavond 19.30-21.30
uur. Meer info: www.astrida-
nimatie.nl/marionetten.html
of tel.(0575) 55 15 80

�Gezocht:Huishoudelijke
hulp voor 4-6 uur per week.
Hengelo Tel. 06 5340 1170

In ons verdriet om het heengaan van onze dierbare
moeder

Hendrika Wilhelmina 
Lubbers-Woerts

mochten wij uw hartelijke medeleven ondervinden.

Daar het onmogelijk is u allen persoonlijk te schrijven
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Alice en Herman
Mimi en Jan
Henk en Jannie
en kinderen

Hengelo Gld., januari 2008 

�Gevraagd: flinke nette hulp
in de huishouding 2 x 2 uur.
Dagen in overleg. Tel.
553745 (na 20.00 uur)

�Collegium Vocale Zutphen
zoekt alten, tenoren en bas-
sen voor project van 20e
eeuwse Oost-Europese  reli-
gieuze muziek.  Tel: 0575-
525500 Marieke Mulder

Begin 2008 goed 
met een reinigende 

ALOË VERA
KUUR

Jannie Nijkamp, Warnsveld
tel. (0575) 52 13 16

Hiep, hiep, hoera.
Wij hebben er een broertje bij, hij zal bij ons gezin
gaan horen.

Beschuit met muisjes -ook voor ons-
omdat jij bent geboren

Hij heet

Lars
Gabriël Marinus

Geboren op 10 januari 2008

Gerard, Marian, Anne en Rick
Sarink-Nendels

Hamminkweg 2
7251 RB  Vorden
tel: 0575 - 55 38 27

BRILLEN
met rode stip

50% 
KORTING

J U W E L I E R  -  O P T I C I Ë N

Spalstraat 15 Hengelo Gld.
Telefoon 46 13 74

* Pedicure Praktijk Toldijk *
Voor al uw voetproblemen

en
cosmetische voetverzorging

* aangesloten bij Pro Voet
* ook ‘s avonds
* eventueel ook bij u thuis
* nail-art
* voet- en onderbeenmassage
* hot-stone massage

Belinda Wassink
Hoogstraat 42
7227 NJ  Toldijk
0575-450702
06-36142933

�Te huur: per 1 febr. een ge-
meubileerd app. in het bui-
tengebied. 2 km v.h. centrum
van Vorden. Tel. 0575 - 55 16
02

�Lyrisch muziek-en poësie
programma met Zoumana
Diarra en Hanneke Evink in
Kulturhus Ruurlo op 19 ja-
nuari 20.00 uur. Entrée € 10.-
v.a. 19.00u. a.d. zaal en
kunstkring-ruurlo@hetnet.nl

Karin Wentink
Hondenopvoeding

Puppycursus voor pups va. 8

weken in kleine groepjes.

Vervolgcursussen, behendigheids-

baan, hulp bij probleemgedrag.

Wij trainen de hele winter door.

www.karinwentink.nl

Ruurloseweg 40

Zelhem

(Wolfersveen)

Tel. (0314) 625183

of (06) 25 10 33 12

Superblij zijn wij met de geboorte van onze zoon
en mijn broertje

Sjoerd

Geboren op 12 januari 2008
50 cm - 3590 gram

Dewalt, Kim en Lieke Meijerink-Wiegerinck

Kleine Wiersse 4 
7261 ME  Ruurlo

Je wilde zo graag bij ons blijven,
en vocht ervoor zolang je kon.
Maar deze strijd was niet te winnen,
voor ons blijft slechts de vraag, waarom.....

Een goed mens, een levensgenieter, mijn trouwe
maatje door dik en dun, onze lieve vader en opa
heeft ons te vroeg verlaten

Bert Besselink

in de leeftijd van 63 jaar.

Greet Besselink-van Aken

Roland en Anja
Amy

Carol en William
Wilco, Rens

12 januari 2008 

Varsselseweg 3, 7255 NN Hengelo Gld.

Bert is thuis.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid
nemen op woensdag 16 januari van 19.00 tot 19.45
uur in zaal Leemreis, Spalstraat 40 te Hengelo Gld.

De plechtige gezongen uitvaart, zal worden gehou-
den op donderdag 17 januari om 10.30 uur in de St.
Willibrorduskerk te Hengelo Gld.

Aansluitend zal de crematie plaatsvinden om 12.30
uur in crematorium Slangenburg, Nutselaer 4 te
Doetinchem.

Eveneens gelegenheid tot condoleren na de plech-
tigheid in de koffiekamer van het crematorium.

Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen,
dan kunt u deze advertentie als uitnodiging beschou-
wen.

�Lyrisch muziek-en poësie
programma met Zoumana
Diarra en Hanneke Evink in
Kulturhus Ruurlo op 19 ja-
nuari 20.00 uur. Entrée € 10.-
v.a. 19.00u. a.d. zaal en
kunstkring-ruurlo@hetnet.nl

Toch nog onverwacht is overleden de vriend van
onze zus en schoonzus Willy

Ab Menkveld

* 8 juni 1929 † 12 januari 2008 

Vorden: D.G. Gotink-Ruesink
E.J. Gotink

Vorden: M.G. Gosselink-Ruesink
H. Gosselink

Neven en nichten

Vorden, 12 januari 2008

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
goedheid, bezorgdheid en liefde, is toch nog onver-
wacht van ons heengegaan mijn dierbare goede
vriend, onze beste broer, zwager en familielid

Albert Menkveld

in de leeftijd van 78 jaar.

Hengelo Gld.: W. Enzerink-Ruesink
Kinderen- en kleinkinderen

Arnhem: A. Menkveld
H.W.E.M. Menkveld-Eggink

12 januari 2008 

Hengelo Gld., Steenderenseweg 15
“Groot Sessink”

Correspondentieadres: 
De Heurne 70, 7255 CL Hengelo Gld.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgeno-
digd, zal worden gehouden op donderdag 17
januari om 14.00 uur in de Remigiuskerk te
Hengelo Gld.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
“Ons Huis”, Beukenlaan 30 te Hengelo Gld. 

Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen,
dan kunt u deze advertentie als uitnodiging beschou-
wen.

�Gevraagd: Oppas aan huis,
tevens huishoudelijke werk-
zaamheden. Donderdagmid-
dag van 13.00 tot 18.00 uur.
Bellen svp na 18.00 uur
0575-463965 / 06-53804518



Zaterdag werd er door 16 teams in 4
poule's van 4 ploegen gespeeld om uit
te maken wie er de dag daarna in de
winnaars ronde zou spelen. De eerste
2 ploegen plaatsten zich hier voor, de
no. 3 en 4 speelden de verliezers ronde
op zondagmorgen.

Nadat zondagmorgen de poulewed-
strijden gespeeld waren, bleek dat De
Hanekamp en De Boonk zich voor de
finale geplaatst hadden. Zo begon, en
eindigde De Hanekamp het toernooi
met een derby. Zaterdag was de eerste
wedstrijd tegen De Stroet nog met 5-0
gewonnen, maar De Boonk was te
sterk. Het werd een 4-1 overwinning
voor het team wat vorig jaar deze prijs
ook al had gewonnen, en zich ook nu
weer een jaar de beste verliezer mag
noemen. Nummer 3 werd Huul um
an, en de 4e plaats was voor Niksss. In
de laatste minuut werd er 2 keer ge-
scoord, zodat het onderling nog lang
onrustig zal blijven. Voor de wedstrijd
werd er al veel met elkaar gedold. 

's Middags stond de Vordense titel op
het spel, en de 8 ploegen waren zeer
aan elkaar gewaagd. Voor de kruisfina-
les plaatsten zich Smederij Oldenhave,
Broadworst United, Strada Sports en
Olvarit United. De uiteindelijke finale
ging Tussen Smederij Oldenhave en
Strada Sports. In een wedstrijd die
echt finale waardig was, trok Strada
Sports aan het langste eind. Het scoor-
de in de noodzakelijk geworden ver-
lenging 4-3, en prolongeert zo de Vor-
dense zaalvoetbaltitel. De verliezers
van de kruisfinale eindigde beide als
3e.

Door de heren scheidsrechters werd
De Stroet aangewezen als winnaar van
de fairplay cup.

Het hele weekend heerste er een spor-
tieve en gezellige sfeer rondom het
toernooi. Behalve de deelnemers, was
ook het publiek zeer tevreden over het
verloop van het toernooi, dat alleen
dankzij sponsoring van vele bedrijven
plaats kan vinden. Bij deze wil Veloci-
tas zijn sponsoren, en vrijwilligers ook
hartelijk danken, en hoopt voor het
toernooi in 2009 weer een beroep op
hen te mogen doen.

Strada Sports winnaar Velocitastoernooi

Op 5 en 6 januari werd in sporthal 't Jebbink het zaalvoetbaltoernooi om
het Vordens kampioenschap gehouden.  Ook dit jaar was het toernooi
weer een groot succes.

Voorzitter Theo Frencken blikte terug
op het jaar 2007. Een droevige gebeur-
tenis was het overlijden van ons trou-
we lid Piet Brouwer. Verder was 2007
het jaar waarin een aantal vernieu-
wingen is ingezet. Irma ten Brinke
kwam ons stemvorming geven, en
met Johannes Luijken trokken we een
nieuwe pianist aan. Bij ons Kerstcon-
cert op 23 december viel alles op z'n
plaats. Het publiek heeft kunnen ho-
ren dat we nóg beter zijn geworden,
en dat Irma ook als solist haar manne-
tje/vrouwtje staat. In 2008 gaan we
door op de ingeslagen weg. Daarnaast
zullen we veel aandacht besteden aan
het werven van nieuwe leden.
Daarna bedankte Theo Anny Schepers,
die er steeds weer voor zorgt dat ieder-
een een passend en perfect kostuum
heeft, en was het tijd voor de huldi-
ging van Bart Krijt, die dit jaar 25 jaar
lid van het koor is.     
Jubilaris Bart Krijt uit Wichmond
kwam 25 jaar geleden bij het Vordens
Mannenkoor. Waarom? Nou gewoon,
antwoordt hij, omdat ik graag zing en
een mannenkoor veel mooier vind
dan een gemengd koor. Hij kwam mee
met de gebroeders Tonnie en Nol Nij-
enhuis. Nu zijn er 5 mensen uit Wich-
mond bij het koor. Bart is een zeer
trouw lid en hij is ook zes jaar voorzit-
ter geweest. In die tijd bestond het
koor 60 jaar, wat gevierd werd met
twee feestelijke concerten met Caro-
line Kaart. Ook is toen het contact met
het Magdeburger Polizeichor ont-
staan. In 1995 is het Vordens Mannen-
koor in Magdeburg geweest, in 1997
kwamen zij hier in Vorden.
Afgelopen jaar is Bart met pensioen
gegaan. En wat voor muziek wilde hij

op zijn afscheidsreceptie? Het Vordens
Mannenkoor! Maar toen het koor ter
gelegenheid daarvan iets wilde instu-
deren, lukte het bijna niet om een
keer zónder hem te repeteren.
Bart is actief in de Wichmondse ge-
meenschap, onder andere in de ker-
kenraad. Ook is hij vrijwillig molenaar
op de watermolen van Hackfort. Dat is
geen wonder want, vertelt hij, ik heb
na de mulo de molenaarsvakschool in
Wageningen gedaan. Prachtige tijd,
daar op kamers, en met de brommer
op en neer in de weekeinden. Ik zie
mijn studiegenoten van toen nog re-
gelmatig. Mijn vader kwam 's winters
kolen brengen voor de kachel. Mijn
ouders hadden namelijk een kruide-
nierswinkel en een handel in meng-
voeders en brandstoffen. Toen ik klein
was, ging ik wel eens mee kolen opla-
den op het station in Vorden. Die wa-
ren met de trein aangevoerd en moes-
ten met de schop op de vrachtwagen
geladen worden. Als de klus geklaard
was, dronken de werklui een paar bor-
rels bij Bloemendaal en dan naar
Wichmond, en ik zat tussen ze in op
de versnellingsbak. Ik heb later de
zaak overgenomen en heb naast
mengvoeders steeds meer kunstmest
verhandeld. Mijn vrouw Gerrie deed
de supermarkt. In 1986 heb ik de zaak
verkocht en ben ik in dienst getreden
bij de koper van de zaak. Na fusies en
overnames werd dat uiteindelijk Tri-
ferto, en bij dat bedrijf ben ik tot vorig
jaar commercieel directeur geweest. 
Bart en Gerrie hebben twee kinderen,
Hanneke en Jan Willem, en twee
kleindochters van 13 en 9. Gelukkig
ben ik jong opa geworden, zegt hij, nu
kan ik ze zien opgroeien.

Vordens mannenkoor 
huldigt jubilaris

Maandag 7 januari hield het Vordens Mannenkoor zijn nieuwjaarsrecep-
tie. De meeste mannen hadden elkaar al gezien, want zondagmiddag gaf
het koor al zijn visitekaartje af in de Buitensociëteit in Zutphen tijdens
het Nieuwjaarsconcert van het seniorenorkest Happy Days. Koor en or-
kest en natuurlijk solist Ludo Eijkelkamp zetten daar de zaal op zijn kop.
Voor wie dat gemist heeft: zondag 20 januari (15.00 uur) doen ze het nog
een keer in de Schouwburg in Lochem!

COÖPERATIEF WERKEN
Het thema van deze schooldag (8:30-
12:00 en 13:15-15.15 uur) is coöperatief
werken. Dat betekent dat er in alle
groepen op gezette tijden wordt lesge-
geven in deze werkvorm. Informeer
naar de exacte tijden. Onderling slui-
ten ze goed op elkaar aan, zodat u in
meerdere groepen deze lesmethode
kunt ervaren.

Maar wat betekent dit mooie woord ei-
genlijk? Coöperatief leren is niets an-
ders dan met én van elkaar leren. De-
ze samenwerkende vorm van leren
wordt gedoceerd naast het individuele

en klassikale leren. Communicatie
speelt daarin een belangrijke rol. Op
die manier wordt onder andere zowel
de communicatieve taal als de inner-
lijke taal gestimuleerd. Dat geldt ook
voor de sociale ontwikkeling. Coöpera-
tief werken zorgt er verder voor dat be-
trokkenheid, zelfstandigheid, hulp-
vaardigheid en verantwoordelijkheid
bij de kinderen wordt vergroot. En dat
heeft weer een positief effect op de
leerresultaten!   
Op deze vorm van lesgeven kan niet
zomaar worden overgestapt. Alle leer-
krachten hebben hiervoor een scho-
ling gehad van twee jaar. Femie Ra-

ben, senior onderwijsadviseur van het
kenniscentrum 'IJsselgroep', onder-
steunt het team nog steeds met deze
methode.

INFORMATIESTANDS
Ongetwijfeld roept het bezoek aan de
groepen vragen bij u op. In de hal van
de school kunt u deze stellen aan Mar-
ja Schotman, directeur van De Vorde-
ring. Zij ontvangt tevens alle belang-
stellenden. Daarnaast zijn leden van
de ouderraad aanwezig en natuurlijk
ouders van de huidige leerlingen, die
ook wel eens willen zien wat die vorm
van samenwerken nou eigenlijk in-
houdt. Tot slot kunt u terecht bij diver-
se stands. In deze kraampjes ligt infor-
matie over de verschillende leerme-
thoden en lesmaterialen die worden
ingezet tijdens het coöperatieve wer-
ken.

SFEER PROEVEN
De Open Dag in het schoolgebouw aan
't Jebbink in Vorden is natuurlijk per-
fect om ook de sfeer te proeven. Deze
wordt door ouders hoog gewaardeerd.
Wellicht is dat mede toe te schrijven
aan de nauwe samenwerking tussen
leerkrachten en ouders. Want niet al-
leen de kinderen maken grotere vor-
deringen door van elkaar te leren. Ook
de volwassenen bereiken gezamenlijk
méér door een goede samenwerking.
Komt ú op donderdag 17 januari -
naast een kop koffie of thee met iets
lekkers erbij - de sfeer proeven?!

Meer informatie over coöperatief le-
ren en het programma van de verschil-
lende groepen is te vinden op:
www.devordering.nl. Uiteraard kunt u
ook bellen: 0575-552450.

Samenwerken maakt vorderingen groter

Open Dag op basisschool over coöperatief leren

Welke ouder wil dat nou niet? Even in de klas kunnen kijken hoe er wordt
geleerd. Bij je eigen kind of wanneer je een geschikte school zoekt voor je
bijna vierjarige kleuter. Basisschool De Vordering biedt voor iedereen die
mogelijkheid op donderdag 17 januari!

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

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

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

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

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

• Kaartclub 's maandagmiddags in de
Wehme en bingo woensdagssmid-
dags in Dorpscentrum.

JANUARI
16 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
17 Bejaardenkring
17 Klootschietgroep Vordense Pan
23 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege

24 Klootschietgroep Vordense Pan
24 PCOB-jaarvergadering in het Stam-

pertje, jaarverslag, reisverslag en
koffietafel in Dorpscentrum

30 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

30 EHBO herhalingslessen
31 Klootschietgroep Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
17 januari, 28 februari, 20 maart 

filmhuis Bibliotheek
3/12 t/m 14/1 

Tentoonstelling schilderijen, Gale-
rij Amare, Komvonderlaan

T/m 9/2 
Beeldende kunst "Fantastisch" in de
Bibliotheek Vorden

T/m 10/2 
"Net even anders", Kunstenaar Gre-
gory Kohelet in Galerie Agnes Ra-
ben, Nieuwstad 20

9/3 Lezing Filosofie Kasteel Hackfort
16/3 Jazzconcert in Hotel Bakker



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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

VANAF DONDERDAG

WEEKEND 
TAARTJES

MET AARDBEI OF 
KERSENVULLING

NU VOOR

€ 4.95

MAIS BROOD
LUCHTIG BROOD 

MET STUKJES MAIS 
EN ZONNEPITJES

NU € 1.85

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 15 t/m 19 januari.

HAZELNOOT-
SLAGROOM-VLAAI

NU

KLEIN 

VOOR € 7.50

GROOT 

VOOR € 11.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

heeft nu studiepiano’s
SCHIMMEL, HOFFMAN, FÖRSTER

voor een aantrekkelijke prijs!
Begin straks het nieuwe jaar goed 

op een fijn instrument!

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

Dames knippen incl. 23,=      18,=
Heren  knippen incl.               18,50     13,50 
Kind  1 t/m   3 jaar 13,75      8,75 
Kind  4 t/m 12 jaar 17,50     12,50 
Verven 32,=      27,=

Marian Alberts    Ina Boudier-Bakkerlaan 43
Zutphen Leesten-West           0575-475565 
             www.kapsalonviavia.nl

NIEUWJAARSCONCERT

Zondag 20 januari 2008
Aanvang 11.30 uur

Het Dorpscentrum Vorden

Toegang gratis

Orkest o.l.v. Berjan Morsink
Drumband o.l.v. Mike de Geest

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

http://www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

cussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

doorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

Regio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

fundament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

Berkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

Lochem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

re er volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

De Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

plaatsen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

Dankzij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

ook nog weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

de Gelderse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

is er ook nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

en dansers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

clowns, vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

8 juli tot en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

lende groepen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

i voorstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

igen programma. 

kinderen zijn

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

Dinsdag 26 juni 2007
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

wennen, zo ieder apart,

illen mij

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

indje verderop te gaan wonen en dan

de ‘Kranenbarg’ terug

d ze wa-

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

l i landbouwwerktuigen. Er werd te-

pgevoerd. Daar is het

hij la-

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer

WEEKBLAD

Nu ook op

internet!

Dus k
ijk sn

el op

www.contact.n
l

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952
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De organisatie van J.C.C. Flophouse is

teleurgesteld. “Dat er nieuwe regels

moeten komen, kunnen we best be-

grijpen. Maar dat het per direct, mid-

den in het seizoen moet gebeuren?”

aldus een van de bestuursleden. 

Nieuwe regels kunnen in een nieuwe

seizoen beter worden toegepast, vin-

den ze. “Nu was er op zo’n korte ter-

mijn niet eens een sandwichbord be-

schikbaar!”

Burgemeester Henk Aalderink vond

dat de reclame in de gemeente

Bronckhorst steeds opzichtiger werd. 

Daarom werden in april van dit jaar

de eerste plannen voor een nieuw re-

clamebeleid gestart. Dit nieuwe recla-

mebeleid is nu al een feit. 

Bedrijven en organisatoren van evene-

menten, die al jarenlang op eenzelfde

manier reclame voor hun producten

en activiteiten maakten, hebben hier-

over een brief ontvangen. 

Per direct moeten de reclame-uitingen

aan de nieuwe regels voldoen! De ge-

meente vindt het belangrijk dat recla-

me past in het straatbeeld en dat het

de omgeving niet verstoort. 

Toegestane tijdelijke reclameaandui-

dingen zijn driehoeksborden/sand-

n spandoeken om een

i binnen de

Meer dan twintig jaar aankondigingtraditie is per direct verdwenen

J.C.C. Flophouse in Toldijk teleurgesteld

int moest
Fl phouse haalden de borden weg die al meer dan twintig ja-

an hun activiteiten.

voorbeeld landelijke collectes is ook

toegestaan. De borden en spandoeken

hebben een maximale grootte en er

moet een vergunning worden aange-

vraagd voor maximaal 4 weken. Wild-

plakken (het aanplakken van posters

en aankondigingen op bijvoorbeeld

straatmeubilair, schakelkasten etc.) is

illegaal. De afdeling Veiligheid, ver-

gunningen en handhaving ziet op de

naleving van het reclamebeleid toe.

Precies één week voordat het spekta-

kel in Toldijk begint met de Blagen-

rock, moesten alle borden zijn wegge-

haald. Ook de op schakelkasten ge-

plakte posters moesten worden verwij-

derd, maar dat konden de vrijwilligers

begrijpen. 

Voor de borden is het toch anders.

Jeugdsoos Flophouse gebruikte al

meer dan twintig jaren deze zelfde

borden voor de aankondiging van het

Lentefeest, het Normaalweekeind en

de Uitluiweek. En al deze jaren ston-

den de borden op dezelfde plekken, op

particuliere terreinen. 

“Het is onbegrijpelijk, dat die jaren-

lange traditie er nu niet meer is!”.

v/h Jourv/h Journaalnaal ZelheZelhemm /Halle/Halle
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Colofon

Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv

Industriestraat 10 - Postbus 96

7590 AB Denekamp

Telefoon (0541) 35 18 69

Fax
(0541) 35 43 45

mail@drukkerijvanbarneveld.nl

www.drukkerijvanbarneveld.nl

Correspondenten:

Zelhem:

Jan Knoef

Brinkweg 22

7021 BW Zelhem

Telefoon (0314) 62 12 66

Fax (0314) 62 21 21

E-mail: jan.knoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en

Hoog en Laag Keppel:

Fred Wolsink

Wisselt 75

7021 EH Zelhem

Telefoon 06-22099960

dhk@gmail.com

WEEKBLAD VOOR ZELHEM - HUMMELO EN HOOG EN LAAG KEPPEL - HALLE - VELSWIJK - HALLE HEIDE -  

Zelhem

Hoog Keppel
Hummelo

HHaallllee

VVeellsswwiijjkk

HHaallllee HHeeiiddee

LLaaaagg KKeeppppeell

VELDHOEK - IJZEVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN (GEM.DOETINCHEM) OPLAGE 9.500 EXEMPLAREN

Bronckhors t Zu id

Eerste lustrum Vitalisé

GARAGEBEDR
IJF

TTEEEERRIINNKKG

Woensdag 4 juli 2007
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Beltrum
Medler

Ruurlo

BorculoBarchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil

het Broek

Lintvelde

Eefsele

edi t ie  warnsve ld

WEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING

Wichmond

Vorden

Zutphen

Warnsveld

Vierakker

Boggelaar
Leesten

Warken

edi t ie  warnsve ld

Colofon

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Nieuwstad 30 - Postbus 22

7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

Fax
(0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Woensdagavond 20.00 uur

Hans van Geel 

Spiker 33, 7231 JL Warnsveld 

tel. (0575) 52 34 70

Han Groot 

Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld

tel. (0575) 52 46 12 of (06) 13 47 42 44

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

Internet: www.contact.nl

! nnp

R 1 1 2

Zaterdag 23 juni 2007

24e jaargang no. 19

Tijdens de Consumentendag staat va-

kantieland Frankrijk centraal, zo pre-

senteert Gall en Gall een heerlijke wijn

voor de zomerse avonden, de bakkers

Van Zuijlen en Van Asselt bakken geza-

menlijk een bijzonder gevuld Frans

borrelbrood en de restaurants laten

heerlijke amuses voorbij komen, uiter-

aard vers bereid op het kook en bak-

plein. Maar dat is nog niet alles, de vak-

mensen van Marcel de Groenteman,

Ton Snacks, Pannenkoekenhuis Het

Brave Beertje en Super de Boer Stein

zorgen met diverse lekkernijen voor

een perfecte aanvulling. Dus maak op 1

september ruimte in de agenda en kom

gezellig genieten en proeven tijdens de

Warnsveldse Consumentendag!!

Vive la France door de 

Warnsveldse Versondernemers

Dat wordt het thema van de Warnsveldse versondernemers tijdens de

Consumentendag op zaterdagmiddag 2 september aanstaande. Iedereen

is in voorbereiding op de aanstaande zomervakantie, en zoals zovaak, is

deze al voorbij voor je er erg in hebt. Gelukkig laten de Warnsveldse on-

dernemers dat heerlijke gevoel terug komen! De verswinkels en restau-

rants hebben namelijk veel te bieden om heerlijk te genieten en te ont-

spannen. Dagelijks worden met zorg de verste en lekkerste ingrediënten

bereid en klaargezet voor smakelijke producten.

Klanten ontvingen bij elke besteding

aan boodschappen en bij

ten een Su-

de Boer monopoly actie
Een actieve club vrijwilligers van de af-

deling Stadsbeheer is met veel enthou-

siasme begonnen met de bouw van

een Gondel. De werkzaamheden in de

loods,die iedere dinsdagavond plaats-

vinden vorderen gestaag. Nu zijn we

zover dat je kunt zien wat het gaat

voorstellen. Wij gaan ervoor om met

de andere bouwers een mooie vaart te

laten zien op 31 augustus en 1septem-

ber.

Gondelvaart

Voor de tweede keer gaat stads-

beheer van de Gemeente Zutphen

meedoen met de Gondelvaart in

Warnsveld.

10.79 799

Grolsch

bier

Krat 24 pijpjes

van €10,59

voor €8.
79

Alleen geldig bij 

SdB Leesten
en

SdB gebr. Stein

van ma 25 juni 

t/m zat 30 juni 07
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV 

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 

en berichten is niet toegestaan

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

EEllnnaa

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Emaus

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlosegids.nl

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties en berichten

is niet toegestaan
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WEEKBLAD VOOR GROENLO - VOOR-BELTRUM - BELTRUM - ZWOLLE - LINTVELDE - HUPSEL - HOLTERHOEK - LIEVELDE - AVEST - EEFSELE - HET BROEK
Lichtenvoorde

Vragender

Lievelde
Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

EibergenBorculo
m

Heelweg

de

Harreveld

il

Ruurlosebroek

Holterhoek

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

ningen

Deze weekk iinn ddee

Groenlose Gids

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

nd Beltrumsestraat 49 in Groen-

een geheel nieuwe
maar

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

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

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

ZOMERKRANT
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Donderdag 19 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 
15.00 uur - 22.00 uur:kermis

jaarmarkt met 12 oude ambachten
demonstratie brandweer
clown Henkiedemonstratie Caribische dansen

straattheater: acrobaten Li en Hong
’S AVONDS

feesttent Bakker: M lDe H

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herber

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampio

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

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

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

http://www.contact.nl/specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

E-mail: info@contact.nl

WEB-PAPER De digitale krant!



