
Vorden - Net als vorig jaar is er op 
Goede Vrijdag 3 april 2015 weer 
een eigentijdse muzikale uitvoering 
over de laatste dagen van Jezus, het 
Passieverhaal. The Passion zal wor-
den uitgevoerd in de RK Christus 
Koningkerk in Vorden. Vanwege de 
enorme belangstelling vorig jaar 
zijn er nu 2 uitvoeringen. De organi-
satie is nog op zoek naar leden voor 
het projectkoor en kruisdragers.

Het Lijden van de mensheid staat 
centraal. Zovelen hebben letterlijk 
en figuurlijk een kruis te dragen. We 
weten ons geen raad met alle ellende 
momenteel in onze wereld. The Pas-
sion is een gezongen passionele be-
zinning op dit lijden en het lijdens-
verhaal van Jezus. Met beelden, po-
pulaire liederen en poëtische teksten 
zal The Passion op een aansprekende 
manier worden vorm gegeven en zo 
hopen we velen, jong en oud, gelovig 
en niet-gelovig, te raken.

Projectkoor
Voor het gezongen deel wordt een 
projectkoor samengesteld. Naast het 
koor worden solisten ingezet. Graag 
nodigt de organisatie mensen uit die 
mee willen zingen in het projectkoor. 
“We hopen ook dat mannen zich aan-
gesproken voelen. Er worden onder 
andere nummers van Frank Boeijen, 
Marco Borsato, De Dijk, Trijntje Oos-
terhuis en Racoon gezongen.

In vier repetities studeert het koor de 
liederen in die op de Goede Vrijdag 
ten gehore gebracht gaan worden. Het 

projectkoor staat onder leiding van di-
rigent Jan te Plate en het combo onder 
leiding van pianist Frank Sterenborg.
Opgave kan tot 1 maart bij het 
secretariaat van de parochie, 
secretariaat@12apostelen.nl

Stille tocht
De uitvoering van 15.00 uur zal voor-
afgegaan worden door een stille tocht 
door Vorden. Tijdens de tocht zal er 
een houten kruis worden meege-

dragen. Vanaf het plein voor de N. 
Hervormde Kerk zal de stille tocht 
vertrekken en via Gereformeerde 
kerk naar de Christus Koningkerk 
voeren. Mensen die het kruis wil-
len dragen kunnen zich aanmelden 
via het secretariaat van de parochie, 
secretariaat@12apostelen.nl. Er wor-
den plaatsen in de kerk gereserveerd 
voor de kruisdragers. Andere be-
langstellenden die willen meelopen 
kunnen zich bij de Hervormde Kerk 

verzamelen om 14.30 uur. Er wordt 
gezorgd voor een zitplaats in de kerk 
voor de mensen die meelopen.

De uitvoering van 19.00 uur heeft 
geen stille tocht, wel zal het kruis de 
kerk worden binnen gedragen. Dus 
ook voor deze uitvoering worden 
kruisdragers gevraagd. “Wij hopen dat 
velen van u naar de RK kerk Vorden 
(Het Jebbink 8) zullen komen om deze 
unieke viering mee te beleven.”

In 2014 werd het kruis ook door Vorden gedragen in het kader van The Passion.  

Vordense uitvoering van het Passieverhaal wegens succes uitgebreid

In 2015 twee uitvoeringen van The Passion

Deze week:

Uitgave
Weevers
Info of bezorgklachten: (0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000
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Henk Hellegers tevreden over 

resultaten Dakarteam

Visser Mode verlengt contract met 

DASH

Bronckhorst

Noord

Organisatie zoekt 
nog koorleden en 
kruisdragers

Vorden - Op zondagavond 25 januari om 19.00 uur is er in de Dorpskerk 
weer ‘Vorden Zingt’. Voor liefhebbers van zang en muziek begint het nieuwe 
jaar dus goed.

Nieuwe verzoekliederen zijn steeds 
welkom want dat is tenslotte de basis 
van ‘Vorden Zingt’. De muzikale bege-
leiding hierbij is in handen van Hans 
te Winkel uit Aalten die het fraaie or-
gel van de Dorpskerk bespeelt en ver-
der is er medewerking van de band 

E-Race uit Neede.
Er is een korte overdenking door dhr. 
C. Weeda uit Deventer over het the-
ma: ‘Wat heb je met je leven gedaan?’. 
Na afloop is er gelegenheid om onder 
het genot van een kopje koffie of thee 
gezellig na te praten.

   

Toneelgroep Vierakker 
Wichmond brengt komedie
Vierakker - Toneelgroep Vierakker Wichmond komt met de komedie Alfred 
en Albert, een stuk dat eind januari en begin februari opgevoerd wordt in 
het Ludgerusgebouw in Vierakker.

Je bent een druk en succesvol zaken-
man en je vrouw besluit, samen met 
jullie dochter, een paar dagen naar 
haar zus te gaan. Het ultieme mo-
ment om zelf de boel de boel te laten 
en even de bloemetjes buiten te zet-
ten in Parijs. Je boekhouder en tevens 
plaatsvervanger blijft thuis dus alles 
lijkt in kannen en kruiken. Maar plots 
verandert er thuis en op het werk van 
alles. Lukt het de boekhouder om alle 
zeilen op tijd bij te zetten? Het stuk 

dat geschreven is door Carl Slotboom 
wordt in drie bedrijven opgevoerd 
door de toneelgroep. Op vrijdag 30 ja-
nuari en zaterdag 31 januari, op