Maar dan komt het moment dat er
een nieuw leven start, alles is niet
meer vanzelfsprekend aanwezig, we
zullen nu samen verder moeten. Maar
hoe zal dat gaan. Er gebeurt zoveel en
……verstaan we elkaar wel voldoende?
Het gaat niet alleen om het aanleren
van massage in deze cursus. In feite
leert de cursus het contact met de ba-
by verbeteren. Het gevoel van
geborgenheid wordt versterkt. Rust en
ontspanning bij de baby en tussen ou-
der en kind wordt bevorderd. De baby

kan er vaak beter van slapen en ook op
het huilgedrag kan de cursus een gun-
stige invloed hebben. Bovendien is de
massage ook goed voor de tastzin van
het kindje en stimuleert het de spijs-
vertering. Verder wordt er in de cursus
onder andere aandacht besteed aan
tillen en dragen, het leren herkennen
van lichaamstaal en de motorische
ontwikkeling van het jonge kind.
De cursus is bestemd voor moeders,
vaders of verzorgers met baby's vanaf
ongeveer zes weken tot zes maanden.
Er is ruimte voor contact met andere
ouders. Ervaringen en wederzijdse ad-
viezen kunnen worden uitgewisseld. 
Locatie: Wijkgebouw Yunio/Sensire,
Het Wiemelink 40, Vorden. Datum:
donderdagen 7, 14 en 21 februari 2008.
Tijd: 9.30 - 11.30 uur.
Aanmelding/Informatie: tel. (0314) 35
64 31 of via: cursusbureau@sensire.nl

Cursus babymassage
Cursusbureau Oost-Gelderland or-
ganiseert voor Yunio Oost Gelder-
land in Vorden de cursus “Baby-
massage” . Liefdevolle aanraking is
net zo belangrijk als voedsel en
zuurstof. Veilig negen maanden in
de baarmoeder gewiegd en gevoed
worden is een hele ervaring.

Het contrast was schrijnend. Tijdens
een gesprek vlak voor de kerst met
Henk Hellegers over de op handen
zijnde Dakar Rally, één en al bedrijvig-
heid op kantoor en in de werkplaats
bij de teammanager van HT Rally
Raid. Monteurs legden de laatste hand
aan de prachtige rode Honda moto-
ren. Henk Hellegers, als een druk baas-
je die nog snel even de laatste puntjes
op de i zette. Een optimistische Henk
Hellegers die hoge verwachtingen had
over zijn team tijdens de Dakar Rally.
Afgelopen donderdag een geheel an-
der beeld. De motoren staan weer
glanzend in de werkplaats, op het erf
staan jeeps en een truck, in feite alle-
maal onaangeroerd zo te zien. Henk
was ook nu weer op kantoor, druk be-
zig met het afhandelen van telefoon-
tjes. Ook een ‘belletje’ van Vladimir
Pritnit ( een coureur uit het HT Rally
team ) die nu thuis in Kazachstan ziek
te bed ligt. Henk wenste hem een spoe-
dig herstel. Voor de rest een serene
rust daar in het buurtschap Delden!

De afgelasting van de Dakar Rally, een
mokerslag voor velen, ook voor Henk
Hellegers die zwaar was aangeslagen.
De ogen staan dof maar dan plots-
klaps toch weer wat fel klonk het uit
zijn mond :’ we gaan door, we moeten
door, het zal moeilijk worden maar ik
ga er wel voor. Wij zijn op 1 januari vol
goede moed afgereisd, we kwamen
precies volgens schema in Lissabon
aan. Daar alles op ‘de rit’ gezet, de an-
dere dag zonder problemen door de
keuring, voor ons kon de rally begin-
nen. Dan sijpelt er wel een bericht
door, dat er rondom de rally wat pro-
blemen zijn. Ik heb meteen de knop
omgezet. Vermoedens over een afge-
lasting, wat moet je er mee. Ik dwing
mij ertoe om me op de rally te concen-
treren. Ook ten opzichte van het team
moest ik ervoor zorgen dat de neuzen
dezelfde kant op bleven staan.

De coureurs moeten zich op de rally
focussen, de monteurs op de te verle-
nen service. Dus absoluut geen ener-
gie stoppen in dingen die vooralsnog
op vermoedens van een afgelasting be-
rusten. Ik heb nog diezelfde avond
met het team het serviceplan doorge-
sproken. Iedereen wist wat hem de ko-
mende weken te doen zou staan. Wij
zijn met zijn alleen naar de rally ge-
gaan om te winnen! De andere mor-
gen nog een korte breefing (10.00 –
10.30 uur) met het gehele team. Nog
geen minuut later komt dan toch het
bericht binnen, waar ik van binnen al
bang voor was, namelijk ‘de rally
wordt afgelast’. Het bericht heeft een
impact van ‘dood gaan’. Niet alleen
binnen ons team, de gehele karavaan
was er kapot van.
De Franse autoriteiten gaven een nega-
tief reisadvies voor Mauritanië (het
land waar de Dakar Rally zeven dagen
door heen zou trekken ), terroristische
dreigementen, te gevaarlijk. De verze-
keringsmaatschappijen trokken zich
terug, dus logisch dat de rally moest

worden afgelast. Geen andere keus.
Niemand zit er op te wachten om er-
gens onderweg door bijvoorbeeld een
vijftienjarige knaap met een mitrail-
leur in de hand, te worden dood ge-
schoten. Op voorhand kun je met alles
rekening houden, materiaalpech, on-
gelukken, zelfs dodelijke ongelukken,
al dat soort dingen kunnen zich tij-
dens een Dakar rally afspelen. Daar
zijn uit het verleden genoeg voorbeel-
den van. Maar met dit scenario houdt
niemand rekening.

De Dakar Rally, het is mijn passie, het
is mijn leven, het is mijn boterham. Ik
ben nu bezig om de financiële konse-
kwenties op een rij te zetten. Ik kan
nog niet inschatten wat het voor mij
financieel betekent, maar wel veel
geld! Eén ding is natuurlijk duidelijk,
een Dakar rally zoals ik die ken, komt
nooit weer. In ieder geval niet meer in
Afrika, wellicht wel op een ander con-
tinent (Azië of Zuid Amerika). Daar
komt over een paar weken meer dui-
delijkheid over. De afgelasting van de-
ze Dakar Rally kan verregaande konse-
kwenties hebben, het is een signaal
naar bijvoorbeeld de Olympische spe-
len, grote voetbalevenementen., noem
maar op. Het gevaar loert overal, je
kunt terroristische aanslagen nooit
helemaal voorkomen. Het is triest dit
te moeten constateren, maar het is
niet anders’, zo zegt Henk Hellegers.

Al is de Vordenaar zwaar aangeslagen,
hij is niet verslagen. De rug wordt ge-
recht, het vizier richt zich al weer op
de zeer nabije toekomst. In april start
het HT Rally Raid team in de rally van
Tunesië. Eind oktober begin Novem-
ber staat de rally in Marokko op het
programma. Op dit moment is een
droom vervlogen, wat momenteel bij
Henk Hellegers overheerst is het ape-
trotse gevoel over zijn HT Rally Raid
team. ‘Al onze mensen hebben kei-
hard gewerkt en zich zeer professio-
neel opgesteld en dat alles onder het
motto ‘Together, everybody archieves
more’, of anders gezegd ‘met elkaar
bereikt iedereen meer’ en dat geeft
vertrouwen voor de toekomst’, aldus
Henk Hellegers.

Henk Hellegers na afgelasting Dakar Rally

Wel zwaar aangeslagen,
maar niet verslagen!

Hij voelde zich al direct bezwaard dat
hij daar als afgevaardigde stond. ‘Ei-
genlijk behoren al onze chauffeurs op
dit podium te staan, want ik ben pas
drie jaar voorzitter’, zo sprak Jan Riet-
man. Gezien de afmeting van het to-
neel in de zaal van de “Gouden Kar-
per’ in Hummelo, zouden de chauf-
feurs er die avond ook niet bij gekund
hebben! Echter, ze waren wel duidelijk
aanwezig, want toen wethouder Peter
Glasbergen de naam van de winnaar
onthulde brak er aan de lange tafel,
links van het toneel een daverend ge-
juich los, want ze waren er bijna alle-
maal, de chauffeurs die dagelijks de
buurtbus rijdende houden. En dat al
meer dan 25 jaar!

Elke werkdag vertrekt de buurtbus
s’morgens om half acht vanaf de Lank-
horsterstraat richting het ziekenhuis
Spittaal, vervolgens naar Warnsveld,
Zutphen en weer terug naar Vierak-
ker- Wichmond. Vandaar uit direct
door naar Vorden en weer terug naar
Wichmond. Dit traject wordt elke dag
vier keer afgelegd en op zaterdag tus-
sen 13.00 en 18.00 uur. En dan tijdens
deze uitverkiezing in Hummelo loon
naar werken, de ere titel ‘Vrijwilliger
van het jaar’. Dus moest er deze dins-
dagmorgen nog even gezellig nage-
praat worden. Terwijl Jan Rietman
zijn mede bestuursleden secretaresse
Tineke ten Dijk, penningmeester Wim
Olthof en de pers van koffie voorzag,
kwam Jan tevens met verse appelflap-
pen van bakker Besselink op de prop-
pen. ‘Deze traktatie hebben we wel
verdiend’zo sprak het dagelijks be-
stuur. 

Juist op dat moment kwam de buurt-
bus vanuit Warnsveld door de Vierak-

kersestraat richting Wichmond voor-
bij rijden. ‘Zie je dat, de hele bus hangt
vol met slingers, iedere buspassagier
kan zien dat wij een bijzondere erken-
ning hebben gekregen’, zo sprak een
blije Tineke ten Dijk. Daar was het
drietal ook het meest trots op, een er-
kenning voor de chauffeurs die dage-
lijks deze bus bemannen. Wim Olthof:
‘ We hebben 25 chauffeurs en één re-
serve chauffeur. Meer ‘reserves’ heb-
ben we ook niet nodig, de mensen wil-
len allemaal heel graag rijden. Daar
komt bij dat de chauffeurs tegenwoor-
dig tot 75 jaar mogen doorgaan, voor-
heen was men verplicht om met 70
jaar te stoppen. Wordt er iemand ziek
of is plotsklaps verhinderd dan zorgt
men zelf voor een vervanger’, aldus de
penningmeester.

Dat de buurtbusvereniging voor deze
verkiezing genomineerd was, had
voorzitter Jan Rietman ten zeerste ver-
baasd. Zegt hij: ‘ De gemeente Bronck-
horst stelde mij telefonisch op de
hoogte. Ik heb toen gelijk Tineke ge-
beld om haar dit goede nieuws te ver-
tellen. Wie zou ons voorgedragen heb-
ben? De secretaresse moest toen wel
(figuurlijk bedoelt) met de billen
bloot. ‘Dat heb ik gedaan Jan, toen ik
de oproep van deze verkiezing in ‘Con-
tact’ las heb ik onze vereniging voorge-
dragen. Wij doen dit werk tenslotte al
meer dan 25 jaar, dus kunnen we best
voor de vrijwilliger van het jaar in aan-
merking komen’, aldus Tineke ten
Dijk. Toen de genomineerden me-
vrouw G. Gal- Meulenbrugge en de
brandweervrijwilligers van de ge-
meente Brochkhorst en de buurtbus-
vereniging, door wethouder Peter
Glasbergen op die bewuste maandag-
avond naar voren werden geroepen,

was het voor Tineke zonneklaar ‘wij
gaan winnen’!

Voorafgaande aan de verkiezing moest
de buurtbusvereniging natuurlijk nog
gepromoot worden. De gemeente
Bronckhorst gaf aan dat ze een filmpje
wilde maken over het doen en laten
van de vereniging. Rudi Kreunen zou
het filmpje maken. Jan Rietman: ‘Ik
heb er natuurlijk wel voor gezorgd dat
op de dag van de opnames, mensen op
de bus stonden te wachten en dat er
uiteraard op dat tijdstip passagiers in
de bus zaten’, zo zegt hij lachend. Wel,
zo gezegd, zo gedaan, terwijl de passa-
giers, allemaal heel vriendelijk en
dankbaar voor de rit, door chauffeur
Klein Kranenbarg vervoerd werden,
stond voorzitter Jan Rietman bij een
bushalte zijn club mensen ‘de hemel
in te prijzen’!

Dat de buurtbusvereniging in de loop
der jaren duidelijk haar sporen heeft
verdiend en in een behoefte voorziet,
blijkt wel uit het feit dat er jaarlijks
zo’n 9000 passagiers worden vervoerd,
kinderen die de scholen in Zutphen
bezoeken, mensen die daar werken,
bezoekers aan het ziekenhuis, de
markt in Zutphen bezoeken of in de
stad gaan winkelen. Mensen die van-
uit Vorden met de trein willen of daar
aankomen. Sinds kort is ook de
Wehme in Vorden weer in de route op-
genomen, hetgeen door de bewoners
zeer op prijs wordt gesteld. Behalve
een oorkonde kreeg de ‘vrijwilliger
van het jaar’ ook nog eens een geldbe-
drag van 500 euro. Jan Rietman: ‘ We
hebben een belabberde radio in de
bus, we zouden eigenlijk een nieuwe
moeten hebben, daar hebben alle
chauffeurs wat aan. Maar in principe
zou Syntus daar voor moeten zorgen’,
zo sprak hij. Mocht Syntus dat gebaar
inderdaad willen maken, dan weet
het bestuur van de buurtbusvereni-
ging wel een andere bestemming voor
de 500 euro!

Vrijwilliger van het jaar 2007

Buurtbusvereniging Vierakker- 
Wichmond trots op eretitel !

Het was ‘the morning after’ of anders gezegd het was dinsdagmorgen
gezellig toeven ten huize van Jan Rietman, voorzitter van de Buurtbusver-
eniging Vierakker- Wichmond. Immers, de avond ervoor had Rietman de
prijs voor de ‘vrijwilliger van het jaar 2007’ (de buurtbusvereniging dus)
onder een geweldig applaus in ontvangst mogen nemen.

van links naar rechts: Wim Olthof, Tineke ten Dijk en Jan Rietman

Tijdens deze vergadering zullen 6 le-
den gehuldigd worden omdat zij 25
en 40 jaar lid zijn van de vereniging.
Ook nemen wij als bestuur afscheid
van 3 bestuursleden, Hermien van As-

selt, Jos Besselink en MarjoGodtschalk
zijn dit jaar aftredend en niet herkies-
baar. Gelukkig hebben Ria Hakfoort,
Jans Jimmink en Remmie Visschedijk
te kennen gegeven dat zij de lege
plaatsen in willen nemen. Na de zake-
lijke onderwerpen kunnen we na de
pauze genieten van de 'Zompenke-

arls'uit Borculo. Deze mannen varen
met de Berkelzomp en zingen daar-
naast vrolijke liederen. De avond be-
gint om 19.45 in de Herberg. 
Voor de workshop mozaleken op
maandag 11 februari kunnen de leden
zich opgeven tot 28 januari bij Jos Bes-
selink.

NBVP Vrouwen van nu
Woensdag 24 januari is onze jaar-
lijkse afdelingsvergadering.
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

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

Vragen over Reiki
Kom naar de informatiebijeen-
komst over Reiki op 29 januari
a.s. om 20.00 uur
SVP vooraf aanmelden bij:

Rianne Leijten
0575-553528 (na 17.30 uur)

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

W I N T E R V O O RD E E L

Tegen inlevering van deze bon 
eet elke 2e gast voor 1/2 GELD.

Deze aanbieding is geldig t/m 21 maart

�

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

W I N T E R V O O RD E E L

Tegen inlevering van deze bon 
eet elke 2 e gast  voor 1/2 GELD

U heeft al een 3-gangenmenu vanaf   € 27,50
Deze aanbieding is geldig van 16 jan. t/m 20 maart

Tevens uw adres voor bruiloften, vergaderingen,

feesten, partijen en catering

�

Ook zi jn wij  op zoek naar een

Enthousiaste

Bedieningsmedewerker

en een

Ontbijtmedewerker

Uw schrif tel i jke react ie binnen 14 dagen naar :

Restaurant-Hotel

De Gravin van Vorden
Tav de heer Tjeerdsma

Stationsweg 24

7251  EM Vorden

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.fakoplast.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

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

UITVERKUITVERKOOPOOP
Wij hebben de gehele collectie

dames- en herenmode afgeprijsd.

Kortingen van 30% tot en met 75%
Josephine & Co Marco Manzini

Expresso For Fellows
Gerry Weber Vanguard

Basler MAC
Frank Walder Olymp

Samoon MENS
e.v.a. e.v.a.

Donkere dagen na Kerstmis?
Psychosociale therapie maakt
je leven lichter. Praktijk voor

psychosociale therapie,
Marga Jansen. Baak/Vorden

0575-441569 
www.praktijk-margajansen.nl

NEDERLANDS GENOOTSCHAP
VOOR SPORTMASSAGE

Boudewijn Wolbert
Sportmasseur &

Lymfedrainage

Spalstraat 16 Mobiel 06-22296977
7255 AC  Hengelo Gld. E-mail: b.wolbert@chello.nl

®
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In een drukke zaal De Gouden Karper
in Hummelo ontmoetten vele elkaar.
Er was gelegenheid om de burgemees-
ter en het college een gelukkig Nieuw-
jaar te wensen en met elkaar van ge-
dachten te wisselen.

Burgemeester Aalderink heette allen
welkom op alweer de vierde nieuw-
jaarsbijeenkomst van de gemeente
Bronckhorst en wenste iedereen een
voorspoedig en vooral gezond 2008
toe. 

Hij vroeg zich af in hoeverre sociaal
isolement in Bronckhorst bestaat, ze-
ker na het familiedrama in Hengelo
gld. en of dit kan worden voorkomen
door het in stand houden van het ‘No-
aberschap’. De gemeente wil, op een
aantal beleidsterreinen, zoals het the-
ma ‘Iedereen erbij’ van de WMO een
aandeel leveren, maar ook de vereni-
gingen, de dorpsbelangenorganisa-
ties, het bedrijfsleven en de vele ande-
re maatschappelijke organisaties die
Bronckhorst gelukkig rijk is, kunnen
hieraan meewerken.

De gemeente hecht grote waarde aan
de leefbaarheid in de kernen, een
nieuw op te stellen vrijwilligersbeleid
en contacten met de dorpsbelangenor-
ganisaties. De raad wil de beleidsont-
wikkeling samen doen met de inwo-
ners. Raad, college en de ambtelijke
organisatie evalueren dit binnenkort.
Toch zal er voor de inspraak tijdens
commissievergaderingen regels wor-
den opgesteld voor wat betreft taalge-
bruik, dit om de normen samen te be-
waken.

Na de zorgen over het Gemeentelijk re-
clamebeleid en de evenementenporta-
len in 2007, staan er weer vele activitei-
ten op het programma voor 2008. Ge-
adviseerd wordt een Stichting Evene-
menten Bronckhorst op te richten,
waarin voorzieningen als hekken, bak-
ken en verkeersregelaars samen kun-
nen worden geregeld. Publiciteit kan
bijvoorbeeld samen met de VVV of
door middel van cell broadcasting.
Het nieuwe afval volumesysteem trad
in werking en is een start gemaakt
met de opzet van Het Plein, de integra-
le samenwerking van de gemeenten
Bronckhorst met Lochem en Zutphen,
het Centrum voor werk en Inkomen
CWI en UWV.

Burgemeester is tevreden over de poli-
tie en de brandweer in Bronckhorst,
die voor de veiligheid zorgen. Tijdens
de jaarwisseling bleef het rustig voor
deze mensen, hoewel hij er toch min-
der gelukkig aan toevoegde dat er voor

vele duizenden euro’s schade was aan
verkeersborden, abri’s en containers…
De brandweervrijwilligers waren ge-
nomineerd voor Vrijwilliger van het
jaar. De discussie uit De Haag getuigt
van te weinig respect voor de vrijwilli-
ge brandweer. “Zolang ik de comman-
dant ben van onze brandweer zal ik
mij blijven inzetten voor de positie
van de brandweervrijwilliger binnen
de brandweerorganisatie,” benadrukt
Henk Aalderink dan ook. 

Een blik vooruit naar 2008: afronding
van het accommodatiebeleid, over de
toekomst van sportzalen en -velden,
dorpshuizen en zwembaden en de ge-
volgen daarvan voor het subsidiebe-
leid, de bouw van het nieuwe gemeen-
tehuis en van nieuwe scholen, het vei-
liger maken van wegen en het optima-
liseren van de brandweerkwaliteit
door clustervorming met Doetin-
chem, Montferland en Oude IJssel-
streek, het opstellen van een toe-
komstvisie Bronckhorst 2020, een Eu-
ropaconferentie en een Zomertoer.
Tenslotte worden de resultaten van
een kwaliteitsmeting voor de gemeen-
te Bronckhorst die de provincie uit-
voert binnenkort bekend.

“We stropen graag de mouwen op
voor u. Want wij zijn er voor u. Ik hoop
dat u dat ook in 2008 weer zult erva-
ren!” eindigde burgemeester Aalde-
rink.

De huldiging van de kampioenen is
een blijk van waardering van de ge-
meente en haar inwoners voor de bij-
zondere prestatie van deze mensen.
De aanwezige receptiegasten konden
op een fraaie manier kennismaken
met de Kampioenen van 2007: er wer-
den film- en fotobeelden vertoond van
hun kampioenswedstrijden. Zij ont-
vingen uit handen van wethouder
Glasbergen een pluim en een oorkon-
de. De Kampioenen 2007 zijn: Bram
Rouwen: eerste op de 1500 meter, NK
atletiek ’07, Thijs van Amerongen: Ne-
derlands kampioen veldrijden, Henk
Willemse: Nederlands Kampioen Clas-
sic motorcross (motor van voor 1970,
bestuurder 35+), Barry Wassink: Ne-
derlands Kampioen Senioren, Minibi-
ke, Bennie Oldenhave: NK Competitie
RB Helikopter 2007 sportklasse, mo-
delbouw helikoptervliegen. Bo Klein-
hesselink: EK Indoor Cruisers (BMX)
19-29 jaar, René Teerink: Nederlands
Kampioen Ovalracing ‘sprint 2000 cc’,
Bert Regelink (Rijder) en Erik Klein-
reesink (kaartlezer): Nederlands kam-
pioen Oriënteringsritten A-klasse
KNMV, Joyce Seesing: Europees kampi-
oen indoor, derde Europees kampi-
oenschap outdoor, derde WK cruiser
(BMX - klasse Junior Women). 

Na een kennismakingsfilm over de
drie genomineerde Vrijwilligers van
het jaar 2007, maakte wethouder Glas-
bergen vervolgens de winnaar bekend.
Gekozen werd voor de Buurtbusver-
eniging Vierakker/Wichmond. Al 25
jaar ontsluit de buurtbus Vierakker/
Wichmond, zodat bewoners en reizi-

gers vervoer hebben naar Zutphen,
Warnsveld en Vorden. De 25 enthousi-
aste chauffeurs zorgen dagelijks dat
ondermeer ouderen en minder vali-

den kunnen rekenen op vervoer. Ook
voor degenen die via het streekvervoer
reizen, is de buurtbus een welkome
aanvulling om op de plek van bestem-
ming te komen. De Vrijwilliger van
het jaar 2007 ontving naast de eretitel
een oorkonde en een geldbedrag van
500 euro. De twee andere genomineer-

de vrijwilligers, mevrouw G. Gal-Meu-
lenbrugge en de brandweervrijwilli-
gers van de gemeente Bronckhorst
ontvingen uit handen van wethouder
Glasbergen een cheque van 50 euro en
een oorkonde.
Mevrouw Gal zet zich al jaren met veel
enthousiasme in voor de ouderen in
Steenderen, is vrijwilligster bij de dag-
opvang in de Bongerd en helpt daar
met het handwerken en de open maal-
tijd. Daarnaast is ze eerste aanspreek-
punt voor de maaltijdvoorziening in
Steenderen. Zij doet als bestuurslid
veel voor de Stichting Welzijn Oude-
ren Steenderen, is bestuurslid en se-
cretaresse van de EHBO en doet daar-
naast evenementenwerk.
Brandweervrijwilligers van de ver-
schillende posten in Bronckhorst
staan dag en nacht klaar om de men-
sen en dieren binnen de gemeente
Bronckhorst te helpen. Naast hun re-
guliere werkzaamheden volgen zij
trainingen, oefenen veel en staan pa-
raat om uit te rukken bij meldingen. 

Voormalig burgemeester van der Wen-
de, wethouder Glasbergen en me-
vrouw Steenblik van de afdeling Maat-
schappelijke ontwikkeling vormden
de commissie die op basis van de vast-
gestelde criteria uit de inzendingen de
genomineerden en de winnaar selec-
teerde. Met de verkiezing van Vrijwilli-
ger van het jaar laat de gemeente
Bronckhorst haar waardering blijken
voor het vrijwilligerswerk. De benoe-
ming is een symbolische prijs en de
verkozen vrijwilliger representeert al-
le vrijwilligers.

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Bronckhorst in Hummelo

Buurtbusvereniging vrijwilliger van het jaar

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst op 7 januari
2008 in zaal De Gouden Karper in Hummelo werd door Burgemeester
Henk Aalderink een nieuwjaarstoespraak gehouden. De Kampioenen en
de genomineerde Vrijwilligers van Bronckhorst 2007 werden in de bloe-
metjes gezet en wethouder Glasbergen maakte de Vrijwilliger van het jaar
2007 bekend: Buurtbusvereniging Vierakker/Wichmond.

De genomineerde vrijwilligers van 2007: Gerrie Gal-Meulenbrugge, de buurtbus Vierakker/Wichmond en de brandweervrijwilligers van de
gemeente Bronckhorst kregen een cheque, een oorkonde en bloemen.

De titel Vrijwilliger van het Jaar 2007 ging naar de buurtbus Vierakker/Wichmond.

Gerrie Gal (r.) werd gefeliciteerd door Martje Eggens en Ineke Bijsterbosch (l.) van De Bongerd in Steenderen.
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Doelgericht
adverteren?

Informeer naar de vele mogelijkheden!

Uitgever van o.a.:

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Uitgever drukkerij van Barneveld - Denekamp

Zondag 20 januari 2008 van 11.00 tot 15.00 uur

S T R A D A S P O R T S F U N & F I T N E S S

Open Dag
Strada Sports

Strada Sports Vorden
Overweg 16
7251 JS Vorden
T 0575 55 34 33
F 0575 55 43 48

www.stradasports.nl

Kom kennis-
maken met

Strada Sports
op onze

Open Dag
Tijden de opendag diverse demonstraties. 
De informatie over de demonstraties 
(tijden, welke, etc.) zijn te verkrijgen bij 
strada sports.

In de openweek zijn alle lessen en 
       trainingen gratis te volgen.

      Bij inschrijving op de opendag 
  of in de openweek geen 

      inschrijfgeld en een complete 
fitheidstest t.w.v.  100,- cadeau.

KOM DUS SNEL NAAR ONZE 
OPEN DAG EN SCHRIJF JE IN!!!

KOM JE 
GEZONDHEIDS 

APK DOEN!

LAAT OP DE OPENDAG 

JE CHOLESTEROL, 

VET%, GEWICHT EN 

BLOEDDRUK METEN

Maandag 21 januari t/m zaterdag 
26 januari 2008 OPEN WEEK

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Wij zijn een agrarisch loonbedrijf met een breed pakket aan werkzaamheden.

Voor ons bedrijf zijn we op zoek naar:

Een MACHINIST / CHAUFFEUR
-  Full time

-  o.a. als machinist op hakselaar – Vervaet hydro trike

-  met flexibele instelling

Wij bieden een afwisselende baan met een prettige werksfeer in goed teamverband.

Een salariëring passend bij de functie

U kunt uw schriftelijke sollicitatie binnen tien dagen sturen naar:

Loonbedrijf Zweverink

Heidewevers weg 4a, 7255 LV Hengelo G
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Een zeer zonnige woensdagmiddag 9
januari bracht veel jeugd in beweging.
Met de fiets of de kruiwagen, lopend,
in auto’s van ouders en op de aanhan-

ger achter de skelter. De bomen bleven
komen en de munten waren al snel
weer op. De voor de voormalige ge-
meente Steenderen gekozen nieuwe

inzamelplaatsen werden prima be-
zocht: het Burgemeester Bud-
dinghplein in Steenderen en de speel-
plaats aan de Russerweg in Toldijk. Bij
de speelplaats aan de Bobbinkstraat in
Baak werd al eerder bomen ingeza-
meld. In Toldijk werden bijna 30 bo-
men gebracht, niet slecht voor deze
nieuwe inzamelplaats. 
Er werd na het teleurstellende resul-
taat vorig jaar in Steenderen nage-
dacht over een ander inzamelpunt om
het voor de kinderen aantrekkelijk te
maken om bomen te verzamelen en te
brengen. Het Burgemeester Bud-
dinghplein was, zo bleek, geen slechte
keuze. Er werden meer dan 130 bo-
men gebracht, wat boven verwachting
was. Deze centrale plaats was ideaal
voor kinderen om alleen naar toe te
gaan. “De weg naar de gemeentewerf
is te lang,” blikt de medewerker terug.
“En de kinderen moeten een paar keer
de drukke weg oversteken.” Daarnaast
was het vorig jaar ook nog eens bijzon-
der slecht weer.

De inzameling levert een bijdrage aan
de vermindering van de afvalberg. De
kerstbomen worden na versnippering
hergebruikt in bijvoorbeeld plantsoe-
nen en dat goed voor het milieu.

Zeer succesvolle inzameling kerstbomen

“Ze hebben nooit gedacht dat er dit jaar zoveel animo voor zou zijn.” Dat
was de conclusie van de beide medewerkers van de gemeente Bronck-
horst, die in Steenderen de meer dan 130 bomen in ontvangst namen. De
munten van 50 eurocent -want dat was een boom dit jaar waard, waren
snel op. Vorig jaar werd slechts één boom bij de gemeentewerf gebracht.

Er kwamen veel kinderen naar het Burgemeester Buddinghplein om kerstbomen in te leveren.

In het klanttevredenheidsonderzoek
van het Ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat komt Regiotaxi Gelderland
nog hoger uit de bus, tot een gemid-
delde van 7,7. Alhoewel de rapportages
van de onderzoeken zich nog in de
conceptfase bevinden, kan geconclu-
deerd worden dat - ondanks de aan-
loopproblemen begin 2007 - in de per-
ceptie van de klant de regiotaxi gro-
tendeels onveranderd is gebleven.
In totaal zijn er zes kwaliteitsonder-
zoeken bij Regiotaxi Gelderland ge-
houden. De provincie Gelderland
heeft een schriftelijk klanttevreden-
heidsonderzoek en een mystery guest-
onderzoek gehouden. Daarnaast heeft
het Ministerie van Verkeer en Water-
staat een telefonisch onderzoek ge-
houden naar de klanttevredenheid. 
Het projectbureau Regiotaxi houdt da-
gelijks een telefonische enquête en
houdt een klachtenanalyse bij. Daar-
naast maakt het projectbureau een
analyse op de data die de leveranciers
(vervoerders en callcenter) aanleveren
bij het Projectbureau Regiotaxi.

De belangrijkste uitkomsten op een
rij:Het schriftelijke klanttevreden-
heidsonderzoek is uitgevraagd onder
2.000 respondenten, 44% heeft gerea-
geerd. Het algemene oordeel over Re-
giotaxi Gelderland is positief met een

gemiddeld cijfer van 7,1. De reizigers
zijn in alle regio's tevreden.Het telefo-
nische klanttevredenheidsonderzoek
door het ministerie is onder 900 res-
pondenten in 3 van de 4 regio's gehou-
den. In regio De Achterhoek is in 2006
geen 0-meting gedaan; in de Achter-
hoek reed in 2006 geen regiotaxi maar
functioneerde Syntus Plus, een nu
beëindigd project. In Rivierenland is
de score in 2007 een 7,7 en was in 2006
7,9; In de Vallei is de score 7,6 en was
in 2006 7,4; In de IJsselstreek is de sco-
re 7,2 en was in 2006 7,5.Mystery gu-
ests hebben 200 ritten gereden. De
overall score is een "voldoende/goed".
De aanbevelingen vanuit het mystery
guestonderzoek hebben betrekking
op de responsetijden van het callcen-
ter en de stiptheid, ritduur en rook-
vrije voertuigen van de vervoerder.
Uit de klachtenanalyse van het pro-
jectbureau blijkt dat het percentage
klachten op het totaal aantal verreden
ritten in de periode januari - april een
afnemend percentage is geweest.
Sinds mei is het percentage een stabie-
le en schommelt rond de 0,2%. 
In de Achterhoek is het percentage re-
latief hoog (rond 0,3%) en in Rivieren-
land relatief laag (rond 0,15%). Uit de
telefonische enquête die sinds juni
2007 dagelijks wordt gehouden door
het projectbureau onder een aantal
reizigers die de dag tevoren met Regio-
taxi Gelderland reisden komt een ge-
middelde score van 7,8 (met een uit-
schieter voor augustus toen een 8,05
werd gescoord).Uit de data-analyse is
naar voren gekomen dat 100%-eis die
in het bestek van de vervoerder is ge-
formuleerd voor de stiptheid en niet
gehaald wordt. Het projectbureau
gaat hiervoor een verbeterplan opstel-
len. De definitieve rapportages wor-
den binnenkort verwacht.

Eerste uitkomsten 
kwaliteitsmetingen regiotaxi
De eerste uitkomsten van de zes
kwaliteitsmetingen die zijn gehou-
den door zowel het projectbureau
Regiotaxi, het Ministerie van Ver-
keer en Waterstaat als de provincie
Gelderland lijken positief uit te
pakken voor Regiotaxi Gelderland.
Uit het schriftelijke klanttevreden-
heidsonderzoek blijkt dat het alge-
mene oordeel over Regiotaxi Gel-
derland een 7,1 is.

In het programma van TV Gelder-
land, getiteld ‘De Tien van Marlies’
is donderdagavond 17 januari om
18.20 uur de meest bijzondere re-
cordpoging uit Gelderland van de
afgelopen 50 jaren te zien. 

Dit record: ‘Panatta’s Langste Work
Out Ooit’ werd in mei 2005 gevestigd
door het drietal Robbert- Jan van Heec-
keren uit Zutphen en de tweeling Thijs
en Adriën Althof uit Vorden. Dit ge-
beurde in de sportschool Strada Sports
in Vorden. ‘Wij waren stom verbaasd
toen wij onlangs telefonisch door TV
Gelderland op de hoogte werden ge-
bracht van deze uitverkiezing. Inmid-
dels is een ploeg van deze omroep bij
Strada Sports op bezoek geweest om
opnames te maken en wat korte inter-
views te houden, terwijl wij om de
beurt wat trainingen deden. Robbert-
Jan liet zien hoe de biceps worden ge-
traind, Adriën deed trainingen voor de
rug, terwijl ik zelf wat borsttrainingen
uitvoerde’, zo zegt Thijs Althof. ‘Panat-
ta’s Langste Work Out Ooit’ hield in
dat Robbert- Jan van Heeckeren en
Adriën en Thijs Althof destijds (mei
2005) 24 uur onafgebroken in sport-
school Strada Sports in Vorden zouden
gaan sporten. Het idee kwam van Rob-
bert- Jan (voedingdeskundige van be-

roep). De initiatiefnemer vond steun
bij de tweeling Althof. 24 uur onafge-
broken sporten hield in afwisselend
fitness, body building en cardio- op-
drachten uitvoeren op Panatta toestel-
len die door Strada Sports ter beschik-
king werden gesteld. De Nederlandse
Body Building Federatie ( NBBF ) en de
Europese Body Building Federatie
(EBBF) gaven toestemming deze record-
poging te doen. Na vele maanden kei-
hard trainen werd op zaterdagmiddag
6 mei 2005 om 12.00 uur met de po-
ging begonnen. Zondagmiddag 7 mei
was de klus om 13.00 uur geklaard. Het
drietal Robbert- Jan, Thijs en Adrië, al-
lemaal vier kilogram lichter en met
bleke gezichten van vermoeidheid en
slaaptekort, had toen 25 uur onafge-
broken gesport. Thijs Althof: ‘We had-
den toen nooit kunnen bedenken dat
onze poging door TV Gelderland tot de
meest bijzondere uit de afgelopen 50
jaar bestempeld zou worden. Ik hoop
dat er aanstaande donderdag 17 janua-
ri om 18.20 uur veel mensen zullen kij-
ken’, aldus Thijs Althof. De uitzending
wordt die zelfde dag overigens elk uur
herhaald. Het drietal sporters kreeg na
afloop van het record bericht dat de
poging door de Nederlandse Body Fe-
deratie was erkend. Ook kreeg het re-
cord internationale erkenning.

Meest bijzondere recordpoging afgelopen 50 jaar

'Panatta's Langste Work Out Ooit' door 

TV Gelderland als zodanig uitverkoren

De actie loopt van 13 t/m 27 januari
2008. De enveloppen worden rondge-
bracht in de week van 14 tot en met 18
januari 2008 en worden weer opge-
haald in de week van 21 t/m 25 janua-

ri 2008. (In Zelhem worden de enve-
loppen tegelijk bezorgd met de Sint
Jan’s Bode en 14 dagen later weer op-
gehaald). Op maandag 28 januari 2008
tussen 20.00 en 20.30 uur worden de
lopers op het secretariaat verwacht
voor de inname van de pakketten. 
De werkgroep zorgt dan voor koffie.
Wilt u zo vriendelijk zijn uw envelop
gereed te leggen zodat de loper niet
hoeft te wachten? Bij voorbaat harte-
lijk dank!

Actie Kerkbalans
Ook in 2008 zal de actie Kerkbalans
weer worden gehouden. Het motto
is ‘Een kerk is van blijvende waar-
de’. De werkgroep Kerkbalans
hoopt weer op uw medewerking te
mogen rekenen.

In vergelijking met vorig jaar zijn 1000
bomen meer opgehaald! De kinderen
verdienden hiermee een mooi extra
zakcentje. Voor iedere boom die ze
kwamen brengen, kregen ze 50 euro-
cent. De kerstboominzameling die de
gemeente ieder jaar organiseert, is
goed voor het milieu. De bomen wor-

den versnipperd en hergebruikt in bij-
voorbeeld plantsoenen. Hieronder een
overzicht van de ingezamelde bomen
op de verschillende inleveradressen.  
Kerstbomen opgehaald in 2008
Zelhem werf 664
Zelhem stationsplein 343
Halle 101

Velswijk 79
Baak 38
Hoog-Keppel 69
Keijenborg 62
Toldijk 28
Voor-Drempt 103
Vorden 462
Wichmond 82
Steenderen 108
Hummelo 160
Hengelo  174
TOTAAL 2473

1000 kerstbomen meer opgehaald
Op 9 januari jl. konden kinderen in Bronckhorst op een groot aantal
plaatsen in de gemeente weer kerstbomen inleveren. Dit is dit jaar door
heel veel kinderen gedaan.

Denkt u nog steeds dat stoppen met roken onmogelijk
is? Of bent u bang voor ontwenningsverschijnselen,
een slecht humeur of overgewicht? Dankzij de gecom-
bineerde methode van eraCare is die angst ongegrond.
Ook als u al diverse pogingen hebt ondernomen, kan
eraCare u helpen.

Halle - “Vrijwel niemand zag mij ooit zonder shagje”,
lacht Arno Vloet van eraCare. “Aan stoppen dacht ik niet
en als ik daarop aangesproken werd, strooide ik vrolijk
met alle bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig,
het is zo lekker, je moet toch ergens dood aan gaan...”.
Dat is inmiddels heel wat jaren geleden. De straffe roker
van weleer is opgelucht en blij dat hij nooit meer hoeft te
roken. Zo blij dat hij al duizenden anderen van het roken
af heeft geholpen.

Iedereen kan stoppen
Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is lastig
door de combinatie van lichamelijke verslaving, geestelijke
afhankelijkheid en de gewoonte om te roken. Juist deze
drie aspecten pakt eraCare met succes aan, waardoor het
voor iedereen mogelijk wordt de tabak definitief vaarwel
te zeggen. 

Auriculo therapie
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-acupunctuur).
Op de uiteinden van de betreffende zenuwbanen op en
rond het oor worden pijnloos enkele piepkleine steriele
puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle ontgifting en
het onderdrukken van de ontwenningsverschijnselen. U
blijft zich dus prettig voelen! U volgt intussen een effectieve
training en krijgt een boekje mee waardoor u leert de gees-
telijke afhankelijkheid te bestrijden en uw rookgewoonte
te doorbreken. Tijdens de tweede behandeling (een week
later) worden de puntjes verwijderd en krijgt u een nieuw
puntje dat voorkomt dat u gaat aankomen.  

Gaat het ondanks alles tóch soms even wat minder makke-
lijk? Dan kunt u gewoon tussendoor rechtstreeks telefonisch

contact opnemen met
de heer Vloet voor een
extra duwtje in de rug. 

Levenslang garantie!
eraCare is zo overtuigd van de werking van haar behandel-
methode dat zij maar liefst levenslange garantie geeft.
Mocht u binnen zes maanden toch weer gaan roken,
dan kunt u zo vaak terugkomen als nodig is. Na deze zes
maanden betaalt u slechts voor de consultkosten.  

Gediplomeerd therapeut
Arno Vloet is gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeut.
Vraagt u gerust naar zijn papieren. (Wij dagen u uit dat ook
eens bij de concurrentie te doen.....). Hij is aangesloten bij
o.a. de BATC en de Ring en u kunt in de praktijk in Malden
ook bij hem terecht voor afvallen en  pijnbestrijding. 

ALLEEN BIJ ERACARE WORDEN DEZE BEHANDELINGEN
DOOR DE MEESTE ZORGVERZEKERAARS (DEELS)
VERGOED. (O.a. door CZ, VGZ, Achmea Groep, Menzis,
Agis en Ohra; zie voor specifieke vergoedingen ook onze
website).

eraCare werkt uitsluitend op afspraak en is binnenkort
ook bij u in de buurt: 

zaterdag 2/2 in zaal Lovink in Halle

- Advertorial -

Rokers opgelet!!  

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kunt u 24 uur per dag
bellen naar 024-3880457 of kijk op www.eraCare.nl

Voor bedrijven en instellingen zijn in huis trainingen op afspraak mogelijk.
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Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79

www.bouwmarkttolbrug.com

Ongelooflijk veel

MATERIALEN tegen 

scherpe prijzen
en ook nog eens 

per stuk verkrijgbaar

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas (via schilder)
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren (metselwerk)
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

NOOIT MEER ZONDER STROOM
Tijdelijke of permanente noodstroominstallaties
Automatische of handmatige omschakeling
Van 10 kVA tot 500 kVA of meer

Compleet verzorgd en geïnstalleerd

Leveren en installeren van UPS systemen
Verhuur van aggregaten en mobiele verlichtingsets

Hengelo Gld.  0575-460033 / 06-10630030
www.knoltech.nl

Verkoop • Reparatie • Omheiningen
Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

• Paardentrailers • Aanhangwagens • Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw • Onderdelen • 
Reparatie alle merken trailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt 

Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

verkoop en plaatsing 
van doorsteek omheining

vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering

Berendsen DremptAppels en
Peren

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Appels & Peren
uit eigen boomgaard o.a.

Elstar v.a. € 0,89 / kg
Vitaminepakket € 2,98

sinaasappels/grapefruit/citroen

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel,
groente, fruit & streekproducten. 

Vers & lekker! 

Maandag en woensdag gesloten.

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website: www.atc-nl.nl

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

ALLE
WINTER
MODE
HALVE
PRIJS
OF

LAGER

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

OPRUIMING OPRUIMING
bij GOOSSENS ATOMICA

Nu op hele wintercollectie vrijetijdskleding

KKOO RRTT II NN GG EE NN  
VVAANNAAFF  4400%%  

Kom snel want op = op

* Snoeien van bomen
* Snoeien van fruitbomen
* Snoeien van bosplantsoen
* Kappen van bomen
* Stobben wegfrezen

WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL
Z.E. 83a / BAAK / telefoon 0575 - 44 1048

boomverzorging

De R.T.V. Vierakker/Wichmond bedankt de sponsors en mede-
werkers van de 5e Kasteelcross te Vorden 30-12-2007. Door hun
medewerking werd dit evenement een groot sportief succes.

Rabobank Graafschap-Noord Aannemersbedrijf Peters b.v.
Drukkerij Weevers Scheffer Keukens Zelhem
Goossens Raceschops Waterschap Rijn & IJssel
Bleumink de fietsspecialist Workx Verhuur (Voorheen PR Verhuur)        
Schildersbedrijf  A. Peters Aluminiumbouw G. Peters bv. Gaanderen
Hermsen stalinrichting Camping de Kleine Steege
Bakkerij Besselink Super de Boer Grotenhuys
Wim Bosman installatiebedrijf Gebr. Helmink Aannemersbedrijf
Timmerfabriek Besseling b.v. Weulen Kranenbarg Vorden
Van Zeeburg Makelaardij Den 4 akker boerderijwinkel H. Eskes  
Aannemersbedrijf Bargeman Hoveniersbedrijf Gebr. Arends      
Groot Roessink bloemenboerderij HelpatHome  Computer service
IBB Doetinchem Jaap Harmsen Pensioenperspectief
Wiltink inst. Techniek Hansen Accountantskantoor
Langwerden Autobedrijf Jos Herwers Nissan
Fam. Arfman Familie Rodink
Geldersch Landschap Ford Zutphen
EHBO en VV Vorden Free Wheel Vorden
Gemeente Bronckhorst

Hopelijk kunnen wij in 2008 opnieuw op uw steun rekenen. VIERAKKER-WICHMOND



Ina Kets Heusinkveld is geboren in Lin-
telo, gemeente Aalten. Ze werkte thuis
veel mee op de boerderij van haar ou-
ders. Op allerlei manieren waren ze al-
tijd heel creatief. Er werd thuis veel
zelf genaaid en haar vader hielp met
het bouwen van kermiswagens. Na
haar trouwen met Tonny Kets, 35 jaar
geleden, verhuisde ze naar hoeve Mid-
delbeek in Toldijk, het ouderlijk huis
van haar man. Ze runnen samen met
hun zoon het melkveebedrijf. Ze heb-
ben ook twee -creatieve- dochters,
maar die werken niet in het bedrijf.
Ina volgde de opleiding ‘Handvaardig-
heid voor jeugdleiding’ in Arnhem.
“Ik heb daar veel technieken geleerd,
maar ik was daarnaast veel voor me-
zelf bezig. Ik droeg altijd mijn eigen
sieraden.” Ze werd op school getest en
bleek ook geschikt als hoedenmaak-
ster. “Ik heb dat ook wel even gedaan,
maar sieraden maken vond ik leuker.”
Ina exposeerde in het voormalig kloos-
ter Don Rua in ’s Heerenberg, waar tot
1999 het bekende creativiteitscen-
trum Gouden Handen was gevestigd.
Er werd daar aan mensen de gelegen-
heid gegeven te exposeren wat zij in
hun vrije tijd hadden gemaakt. Daar-
na nam ze deel aan Creatief Steende-
ren. Na het succes hiervan, bezocht ze
vaker hobbybeurzen en kunstmark-
ten. Ze exposeert jaarlijks met haar
sieraden en tassen in de Kapel van
Bronkhorst
“Ik werd gevraagd om workshops te
gaan geven,” vertelt Ina. “Dat heb ik
gedaan, voor vrijgezellenfeestjes en al-
lerlei andere groepen. En dat doe ik
nog steeds.” Ook deze creatieve activi-
teit was succesvol. Eerst werden work-
shops Kralen Kettingen en Beren ma-
ken gegeven. De workshops Zilver en
Titaniumbewerking en Emailleren
werden eraan toegevoegd.
Tijdens de kinderpartijtjes laat ze kin-
deren hun creativiteit ontplooien.
Veelal wordt met kralen een kettinkje
geregen, maar ook kan met ‘koud
emaille’ een fraaie ring, broche of an-
der sieraad worden gemaakt.

Vijftien jaar geleden startte Ina, na het
bezoek aan een informatiemarkt in
Doetinchem, met een cursus Zilver-
smeden in De Gruitpoort. Ze leerde er
steeds meer technieken en ook nu nog
gaat ze elke woensdagavond naar Doe-
tinchem om bij Coen Mulder lessen te
volgen. “Het is erg gezellig,” vertelt Ina
enthousiast. “Maar ik kan daar ook ge-
bruik maken van de prachtige grote
machines, zoals de brander om zilver
te smelten, de grote wals en de trek-
bank.” Met het oud koper dat ze hier
en daar opzoekt maakt ze fraaie ket-
tingen, armbanden en broches. Als ze
tijdens wandelingen, in vakanties of
vlakbij huis, fraaie stenen ziet, kan ze
die niet laten liggen. “Op een gegeven
moment zie je overal iets in,” lacht
Ina. “Ik maakte eens van twee dun af-
gezaagde plakjes hout oorbellen om-
dat de tekening zo leuk was.”
In haar atelier heeft ze een enorme
sortering aan materialen en instru-
menten, waarmee ze haar werk uit-
voert. Ze ontwerpt en smeedt speelse
sieraden in zilver, messing en koper,
maar ook van prachtig titanium. In de
sieraden worden kralen van natuur-
steen en koralen, maar ook andere
materialen verwerkt. De sieraden zijn
uniek en hebben een eigen uitstraling. 
“Ik werk ook wel in opdracht,” vult Ina
aan. “De dames komen dan hier in het
atelier met hun (feest)kleding. Daar
maak ik dan passende sieraden en
eventueel hoedjes bij.”
Tijdens de Kunst10Daagse heeft Ina
open atelier, waar eigengemaakte tas-
sen en sieraden te zien zijn. Daarnaast
zal zij verschillende, door haar ge-
bruikte technieken demonstreren. “Ik
werk veel met buisjes, die ik maak van
zilver of titaan. Ze noemen me daar-
om ook wel Buisjes Ina.” Hoe Ina haar
buisjes maakt zal ze tijdens de
Kunst10Daagse demonstreren. Maar
ook laat ze zien hoe het emailleren,
solderen en de hamerslag gaat.
Ina Kets Heusinkveld, Zutphen Emme-
rikseweg 4, 7227 DK Toldijk, telefoon
(0575) 450713.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Ina Kets Heusinkveld
Tassen en Sieraden

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. Ina Kets Heusinkveld uit Toldijk is een van de nieuwe deelne-
mers. Zij heeft tijdens de Kunst10Daagse open atelier, waar eigengemaak-
te tassen en sieraden te zien zijn. Daarnaast zal zij verschillende door
haar gebruikte technieken demonstreren.

Ina Kets Heusinkveld maakt sieraden in diverse technieken in uiteenlopende materialen,
zoals gevlochten bronzen broches, colliers van titaanbuisjes (r.b.) of zilveren ringen en fraaie
stenen in zilveren hangers.

Aoveral heurde ie in de wiete zwaore,
doffe knallen die lang naodreunden.
‘t-Was mooi en dreug weer en dat
kwam goed uut. De carbidschieters
hadden van teveuren zelfgemaakte
lanceerplatformen vakkundig in elka-

re e-last. Op verschillende plekken
wedden met meerdere bussen e-schot-
ten. Um de bussen af te sluten wedden
(leren) ballen gebruukt, die soms wel
tachtig meter de wei in vlaogen. De
kreet “laot maor knappen dat spul”,

was vaak te heuren. De sfeer op de ‘tie-
deluke munitieterreinen’, wed ver-
hoogd met vuurkorven die op veilige
plekken stonden. 
Naost ’t lawaai en spektakel was er
genog etten en drinken aanwezig.
Hengel zit weer in ’t ni-je jaor! 
“Volgend jaor gao’w weer carbidschie-
ten. Mooi man!”

Carbidschieten met melkbussen

In Hengel wed ’t oldejaor ut-e-knald met völle carbid en melkbussen. 
Veural groepen jongeren knalden er lustig op los met carbidbussen.

Knappen en spektakel bij carbidschieten. Völle plezier heurt erbi-j.

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandagavond 7 januari
in het Dorpscentrum te Vorden.
Groep A:
1. Mw. Hendriks/Dhr. Bergman 60.10%;
2. Dhr. den Elzen/Dhr. Hissink 54,38%;
3. Mw. den Elzen/Mw. Matser 53,23%

Groep B:
1. Mw. Koekkoek/Dhr. koekkoek
63,05%; 2. Mw. van der Staak/Dhr. Drij-
ver 61,33%; 3. Mw. Gerichhausen/Dhr.
Wullink 58,46%

Uitslagen woensdagmiddag 9 januari
in het Dorpscentrum te Vorden.

Groep A:
1. Mw. Hoftijzer/Mw. Vrugging 60,94%;
2. Mw. van Gastel/Mw. Hendriks
59,90%; 3. Dhr. Holtslag/Dhr. Wagen-
voorde 55,21%

Groep B:
1. Mw. Nulden/Mw. Simonis 66,02%; 2.
Mw. Beekman/Jansen Vreling 58,46%;
3. Mw. van de Berg/Mw. Smit 55,34%

B r i d g e n

Wij als peuterspeelzaal doen daar ook
aan mee. Op woensdag 23 januari ko-

men alle kinderen (meer dat 40 peu-
ters) bij ons ontbijten en daarna komt
PINO van Sesamstraat hen voorlezen. 

Peuterspeelzaal Peuterpret, Wich-
mond, http://peuterpretwichmond.nl

De Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen ko-
men er weer aan. Dit jaar voor de
vijfde maal.

Daarom wordt ook dit jaar de week
van gebed georganiseerd in Vorden en
Lochem. Er wordt gebeden op steeds
wisselende locaties s' avonds tussen
19.00 en 20.00 uur. Let ook op de pos-
ters bij de kerken. Voor info: (0575)
55 10 60 of (06) 13 52 79 03

20 - 26 januari 2008 

Week van gebed
Aan het begin van het jaar willen
we alles wat ons bezighoudt in
Gods handen leggen

Installatiebedrijf F. Pladdet B.V.

In verband met het 25-jarig jubileum van ons bedrijf en het officiële afscheid van 
Frits Pladdet, houden wij op vrijdag 1 februari 2008 van 13.00 tot 17.00 uur

OPEN HUIS
Hierbij nodigen wij al onze relaties, klanten, familie, vrienden en belangstellenden uit
om onder het genot van een hapje en een drankje, ons bedrijf te komen bezoeken. 

Onze werknemers staan, zoals altijd, voor u klaar.

Wij stellen uw komst zeer op prijs.

Frits Pladdet
Ronnie Niesink

Mark Biesterbosch

Scheggertdijk 41 www.f-pladdet.nl
7218 MZ Almen E-mail info@pladdet.nl
Tel. 0575-431213 Fax. 0575-432088
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In oktober 1923 werd bij het gemeen-
tebestuur van Steenderen door Ds. P.N.
Pikaar, voorzitter van de hulpvereni-
ging voor Christelijk Nationaal School-
onderwijs te Steenderen een verzoek
ingediend. Men wilde het bouwplan
van de Chr. Nat. School in Toldijk wij-
zigen, om op de nog te bouwen school
een slaand uurwerk te mogen aan-
brengen. Een commissie verzorgde de
fondsenwerving en het toenmalig be-
stuur stond borg voor het ontbreken-
de deel. De oude School met den Bijbel
aan de Zutphen Emmerikseweg kréég
een torenklok, die op vele foto’s nog te
zien is. De bouwers van dit uurwerk
lieten destijds hun naambord achter:
‘Nederlandschefabriek van Torenuur-
werken B. Eijsbouts ASTEN no 817 AN-
NO 1924’.

De School met de Bijbel werd begin ja-
ren ’70 gesloopt en er werden op die
plek huizen gebouwd. De klok kwam
na ruim 47 jaar trouwe dienst, com-
pleet met torentje en gewichten in
een schuurtje terecht bij de heer Sale-
mink, die toen hoofd van de school
was. Na de nieuwbouw van Christelij-
ke Basisschool De Rank aan de Russer-
weg, was het geheel uit het gezichts-
veld verdwenen. Zeer tegen de zin van
een groot aantal Toldijkers.

Vele jaren stond herplaatsen van de
klok daarom op de agenda van het
schoolbestuur. Pas negen jaar later
werd vooruitgang geboekt! Tijdens de

bestuursvergadering van 19 oktober
1978 werd een verzoek aan de ge-
meente gedaan om de klok op het
pleintje aan de Russerweg, dichtbij de
basisschool te zetten. Pas in juli/augus-
tus 1981 werd een commissie in het le-
ven geroepen, met de heren Hendrik
Huurnink Sr., Wim van ’t Wout, Jan
Schieven, Dick Wesselink, Rein Wun-
derink en Wim Nijkamp. Zij stelden
zichzelf in een brief voor en kwamen
terug op de brief van 1978, met het
verzoek om medewerking van de ge-
meente.

Na vele commissievergaderingen werd
in februari 1983 verslag gedaan van de
vorderingen: de gemeente wilde mee-
werken aan herplaatsing van de klok,
niet aan de Russerweg, maar op Café
Restaurant Den Bremer. Volgens de ge-
meente zou de klok namelijk niet bij
de omgeving van de nieuwe school
passen en zou daar maar door weinig
mensen gezien kunnen worden. Zij za-
gen de klok liever geplaatst op Den
Bremer aan de doorgaande weg, een
optie die bovendien veel goedkoper
was.

In augustus 1983 ging een schrijven
rond om financiële hulp van de Tol-
dijkse bevolking, het bedrijfsleven en
oud-inwoners te vragen. Met de toen-
malige eigenaar van restaurant Den
Bremer, de heer Bernard Wunderink
werd overeenstemming bereikt voor
het herplaatsen van de klok, waar
naar schatting 30.000 gulden voor no-
dig was. Dit geld werd bijeengebracht
door het houden van een huis-aan-
huis collecte en een rommelmarkt, sa-
men goed voor 22.000 gulden, het ver-
krijgen van een gemeente subsidie van
5000 gulden en het houden van een
oliebollenactie op 22 december 1983,
die nog eens 4800 gulden opbracht.

Na de bouw van de klokkenstoel door
de firma Olthof en de restauratie van
het uurwerk was het zover. Op donder-
dag 26 april 1984 werd een kraan ge-
huurd, die de klok vanuit de werk-
plaats van de familie Willemsen aan
de Hoogstraat zou gaan vervoeren en
plaatsen op de noordoosthoek van Ca-
fé Restaurant Den Bremer.

De vernieuwde klok werd onthuld op
zaterdag 28 april 1984 door mevr.
Smeenk-Jansen. De overdracht van de
klok aan het schoolbestuur vond op
een symbolische wijze plaats, name-
lijk door het overhandigen van een
map met alle stukken die betrekking
hadden op het verrijzen van de klok
aan de toenmalige voorzitter van het
schoolbestuur. Alle Toldijkers waren
door de torenklokcommissie uitgeno-
digd hierbij aanwezig te zijn. 

De klok werd op het restaurant ge-
plaatst, Henk Huurnink Jr. legde hier-
voor de elektriciteit aan en plaatste de
motoren die voor het optrekken van
de gewichten moesten zorgen. 

Daarna werd hij jarenlang onderhou-
den door een aantal mensen, waaron-
der Wim van ’t Wout, Jan en Harrie
Jansen en Gerrit Gosselink die de klok
regelmatig gelijk zetten. Laatstge-
noemde deed dit zeker de laatste tien
jaar. Uit het onderhoudsfonds werd de
klok onderhouden. 

Op 17 januari 2007 werd de klok offi-
cieel eigendom van Gerrie en Johan
Wunderink. Scholengroep GelderVes-
te stond het torentje af aan restaurant
Den Bremer. Het restant van de onder-
houdspot werd onlangs overgedragen
aan Johan Wunderink. Deze was aar-

dig uitgeput, omdat er jaarlijks grote
bedragen uitgingen voor verzekerings-
premies. Dit eerste jaar gebruikten Jo-
han en Gerrie om de klok te laten res-
taureren. In april werd door Geert
Wolbrink uit Steenderen de gehele
houten toren opnieuw in de verf ge-
zet. Het uurwerk werd gerestaureerd

door Melgert Spaander van ClockCare
in Zutphen en werd in november te-
ruggeplaatst. Daarna werd wekelijks
de slinger van het uurwerk gecontro-
leerd en bijgesteld. Net voor kerst werd
dit voor de laatste keer gedaan en
sindsdien loopt de klok aardig op tijd.

In de torenklok hangt de bel met twee
hamers. De ophanging van de bel is
van ijzerwerk gemaakt, maar is be-
hoorlijk roestig. Het gevaar bestaat dat
op den duur de bel eraf valt. Om dit te
voorkomen wordt aankomend voor-
jaar een roestvrijstalen ophanging
geplaatst.

Torenklok in Toldijk in ere hersteld

Het klokkentorentje van Restaurant Den Bremer in Toldijk kent een lan-
ge, maar zeer boeiende geschiedenis. In 1924 werd dit slaand uurwerk op
de nieuwe School met den Bijbel geplaatst, maar verdween toen deze
school begin jaren ’70 werd gesloopt. Sinds 1984 staat dit torentje van het
oude schoolgebouw in Toldijk op het dak van het restaurant. Scholen-
groep GelderVeste stond het torentje op 17 januari 2007 officieel af aan Jo-
han en Gerrie Wunderink van Den Bremer. Deze week, een jaar na de over-
dracht, is de torenklok gerestaureerd en in ere hersteld. De klok laat weer
de juiste tijd zien!

De oude Christelijke School in Toldijk, met de torenklok.

De bouwers van de klok lieten hun naam achter.

Het historisch moment op 26 april 1984, toen het torentje middels een kraan werd neer-
gelaten op het dak van Den Bremer.

In de zomer van 2007 werd de torenklok buitenom geheel opnieuw geschilderd.

Het uurwerk van de klok werd geheel gerestaureerd en voorzien van nieuwe kabels.

Afgelopen zaterdag werd in Almelo de laatste
wedstrijd verreden van de GOW competitie. Bij de
Elite stond Richard Sleumer aan de leiding van
het klassement. Hij moest bij de eerste vijf eindi-
gen om de leiding in het klassement te behouden.
En dit lukte. Hij werd achter Bas Stamsnijder en
Atze te Brinke derde in de wedstrijd en stelde zo
de eindoverwinning van het klassement veilig. Bij

de Masters stonden 5 renners van RTV aan het ver-
trek. Hier werd Peter Makkink 7e, Garjo Kamp-
huis 11e, Hans Reintjes 15e, Erik Bouwmeester
26e en Frans de Wit 28e. In het eindklassement
werd Peter 8e, Garjo 13e, Hans 17e, Rudi Peters
19e, Erik Bouwmeester 25e, Frans de Wit 27e en
Bert Kromkamp 36e. Bij de Nieuwelingen werd
Joost Berendsen 12e in de wedstrijd en 11e in het
eindklassement. Jeroen Borgonjen werd bij de ju-
nioren 5e in de wedstrijd en derde in het eindklas-

sement. Bij de amateurs behaalde Jeroen Brum-
melman een 9e plek. In het eindklassement werd
hij 20e. Martin Weijers werd hier 12e en Roy Hart-
man 68e. Greta Klein Brinke werd bij de dames
10e in het eindklassement. Thijs van Amerongen
reed op woensdag 9 januari een internationale
cross in Surhuisterveen. Aan het vertrek stonden
o.a. Sven Nijs, Richard Groenendaal, Lars Boom.
Na een voortvarende start nestelde Thijs zich in
de eerste groep. Hij kon het tempo van de toppers

goed bijhouden. Echter halverwege de wedstrijd
gleed hij weg met zijn fiets en kwam op achter-
stand. Hij probeerde in een groep met wereldkam-
pioen Erwin Vervecken terug te komen. Dit lukt
echter niet en werd uiteindelijk 13e. Afgelopen
zondag reed Thijs een wereldbekerwedstrijd in
het Franse Lieven. Hier miste hij net het podium.
Hij werd hier vierde. De overwinning ging naar de
Belg Niels Albert. In het wereldbekerklassement
staat Thijs van Amerongen nu 6e.

GOW competitie
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ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

HAMSTERWEKEN: KLEURENKORTING TOT 50%

SONNEMA BERENBURG

100 cl van 12.19 voor9.99

HAK CONSERVEN
div. var. bijv. appelmoes pot 360 gram

van 0.78
voor 0.39

50% KO50% KORTRTII NNGG
AH KIPFILET
kg

van 6.49 voor 4.86

25% KO25% KORTRTII NNGG

HARDY’S CREST
austr. wijn cab. sauv.

fles 0,75 liter van 7.98
voor 3.99

50% KO50% KORTRTII NNGG

RUNDER- OF
SLAVINKEN
bak 6 stuks kg

van 5.99 voor 4.19

30% KO30% KORTRTII NNGG

AH GROTE
AARDAPPELEN
zak 10 kg

van 4.99 voor 2.99

40% KO40% KORTRTII NNGG

BIJ ONS WON IEMAND

10.000,-!
IN DE STAATSLOTERIJ.

Ecotrans B.V.
Transport zonder grenzen

Voor informatie of sollicitatie:
Ecotrans B.V., T.a.v. de heer R. den Hollander, 
Ambachtsweg 18, 7251 KW Vorden
of telefonisch (0575) 49 85 55

Ecotrans B.V. te Vorden is een groeiend transportbedrijf met een 

modern wagenpark. Wij zijn gespecialiseerd in het vervoeren van 

bulkgoederen voor de agrarische sector. Het totale onderhoud 

van de ruim 50 combinaties gebeurt in onze eigen werkplaats.

In verband met de toename van onze activiteiten zoeken wij op 
korte termijn een:

PARTTIME CHAUFFEUR  m/v

Die ‘s avonds eens een rit wil laden of lossen en/of enkele dagen 
per week wil rijden.

Wij vragen voor deze functie: 
• bezit van een chauffeursdiploma en rijbewijs B, C en E
• affiniteit met / ervaring in de agrarische sector
• wonende in de omgeving van Vorden

MONTEUR  m/v

Die er geen bezwaar tegen heeft om, indien nodig, in de wasplaats 
te helpen.

Wij vragen voor deze functie: 
• een jonge (leerling) monteur
• bezit van een chauffeursdiploma en rijbewijs B, C en E
• wonende in de omgeving van Vorden.

Wij bieden: 
• een prettige werksfeer
• goede arbeidsvoorwaarden

Wandelplannen? 
GEA VOETTOCHTEN
voor unieke wandelingen 
in Tsjech. Natuurpark.

Aanmelden individueel of 
met groep vrienden.

Vertrekdata 26 apr / 10 mei /
19 jul / 26 jul / 2 aug / 14 okt. 
Gezellige pensions met goede
keuken. HP week(trek)tocht 
€ 305. Met gids en bag. verv.

Kinderen > 9 jaar. 
www.voettochten.net 

0575-844691 / 0575-451718
0651254578

Op vakantie en ruimte nodig???
Voor verhuur en verkoop van 

Thule ski- en bagageboxen surf je naar
www.ruimtewinner.eu
Of kom langs bij Biker’s Point
Vordenseweg 21-23, Warnsveld

(06) 10 92 29 07
ruimtewinner.eu is een onderdeel van Biker’s Point



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie, bouwen en milieu,

APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken

en de afdelingen Ruimtelijke en

economische ontwikkeling, Financiën

en belastingen,  Openbare werken,

Bestuurs- en managementonder-

steuning en Facilitaire ondersteuning)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 
Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers
Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

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

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 3, 15 januari 2008

De gemeente is bezig met het
opzetten van een vrijwilligers-
werkbeleid. De gemeente doet dit,
omdat zij vrijwilligerswerk zeer
waardeert. Met het beleid wil zij
vrijwilligers, vrijwilligersorgani-
saties en organisaties die met
vrijwilligers werken beter onder-
steunen. Bijvoorbeeld om te
voorkomen dat zij bij hun activiteiten
stranden in regelgeving of
vergunningsprocedures. In het
vrijwilligerswerkbeleid staat wat de
gemeente op korte en lange termijn
gaat doen op dit gebied. Het beleid
omvat een breed terrein: van welzijn,
sport, cultuur tot peuterspeelzaal.
Mantelzorg valt er niet onder,
hiervoor stelt de gemeente in de
loop van dit jaar beleid op.

Bij het opstellen van het

vrijwilligerswerkbeleid zijn diverse
vrijwilligersorganisaties betrokken.
Onder andere is een adviescommis-

sie opgericht, waarin zeven
afgevaardigden van diverse organi-
saties zitten, die aanbevelingen

heeft gedaan. Ook vindt momenteel
een nulmeting plaats naar de
huidige stand van zaken op het
gebied van vrijwilligerswerk.

Om haar bevindingen en het
voorlopige vrijwilligerswerkbeleid
dat de gemeente nu heeft opgesteld
aan u te presenteren, organiseert 
de gemeente op 29 januari een
informatieavond voor
vrijwilligers(organisaties). De
uitkomsten van de nulmeting komen
ook aan de orde. Vanzelfsprekend 
is er voor de aanwezigen de
mogelijkheid om die avond op het
plan te reageren. U bent van harte
welkom op 29 januari a.s. vanaf
19.15 uur in het gemeentekantoor in
Hengelo (Gld). Om 19.30 uur begint
het programma. De avond duurt tot
22.00 uur.

Informatieavond vrijwilligerswerkbeleid op 29 januari a.s.
Vrijwilligers(organisaties) van harte welkom

Per 1 februari verdwijnt de glasbak
bij de nutsbasisschool Wolfersveen
in Wolfersveen. De school heeft
hiertoe bij de gemeente een
verzoek ingediend. Na onderzoek
constateerden de gemeente en
afvalinzamelaar Berkel Milieu dat 
in deze bak weinig glas wordt
gedeponeerd. Inwoners brengen

hun glas vaak naar voorzieningen in
de omgeving (Zelhem of Veldhoek)
als zij boodschappen doen of hier
langs komen. Een alternatieve
locatie in het buurtschap is
daardoor niet rendabel (de
gemeente betaalt huur voor de
glasbak en ook iedere lediging kost
geld).

Inwoners Wolfersveen voor glas naar
Veldhoek of Zelhem

In Bronckhorst voldoen vier kernen
nog niet aan de eisen die het
waterschap stelt aan het lozen van
vuilwater op het oppervlaktewater.
Eén van deze kernen is Vorden. Om
aan de eisen te voldoen wilde de
voormalige gemeente Vorden een
bergbezinkvoorziening (een
opslagbak voor water) bouwen. De
gemeente Bronckhorst kiest echter
voor het afkoppelen van hemelwater
van de riolering. Door het deel ten
zuiden van de Baakse Beek, Vorden-
Zuid, zo uit te voeren voldoet de
gehele kern van Vorden aan de eisen
van het waterschap. Het schone
regenwater komt dan niet meer in
de riolering, maar in de bodem. Ook
werkt de overstort dan minder, wat
bijdraagt aan een betere water-
kwaliteit in de Baakse Beek. Verder
wordt er minder vuilwater naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie
gepompt. Hiervoor moet onder meer
de huidige bestrating vervangen
worden door waterdoorlatende
bestrating. Ook wil de gemeente
tegelijkertijd enkele werkzaamhe-
den oppakken om de verkeersveilig-
heid en leefbaarheid in de wijk te
bevorderen. Het gaat om de
volgende werkzaamheden:
• herstraten van diverse wegen (ivm

afkoppelen regelwater van riool)
o.a. rijbanen, trottoirs, parkeer-
stroken en aangrenzende inritten
van de Christinalaan, Willem
Alexanderlaan, Prins Clauslaan, 
P. v. Vollenhovenlaan, Beatrixlaan,
Margrietlaan, Dr. W.C.H. Staring-

straat, een deel van de Nieuwstad
en de parallelweg van De Horster-
kamp. In totaal gaat om een
oppervlakte van ongeveer 
32.500 m2

• aanleggen van een infiltratieriool
• aanleggen van snelheids-

beperkende maatregelen
• reconstrueren van delen van het

openbaar groen
• aanpassen van het van Arkelplein
De gemeente wil de werkzaam-
heden dit jaar uitvoeren. Overigens
is het doorgaan van het project wel
afhankelijk van een Europese
subsidie van 0,5 miljoen euro.

Informatieavond
Op 23 januari a.s. om 19.30 uur
houdt de gemeente in het
Dorpscentrum in Vorden een
inspraakavond. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur. Op deze avond
presenteert de gemeente de
plannen en kunt u reageren. U bent
van harte welkom hierbij aanwezig
te zijn.

Inspraakperiode
Naast de inspraakavond kunt u de
plannen van 21 januari t/m 18
februari 2008 inzien op de afdeling
Openbare werken in het gemeente-
kantoor. U kunt dan ook een reactie
indienen op het reconstructieplan
Vorden Zuid bij b en w, schriftelijk
(zie postadres), of mondeling, aan de
medewerkers van de afdeling
Openbare werken

Reconstructie wijk Vorden Zuid
Inspraakavond op 23 januari in Dorpscentrum

Ook het van Arkelplein wordt aangepast. De gemeente wil de huidige bestrating

grotendeels vervangen door gras en een speelgelegenheid realiseren.

De gemeenten Bronckhorst en
Berkelland willen de Hogeschool
Arnhem en Nijmegen een pilot uit
laten voeren onder 100 tot 150 huis-
houdens in het buitengebied van
Bronckhorst en Berkelland. Uit deze
pilot moet duidelijk worden of het
haalbaar is om een betaalbaar en
goed breedband glasvezelnet aan te
leggen. Bijzonder aan het project is
dat wordt gekeken naar de vraag 
van burgers en bedrijven in het
buitengebied en dat daar het aanbod
op wordt afgestemd. Degenen bij wie
het breedband wordt aangelegd,
worden eigenaar van het netwerk.

Als het proefproject slaagt, wordt
bekeken of breedband wordt
uitgerold over het hele buitengebied
van de twee gemeenten. In Ruurlo
was een informatie- en inschrijf-
avond voor dit proefproject, waarbij
ongeveer de helft van de aanwezigen
zich al heeft ingeschreven voor het
project. Bij het proefproject is het
aantal beschikbare aansluitingen
beperkt tot ongeveer 100 adressen.

Kon u niet aanwezig zijn bij deze
informatieavond en wilt u zich ook
graag inschrijven voor dit project,
dan kan dit alsnog. Meldt u zich
hiervoor dan aan via de website
www.b3n-onsnet.nl. Dit wel met de
kanttekening dat aanmelding niet
betekent dat u automatisch op het
proeftraject wordt aangesloten. Uit
de inschrijvingen wordt een selectie
gemaakt. Kan uw woning of bedrijf
niet betrokken worden bij dit
proefproject, maar heeft u wel
interesse, dan betrekken wij u
eventueel bij het vervolgproject. 
Eind 2008 is duidelijk of het
proefproject is geslaagd en wat de
vervolgstappen zijn.

Voor meer informatie over dit
onderwerp kunt u terecht op de
website waar u zich ook aan kunt
melden: www.b3n-onsnet.nl. U kunt
ook bellen met de afdeling
Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, mevr. D. Vriezen, 
tel (0575) 75 03 58, of e-mail 
d.vriezen@bronckhorst.nl

Aanmelden voor het proefproject
'breedbandnetwerk in het buitengebied'



Openbare bekendmakingen

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

De monumentencommissie
vergadert op woensdag 16 januari
2008 om 9.00 uur in het gemeente-
kantoor aan de Banninkstraat 24A

in Hengelo (Gld). Deze vergadering
is openbaar. De agenda voor deze
vergadering kunt u vinden op onze
website www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie

In het najaar van 2007 is een fusie tot
stand gekomen tussen de Program-
maraad Gelderland Oost en de
Stichting Programma-adviesraad
Oost. Beide programmaraden gaan
verder onder de naam Stichting
Programmaraad Oost-Gelderland.
De programmaraad adviseert de
kabelexploitanten namens de kabel-
abonnees in alle 13 gemeenten in de
Achterhoek, in De Liemers en in de
gemeente Brummen. De program-
maraad is een wettelijk advies-
orgaan, dat gestoeld is op de
Mediawet. Zij adviseert over 
15 televisie- en 25 radiozenders, het
zogenaamde basispakket, die door
de kabelexploitanten in principe in
het programma-aanbod moeten
worden opgenomen. Van de 
15 televisiezenders zijn er zeven
wettelijk bepaald en van de 
25 radiozenders zijn er negen
wettelijk voorgeschreven. Slechts
om zeer zwaarwegende redenen

kan een kabelexploitant hiervan
afwijken. Naast dit basispakket
adviseert de programmaraad ook
over overige zenders die u via de
kabel zou moeten kunnen
ontvangen.

Voor de huidige indeling van de
radio- en televisiezenders verwijzen
wij u naar de teletekstpagina van het
kanaal van de kabelexploitant. In de
vergadering van 8 januari 2008 werd
een conceptadvies voor de periode
2008-2009 voor zowel de radio als de
televisie opgesteld, waarna in de
vergadering van 25 februari 2008 
de definitieve besluitvorming
hierover plaatsvindt. Deze openbare
vergaderingen worden gehouden in
het gemeentecentrum 'Ons Huis',
Beukenlaan 30 in Hengelo (Gld),
aanvang 19.30 uur. Het adres van
het secretariaat van de Programma-
raad Oost-Gelderland (Gld.) is
Garsenshof 33, 7231 LA Warnsveld.

Mededelingen van de Programmaraad
Oost-Gelderland

Wilt u wel eens weten wat uw
burgemeester de hele week doet?
Henk Aalderink heeft een eigen
weblog waarop hij wekelijks zijn
werkzaamheden beschrijft, maar
ook wat meer over zichzelf vertelt en
regelmatig een stelling neerlegt
waarop u kunt reageren. Kijk eens
op www.henkaalderink.nl als u
meer wilt weten over de
burgemeester van Bronckhorst.

Kijk ook eens op
www.henkaalderink.nl

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, school- en volksfeest, 4 september van 19.00 tot 24.00 uur, 5 september van 13.00 tot

01.30 uur en 6 september van 12.00 tot 01.30 uur, loterij, 4 september, afsluiten Halle-Nijman-
weg tussen de Nijmansedijk en de Lankerseweg van 4 t/m 6 september 2008, stichting
Nijmansfeest

• Halle, zaal Nijhof, rommelmarkt, 9 maart, 12 mei en 29 juni én kofferbakmarkt op 
De Kappenbulten op 13 april 2008, Notmai producties

• Hengelo (Gld), triathlon, 8 juni van 06.00 tot 16.00 uur, afsluiten Elderinkweg, 8 juni 2008 van
06.00 tot 15.00 uur, stichting Triathlon Hengelo (Gld)

• Hengelo (Gld), jaarlijkse kermis met diverse activiteiten, lunapark, vogelschieten en optocht, 
9 juli tot 24.00 uur, 11 juli tot 01.00 uur, 12 juli tot 01.00 uur en 13 juli 2008 tot 24.00 uur,
gedurende deze dagen diverse verkeersmaatregelen, schutterij E.M.M.

• Hengelo (Gld), verkoop loten, 1 maart t/m 8 juli 2008, schutterij E.M.M.
• Hengelo (Gld), Spalstraat 3, aanvraag drank- en horecavergunning, H.G.C. Waenink
• Hummelo, paasvuur, 23 maart van 19.00 tot 24.00 uur, afsluiten gedeelte Groeneweg en

parkeerverbod Stokhorsterweg en gedeelte Groeneweg, 23 maart 2008 van 17.00 tot 24.00 uur,
ponyclub Hessenruiters

• Hummelo, kunstwandelroute op landgoed Enghuizen, 20 maart t/m 12 mei en kunstmarkt, 
20 april van 11.00 tot 17.00 uur, afsluiten parkeerplaats hoek Dorpsstraat/van Heeckerenweg,
19 april 17.00 uur t/m 20 april 2008 17.30 uur, stichting Kunstenaarsnetwerk Het Web

• Olburgen, Zelhem, Halle, diverse ballonstarts, 1 januari t/m 31 december 2008, ballonteam
Brouwer

• Vorden, kasteelweide, dressuur- en springwedstrijden, 12 en 13 april van 08.00 tot 20.00 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 12 en 13 april van 09.00 tot 21.00 uur, instellen
stopverbod gedeelte Schuttestraat, 12 april 07.00 uur t/m 13 april 2008 17.00 uur, landelijke
rijvereniging en ponyclub De Graafschap

• Zelhem, hoek Schooltinkweg/Kruisbergseweg, paasvuur met live-muziek, 23 maart van 20.00
tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 23 maart, diverse verkeersmaatregelen i.v.m.
paasvuur, 23 maart 18.00 uur t/m 24 maart 2008 04.00 uur, stichting Paasvuur Velswijk

• Zelhem, plaatsen plaatsnaamborden 'Plaggendarp', 30 januari t/m 5 februari 2008, carnavals-
vereniging De Plaggenstoevers

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

Bouwvergunningen
• Hengelo Gld., Meindershof 1 t/m 63, gedeeltelijk aanpassen commerciële ruimte en

verplaatsen bibliotheek op begane grond
• Hummelo, Rijksweg 120, vergroten rundveestal en vloerplaten
• Vorden, Eikenlaan 16, geheel vernieuwen garage en berging
• Zelhem, Wolfersveenweg ong., plaatsen mast voor mobiele telecommunicatie

Aanvragen

Ontwerpbesluiten (art. 11 mon. verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf 
17 januari t/m 27 februari 2008 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:

• Hoog-Keppel, Jonker Emilweg 5, voor het maken van twee glasopeningen in de oostgevel en
twee dakramen

• Vorden, Hamminkweg 5, voor de restauratie en verbouw van de woonboerderij
• Drempt, Veenweg 8, voor het vergroten van de dakkapel

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen een van de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging.

Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 28 februari 2008. Indien u dat
wenst worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook
kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact
opnemen met de heren W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

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

Monumentenverordening Bronckhorst 2006

B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van:

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, openbare ruimten 'wijk Vorden Zuid', voor het herinrichten van de openbare ruimten,

geldend bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 21 januari t/m 
18 februari 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Openbare Werken. Voor meer informatie over dit ontwerpbesluit verwijzen wij u naar het
artikel 'Reconstructie wijk Vorden Zuid' elders op deze gemeentepagina's. Een belanghebbende
kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbesluiten
schriftelijk naar voren brengen bij b en w.

• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 1B, vrijstelling gedeeltelijk vergroten woning, vrijstelling 
wegens overschrijden bestemmingsplanbepaling over goothoogte, het betreft een vrijstel-
lingsbevoegdheid opgenomen in artikel 26, lid 1a van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Keppel 2000'

• Vorden, Ruurloseweg 21, vrijstelling vergroten kantoor/woning, vrijstelling wegens over-
schrijden bestemmingsplanbepalingen over totale gebouwoppervlakte en over toegestane
goothoogte voor bijgebouwen bij woningen, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid
opgenomen in respectievelijk artikel 5, lid 5.8, sub c en artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften
van het geldende bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'

De bouwplannen/aanvragen liggen vanaf 17 januari t/m 13 februari 2008 tijdens de openings-
tijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Riefelerdijk 11, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'
• Hengelo (Gld), Handwijzersdijk 4, voor het bewonen van een stacaravan, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 17 januari t/m 
27 februari 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Rusthoek/Fokkinkweg/Kerkekamp/Sarinkkamp, vrijstelling groot onderhoud en

vergroten 43 woningen, vrijstelling wegens overschrijden voorgevelrooilijn, het betreft een
vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 17 januari t/m 27 februari 2008 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen (artikel 17 WRO) naar voren brengen.
Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de betreffende afdeling.

Voorgenomen vrijstellingen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 21 december 2007:
• Hengelo (Gld), zondag 4 mei 2008 toewijzen als koopzondag, Herwers Groep
Verzonden op 4 januari 2008:
• Halle, in 2008 standplaats voor verkoop aardappelen, groenten, fruit op woensdagmorgens tot

13.00 uur en in Keijenborg standplaats voor verkoop aardappelen, groenten en fruit op
donderdagen van 10.00 tot 18.00 uur, P.B.H. van Aalten

Verzonden op 7 januari 2008:
• Bronckhorst, ballonstarts vanaf De Hietmaat en diverse particuliere terreinen, 1 januari t/m 

31 december 2008, Van Harten ballonvaarten
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen voor hobbybeurs, 25 januari t/m 23 februari 2008,

nationale vereniging De Zonnebloem, regio IJsselstreek
• gebied Hummelo en Keppel, aanwijzing koopzondagen, 24 maart, 20 en 27 april, 4, 12 en 

18 mei, 7 en 28 september, 5 oktober, 7, 14 en 26 december 2008, ondernemersvereniging
Hummelo/Keppel/Drempt,

• gebied Hummelo en Keppel, aanwijzen koopzondag op 28 september 2008, Hummelo's
gemengd koor

• gebied Zelhem, aanwijzing koopzondagen, 9 maart en 2 november 2008, MotoPort Zelhem
• gebied Zelhem, aanwijzing koopzondagen, 9 maart, 24 maart, 6 april, 4 mei, zondag van

Achterhoeksspeltakeltoer 7 september, 12 en 19 oktober, 2 november, 21, 26 en 28 december,
ondernemersvereniging Zelhem

• Hengelo (Gld), Spalstraat, ophangen spandoek actie Kerkbalans, 7 januari t/m 2 februari 2008,
college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente

• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, 23 en 24 februari 2008 van 10.00 tot 17.00 uur, hobbybeurs,
tijdelijke gebruiksvergunning, nationale vereniging De Zonnebloem regio IJsselstreek

• Hengelo (Gld), Spalstraat 44, ontheffing sluitingsuur op grond van horecaconvenant, 2008,
grand cafe de Egelantier

• Steenderen, J.F. Oltmanstraat 5, ontheffing sluitingsuur op grond van horecaconvenant, 2008,
hotel café Heezen

• Vorden, Lindeseweg 23, ontheffing sluitingsuur op grond van horecaconvenant, 2008, Lindes
Proathuus

• Vorden, Nieuwstad 13, ontheffing sluitingsuur op grond van horecaconvenant, 2008, café Uenk
Verzonden op 9 januari 2008:
• Vorden, Eikenlaan, carnaval, 1 februari van 19.00 tot 01.30 uur, 2 februari van 20.00 tot 01.30

uur en 3 februari van 14.00 tot 21.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, 1 t/m 3 februari, tijde-
lijke reclameaanduidingen, 5 januari t/m 3 februari, huis-aan-huis verkoop van loten, 
12 t/m 19 januari 2008, stichting Kranenburgs carnaval

• Vorden, tent Eikenlaan, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 1 februari van 19.00 tot
01.00 uur, 2 februari van 20.00 tot 01.00 uur en 3 februari 2008 van 14.00 tot 21.30 uur, de heer
J. Kieskamp

Drank- en Horecawet
Verzonden op 9 januari 2008:
• Hengelo (Gld), op 8 januari 2008 is aan dhr. W.F.M. Wolfs en mevr. M.A.C.C. Wolfs-Emmers

vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Handwijzersdijk
2B

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 4 januari 2008:
• Drempt, Kerkstraat 91, vergroten kapschuur, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 25, veranderen van een gevel van de woning
• Vorden, Ruurloseweg 87, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 4 januari 2008:
• Drempt, Rijksweg 42, vergroten stal, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/
doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

• Hengelo (Gld), Vellekesweg 3, vernieuwen garage, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Vorden, Galgengoorweg 19A, bouwen kapschuur annex tuinberging
• Vorden, Hof van Kettelerij 4 t/m 22, bouwen 10 vrijstaande woningen, om aan dit bouwplan mee

te kunnen werken is op 3 april 2007 vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening verleend

• Wichmond, Dorpsstraat 28, verbouw voormalig werkplaats tot kantoor
• Zelhem, Ruurloseweg 39-55, vergroten recreatiewoning
• Zelhem, Smidsstraat 9, veranderen voorgevel
• Zelhem, Wisselinkweg 6, verbouw schuur
Verzonden op 9 januari 2008:
• Baak, Hofstraat 6, bouw bedrijfswoning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 1e fase
Verzonden op 4 januari 2008:
• Zelhem, Wassenaarweg 2, bouwen bedrijfshal, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 9 januari 2008:
• Vorden, Schuttestraat 26, vergroten ligboxenstal, verleend met vrijstelling op grond van artikel

15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Sloopvergunningen
Verzonden op 8 januari 2008:
• Halle, Lankerseweg 3, slopen kippenschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Steenderen, Paardestraat 1, slopen 3 schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Enzerinckweg 6, slopen asbestdakbedekking van de berging

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en art.
5.4.1 APV)
Verzonden op 15 januari 2008:
• Drempt, Kerkstraat 7, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Molenweg 7, voor verbranding nabij dit perceel

• Hengelo (Gld), Sarinkkamp 26, voor verbranding nabij de hoek Kruisbergseweg-Schooltinkweg
in Zelhem

• Hengelo (Gld), Veermansweg 14A, voor verbranding nabij dit perceel
• Hummelo, Zelhemseweg 9, voor verbranding nabij de Groeneweg in Hummelo
• Laag-Keppel, Dorpsstraat LK 41, voor verbranding nabij dit perceel
• Ruurlo, Manpadweg 12, voor verbranding nabij de Veengoot in Halle
• Terneuzen, Wilhelminaplantsoen 12, voor verbranding nabij de Hofstraat in Baak
• Vorden, Lindeseweg 11, voor verbranding nabij de Lindeseweg
• Zelhem, Enkweg 1, voor verbranding nabij de Enkweg

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

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

Verleende vergunningen

• Drempt, in verband met het vervangen van een duiker is de H. Remmelinkweg in Drempt van
21 tot 23 januari 2008 of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

• Drempt, in verband met het vervangen van een duiker is de Hulsevoortseweg op 18 januari
2008 of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

• Hummelo, in verband met de slechte staat van de weg is de Hessenweg (vanaf de Hummelose-
weg tot aan de Hennendalseweg) vanaf 8 januari tot eind februari, of zoveel langer of korter als
wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Wegwerkzaamheden

Lengtebeperking verbindingsweg Bleekstraat-Beukenlaan in Hengelo
(Gld)
De verbindingsweg tussen de Bleekstraat en de Beukenlaan in Hengelo heeft een erg krap
wegprofiel. In het verleden zijn meerdere malen schades geconstateerd aan het straatmeubilair
en de erfscheidingen van de aanliggende percelen. Om meer schade te voorkomen hebben 
b en w op 8 januari 2008 besloten om de verbindingsweg tussen de Bleekstraat en de Beukenlaan
af te gaan sluiten voor voertuigen of samenstellingen van voertuigen die, met inbegrip van de
lading, langer zijn dan 9 meter.

Inspraak
B en w verlenen op het voornemen deze maatregelen uit te voeren, in overeenstemming met
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken inspraak. U kunt in de
periode van 15 januari t/m 26 februari 2008, tijdens de openingsuren, het ontwerpverkeersbesluit
voor het instellen van de lengtebeperking inzien op het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Uw zienswijze kunt u, bij voorkeur schriftelijk, bij 
b en w kenbaar maken. Zij betrekken de inspraakreacties bij de definitieve besluitvorming over
de maatregelen.

Verkeersbesluit

Wijzigingsplannen ex artikel 11 WRO
• Vorden, 'Buitengebied 2007 Helderboomsdijk 2'. Dit plan heeft betrekking op het

herbestemmen van gronden t.b.v. natuurontwikkeling aan de Helderboomsdijk 2
• Vorden, 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008 Zutphenseweg 99 Vorden'. Dit plan heeft

betrekking op een functiewijziging van bestaande voormalige agrarische bedrijfsgebouwen
zodat een (fijn)timmerbedrijf gevestigd kan worden op het perceel Zutphenseweg 99

Inzien van stukken:
De ontwerpwijzigingsplannen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 17 januari
t/m 27 februari 2008 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

Bestemmingsplannen

Besluit vaststelling hogere grenswaarde brede school in Hummelo
Om nieuwbouw van een brede school aan de Keppelseweg in Hummelo mogelijk te maken
hebben wij een besluit genomen voor een hogere geluidwaarde, als bedoeld in artikel 85 van de
Wet geluidhinder.

Met ingang van 17 januari t/m 27 februari 2008 liggen voor een ieder op het gemeen-tekantoor
gedurende de openingstijden de volgende stukken ter inzage:
• een verzoek met bijlage(n) tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 85

van de Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van een brede school aan de Keppelseweg in
Hummelo in de gemeente Bronckhorst

• het ontwerpbesluit van 13 november 2007
• binnengekomen zienswijzen
• het definitieve besluit

Wet geluidhinder



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tegen dit besluit kan gedurende de termijn van ter visielegging beroep worden aangetekend
door:
a.belanghebbenden, die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit
b.de betrokken adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen

over de ontwerpbeschikking
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten

opzichte van het ontwerp zijn aangebracht
d.enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder

bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn
van kracht. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrecht-
spraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt het besluit niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Ontwerpbesluit intrekking vergunning (art. 8.25 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt met ingang
17 januari t/m 27 februari 2008 tijdens de openingstijden het ontwerpbesluit ter inzage:
• Toldijk, Schiphorsterstraat 5, voor de intrekking van de aan vergunninghouder op 8 november

1994 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij

Strekking van het ontwerpbesluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.25, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer
ingetrokken omdat meer dan drie jaar geen gebruik is gemaakt van de verleende vergunning.

Zienswijzen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling
gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit inbrengen. Schriftelijke en mondelinge
zienswijzen moet u bij ons indienen vóór 28 februari 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt
inbrengen tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden, die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

2e ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
17 januari 2007 t/m 27 februari 2008 tijdens de openingstijden het volgende 2e ontwerpbesluit 
ter inzage:
• Zelhem, Ruurloseweg 35, een uitbreidings- cq. veranderingsvergunning voor een veehouderij

Strekking van het 2e ontwerpbesluit:
Tijdens de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking is een aanvulling cq. correctie
ingekomen op de ingediende aanvraag. Op basis van de gewijzigde situatie is besloten een
2e ontwerpbeschikking te nemen.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het 2e ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 28 februari 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt
inbrengen tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe

redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve
beschikking.

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Hengelo (Gld), Kruisbergseweg 1, voor de verandering van de inrichting door het vervangen van

de dieselolietank en wijziging van de opslag van gasflessen en olie

Deze verklaring is op 14 januari 2008 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en
geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van b en w van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending
van dit besluit. Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor
bezwaarschriften van de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om
een voorlopige voorziening worden verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt
u bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
17 januari t/m 27 februari 2008 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo (Gld), Kruisbergseweg 10, een oprichtingsvergunning voor een aannemersbedrijf
• Keijenborg, Wolsinkweg 2, een veranderingsvergunning voor een varkenshouderij
• Vorden, Schuttestraat 26, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

melkrundvee- en kippenhouderij

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over een van de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen een van de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig 

zienswijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 28 februari 2008.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Wet milieubeheer

GEZOCHT:
leuke vlotte

medewerkster
voor in de
weekeinden. 

Leeftijd n.v.t.

Reageren via tel. 
(06) 54 32 30 30 
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Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:
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Ontwerp en realisatie internetsite’s

NIEUW  NIEUW  NIEUW
bij Goossens Atomica

Nu ook VEILIGHEIDS WERK-

SCHOENEN voor DAMES

Zeer ruime keuze in allerlei

VEILIGHEIDSSCHOENEN!

Kom kijken bij

Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

Boek een groepsarrangement bij de VVV!
Koken van A tot Z
Beleef ’t Groene Hart in de Achterhoek
Casino Royale
Proeven van de Middeleeuwen

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

Voor meer informatie: www.groepenindeachterhoek.nl

Ben jij op zoek naar een 
nieuwe baan? Kom dan 
werken bij AB Oost! 
Je kunt bij ons aan het werk
in verschillende functies en
branches. In de agrarische
sector, in de tuinbouw, maar
ook in de bouw, groenvoor-
ziening, transportsector,
metaalsector, en op 
administatief of (para)-
veterinair gebied. Doordat 
je bij verschillende opdracht-
gevers wordt ingezet ben je 
bij AB Oost verzekerd van een
afwisselende baan. 
In veel gevallen kunnen we je
bovendien een vast contract 
bieden en is er de mogelijkheid 
tot het volgen van opleidingen. 
Werken bij AB Oost doe je niet 
alleen: dagelijks zijn zo’n 4.000 
enthousiaste collega’s aan het werk. 
Hun motto: mouwen opstropen en er 
tegen aan! Ben jij een echte aanpakker,
enthousiast en leergierig? 
Dan is werken bij AB Oost echt iets voor jou!

Geen last van hoogtevrees?

Voor onze opdrachtgever in de omgeving van 
Zutphen-Doetinchem zoeken wij een ervaren rietdekker. 
Heb jij geen ervaring, maar wil jij het rietdekkersvak 
leren, dan nodigen we je ook graag uit om te solliciteren.

Ervaren rietdekker gezocht
Functie omschrijving:
Als rietdekker ga je aan de slag in de omgeving Zutphen-Doetinchem. Bij onze
opdrachtgever werk je afwisselend zelfstandig of in een team. 

Functie-eisen:
Je bent in het bezit van ruime werkervaring. Een rietdekkersdiploma is een pre.
Je kunt goed zelfstandig werken maar ook in teamverband voer je je werk goed uit.

Wij bieden:
AB Oost biedt je een goede beloning en goede secundaire arbeidsvoor-
waarden. De opdrachtgever biedt je een prettige werkplek.

Reageren of heb je vragen?
Bel voor meer informatie over de functie met René Luimes via 
0900-9896. Je kunt ook gericht solliciteren door het opsturen van je CV

en een korte motivatie brief naar AB Oost, t.a.v. Carline van der Hulst,
Postbus 40, 6850 AA Huissen. Of mailen naar cvanderhulst@aboost.nl

Ben je op zoek naar werk kijk dan op www.aboost.nl voor meer
vacatures of informeer naar de mogelijkheden via 

0900-9896.

Oost



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

In Hengelo kon dat op de parkeer-
plaats bij het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat. Sommigen sleepten
de kerstboom mee achter de fiets. An-
deren hadden een skelter of kruiwa-
gen als transport. Ook ouders hielpen
hun zoon of dochter mee en kwamen
met de auto om de kerstboom af te le-
veren. Elke ingeleverde boom leverde
50 eurocent op. De vriendjes Nick en
Nick, beiden elf jaar, hadden thuis een
‘echte’ boom. “We gaan nog door
hoor”, zegt een van hen toen ze de
boom van de buren hadden ingele-
verd. De drie jongens Luc en Mike, bei-

den 11 jaar, en Quinten, 12 jaar, had-
den op het eind al veertien kerstbo-
men afgeleverd. 

Het drietal vond het leuk werk om te
doen. “En je kunt wat geld verdienen”,
zeggen ze er meteen achteraan. 
Al snel lag er een grote hoop op de par-
keerplaats. Tussentijds werden de bo-
men met een vrachtwagen afgevoerd
voor versnippering. Op het eind waren
er ongeveer 195 kerstbomen ingele-
verd. 
De bomen werden ‘schoon’ ingele-
verd. Tonnie Arendsen van de gemeen-

te hielp de jeugd en betaalde 50 euro-
cent aan de jonge klanten per ingele-
verde kerstboom. Arendsen: “De bo-
men werden netjes aangeleverd. Wel
moest ik bij meerdere bomen de plas-
ticpot eraf halen. Die zaten erg vast.
Kinderen kunnen die er niet af krij-
gen. Nou, dan help ik toch even”.

Inzamelingen in Bronckhorst

Oude kerstbomen levert jeugd
aardig zakcentje op

De jeugd van Bronckhorst leverde afgelopen woensdag massaal kerstbo-
men in. Evenals voorgaande jaren deed de gemeente een beroep om samen
met de jeugd kerstbomen in te zamelen. In alle kernen waren inzamelings-
punten. Vanaf 13.30 tot 15.30 uur konden ze daar gebracht worden.

Er werden veel kerstbomen door jongeren ingezameld.

Zo kon iedereen kans maken op een
gratis lidmaatschap door een formu-
lier in te vullen en deze in te leveren
bij de balie. De prijswinnaar krijgt tele-
fonisch bericht. En wie zich op zondag
aanmeldde voor een lidmaatschap

hoefde geen inschrijfgeld te betalen.
Verder kon men meedoen aan work-
shops van diverse groepslessen. Elk
uur startte er een nieuwe wrokshop.
Wie zich liet inschrijven voor de bewe-
gingsactiviteit voor 50-plussers kreeg

de leeftijd in euro’s aan korting. Er wa-
ren rondleidingen en er was volop ge-
legenheid om kennis te maken met
verschillende toestellen en men kon
zich laten informeren. 

Bij Medicare, het centrum voor pro-
actieve zorg en medische training,
konden bezoekers met vragen terecht
bij een fysiotherapeute.

Veel belangstelling open dag
sportcentrum AeroFitt

Bij sportcentrum AeroFitt werd op zondag 6 januari een open dag gehou-
den die druk werd bezocht. Bezoekers konden gratis meedoen aan diver-
se groepslessen en er waren diverse aantrekkelijke acties.

Er was een groot aanbod van activiteiten.

WAT IS REIKI?
Reiki komt uit Japan en betekent
"Universele Levensenergie". Deze le-
vensenergie stroomt door ieder
mens. Deze stroom kan door stress
geblokkeerd raken, waardoor ziek-
tes of problemen kunnen ontstaan. 
Reiki is een krachtige, liefdevolle
energie die je niet kunt sturen of
belnvloeden. Door jezelf (of een an-
der) Reiki te geven wordt het zelfge-
nezend vermogen van het lichaam
gestimuleerd. Met als direct gevolg
een diep gevoel van ontspanning.
Door regelmatig te behandelen
wordt je weerstand en vitaliteit ver-
groot. Reiki ondersteunt bij allerlei
soorten van klachten. Het bestrijdt
niet alleen symptomen, maar be-
reikt ook de oorzaak. Bovendien
gaat Reiki zeer goed samen met re-
guliere medische behandelingen,
maar komt nooit in de plaats daar-
van! Iedereen kan Reiki leren. Voor
een cursus Reiki heb je geen specia-
le voorkennis of vaardigheden no-
dig. Ook je opleidingsniveau speelt
geen rol.

WIL JE KENNISMAKEN MET
REIKI?
Als Reikimaster is het mijn grootste
wens om anderen Reiki te mogen
leren en hopelijk gaan zij net zo
enthousiast met Reiki aan de slag

als ik.
• Ik organiseer Reikicursussen. Tij-

dens een Reikicusus leer je hoe je-
zelf en anderen deze universele
levensenergie (= Reiki) kunt ge-
ven. Deze cursussen worden ge-
geven op de traditionele wijze
(Usui Shiki Ryoho).

• Ik geef Reikibehandelingen, zo-
dat je aan den lijve kunt ervaren
wat Reiki doet.

• Daarnaast geef ik bij mij aan huis
ook oefenavonden voor mensen
die een Reiki-cursus hebben ge-
volgd. Als je nog geen cursus hebt
gevolgd, ben je ook welkom als
gast. Dus gewoon om eens te er-
varen wat Reiki is. 

• Je kunt natuurlijk ook een af-
spraak maken, zodat ik je infor-
matie kan geven en al je vragen
kan beantwoorden. 

EERSTVOLGENDE
REIKICURSUS
Ik organiseer 7, 8 en 9 februari a.s.
(2 avonden van 19.30-22.30 uur en
op zaterdag van 9.30-16.30 uur) een
Reikicursus 1e graad bij mij aan
huis. Op mijn website staan nog
meer data van reeds geplande cur-
sussen. 

Als deze data je niet schikken,
neem dan contact op met mij, dan
plannen we samen een ander mo-
ment.

INFORMATIE: MIJN WEBSITE: 
www.reiki-vorden.nl

Ook kun je mailen naar: 
info@reiki-vorden.nl of bellen met
Reiki Vorden, Rianne Leijten 
(Reikimaster Usui Shiki Ryoho),
Smidsstraat 13 te Vorden, 
tel. (0575) 55 35 28 (na 17.30 uur).

Advertorial

Wil jij weten wat Reiki
voor je kan doen?
Kom dan naar de informatie-
avond op 29 januari a.s. om 20.00
uur bij mij aan huis. Vanaf 19.45
uur staat er koffie en/of thee
klaar en beantwoord ik graag al
je vragen. Graag vooraf aanmel-
den per telefoon bij Rianne Leij-
ten, Smidsstraat 13 te Vorden,
tel. 0575-553528 (na 17.30 uur) of
stuur een e-mail naar: info@rei-
ki-vorden.nl

De zaal kon voller maar het doel waar-
voor iedereen gekomen was, sprak ie-
dereen aan. Een bijdrage leveren aan
KWF Kankerbestrijding en de Neder-
landse Hartstichting. De avond was ge-
organiseerd door Erik Nengerman, die
10 jaar geleden zijn vader aan kanker
verloor en Chantal Hendriks. 

Haar vader moest een zware hartope-
ratie ondergaan en zo ontstond het
idee voor dit benefietconcert. Samen
vormen Erik (piano) en Chantal (zang)
het duo Two Gather & Friends en aan
friends geen gebrek. Trouwens alle ar-
tiesten verleenden deze avond belan-
geloos hun medewerking en diverse
sponsoren zorgden voor financiële on-
dersteuning.

De avond begon met enkele gevoelige
songs door het duo. Bij één nummer
werd Chantal begeleid door Eriks

zoon Luuk op de gitaar. Jong talent; je
moet maar durven voor zo'n groot pu-
bliek! Vervolgens was het de beurt aan
de Lochemse Vocal Group "Eigen
Wijs". Vijf dames en vijf heren die een
schitterend stuk muziek neerzetten,
veelal a capella. Het duo Van Dam en
Van Dijk had deze avond haar premiè-
re met een komisch stuk theater en
volgde hen op.

Na een pauze waarin een Kerstcombo
voor een gezellig muziekje zorgde,
was het tijd voor het zwaardere werk.
In een geweldig tempo zorgde Heart
Beat Drums voor een inspirerende
drumshow. Wat een heerlijk drums-
pektakel zette deze jonge groep muzi-
kanten neer en ook voor hen was het
hun premièreconcert. 

Aan het eindspektakel deden alle
mensen in de zaal mee. Begeleid door
het Kertscombo en Two Gather &
Friends zong iedereen uit volle borst
mee met enkele kerstnummers. 

Een professioneel georganiseerde
avond met een gezellige sfeer leverde
1600 euro op voor beide doelen. Het
geld werd in de vorm van een cheque
halverwege de avond aan vertegen-
woordigers van beide stichtingen over-
handigd.

Benefietconcert in Vorden

Two Gather & Friends
Een zeer geslaagde avond met een
wisselend genre aan muziek, thea-
ter en show; zo kan je de benefiet-
avond die op zaterdag 20 december
voor de KWF Kankerbestrijding en
de Nederlandse Hartstichting in
het Vordense Dorpshuis georgani-
seerd werd het best omschrijven.
De opbrengst voor beide goede
doelen: 1600 euro.



Er werd dit keer wisselend gezwom-
men. Hele goede prestaties werden af-
gewisseld met prestaties die niet in de
buurt van de pr-tijden kwamen.

In elke ronde worden de zwemmers
ingedeeld op andere slagen en andere
afstanden. Dat pakt de ene keer ook
voordeliger uit dan de andere keer. Je
kunt niet alleen op je beste slag uitko-
men. Waar de een haast juichend aan
een 200m schoolslag begint, is dat
voor een ander behoorlijk afzien. Ter-
wijl bij de een de vlinderslag er uit ziet
als en geweldig vloeiend geheel van
golfbewegingen moet de ander er
hard aan werken om de eenheid in de
beweging vast te houden. Bij velen kon
je zien dat er extra op keerpunten en
finish was geoefend in de laatste trai-

ningen. Vooral op de 50 meters komt
het er op aan, voldoende snelheid on-
der water te maken na het keerpunt
en flink te versnellen naar de finish
toe, waarbij het liefst de laatste slagen
zonder extra ademhaling worden ge-
zwommen.

Door de grote variatie aan slagen en
leeftijden is het wel een enorm gezel-
lige wedstrijd waar iedereen erg met
elkaar meeleeft. Traditiegetrouw
staan alle Berkelduikers langs de kant
te juichen als de laatste estafettes ge-
zwommen worden. 
Als je daar dan 1e en 2e wordt is het
wel een feestje langs de kant. Zo slui-
ten we  de wedstrijd met een goed ge-
voel af, of de prestaties voldoende blij-
ken te zijn om bovenaan te blijven? Op

die uitslag moeten we nog even wach-
ten.  1e plaatsen waren er voor: Marlie-
ke Scholten (50m ss), Niels Tjoonk
(50m ss), Taco Braakhekke (50 vrij), Mi-
lou Tjoonk (200m ss), Berjan Ebbekink
(200 rug), Luuk Nijland ( 100 rug), Esta-
fette 4x25 ss met Niels, Britt, Rick en
Marlieke.

Opmerkelijke prestaties werden er ge-
leverd door: Bernice Jager die op de
100 rug haar tijd met 10 sec. verbeter-
de. Harmen van Middelkoop haalde
op alle afstanden seconden van zijn
tijd af, evenals Lotte Eising. Carmen
Seesing wist ondanks haar zware pro-
gramma een prima tijdsverbetering
op de 200 wisselslag te zwemmen en
Richard Ebbers verraste op de 200 rug
met een pr van haast 5 seconde.

Voor meer uitslagen kan men kijken
op Berkelduikers.nl of op 
zwemcroniek.com

Berkelduikers 3e Vereniging Competitie Raalte

We staan er goed voor als we aan deze wedstrijd beginnen. We staan boven-
aan in ons District 1e Klasse na twee wedstrijden, het verschil met nummer
twee is met 36 seconden niet heel groot, dus blijf het erg spannend.

Als fietser ben je in het verkeer erg
kwetsbaar. Het is niet voor niets dat de
verlichting goed in orde moet zijn.
Voor de overige verkeersdeelnemers is
het belangrijk dat fietsers goed zicht-
baar zijn. Dat geldt natuurlijk ook
voor groepen  fietsers. 

De oudercommissie van basisschool
"Het Hoge" vond daarom dat de kinde-
ren beter moesten opvallen als ze in
groepsverband op de fiets ergens naar
toe moesten. In de zomerdag fietsen
de kinderen in schoolverband van en
naar het zwembad maar ook zijn er
fietstochten in het kader van het boer-

derijproject. Er werd daarom gezocht
naar een sponsor die hieraan mee wil-
de werken.

Robert Meek, van Meeks meubelen uit
Ruurlo en Vorden bleek graag bereid
om deze hesjes te schenken. Hij heeft
de hesjes, voorzien van de firmanaam,
vorige week aan de oudercommissie
overhandigd. De hele school is hier
vanzelfsprekend erg blij mee.

Kinderen School "Het Hoge"
beter zichtbaar
De oudercommissie van "Het Ho-
ge" was van mening dat de kinde-
ren in het verkeer beter zichtbaar
moesten zijn. Zeker als ze klassi-
kaal op de fiets ergens naar toe
moesten. Meeks Meubelen, met
vestigingen in Vorden en Ruurlo
schonk daarom reflecterende hes-
jes aan de school.

Robert Meek overhandigd de hesjes aan de
oudercommissie van School "Het Hoge".

Het lochemse 5-kamp team is telkens
weer anders van samenstelling, om al-
le recreanten zwemmers een kans te
geven om wedstrijd ervaring op te
doen. De jongste kinderen komen al
op 6 jarige leeftijd bij ons op de club
en willen ook al wel eens en wedstrijd-
je zwemmen.

Vooral het inschatten van de snelheid
op de estafette, die altijd voor veel
punten kan zorgen, vergt soms be-
hoorlijk wat hoofdbrekens van de, ove-
rigens bevlogen, leiding. Dat de winst

de ene keer wat groter is dan de ande-
re keer, wil dus geenszins zeggen dat
er minder goed gezwommen is.
Van de 24 start werd er maar liefst 19x
een tijdsverbetering gezwommen.

Jan-willem Wesselink, Wilco vd Kolk
en Ismay Evers zwommen voor het
eerst mee en zwommen meteen al een
prima tijd. Victor Prakke, Marlijn Wel-
mer,Sharon Lenselink, Demi Kalfster-
man, Edwin Jager en Quincy Bobbink
zwommen elk meerdere seconden
van hun pr's af.  

DE VOORLOPIGE EINDUITSLAG
LUID ALS VOLGT: 
1. Proteus uit Twello 98 pnt.
2. De Spreng uit Brummen 90 pnt.
3. Berkelduikers uit Lochem 73 pnt.
4. Abs uit Bathmen 63 pnt.
5. Twenhaarsveld uit Holten 62 pnt.

5 kampers Berkelduikers
In Lochem vond zaterdag de 3e vijf-
kamp wedstrijd van de recreanten
afdelingen uit de omgeving plaats.
Het was een drukte van belang in
de Beemd in Lochem, waar dit keer
de organisatie in handen lag van
de Twenhaarsveld uit Holten.

Gerard Esselink vanwege zijn 40 jarig
lidmaatschap ( hij ontving daarvoor
de gouden speld.) en Edwin Visser 25
jaar lid. Tijdens deze redelijk bezochte
bijeenkomst had voorzitter William
van der Veen verheugend nieuws. ‘Met
de aanwas van nieuwe jeugdleden
gaat het bijzonder goed. We zijn nog

steeds groeiende, dat houdt in dat wij
inmiddels al zeven ‘F- jes’ bij de club
hebben’, aldus voorzitter van der
Veen. Dat betekent dat ‘Vorden’ dan in
totaal 20 jeugdteams heeft. Ook is het
vrijwel zeker dat er volgend seizoen
met zes seniorelftallen ( thans 5 ) aan
de competitie kan worden deelgeno-
men.
De voetbalclub Vorden heeft alles bij
elkaar zo’n 350 spelende leden. Om de
toekomstige ledengroei te kunnen op-
vangen wordt momenteel onderzocht
op welke wijze de accommodatie kan
worden uitgebreid.

Huldiging jubilarissen bij

voetbalclub Vorden
Tijdens de nieuwjaarsreceptie die
de voetbalvereniging Vorden zon-
dagmiddag in het clubgebouw aan
de Oude Zutphenseweg hield heeft
het bestuur twee jubilarissen ge-
huldigd.

Het VMBO kent vier verschillende leer-
wegen. Het Staring College biedt haar
VMBO leerlingen op dit moment de
basisberoepsgerichte, kaderberoepsge-
richte en de theoretische leerweg aan.
Daar komt het komende schooljaar
verandering in. De school gaat haar
VMBO aanbod uitbreiden met de ge-
mengde leerweg. Leerlingen die voor
deze leerweg kiezen kunnen daarvoor
met ingang van het nieuwe schooljaar
terecht op de locatie Herenlaan in Bor-
culo.

De gemengde leerweg  (GL) is een
mengvorm tussen de kaderberoepsge-
richte en de theoretische leerweg. 
GL biedt leerlingen de mogelijkheid
om naast de verplichte theorievakken

ook een aantal uren praktisch onder-
wijs in de afdeling van hun keuze te
volgen en hierin eindexamen te doen.

GL is bedoeld voor leerlingen die op
zich weinig moeite hebben met het
volgen van de theoretische vakken,
maar al een bepaalde beroepswens
hebben of zich willen voorbereiden op
beroepen in een bepaalde sector door
het volgen van een praktijkvak naar ei-
gen keuze.  Daarnaast is GL zeer ge-
schikt voor leerlingen die wat theorie
betreft meer aankunnen dan het aan-
bod in de kaderberoepsgerichte leer-
weg, maar voor wie een volledige theo-
retische opleiding iets te veel van het
goede is. "Met de invoering van GL
heeft het Staring College haar onder-
wijsaanbod compleet", aldus de heer
Ravenshorst, afdelingsleider VMBO in
Borculo. "Wij kunnen nu iedere leer-
ling op onze school na de brugperiode
een passende vervolgopleiding aanbie-
den".

Staring College biedt gemengde leerweg aan
Het Staring College, scholenge-
meenschap voor VMBO HAVO
VWO, breidt haar onderwijsaan-
bod het komende schooljaar uit
met de gemengde leerweg.

De opleiding voertuigentechniek
breed bevat tegenwoordig naast auto-
techniek ook belangrijke elementen
uit de land- en tuinbouwwerktuigen-
techniek, elektrotechniek, installatie-
techniek, hydrauliek en pneumatiek.
Verder krijgen de leerlingen les in de
diverse lastechnieken.

Zo is een onderwijsprogramma tot
stand gekomen dat met recht "'voer-
tuigentechniek breed" mag worden
genoemd. Leerlingen die deze VMBO
opleiding in de basisberoepsgerichte,
kaderberoepsgerichte of gemengde
leerweg succesvol afsluiten, kunnen
in het MBO kiezen uit tal van passen-
de vervolgopleidingen. 

Om een goede aansluiting tussen op-
leiding en de praktijk in het bedrijfsle-
ven te verkrijgen en te  behouden
heeft het Staring College de afgelopen
jaren continu gelnvesteerd in vernieu-
wing van kennis, leslokalen en andere
faciliteiten. 

Dit schooljaar is de afdeling gestart
met een voor leerlingen wel zeer aan-
sprekend project; het bouwen van een
eigen "Staring Sports Car"  Hiervoor
heeft de school in Engeland een West-
field bouwpakket aangeschaft. Dit
pakket is ontworpen naar het voor-

beeld van de legendarische "Lotus Su-
per Seven". Onder begeleiding van de
docenten voertuigentechniek bouwen
de leerlingen tijdens de lessen aan de-
ze auto, waarbij naast het pakket  ge-
bruik gemaakt wordt van onderdelen
uit verschillende donor auto's.

De docenten voertuigentechniek vin-
den een goede aansluiting tussen op-
leiding en bedrijfspraktijk van groot
belang en ze onderhouden daarom
goede contacten met verschillende in-
stellingen en bedrijven op het gebied
van voertuigentechniek. 

Dat ook deze partijen hiervan het be-
lang inzien blijkt wel uit het feit dat
de afdeling door de medewerking van
een bevriende relatie binnenkort de
beschikking krijgt over enkele vrij
nieuwe en zeer moderne auto's. Onze
leerlingen krijgen hierdoor de kans
kennis te maken en te leren werken
met de modernste technieken en om
"bij te blijven" wordt dit wagenpark bo-
vendien jaarlijks vernieuwd!

"We zijn zeer tevreden met het huidi-
ge niveau van onze opleiding voertui-
gentechniek breed, maar in samen-
werking  met het bedrijfsleven blijven
we op zoek naar nieuwe lesmethoden,
technieken, apparatuur en materialen
zodat we onze leerlingen zo goed mo-
gelijk kunnen voorbereiden op hun
vervolgopleiding en het arbeidsproces
in het bedrijfsleven"  aldus Rutger Ra-
venshorst, afdelingsleider van de
VMBO locatie aan de Herenlaan in
Borculo.

Voertuigentechniek Staring
College breder en moderner
De afdeling voertuigentechniek
van het Staring College leidt haar
leerlingen steeds breder op. De tijd
dat voertuigentechniek uitslui-
tend bestond uit autotechniek ligt
al jaren achter ons.

RIJVERENIGING EN PONYCLUB
DE GRAAFSCHAP

Paarden:
In Lochem werd op 12 en 13 januari
een dressuur wedstrijd georganiseerd.
Hierbij reden de volgende amazones
zich in de prijzen:
Andrea Stettler in de klasse L2 met
Ulyssa Mere,
1e prijs met 213 punten,
Lisanne Schippers in dezelfde klasse
met Voice of  
Beauty 2e prijs met 212 punten.
Anita Berenpas in de klasse B met Wa-
lencia
6e prijs met 196 punten.
In Heeten werd ook een dressuur wed-
strijd verreden.
Hier heeft ex pony amazone Dianne
Smallegoor haar 1e winstpunt be-
haald tussen de grote dressuur paar-
den met haar Fjord Nico. Ze heeft 184
punten gehaald en een 4e plaats.

Pony's:
Cheyenne van Dijk heeft met haar po-
ny Shirley dubbel succes behaald op
de selectie wedstrijden.
In de dressuur reed zij in de klasse L1
cat. C 3 mooie 
proeven zodat zij voor de Regio kampi-
oenschappen dressuur in Putten is ge-
selecteerd.
Bij het springen heeft Cheyenne ge-
wonnen in de klasse B Cat.C  en daar-
om gaat ze de Rijver. de Graafschap
ook vertegenwoordigen op de Regio-
kamp. springen te Brummen .
Imke Woerts is naar indoor Gorssel ge-
weest op 12 januari en heeft een 1e
prijs behaald in de klasse B Cat. C met
Lady met 184 punten.

P a a r d e n s p o r t



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

Nordic Walking cursus voor
beginners in Ruurlo o.l.v. Gerlande
Gude v.a. donderdagmiddag 17 januari
13.30-15.00 uur en een cursus v.a. zater-
dagochtend 19 januari 9.00-10.30 uur.
Info: gerlandegude@hetnet.nl. Tel.:
0573-453354. Website: www.aero
bicdancecentreruurlo.nl (informatie:
lesrooster streetdance v.a. 4 jaar; spor-
tief wandelen; thai bo; latindanceaero-
bics; pilates; bodyshape (spierverster-
kende oefeningen) etc.)

Zondag 3 februari

VLOOIENMARKT

Sporth. Jebbink in Vorden

10-16 uur. Kraam

€ 22,50 (4x1,20m)

Gratis parkeren.

Adr. Jebbink 13, Vorden. 

Rean Evenm.: 06-51481527

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

VRIJDAGAVOND 1 FEBRUARI

plankenkoorts in de tent
playbackshow
Aanvang: 19.00 uur Toegang tot 1.40 m gratis, anders € 3,--

Aanvang: 20.30 uur ZATERDAGAVOND 2 FEBRUARI       Entree € 6,00

c a r n ava l s B A L
Muziek: ”BACHUS”

ZONDAG 3 FEBRUARI

kindercarnaval
14.30 uur: BALLONNENWEDSTRIJD met aansluitend OPTOCHT
vanaf de feesttent m.m.v. “DE SCHADDENSTEKKERS”
gevolgd door een DOLDWAZE KINDERMIDDAG
verzorgd door DE GROTE APEKOPSHOW

14.30 uur:  OUDERWETS CARNAVALSFEEST

met KAS BENDJEN Entree: € 8,--

en THE AVALANCHE

KRANENBURGS

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

in de feesttent

MET GRATIS TRAKTATIETOEGANG GRATIS

o
p

e
n

h
u

is
Open huis vrijdag 1 februari van 17.00 tot 21.30 uur

’t Beeckland Vorden

Christelijke scholengemeenschap 

voor voorbereidend middelbaar onderwijs (vmbo)

Onderwijslocaties:
onderbouw en avo-vakken Het Hoge 41, Vorden

bovenbouw (sectorvakken) Nieuwstad 49, Vorden

Programma Het Hoge: voorlichtingsrondes: algemeen, 

leerlingenzorg, didactiek, leertuin, leerlingenactiviteiten

Programma Nieuwstad: voorlichting werkplekken, 

sector Zorg en Welzijn, sector Economie, sector Groen

Nieuwe ontwikkelingen: oriëntatie op invoering paardenhouderij 

bij de sector Groen, invoering intersectoraal leren bij de sectoren 

Zorg/Welzijn en Economie

Het Hoge 41, Vorden

Nieuwstad 49, Vorden

Telefoon (0575) 55 11 55

E-mail: info@ulenhof.nl

Internet: www.ulenhof.nl

http://www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

blijft sinds ruim een jaar bij de

brak zij een heup.

k ze

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

W ssink: ‘Een paar meter van ons

de spoorlijn Zut-

j en

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

n Mennink) groeide op in de

l op jonge leef-
g

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer

WEEKBLAD

Nu ook op

internet!

Dus k
ijk sn

el op

www.contact.n
l

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

Donderdag 28 juni 2007
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV 

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 

en berichten is niet toegestaan

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

Deze week in de

Elna

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde
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WEB-PAPER De digitale krant!

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

cussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

doorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

Regio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

fundament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

Berkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

Lochem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

re er volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

De Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

plaatsen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

Dankzij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

ook nog weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

de Gelderse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

is er ook nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

en dansers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

clowns, vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

8 juli tot en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

lende groepen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

vijftig voorstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

iedere dag heeft zijn eigen programma. 
De programmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

aparte voorstellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

er zijn concerten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

muziektheater wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

ters, in het Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

saz of accordeonspelers.
Benchatheater is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

spektakulair. Er zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

er op andere plaatsen, met andere voorstellingen.

Er zijn heel veel nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

daan. Uit Australië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

gen. Belgen en Fransen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

Bosniërs en Surinamers.
De Achterhoek heeft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

en de bewoners. Het landschap is prachtig, de dorpen en steden

hebben nog veel karakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

zijn uitermate geschikt voor bijzondere voorstellingen.

Daarvan kunt U gaan genieten tijdens de Achterhoek Spek-

takel Toer 2007. En de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juli

Wij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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Donderdag 19 juli

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 

15.00 uur - 22.00 uur:

kermis

jaarmarkt met 12 oude ambachten

demonstratie brandweer

clown Henkie

demonstratie Caribische dansen

straattheater: acrobaten Li en Hong

’S AVONDS
feesttent Bakker: Mellow

De Herberg: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli

’S MORGENS 

Vordense weekmarkt

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 

kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS

kermis

kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UUR

dweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbak

springkussen

schminkstand

dartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir

Duo Savar

Karikaturist

Don Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom Pizzeria

Asya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant

Kerkepad
IJssalon  

Plaza
Food for all

De Rotonde Bistro

Rabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten 

zijn mogelijk dankzij de 

financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheid

in de plaatselijke horeca 

met natuurlijk live muziek

op donderdag, 

vrijdag en 

zaterdag.

Zomerfeesten

Vorden

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767
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In een sfeervolle ambiance, zaal de Ko-
rendrager, werd de jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie van de Vereniging Vrij-
willige Brandweer gehouden. Vele
(oud)leden, burgemeester Aalderink
en commandant Wesselink en hun
partners genoten van een gezellig sa-
menzijn.

De aanwezigen werden welkom gehe-
ten door postcommandant Wilger
Geurts die de beste wensen voor 2008
overbracht. Er was een recordaantal
meldingen in 2007 met vooral veel
vuur, maar door de hoge opkomst van
de vrijwillige brandweerlieden is alles
naar tevredenheid afgehandeld. “De
aanstaande ontwikkelingen zijn uit-
dagingen!”

Marcel Ratering en Paul Röttger van
Pepe Grillrestaurant waren de gasthe-
ren deze avond. Zij nodigden het ge-
zelschap uit voor de soep, waarna bur-
gemeester Aalderink het woord nam.
Namens het gemeentebestuur bracht
hij de beste wensen over. De samen-
werking van de Brandweer is belang-
rijk, zo maakte hij mee in de praktijk
bij de branden in het woonhuis in
Steenderen en de veeschuur in Toldijk
en het ongeval bij de pont. “Dan zie je
waar je mee bezig bent: oefenen en
trainen, iedereen heeft zijn taken.”
“Het steekt, de regels van Den Haag,”
aldus burgemeester Aalderink. “De
praktijk leert dat er ongenuanceerd
over wordt geschreven, schandalig. Ze
moeten ophouden over uitruktijden.”
Hij maakte een scherpe opmerking

over de uitruktijden van het (professi-
onele) ambulancepersoneel. Voor het
Cluster Achterhoek West is Jeroen
Wesselink de aangewezen persoon,
vindt de burgemeester. “Goed om te
weten dat de positie van de vrijwilliger
gegarandeerd is!”

Jeroen Wesselink citeerde Koningin
Beatrix, die sprak over “Gemeen-
schapszin”. Voor de Brandweer is het
zeker van toepassing. Het is gezellig,
maar de vrijwilligers willen ook iets
betekenen voor de gemeenschap, noa-
berschap. Hij vindt het goed dat burge-
meester Aalderink de vrijwilligers in
‘Den Haag’ onder de aandacht wil
brengen voor de besluitvorming. De
vier gemeenten van het Cluster Ach-
terhoek West zullen in 2010 als Brand-
weer een goed draaiende hoek van Ne-
derland vormen. En omdat de burge-
meester in zijn nieuwjaarstoespraak
over zichzelf sprak als commandant
van Bronckhorst, kreeg hij uit handen
van Jeroen Wesselink een bijbehoren-
de pet!

Rob Takkenkamp is 12 1/2 jaar bij de
Brandweer Post Steenderen in dienst.
Zijn brandweercarrière begon met het
volgen van veel cursussen, waarna hij
mee mocht tijdens uitrukken. Rob is
in 2003 bevorderd in de rang van on-
derbrandmeester en is een van de vas-
te bevelvoerders. Hij is voorzitter van
de personeelsvereniging. Hij kreeg een
oorkonde en een fraaie medaille opge-
speld door burgemeester Aalderink en
zijn vrouw Regina kreeg de bloemen.

De vrijwillige brandweermannen die
gedurende 2007 nieuwe diploma’s be-
haalden, werden een voor een naar vo-
ren gehaald en kregen hun papieren
uitgereikt door burgemeester Aalde-
rink. De partners kregen allemaal een
fraaie bos bloemen.

M. Langenhof: manschappen (100).
R.S. Kluit: manschappen (100). M. Wes-
terink: Pompbediener Brw 1e klasse
(203), Brandweerchauffeur certificaat
Zwaar (017), Brandweerchauffeur cer-
tificaat Zwaar (008) en Brandweer-
chauffeur diploma Zwaar (008). R. B. J.
Eugelink: Brandweerchauffeur certifi-
caat Zwaar (017), Brandweerchauffeur
certificaat Zwaar (008), Brandweer-
chauffeur diploma Zwaar (008), Pomp-
bediener Brw 1e klasse (203). H.J. Aal-
derink: Pompbediener Brw 1e klasse
(203). J.C. Dijkshoorn: certificaat Hbt
organisatie en leiding geven (301),
Hbt. Extra (033), certificaat Hbt Hulp-
verlening (305), Diploma hoofdbrand-
wacht (300). P.L. Willemsen: Hbt. Extra
(033). G.J. Memelink: Brandweerchauf-
feur certificaat verkeer (17). F.R.R.
Scheltens: Brandweerchauffeur certi-
ficaat verkeer (017), Brandweerchauf-
feur diploma Licht (007). J. Doorn-
bosch: Hbt. Extra (033), Sociale vaar-
digheden OBM (405), Materiaal OBM
(406). W. Beekman: Sociale vaardighe-
den OBM (405), Diploma OBM (400).
H.J.M. Lieverdink: Brandweer Instruc-
teur algemeen (001), Swedish Rescue
Services Agency - Raddnings Verket Re-
vinge (week training Centrum in Zwe-
den; Hier gaan alle bevel voerende van
Bronckhorst de komende drie jaar al-
lemaal een week naar toe).
Na alle speeches, de jubilaris en diplo-
ma-uitreikingen, sloot Wilger Geurts
het officiële gedeelte af, waarna een
ieder van het barbecuebuffet kon ge-
nieten.

Jubileumavond 2008 Vereniging Vrijwillige Brandweer

Diploma’s, een jubilaris en een barbecue

Bij Pepe Grillrestaurant in Baak werd op 12 januari de jaarlijkse feest-
avond gehouden voor (oud) leden van de vrijwillige brandweer en hun
partners. Een terugblik naar 2007 door postcommandant Wilger Geurts
en toespraken van burgemeester Henk Aalderink en commandant Jeroen
Wesselink ontbraken niet. Voor 12 1/2 jaar trouwe dienst werd Rob Takken-
kamp gehuldigd en vele diploma’s en certificaten werden uitgereikt.

Rob Takkenkamp is 12 1/2 jaar bij de Brandweer Post Steenderen in dienst.

Door bewuster te gaan leven kunnen
deze klachten afnemen of verdwijnen.
Maar welke voeding kan jouw klach-
ten doen afnemen of welke voedings-
supplementen kunnen jou helpen. Als
overgangsconsulente heb ik jaren al
vrouwen met succes advies gegeven.
Daarom heb ik de opleiding tot ortho-
moleculair therapeute gevolgd (na-
tuurgeneeskundige) om alle vrouwen
deskundig advies te kunnen geven.
Voor deze opleiding was voor mij een
basisopleiding als verpleegkundige en
big-registratie een voorwaarde.
Dus heb je hinder van bijvoorbeeld
huid-gewricht-maag-darm- menstrua-
tie of overgangsklachten of andere
klachten, bel mij dan voor een af-
spraak voor een consult. Als orthomo-
leculair therapeute ben ik aangeslo-
ten bij de beroepsorganisatie MBOG
welke door veel zorgverzekeraars ge-
heel of gedeeltelijk wordt vergoed.
Voor sommige verzekeraars is het vol-
doende dat ik big-geregistreerd ben

voor een vergoeding. Meer informatie
over orthomoleculaire geneeskunde
vind je op de website:www.mbog.nl 
Tijdens het consult van een uur verza-
mel ik gegevens over uw gezondheid,
als totale mens. Dit betekent dat er
niet uitvoerig wordt gekeken naar alle
klachten, maar ook naar de mogelijke
oorzaken. Hierbij kunt u denken aan:
de leefsituatie, voedingspatroon, aller-
gieën of intolerantie, leefgewoonten,
erfelijkheid en karakter. Bewust of on-
bewust kan dat uw gezondheid
belnvloeden. Met alle verkregen gege-
vens wordt een adviesplan opgesteld.
Meestal kunt u voedingsadviezen ver-
wachten en kunnen er een of meerde-
re voedingssupplementen worden ge-
adviseerd.
Als vrouwenconsulente informeer, ad-
viseer en help ik u op een deskundige
wijze. Indien noodzakelijk meet ik
ook uw bloeddruk, bloedsuiker, cho-
lesterol, lengte en gewicht. Informeer
bij uw zorgverzekaar over de vergoe-
ding.Valt vaak onder alternatieve ge-
neeswijze. Consultduur: 1uur. Con-
sultprijs: 53,00 euro. Opbeltijd: maan-
dag tot en met vrijdag tussen 9.00 en
17.00 uur.  Jose la Croix, Toverstraat 7,
7223 LN Baak. Tel. (0575) 56 03 81 of
(06) 25 51 40 67.

Voormalig overgangsconsulente, nu voor alle vrouwen

Vrouwenconsulente opent
vanaf 1 januari 2008 praktijk
Wat kan je zelf doen dat je leven
mooier en leuker kan zijn, als je je
daarvoor zelf inspant. Veel vrou-
wen geven aan dat ze hinder heb-
ben van lichamelijke of psychische
ongemakken.

In de afgelopen jaren heeft de com-
missie Vorming en Toerusting oe-
cumenische gesprekken georgani-
seerd over eucharistie en heilig
avondmaal, over rituelen bij ster-
ven en begraven, over bidden, over
de kerk en over het (gemengd) hu-
welijk. 

Deze grensoverschrijdende gesprek-
ken leidden tot inspirerende ontmoe-
tingen. In deze reeks organiseren wij
nu een gesprek tussen mensen die ge-
loven en mensen die niet geloven.
Hierbij denken wij aan jongeren en
ouderen die al langer met elkaar in ge-
sprek zijn (geweest) over God en ge-
loof, en die hierin onderling niet ver-
der komen. 

Dit gesprek kan om allerlei redenen
stranden. Misschien deel je het geloof
wel, maar je hebt een verschillende
houding tegenover de kerk. Of je bent
anders opgevoed. Of je hebt grote vra-
gen bij de manier waarop God deze
wereld zou leiden. Misschien kun je
het geloof in God niet rijmen met wat
je begrijpt van deze wereld. Misschien

mis je de warmte die je bij geloofsbele-
ving verwacht. Het is belangrijk dit ge-
sprek weer vlot te trekken. Anders
blijft het in de weg zitten. Dit oecume-
nisch gesprek in grotere kring kan hel-
pen beter zicht te krijgen op je eigen
vragen aan God, geloof en kerk. Hope-
lijk draagt het bij tot beter begrip van
de vragen die je met je naaste verbin-
den. 

In deze avonden luisteren wij actief
naar de moeilijkheden die de deelne-
mers hebben ervaren in hun onder-
ling gesprek, en wij proberen hoofd-
en bijzaken te onderscheiden. In de
tweede avond worden enkele onder-
werpen uitgewerkt, die op de eerste
avond op tafel komen. 

Deze gesprekken vinden plaats op
dinsdag 5 februari in het Leerhuys,
Zelhem, en op dinsdag 11 maart in het
Parochiecentrum te Keijenborg. 

De gespreksleider is ds C. van Dorp. U
kunt zich opgeven bij Paulien Maalde-
rink, tel. 0314- 64 13 08, graag vóór 25
januari aanstaande.

(On-)Geloofsgesprek

Vorming en Toerusting: 
Zelhem/Keijenborg

Het orkest heeft vanaf de zomervakan-
tie hard gerepeteerd, om een leuk en
gevarieerd programma ten gehore te
kunnen brengen. Zij zullen u deze
morgen mee nemen op een reis rond

de wereld. Ook de drumband o.l.v. Mi-
ke de Geest zal deze morgen acte de
présence geven. U wordt voor deze mu-
zikale zondagmorgen uitgenodigd.
Het concert begint om 11.30 uur. (zaal
open om 11.00; toegang gratis) Zowel
voor het orkest als de drumband zijn
nieuwe muzikanten van harte wel-
kom, dus kom eens luisteren op het
concert of anders op wekelijkse repeti-
tie op de donderdagavond vanaf 19.30
uur in Het Dorpscentrum in Vorden.

Nieuwjaarsconcert Concordia Vorden
Op zondag 20 januari a.s. houdt
muziekvereniging Concordia haar
jaarlijkse nieuwjaarsconcert in
Het Dorpscentrum in Vorden. Het
harmonieorkest staat onder lei-
ding van dirigent Berjan Morsink.

Enkele bestuursleden van de Stichting
vertoonden de dia’s die ze op hun reis
maakten. Hierdoor kregen de dames
van Passage Toldijk een indruk van de

mooie natuur en de projecten die op-
geknapt werden, zoals de ziekenhuis-
bedden van het Berkel paviljoen en
een schooltje waar schoolbanken uit

Hengelo in staan. In de bergdorpjes
boeren ze nog steeds als hier 50 jaar te-
rug. Er is nog veel armoede met name
onder de zigeuners, maar ook in de
steden.

Hulp is nog steeds hard nodig, want
geld dat via de E.U. beschikbaar komt,
wordt niet altijd doelmatig gebruikt. 

Op de dia’s waren grote verschillen te
zien: bouwvallige huisjes, luxe kerken
en overheidsgebouwen. In Sfinty Ghe-

orghe staat de houtfabriek van Gert
Buunk uit Zelhem, waar meubels en
houten vloeren gemaakt worden.
Daar hebben ongeveer 60 mensen uit
de omgeving hun werk.

Op het einde van de avond werd er een
collecte gehouden voor het Potsahuis.
Het opgehaalde bedrag, ongeveer 200
euro, zal worden verdubbeld door de
Wilde Ganzen, de Nationale Commis-
sie voor Internationale Samenwerking
en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) en

het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het Potsahuis is een monumentaal
huis, wat wordt omgebouwd tot een
tehuis voor zwaar gehandicapte kin-
deren. In 2008 wordt het huis officieel
geopend. Er is nog veel geld nodig,
want transport met goederen en kle-
ding kost 3000 euro.

Het was een boeiende en leerzame
avond, die werd afgesloten met een
mooi gedicht over Roemenië, geschre-
ven door Geert Holterveld.

Passage Toldijk

Dia’s over Roemenië
Zestien personen van de werkgroep van de Stichting Commissie Oost
Europa Hengelo (C.O.E.H.) reisden afgelopen zomer naar Roemenië af.
Ze waren benieuwd voor welk land en projecten ze zich wekelijks druk
maken met sorteren en inpakken van kleding en goederen. Allen genoten
van het mooie land en ze bezochten projecten in onder andere Ocna
Mures, Sfintu Gheorghe (Potsahuis) en Toplita. De door deze werkgroep
gemaakte dia’s werden op 7 januari 2008 in Den Bremer vertoond tijdens
de avond van Passage Toldijk.
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Lenie Suter komt oorspronkelijk uit
Diemen, heeft gewoond in Warnsveld,
kwam in 1984 naar de Achterhoek en
voelt zich thuis in Vorden. Ze volgde
de opleiding voor kleuterleidster, die
zij als zeer kunstzinnig ervaren heeft.
Want naast vakken als didactiek en
methodiek werd veel aandacht aan
creatieve vakken gegeven. De tekenle-
raar stimuleerde haar enorm om het
eigen gevoel creatief vast te leggen en
dat is altijd gebleven. “In mijn vrije
tijd was ik steeds bezig met kunst,
vormgeving en het inrichten van wo-
ningen.”

In 1996, na 20 jaar in het onderwijs te
hebben gewerkt, was het tijd voor wat
anders. Bij Polman Interieurs in Vor-
den vielen haar achtergrond in kunst,
architectuur en vormgeving allemaal
samen. “Ik maakte toen van mijn hob-
by mijn beroep.” Na de daar opgedane
ervaring als interieurontwerpster, sa-

men met de passie voor kunst en
vormgeving startte ze geWOON-
KUNST. “Ik wilde graag dat mensen in
hun eigen huis genieten van mooie
dingen,” motiveert ze deze stap. Een
woonadvies is een compleet plaatje,
inclusief een kleuradvies en een licht-
plan. Daarbij kan een kunstadvies
worden toegevoegd. De schilderijen
worden dan thuis op zicht opgehan-
gen om een goede keuze te kunnen
maken.

Lenie Suter volgde vele cursussen, zo-
als LO tekenen, kunstgeschiedenis, ar-
chitectuur en interieurontwerp. “Alles
is heel interessant, ik ben heel nieuws-
gierig en er is veel te leren over vorm-
geving,” motiveert ze. “Ik ga graag
naar het museum.”

Ze schildert al zo’n 12 jaar. “Het is al-
tijd weer spannend om op een wit
doek te beginnen,” vertelt ze. Deze

staan al klaar in het atelier. “Soms
gaat het vanzelf en soms is het een ge-
vecht en wordt laag over laag gezocht
naar een goed resultaat.” Ze werkt het
liefst met een paletmes en acrylverf op
grote doeken. Hierop kan ze snel kleu-
ren en lijnen aanbrengen. Haar bele-
ving, haar fascinatie voor de natuur
en muziek, haar indrukken tijdens
verre reizen maar ook dicht bij huis
komen terug in haar werk. 

“Abstracte kunst heeft mijn voorkeur,”
legt ze uit. “De natuur geeft me
ideeën, maar je ziet ze niet terug in
het werk. Ik vertaal mijn indrukken in
schilderijen niet letterlijk en het schil-
derij bepaalt niet wat er te zien is. Er
blijft ruimte over voor de fantasie en
persoonlijke associaties.” Ze wordt ge-
stimuleerd door schilders van abstrac-
te kunst, bijvoorbeeld door Kirchner,
Arti Grimm, Yon Nicolas en Jeroen
Krabbé.

Ze exposeerde bij A&M ImpacT (2004),
bij Voorhuis Design (2005) beide in
Doetinchem en bij Kroonenburg Wo-
nen in Naarden (2006). Tijdens exposi-
ties geniet ze altijd weer van de reac-
ties van bezoekers en de leuke ge-
sprekken. Haar eigen huis is tijdens de
KunstZondagVorden, die vier keer per
jaar wordt gehouden, als expositie-
ruimte ingericht. Deelnemende gale-
ries en ateliers in Vorden zijn dan ge-
opend voor publiek. “Dit jaar was er
erg veel belangstelling voor,” vindt Le-
nie. 

De eerste cursus ‘Hoe richt ik mijn
huis in’ was een groot succes. Deelne-
mers leerden hun woning als com-
pleet plaatje te zien, waarin kunst iets
kan toevoegen. ”Je moet het ook dur-
ven om een kunstwerk te kiezen,” ver-
telt Lenie. “De reacties van de mensen
zijn achteraf tot hun eigen verbazing
positief. Ze vertellen dan hoeveel leu-
ke reacties er op een schilderij kwa-
men.”
Binnenkort start een nieuwe cursus,
met daarnaast een vervolg voor de
gelnteresseerden die de eerste cursus
al achter de rug hebben en nog meer
willen leren. “Kunst moet laagdrempe-
lig zijn en niet alleen in galerieën of
musea te bekijken,” vindt ze. “Het kan
ook in de eigen woonomgeving!”

Tijdens de Kunst10Daagse zullen nieu-
we werken worden getoond in haar
atelier aan huis.
Daarnaast houdt zij dinsdag 29 april
2008 een Workshop ‘Wonen met
kunst’. Hierover is meer informatie te
vinden op haar website.

Lenie Suter, geWOONKUNST, 
Nieuwstad 8, 7251 AH Vorden, tele-
foon (0575) 553223, (06) 12165798,
www.gewoonkunst.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Lenie Suter geWOONKUNST

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. Lenie Suter van geWOONKUNST uit Vorden is een van de nieu-
we deelnemers. Zij heeft tijdens de Kunst10Daagse open atelier, waar haar
schilderijen te zien zijn. Daarnaast heeft zij in het Randprogramma een
workshop ‘Wonen met Kunst’.

Het werk ‘Pacific Rim’ van Lenie Suter.

Jacquelien Koopman, binnenhuisar-
chitect en opruimcoach, verzorgt de
cursus 'interieurontwerpen' waarbij u
een compleet plan maakt voor de in-
richting van uw eigen huis. 
Deze cursus bestaat uit maar liefst 12
lessen, zodat u alle tijd krijgt om de
fijne kneepjes van het ontwerpen te
leren kennen. U leert wat er komt kij-
ken bij het bereiken van een mooie,
ruimtelijke indeling en u leert uw ei-
gen keuzes te maken voor meubile-
ring, kleuren en materialen. Naast het
zoeken naar ruimte, licht, rust en sfeer
leert u hoe u al uw spullen mooi en
praktisch kunt opbergen, en hoe u een
goed verlichtingsplan kunt maken. 
De cursus is prima geschikt voor men-
sen die al jarenlang hetzelfde huis be-
wonen en zonder al te grote ingrepen
willen weten welke verrassend nieuwe
mogelijkheden er voor hun zijn. Maar
natuurlijk is deze leergang ook heel
geschikt voor iedereen die wil gaan
(ver)bouwen, omdat een nieuwe keu-
ken uitzoeken of een serre aanbou-
wen heel leuk kan zijn, maar ook voor
heel wat hoofdbrekens kan zorgen.
Waar moet je beginnen, wat past bij el-
kaar en wat past er eigenlijk het beste
bij het huis? Tijdens de cursus zet u al-
les op een rijtje en leert u uw wensen
duidelijk te formuleren, zodat u stap
voor stap het inrichtingsplan op-
bouwt waar u zich goed bij voelt, om-
dat het precies bij u en bij uw huis
past. Door haar vakkennis en jarenlan-
ge ervaring kan Jacquelien Koopman
u behoeden voor kostbare ontwerp-
fouten of vergissingen. Uitdaging
blijft het om met een beperkt budget
toch mooie resultaten te bereiken.
Maar deze cursus is vooral ook leuk
voor die mensen die het wonen zelf
als creatieve uitdaging zien en het fijn
vinden om zich daar verder in te ont-
wikkelen. Juist daarom is het ook pret-
tig dat er alle mogelijkheid is om met
elkaar mee te denken. Dat kan omdat
er uitsluitend in kleine cursusgroep-
jes van 4 à 5 personen gewerkt wordt.

Het doel van de cursus 'ruimte maken'
is om thuis meer ruimte, rust, tijd en
overzicht te krijgen. Thuis is de plek
waar we graag tot rust willen komen
en ontspannen. We willen er zeker
geen ruzie krijgen over zoekgeraakte
spullen of andermans rommel. Maar
soms is de werkelijkheid anders. Heeft
u overal stapels papieren liggen die u
nog een keer moet ordenen? Raakt u
gefrustreerd omdat er nog steeds on-
uitgepakte verhuisdozen op een over-
volle zolder staan? En slaat de paniek
soms toe omdat u belangrijke spullen
nergens meer kunt terugvinden? Zou
u wel willen gaan opruimen, maar
heeft u geen idee waar te beginnen?
Dan is de cursus 'ruimte maken' een
aanrader. Het goede nieuws is name-
lijk dat je voor opruimen en organise-
ren geen speciaal talent hoeft te heb-
ben. Het is een vaardigheid die ieder-
een kan aanleren. Een klein, inspire-
rend, zetje kan soms genoeg zijn om
daarvoor in beweging te komen.
Vaak is er een achterliggende reden
voor achterstallige opruimklussen.
Ziekte, verlies, en andere verdrietige
omstandigheden kunnen er de oor-
zaak van zijn dat mensen een tijdlang
niet aan het ordenen van hun woon-
omgeving toe komen. Ook komt het
voor dat men met allerlei spullen zo
emotioneel verbonden is dat het te
moeilijk is om er zomaar afscheid van
te nemen. Alleen al het verhaal rond
die spullen vertellen, opschrijven of ze
fotograferen kan dan genoeg zijn om

het los te laten, en opgelucht verder te
gaan. Makkelijk is het nooit, maar een
goed begin is het halve werk. Door
met een schone lei te beginnen en al-
lerlei verlammende, overbodige bal-
last weg te werken kan er ruimte ge-
schapen worden voor nieuwe kansen
en ontwikkelingen. Stap voor stap.

Aan bod komen de volgende onder-
werpen: wat is rommel, bewaren of
wegdoen, logisch opbergen, goede op-
ruimgewoontes, systeem in de admi-
nistratie, weerstanden en valkuilen,
rommelige huisgenoten, energievre-
ters en tijdspaarders, plezieriger een-
voudig leven, mooie en praktische op-
bergoplossingen. U krijgt afwisselen-
de huiswerkopdrachten, handige tips
en inspiratie om goed te leren orde-
nen en organiseren. Zo gaat u tijd over
houden voor die dingen die u
graag/liever doet, en waar u juist ener-
gie van krijgt. De cursus bestaat uit 6
lessen, steeds om de 14 dagen, zodat u
alle gelegenheid heeft om het geleer-
de thuis direct in de praktijk te gaan
brengen.
Zou u nu eindelijk willen weten waar
al uw geld blijft en hoe u er zo veel mo-
gelijk plezier van heeft? Dan is de cur-
sus 'creatief met geld' een optie. 
Heeft u na de dure decembermaand
het ellendige gevoel dat uw geld met
bakken de deur uitvliegt? En u heeft
geen idee waarheen? In deze cursus
krijgt u het antwoord, want u maakt
al uw inkomsten en uitgaven inzichte-
lijk. Zo ontstaat uw financiÎle zelfpor-
tret. U krijgt in de gaten welke beste-
dingspatronen zijn ingesleten en hoe
u die zou kunnen doorbreken. U gaat
uw geld meer bewust besteden. Daar-
voor is het belangrijk om te ontdek-
ken wat uw echte verlangens zijn. Ook
bekijken we welke mogelijkheden er
zijn meer geld te laten binnenstromen
om uw wensen te vervullen. Vanzelf-
sprekend krijgt u slimme bespaartips
en leert u hoe u een sport kunt maken
van bezuinigen. Mogelijke misverstan-
den over besparen zullen uit de weg
worden geruimd : met besparen hoeft
u uzelf niets tekort te doen, besparen
is niet moeilijk, besparen hoeft niet
veel tijd te kosten, besparen zet Ècht
zoden aan de dijk en besparen kan
juist heel inspirerend en avontuurlijk
zijn. U kunt uw geld maar één keer
uitgeven en het is fijn om dat met alle
plezier uit te geven aan datgene waar
u het graag aan besteedt. 

Om meer grip op uw portemonnee te
krijgen is het belangrijk dat u leert om
een goedwerkende administratie op te
zetten en een kloppende begroting te
maken. Uw financiÎle zaken op orde
brengen en zonodig een veilige buffer
opbouwen zal u het prettige gevoel be-
zorgen steeds over voldoende geld te
kunnen beschikken. U zult ruimte en
rust gaan ervaren die in deze hecti-
sche tijd weldadig aan zal voelen. Het
zal eenvoudiger worden om die beslis-
singen te nemen die bij uw situatie
passen. Als u meer plezier wilt beleven
aan uw geld en de kracht van uw crea-
tiviteit daarvoor in wilt leren zetten,
dan bent u van harte welkom om mee
te doen aan deze cursus. De cursus-
groep wordt met maximaal 6 deelne-
mers bewust klein gehouden om een
veilige sfeer te waarborgen met veel
persoonlijke aandacht. De cursus be-
staat uit 6 lessen die steeds om de 2
weken plaats hebben, zodat u alle ge-
legenheid heeft om met de steeds wis-
selende huiswerkopdrachten thuis
aan de slag te gaan.

Cursus tijden en data zullen in overleg
worden vastgesteld. Voor elk van deze
3 cursussen kunt u voor meer infor-
matie bellen met Jacquelien Koopman
tel.nr. 0575 513426 of haar website
bezoeken: www.burobinnenkant.nl

Fijn wonen, een opgeruimd huis
en geld overhouden!
Dat ligt allemaal binnen uw be-
reik, omdat buro Binnenkant in ja-
nuari 3 cursussen start: U kunt kie-
zen uit de cursussen: 'interieuron-
twerpen', 'ruimte maken' en 'crea-
tief met geld'.

Op de parochieavond van St. Jan de
Doper, die wordt gehouden op woens-
dag 30 januari, komt pastoraal werker
de heer Van Kranenburg spreken over

het parochieverband Graafschap-Zut-
phen. Er is gelegenheid vragen te stel-
len. De aanvang is om 20.00 uur in
zaal Winkelman te Keijenborg.

Parochieavond St. Jan de Doper

GEZONDHEID IS MEER DAN
NIET ZIEK ZIJN!
Vaak hoort Jerna dat mensen zichzelf
"gezond" noemen, als dat ter sprake
komt. Maar… tijdens een gesprek
blijkt dan vaak dat er allerlei vage
klachten zijn bijv. energiedips, hier of
daar pijntjes, maag of darmen niet
helemaal op orde enz. enz. Het blijkt
uit wetenschappelijk onderzoek dat
70 % van alle klachten een relatie
met voeding heeft! Daarom is Jerna
ook superenthousiast over haar voe-
dingsadviesburo omdat ze daarmee
daadwerkelijk aan de oorzaak van de
diverse voedingsgerelateerde klach-
ten werkt. De vage klachten zijn ei-
genlijk kleine "alarmsignalen" en Jer-
na nodigt bij deze dan ook iedereen
uit die hier eens naar wil kijken c.q.
er daadwerkelijk iets aan wil doen. 

AFSLANKEN IS MEER DAN ALLEEN
NAAR JE GEWICHT KIJKEN!
Praktisch iedereen is na de feestda-
gen aan het "lijnen". Jerna houdt zich
bezig met verantwoord afslanken op
een gezonde manier. Dat is heel wat
anders dan "lijnen"… Als je namelijk
gewicht verliest, dan verlies je ook
vocht en dat moet natuurlijk ook.
Maar, het is nog veel belangrijker -
ook voor je gezondheid - om vet te
verbranden, ervoor te zorgen dat je
een gezond vetpercentage krijgt. 

Je vetpercentage is de graadmeter
voor je gezondheid! Je gewicht op
zich zegt niet zoveel daarover, want
je vetpercentage kan te hoog of te
laag zijn, waardoor je een gezond-
heidsrisico loopt, zelfs als je een ge-
zond gewicht hebt. 

Daarom biedt Jerna iedereen een gra-
tis lichaamsanalyse aan en geeft
daarbij ook informatie over gezond
afslanken met een persoonlijk plan
van aanpak en gratis begeleiding. Bel
voor een afspraak voor deze gratis ge-
zondheidscheck.

Er zijn vele wegen die naar Rome lei-
den en zo ook biedt Voedingsadvies-
buro Vital Care meerdere mogelijkhe-
den om uw gezondheid te verbete-
ren, een fitter leven te creeëren en…
uw gewicht BLIJVEND ONDER CON-
TROLE te krijgen. 

Er is verschil tussen gezond eten en
dagelijks al je voedingsstoffen binnen
krijgen en dat laatste, daar gaat het
volgens Jerna om. Want ons huidige
voedsel bevat te weinig essentiële voe-
dingsstoffen, te veel calorieën en vet
en relatief veel te veel koolhydraten.

MEER WETEN? 
Maak een afspraak: 0575 - 46 32 05

Fabels en feiten over gezondheid en afslanken
Het is al weer wat jaren dat Jerna Bruggink haar voedingsadviesburo
heeft en aangezien bijna iedereen in Nederland in zijn/haar goede voor-
nemens "gezondheid" heeft opgenomen, vindt ze het leuk om uit haar
eigen ervaring en praktijk hierover e.e.a. te mogen vertellen.
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Maar terug naar het optreden op 19 ja-
nuari: Op zoek naar West-Afrikaanse
muziek en orkesten, kom je overal de
naam Zou Diarra tegen.

In vrijwel elke band in Nederland
wordt hij gevraagd vanwege zijn enor-
me veelzijdigheid. Hij vertelt: ''Ik heb
een droom gerealiseerd. Toen ik klein
was, kregen we geconserveerde melk
uit Nederland. Op het conservenblik
stond een melkmeisje op klompen,
een koe, water, molen en groen gras. 

Ik was zo verliefd op dat blikje….. Wat
wilde ik graag naar dat land…... Mijn
vader lachte me uit en zei: ''daar kun-
nen donkere mensen niet leven''. Maar
ik was vastberaden en hing het blikje
boven mijn bed. Mijn moeder was hel-
derziend. 

Eerder bekeek zij de toekomst in het
water, later in een spiegel. Al voor
mijn geboorte wist ze dat ik een
jongen was en dat ik niet bij haar zou
blijven: ik zou naar de blanken gaan.
Met die wetenschap groeide ik op, al
wist ik de weg niet, die ik zou afleg-
gen. 

Ik werd geboren in Mali in een griot-
familie. In Mali bestaat een kastensys-
teem. Een griot heeft het alleenrecht
om muziek te maken en verhalen te
vertellen. Hij is een wandelend ge-
schiedenisboek en geeft zingend oude
histories, maar ook familiestambo-
men door aan het volk. Mijn vader was
een bekende griot. Als er iets belang-
rijks te vertellen was, trok hij met zijn

talking drum door het dorp en speel-
de 'Kom naar buiten'. De mensen wis-
ten dat ze dan moesten komen luiste-
ren. Zo speelde hij tijdens begrafenis-
sen hele verhalen op de balafoon, een
houten xylofoon. De aanwezigen be-
grepen dit en vertelden de boodschap
door aan de thuisblijvers. 

Iedereen kon de klanken van de bala-
foon vertalen in spraak, men was er-
mee opgegroeid. Ook tijdens bijeen-
komsten, waar vissers en jagers elkaar
verhalen vertellen, speelde mijn va-
der, bijvoorbeeld op de ngoni, een 1-
snarige gitaar. Ik was erbij vanaf mijn
vroegste jeugd, en het is een deel van
mezelf geworden. 

Zoumana Diarra (Mali 1960) stamt dus
uit een familie van "griots". De kaste
van griots staat hoog aangeschreven
bij het hof in Mali. Een griot moet lie-
deren kunnen zingen voor volk en ko-
ning, hij moet (historische) verhalen
kunnen vertellen en hij moet alles
afweten van de aanwezigen en hun
familierelaties. De opleiding is zwaar. 

Zoumana heeft die opleiding gedaan
en staat nu als griot bekend. Hij speelt
virtuoos op gitaar, kora en n'goni en
speelt verder nog balafoon, djembé en
saxofoon.

Hij begon in de jaren '80 elementen
uit jazz, salsa en R&B in zijn spel mee
te nemen. Hij speelde in inmiddels le-
gendarische orkesten als Alfa Blondys
reggeaband Dafrasta, Railband de Ba-
mako, Super Biton de Segou, Super

Djatta, en met Salif Keita. Vanaf 1990
woont hij in Nederland. Hij speelde
met o.a Stef Bos, Female Factory,
Trijntje Oosterhuis, Leoni Jansen,
Made in Holland en nu met o.a. Five
Great Guitars, Benkadi International,
AfroJazzJam, Kintaki, Michael Baird's
African Abstractions. Hij geeft daar-
naast workshops en bouwt instrumen-
ten zoals onlangs een chromatisch
gestemde 42-snarige kora (voor zover
bekend de eerste op aarde).

Zoumana begint het programma op
19 januari met een sologedeelte waar-
in hij op de kora, een 44-snarige Afri-
kaanse harp, balafoon en gitaar West-
Afrikaanse klanken laat horen. Daar-
na brengen Hanneke en Zou een geza-
menlijk lyrisch muziek- en poëziepro-
gramma, waarin zij gedichten vertol-
ken van onder andere Herman Gorter.
M. Vasalis, Willem Wilmink, C.O. Jelle-
ma, Ed Hoornik en Hans ten Berge.
Zoumana begeleidt Hanneke op gi-
taar, n'goni, balafoon en kora. 

Hanneke is een veelzijdig zangeres en
theatermaakster.Zij speelde en zong
zowel Brecht als Annie MG Schmidt,
maar ook jazz, middeleeuwse en lich-
te muziek. Dit altijd op haar manier:
intens, lyrisch en warm. 

Locatie: Kulturhus, Nieuweweg 5 te
Ruurlo. Datum 19 januari 2008. Aan-
vang: 20.00 uur. 

Kaarten zijn te verkrijgen tegen contan-
te betaling bij Groot Jebbink, bloemen-
winkel en Alex schoenmode, beide in
de Dorpsstraat te Ruurlo, via kunst-
kring-ruurlo@hetnet.nl en vanaf een
uur voor aanvang van de voorstelling. 

Meer informatie: 0573-452268 
en www.kunstkringruurlo.nl /
www.zoudiarra.com / www.vinxs.nl

Zoumana Diarra op 19 januari in het Kulturhus in Ruurlo

Voorproefje van het kasteeltuinconcert 2008

Op zaterdag 19 januari komt de bekende kora speler Zoumana Diarra,
naar het Kulturhus. Hij brengt een lyrisch muziek- en poëzieprogramma
met de zangeres en theatermaakster Hanneke Evink. Dit evenement is
cultureel bijzonder, maar is ook een prelude op het festival rond West-
Afrikaanse en Kaap-Verdische muziek, dat op 14 augustus 2008 wordt ge-
organiseerd in de kasteeltuin van Huize Ruurlo.

Na enige tijd namen steeds 40 - 50 ou-
deren deel aan deze soos, waaronder
ook mensen die vroeger in Varssel of
Veldhoek hadden gewoond en nu
i.v.m. hun gevorderde leeftijd verblij-
ven in Hengelo, Ruurlo of Zelhem,
bijv. in een zorgcentrum. 

Door de 5 dames worden voor de bij-
eenkomsten allerlei activiteiten geor-
ganiseerd, zoals lezingen, zang en mu-
ziek (soms met dansen) en vertellers
van verhalen. Eenmaal per jaar wordt
ook een bingo gehouden en in de zo-

mer wordt een busreis georganiseerd,
waarbij een bezoek wordt gebracht
aan verschillende bezienswaardighe-
den. Hoofddoel van al deze activitei-
ten is het creëren van onderlinge ge-
zelligheid.

Tonny Woerts, die 18 jaar lang als
voorzitter heeft gefungeerd, is per 1 ja-
nuari 2008 als zodanig afgetreden
i.v.m. andere drukke bezigheden. 

Onlangs is op hartelijke wijze afscheid
van haar genomen. De heer Wim
Klein Winkel heeft zich bereid ver-
klaard thans het voorzitterschap op
zich te nemen. Nieuwe deelnemers
aan onze soosbijeenkomsten zijn van
harte welkom. Voor inlichtingen kunt
u bellen met Wim Klein Winkel, tel.
0575467247 of met Rikie Zonnenberg,
tel. 0573-461225.

Ouderensoos Varssel-Veldhoek
In januari 1990 werd door 5 dames
uit Veldhoek en omgeving een ou-
derensoos opgericht. Op de derde
donderdag van elke maand wordt
een bijeenkomst gehouden in een
zaal van het Sportcomplex De Veld-
hoek.

Op 17 en 18 mei zullen de concerten
worden uitgevoerd. Op het program-
ma staan stukken als Otcenas (Onze
Vader) van Janacek, drie Psalmen van
Kreek, Laudes organi van Kodaly, To-
tus Tuus (Geheel de Uwe) van Gorecki
en Triodion van Arvo Pärt. Een aantal
van deze liederen worden à capella
uitgevoerd. De stukken van Kodaly en
Janacek zullen begeleid worden door
orgel en harp. Voor dit project kan het
koor nog een aantal alten, tenoren en

bassen gebruiken. Iedereen die over
een goede stem beschikt en enige ken-
nis van bladmuziek heeft, wordt uit-
genodigd om zich aan te melden bij
Marieke Mulder Tel: 0575-525500. Col-
legium Vocale Zutphen is een ge-
mengd koor dat bestaat sinds 1989 en
heeft zo'n 30 leden.. Vanaf 2003 ligt de
muzikale leiding bij Saskia Regtering.
Met haar energieke stijl en zangpeda-
gogische kwaliteiten stuurt ze het
koor op haar koers van 'kwaliteit en

ambitie'.  In 2005 heeft CVZ werken
van Schütz, Charpentier, Mendels-
sohn en Vivaldi ten gehore gebracht.
In 2006 werd een programma met Ko-
ninklijke koormuziek uitgevoerd met
werken van Händel en Purcell. In april
van dit jaar voerde het koor een zowel
romantisch als modern concert uit
met liederen van Brahms en Barber.
En in december werd een kerstconcert
geheel in Engelse sfeer gebracht met
componisten als Byrd, Britten, Laurid-
sen en Vaughan Williams. 
De wekelijkse zangrepetitie wordt op
donderdagavond gehouden van 20.00
tot 22.15 uur in de Martinuskerk te
Warnsveld.

Oproep aan zangers voor project CVZ
Na het succesvolle English Christmasconcert dat Collegium Vocale Zut-
phen op 15 december gaf in de overvolle Martinuskerk van Warnsveld, zet
het koor nu in op een uitvoering van twintigste-eeuwse Oost-Europese re-
ligieuze muziek.

Mevrouw Willemien Eelderink uit Zel-
hem zal meewerken aan het program-
ma van maandag 21 januari. Op
maandag 28 januari zal er een bijdra-
ge te horen zijn van mevrouw. Henny

Peelen-Wenneke uit Hengelo. Pater
Vesseur van de abdij Slangenburg zal
op maandag 4 februari een overden-
king houden. Het programma 'De Mu-
zikale Ontmoeting' wordt iedere
maandagavond tussen 19.00 en 20.00
uur uitgezonden via Radio Ideaal. Van
20.00 tot 20.30 uur kunnen muzikale
verzoekjes voor het programma wor-
den aangevraagd via het telefoonnr.
(0314) 62 40 02.

Kerk en Radio
In het interkerkelijke programma
'De Muzikale Ontmoeting' bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

Naast de jaarverslagen van secretaris
en penningmeester zal de familie Bos-
man en de heer Bekman ons dia's la-
ten zien van een vroegere reis naar Su-
botica in Joego-Slavië, door een aantal
leden vanuit de Hervormde gemeente
te Vorden. Deze reis vond plaats in sep-
tember 1977 nog voor het vallen van
de muur.

Daarna vindt de gebruikelijke koffie-
maaltijd in het Dorpscentrum plaats.
Hiervoor moet u zich bij één van de be-
stuursleden opgeven uiterlijk 16 ja-
nuari (tel. 55 25 65).

In januari staan we ook stil bij het feit
dat de PCOB-afdeling 20 jaar bestaat;
dit wordt echter gevierd in de bijeen-
komst op 28 februari a.s. Hierover
volgt nader bericht.

Begin het nieuwe jaar goed en woon
deze bijeenkomst bij! Belangstellen-
den zijn uiteraard van harte welkom.

Jaarvergadering PCOB Vorden
In het nieuwe jaar 2008 starten we
met onze Jaarvergadering op don-
derdag 24 januari 2008 te 14.30 uur
in "'t Stampertje" (Dorpscentrum)
te Vorden.

Om 9.45 u. geeft jongerenkoor RE-
BORN de aftrap voor een prachtige
zogenaamde "DORCAS"-dienst. Zij
zingen tot 10.15 u., waarna Ruud van
Eijle (directeur DORCAS) en Gerald
Troost het stokje overnemen en met
"hun" dienst beginnen. Een dienst die

in het teken zal staan van de allerarm-
sten in deze wereld. Een dienst die ei-
gentijds is, omdat er zeer afwisselend
gebruik zal worden gemaakt van bv.
filmbeelden, fotomateriaal, solozang
en samenzang.

De liederen in de dienst worden bege-
leidt op gitaar en elektrische piano en
de teksten worden geprojecteerd.
Gerald Troost verzorgt de solozang en
Ruud zal de dienst verder vorm geven.
Schrijf de datum alvast in uw agenda
en laat de allerarmsten niet in de kou
staan. Iedereen is van harte welkom.
P.S. Er is een kindernevendienst!

3 februari optreden in Wichmond

Gerald Troost stemt zijn gitaar alvast
In Wichmond kunnen ze bijna niet
wachten tot het zondag 3 februari
9.45 uru. is. Dan wordt verwacht
dat uit de hele omtrek veel mensen
zullen afreizen naar de Hervormde
Kerk van Wichmond. Veel jonge-
ren, maar in ieder geval ook veel
ouderen die jong van hart zijn.

Een ware happening voor de jongste
jeugd van heel Drempt.'S Avonds net
na de warme hap (patat) even de been-
tjes strekken. Ook voor de mama's en
de papa's is het even lekker om even
de beentjes te strekken en om een fris-
se neus te halen, bovendien er is cho-
comel, maar ook glühwein. 

Zoals elk jaar zijn er fakkels, vuurkor-
ven, chocomel en lampionnen. Uiter-
aard zijn er voldoende lampionnen
aanwezig. Natuurlijk komt er  weer
een speciale gast, om de boel op te vro-

lijken. Wie dat is, dat is altijd tot het
laatst een geheim. 

Dit jaar wordt de lampionnenoptocht
georganiseerd in Achter - Drempt.  Op
27 januari wordt de tocht gehouden.
Het verzamelen is om 17.30 uur achter
de St. Willibrordus school, te Achter-
Drempt. Om 18.00 starten we dan met
de tocht.

De tocht zal door Achter-Drempt gaan
onder muzikale begeleiding. Dus
komt allen op 27 januari en dan ma-
ken we er weer een sfeervolle tocht
van. Bij twijfel of de tocht al dan niet
gelopen wordt, kunt u op 27 januari
vanaf 16.45 bellen naar nummer 06
22285357. Bij afgelasting, kan u dat
een ritje naar de school besparen.

Lampionnen optocht Drempt
Op zondag 27 januari organiseert
het Oranje Comité Drempt weer de
jaarlijkse lampionnen optocht. De
Lampionnen Optocht wordt dit
jaar in Achter - Drempt gehouden.



www.plus.nl

03Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.  *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Openingstijden:
maandag - woensdag 8.00 - 20.00
donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00
zaterdag 8.00 - 20.00 Wat een verschil.

weekendpakkers
Weekendvoordeel Geldig van donderdag 17 t/m zaterdag 19 januari 2008

PLUS
Rundergehakt
Voordeelverpakking
Kilo
NORMAAL 3.99

2.79
kilo

Conde de Albeta 
Campo de Borja tinto*
Heerlijke blend van Garnacha en Tempranillo 
druif uit Campo de Borja (Spanje)
2 flessen à 750 ml
ELDERS 7.98 Nú 3.99

++
2 halen
1betalen

PLUS
Sukadelappen
Kilo
NORMAAL 10.48

7.98
kilo

Pepsi
Sisi
7-Up
Diverse smaken
4 flessen à 150 cl naar keuze
ELDERS 4.68-4.76

2.99
4 flessen

PLUS
Hutspot
Zak 500 gram
NORMAAL 1.19

0.59
500 gram

PLUS
Grof volkoren
Heel
NORMAAL 1.29

0.99

PLUS
Klaverland kaas 35+
Jong belegen of belegen
Vers van het mes, aan het stuk
500 gram
NORMAAL 5.25-5.75

3.99
500 gram

PLUS
Rundergehakt
Voordeelverpakking
Kilo
NORMAAL 3.99

2.79
kilo

Sunil
Wasmiddel
Diverse varianten 
Pak 5184 gram of flacon 5 liter
ELDERS 14.98 Nú 7.49

50%
KORTING

OP = OP

Conde de Albeta 
Campo de Borja tinto*
Heerlijke blend van Garnacha en Tempranillo 
druif uit Campo de Borja (Spanje)
2 flessen à 750 ml
ELDERS 7.98 Nú 3.99

++
2 halen
1betalen

PLUS
Slagersachterham
Vers voor u gesneden
150 gram
NORMAAL 2.63

1.49
150 gram

PLUS
Perssinaasappelen
Net 2 kilo

1.49
2 kiloWU

WU

Verzamel alle kaartjes in 
het unieke spelersalbum.

*Zie de actievoorwaarden in de winkel.

U betaalt nu
slechts €1,49  bij
besteding van €25,-
aan boodschappen*.

1.49*

3.99

Vers voor u gesneden
100 gram
ELDERS 1.89-1.99

Rosbief
Naturel of peper 1.39

100 gram

Om zelf thuis af te bakken
Zak 8 stuks
NORMAAL 1.29

PLUS
Kaiserbroodjes 0.99

8 stuks



Gld.nieuws
Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

Het alcoholgebruik neemt nog steeds toe. De aanpak van 
drankgebruik is hard nodig.

Arnhem-Winterswijk nu drukste regionale spoorlijn 

'Waar is hier de wc?' 
door Christien Visser

Zo te zien heeft zij ook de trein naar 

Winterswijk gemist, de Chinese vrouw 

met twee kinderen op het perron bij 

spoor 8 op station Arnhem. Als ik te-

rugkom van de stationshal spelen de 

kinderen tikkertje en zij tuurt naar het 

bord. Gelukkig komt de volgende trein al 

tien minuten voor vertrek binnenrijden 

en stroomt de trein meteen vol. Tegen-

over mij komt een jongen zitten wiens 

telefoon al bij het instappen hinderlijk 

hard afgaat. Omdat hij zelf nog het 

meeste schrikt en met vuurrood hoofd 

opneemt, pas ik mijn geërgerde blik aan. 

Wie de volle coupé op deze gewone za-

terdagochtend overziet, kan zich haast 

niet voorstellen dat deze spoorlijn zich 

nog maar enkele jaren geleden in de 

gevarenzone bevond. Eind jaren negen-

tig wilde de NS de lijn opheffen. Nu is 

deze als eerste regionale spoorlijn door 

de provincie Gelderland en de stadregio 

Arnhem-Nijmegen aanbesteed. Sinds 

die tijd verzorgt vervoerder Syntus deze 

spoorlijn en het aanvullende busvervoer 

in de regio. Het leidde tot een ongeken-

de groei van reizigers en daardoor zelfs 

tot capaciteitsproblemen. 

Provinciemedewerker Johan Leferink 

vertelt dat er op een gemiddelde werk-

dag 20.000 reizigers zijn en dat de lijn 

daarmee het drukst bereden regionale 

spoor van Nederland is. “We lopen 

hiermee tegen de grenzen van de infra-

structuur aan. We investeren fors om de 

problemen te verhelpen. Naast de verbe-

tering van seinen en wissels installeren 

we in de loop van dit jaar een nieuw 

detectiesysteem, zodat er meer treinen 

veilig op het spoor kunnen rijden. Ook 

komt er een stukje ‘inhaalspoor’ bij 

Doetinchem de Huet. De provincie en 

de regio Achterhoek en stadregio Arn-

hem-Nijmegen dragen samen bijna vijf 

miljoen euro bij aan een pakket maatre-

gelen van tien miljoen euro.”

Volgens Leferink is dat niet alles, want 

de provincie stelt ook twee miljoen 

euro beschikbaar om de veiligheid te 

verbeteren. “Het aantal ongevallen valt 

gelukkig wel mee maar overwegen zijn 

storingsgevoelig en 104 overgangen op 

een traject van 60 kilometer is te veel. 

We zijn wel heel zorgvuldig met de be-

langen van omwonenden en fi etsers.” 

Leferink vertelt dat de sociale veiligheid 

van de lijn al sterk verbeterd is door een 

samenwerkproject met politie, gemeen-

ten en Prorail. “In het verleden was 

er op sommige gedeelten sprake van 

zwartrijden en hangjeugd op de stati-

ons. Door snel optreden is dat sterk ver-

beterd.  Met de invoer van de chipknip 

wordt het ook veiliger,” aldus Leferink.

In de trein is niets van eventuele onvei-

ligheid te merken. Al zouden de twee 

knapen achter mij die uitgebreid met 

hun benen over vier stoelen hangen 

best wel een corrigerende conducteur 

kunnen gebruiken. Voor de Chinese 

moeder is de strop groter. Hoe kon zij 

weten dat juist met het oog op de veilig-

heid en transparantie er geen wc’s in de 

regionale treinen zijn. Ik durf het haar 

niet te vertellen als ze tot twee keer toe 

langs loopt met de kinderen die half 

vragend in zichzelf zingen: Waar is hier 

de wc, waar is hier de wc?” Je moet het 

maar net weten.

Prijsvraag

De vraag van deze maand gaat niet 

over deze pagina’s, maar over de spe-

ciale editie Gld.leeft. Die ploft deze 

week bij iedereen op de deurmat. In 

die extra krant staat wat de provincie 

Gelderland doet en waar het geld naar-

toe gaat. In Gld.leeft is het antwoord te 

vinden. De vraag luidt: Welk deel van 

de Gelderlanders is in 2040 ouder dan 

60 jaar?

De door de NS als onrendabel afgestoten re-

gionale spoorlijnen in het oosten en noorden 

lijken een doorstart te maken. Sinds er meer ver-

voerders op het spoor actief  mogen zijn en de 

provincies en stadsregio’s de regie voeren, zijn 

kwaliteit en dienstverlening fors omhoog ge-

gaan. In Gelderland wordt de exploitatie van het 

openbaar vervoer aanbesteed door het provin-

ciebestuur en de stadsregio Arnhem-Nijmegen. 

Na een openbare inschrijving verlenen zij de 

concessie (vergunning) voor een langere periode 

aan de in hun ogen beste vervoerder.

Het ‘kippenlijntje’ tussen Ede-Amersfoort, de 

boemel Arnhem-Winterswijk en de al bijna op-

geheven lijn Arnhem-Tiel maken in Gelderland 

een ongekende reizigersgroei door. Afgelopen 

twee jaar zijn er met fl inke fi nanciële bijdragen 

van de provincie maar liefst zes nieuwe stations 

geopend in Gelderland. Vier ervan in de steden-

driehoek Apeldoorn-Zutphen-Deventer. Soms 

leidt dit succes tot problemen met het verwer-

ken van de hoeveelheid reizigers. Maar altijd 

worden er oplossingen gezocht en vaak gevon-

den. Alleen de ontbrekende wc’s in de regionale 

trein blijven vooral voor onwetende reizigers 

een klein ongemak. Bij vervoerders en provincie 

plus stadsregio bruist het van de toekomstplan-

nen. De aandacht is vooral gericht op de trein 

als hulp middel in de strijd tegen de fi les. Voor-

deelacties en digitale informatieborden langs 

de snelweg proberen de verstokte automobilist 

over te halen de file te vermijden en in de trein 

te stappen. 

Regionale spoorlijnen bloeien op

Stuur je antwoord voor 25 januari naar 

de provincie Gelderland, t.a.v. Ingrid 

Koch, Antwoordnummer 411, 6800 WC

ARNHEM. Een postzegel is niet nodig. 

Een inzending per naam en adres. Uit 

de inzenders van het juiste antwoord 

trekken we één winnaar die twee toe-

gangskaartjes voor het concert van 

Earth, Wind and Fire in Gelredome 

krijgt toegestuurd. 

De vraag in december was: Wie wo-

nen er in De Hagert in Wijchen? Het 

antwoord is ‘dertig dementerende ou-

deren en verstandelijk gehandicapten’ 

en/of ‘Ton en Bernadette Baaijens’. 

De winnaar van de kaartjes voor het 

concert van Anouk is J. Wunderink in 

Harfsen. Van harte gefeliciteerd 

namens de redactie! 

NB Wie Gld.leeft niet heeft ontvangen 

of hem kwijt is geraakt, kan op 

www.gelderland.nl/gldleeft een 

exemplaar aanvragen.

Spoorverbinding met aanvullend busvervoer niet langer in de gevarenzone



Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt 

Voor alle vragen en informatie: 

Alco Adema van de Publieksdesk 

T (026) 359 90 00, Markt 11, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 

www.gelderland.nl, post@gelderland.nl

KALENDER JANUARI 2008

POLITIEKE AGENDA

SPREEKUUR GEDEPUTEERDEN

CAMPAGNE

‘Gelukkig kopen mijn ouders gewoon 

bier en breezers als ik een feestje geef, 

anders komt er niemand.’ Aldus de 

veertienjarige Twan aan het woord in 

de publiekscampagne in de Achterhoek 

om het alcoholgebruik van jongeren te 

matigen. 

Jongeren drinken steeds jonger, steeds 

vaker, steeds meer. In de Achterhoek 

heeft een op de drie leerlingen in het 

basisonderwijs al wel eens alcohol 

gedronken. Een reden voor gemeenten, 

GGD, politie, IrisZorg en justitie om 

met subsidie van de provincie te 

proberen alcoholgebruik tegen te gaan. 

‘Het is een tendens’, vertelt projectlei-

der Cobi Izeboud. ‘Je hoort verhalen van 

vaders die een krat pils meebrengen bij 

het afscheid van groep 8. Docenten in 

het voortgezet onderwijs hebben het 

over leerlingen die suf in de klas zitten.’

De voorlichting richt zich niet alleen op 

jongeren. ‘Zij zien geen probleem. Het 

project richt zich vooral op iedereen om 

de jongeren heen.’ Scholen dus. 

En sportverenigingen. 

Ouders

De campagne is ook op ouders gericht. 

Ze gaan met elkaar in gesprek. Het valt 

Izeboud op dat ze niet vaak met haar 

in discussie gaan. Ze zijn het wel eens 

met de boodschap, maar vragen zich af: 

hoe? ‘Het maakt uit wat je zegt. Het is 

belangrijk regels te stellen. Je kunt je 

kind dat uitgaat een tientje meegeven 

en zeggen: geniet ervan. 

Maar je kunt ook zeggen: drink niet 

te veel.’Uit onderzoek blijkt dat jonge-

ren minder drinken als ze strengere 

regels krijgen. Stel regels, zegt Izeboud 

tegen ouders en ook: geef het goede 

voorbeeld.

18 Wereldmuziek Zaltbommel

18/20 Bluesfestival Wageningen

19 Lampionnentocht door het kasteel 

 Ammerzoden

19 Derde Zaterdag Boekenmarkt 

 Bredevoort

19 Koffi econcert Zutphen

19/20 Winterwandelweekend Aalten

20 Ganzenexcursie Nijmegen

20 Snertwandeling Ede

20 Winterbosloop Beek

25 Russische avond/middag Epse

26 Nieuwjaarsbal Almen

26 Ruilbeurs Didam

26 Springen paarden Gorssel

26/27 Open Dartstournooi Ruurlo

26/27 Pluimveetentoonstelling Neede

26/27 Vincentius Boekenbeurs Arnhem

27 Peuterfestival 2008 Zaltbommel

27 Jazzmiddag Buren

30 Live Muziek Zelhem

30 Theaterpoppenkast Lochem

30 januari 2008 

Commissievergaderingen

•  Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu

9.30 uur, Marktstate, Grote Marktzaal

•  Landelijk Gebied en Water

9.30 uur, Rijnstate, zaal 3.1

•  Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur

14.00 uur, Rijnstate, zaal 3.1

•  Mobiliteit en Economische Zaken

14.00 uur, Marktstate, Grote Marktzaal

•  Algemeen Bestuur en Financiën

17.30 uur, Rijnstate, zaal 3.1

Gemeentebezoeken

Commissaris van de Koningin

31 januari Culemborg, 14 febr Doetinchem

13 maart Millingen aan de Rijn, 27 mrt 

Duiven 

Hans Esmeijer, T (026) 359 94 22 

j.esmeijer@gs.gelderland.nl

Op afspraak

Marijke van Haaren, T (026) 359 90 96 

m.van.haaren@gs.gelderland.nl 

maandag van 9.00 tot 10.00 uur 

Harry Keereweer, T (026) 359 94 26

h.keereweer@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

Annelies van der Kolk, T (026) 359 94 23

a.vander.kolk@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

Theo Peters, T (026) 359 90 98

t.peters@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.00 tot 9.00 uur

Co Verdaas, T (026) 359 94 21

j.verdaas@gs.gelderland.nl 

Op afspraak

Rectifi catie

Op de pagina’s van de provincie Gelderland in de 

dagbladen en de huis-aan-huiskranten van begin 

december is het woord ‘drijfjacht’ gebruikt in een 

artikel over wilde zwijnen. Het woord drijfjacht 

is fout, dit moet drukjacht zijn. Drijfjacht is een 

jachtmethode, waarbij veel jagers en veel drijvers 

samenwerken. Deze jachtmethode is in Neder-

land bij wet verboden. Bij een drukjacht, waar 

dit artikel over ging, werken in een gebied van 

minimaal 40 hectare twee personen samen. De 

één stimuleert de wilde zwijnen hun rustplaats te 

verlaten door rustig door het struikgewas en de 

bossen te lopen. Het doel is de dieren in beweging 

te brengen, niet in paniek. De ander, de jager 

schiet vanaf een platform de zwijnen af. Voor het 

gebruik van deze methode kan de minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toestem-

ming verlenen.

Campagne moet jongeren en hun ouders bewust maken van gevolgen drankgebruik

‘Het maakt wel uit wat je zegt’

Alcohol tast de hersens aan. De hersenontwikkeling gaat door tot na je puberteit. Met name 

de voorhoofdskwab is nog niet af, dat is de plek waar dingen als je impulsbeheersing en je 

concentratie zitten. Het gebruik van alcohol is schadelijk voor die ontwikkeling. Bij de 

verslavingszorg zien ze steeds meer jongeren. Er zijn al dertigers met het Korsakov-

syndroom! Izeboud: ‘Je ziet kinderen die terugvallen van vwo naar vmbo door hersenschade 

die alcohol veroorzaakt.’

Alcohol tast de hersens aan

‘Goed als ouders elkaar steunen’
‘Je denkt al gauw: ben ik een zeurpiet?’ 

Petra van Rooijen uit Doetinchem is blij 

met de campagne. Haar kinderen, 16, 15, 

14 en 12 jaar oud, mogen geen alcohol. 

‘In het begin vond ik het best moeilijk. 

‘Je bent te streng’, zeiden ze, of ‘Ik mag 

nooit wat’’. Maar het werkt. 

Petra schrok toen een brief kreeg van 

school met de vraag of haar zoon Menno, 

dertien jaar, alcohol mocht tijdens een 

excursie naar de Grolsch-fabrieken. ‘Ik wil 

zo’n brief niet. Dat heb ik ook geschreven. 

Menno was verontwaardigd: ‘Dan ben ik 

de enige’, riep hij. Maar we waren heel 

duidelijk: dit mag niet. Ik heb een moeder 

van een vriendje gebeld. Ze zei: hij lust het 

niet eens. Dat heb ik Menno toen gezegd: 

zeg maar dat je het ook niet lust. Uitein-

delijk waren er drie kinderen die het niet 

mochten.’

Petra is tegen drank op die leeftijd. ‘Je ziet 

wat ze doen. Vernielingen aanrichten en 

zo.’ Ze kent haar kinderen. ‘Van twee weet 

ik dat ze zo mee zouden doen. Kom ik 

erachter, dan staat er straf op. Een maand 

niet achter de computer, dat vinden ze 

heel erg.’ Op de bijeenkomst van de cam-

pagne hoorde ze verhalen van andere 

ouders, zoals de moeder die vertelde dat 

op een verjaardagsfeestje waar haar veer-

tienjarige zoon heen ging alcohol werd

geschonken. ‘Dat wilde ze eigenlijk niet. 

Ik zei: bel die ouders op. Bespreek het. Ik 

wil ook wel vrienden zijn met mijn kin-

deren, maar dat kan niet altijd. Zeker op 

deze leeftijd hebben ze een duidelijke lijn 

nodig. Je merkt ook dat ze dat uiteindelijk 

prettig vinden.’

'Vaders die een krat pils meenemen naar groep 8'



Polyether matras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik
met aan beide zijden een anti-aller-
gische afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190/200 van 189,- nu 129,-
90/200 van 199,- nu 139,-
90/210/220 van 221,- nu 159,-
140/200 van 309,- nu 229,-
160/200 van 343,- nu 259,-
180/200 van 390,- nu 289,-

Comfolastic matras*
Anti-allergie matras met schouder-
comfortzone voorzien van dubbel-
doeks stretch hoes.
80/200 van 269,- nu 179,-
90/200 van 289,- nu 199,-
90/210/220 van 339,- nu 249,-
140/200 van 409,- nu 299,-
160/200 van 469,- nu 359,-

COMFORT LEDIKANT

Ledikant 90/200 cm.
in eikenkleur

samen met lattenbodem
en matras

nu 499,-

Auronde 1000
in vele kleuren
Bedomranding 160/200

inclusief 2 dwarsgespannen
spiralen en 2

comfolastic matrassen.

nu 1295,-

Koraal pocketvering matras*
Matras met 5 comfortzones, dub-
beldoeks jersey stretch tijk.
Verkrijgbaar in 3 hardheden.
80/200 van 405,- voor 329,-
90/200 van 437,- voor 369,-
90/210 van 508,- voor 399,-
140/200 van 685,- voor 529,-
160/200 van 792,- voor 599,-

Perfolatex matras*
Matras met comfortzones, met
COOL TOUCH jersey stretch tijk
doorgestikt met wildzijde. In 3
hardheden.
80/200 van 740,- voor 579,-
90/200 van 775,- voor 599,-
90/210 van 852,- voor 699,-
140/200 van 1097,- voor 949,-
160/200 van 1294,- voor 1049,-

Pocketvering matras
Super de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones.
Afdeklagen: Talalay Latex, paarden-
haar + 500 gr wol p/m2.
In 3 hardheden verkrijgbaar.
80/200 van 760,- voor 599,-
90/200 van 795,- voor 649,-
90/210 van 880,- voor 699,-
140/200 van 1125,- voor 999,-
160/200 van 1384,- voor 1149,-

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

Themakamers met veel accessoires
Showroommodellen met korting

Elektrisch
Verstelbare Boxspring

combinatie
incl. pocketvering matrassen,

hoofdeinde en heerlijke
zachte toppers.

Maat 180x200. Ook leverbaar in
vele andere afmetingen

Superieure kwaliteit
nu 3995,-

Veel showroom bedden
HALVE PRIJS

Traagschuim matras*
Met pocketvering, zeer comforta-
bel en drukverlagend. In 3 hard-
heden. 23 cm dik
80/200 van 669,- nu 479,-
90/200 van 719,- nu 495,-
90/210 van 789,- nu 549,-
140/200 van 1274,- nu 899,-
160/200 van 1435,- nu 999,-

Boxspringcombinatie
incl.* pocketvering-

matrassen

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

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

Luxe Beukenhouten vouwbed

80/200 van 399,- nu 299,-

Electrisch verstelbare lattenbodem

‘Comfort deluxe’
1 persoons vanaf 299,-

Slaapkamer Xara

Bedset incl. verlichting, 180-200

Slechts 495,-

NIEUW

De Boomhut

* 160-200 tot 180-210

nu 1995,-

AKTIESET 180-200 SLECHTS 3495,-

25 jaar garantie

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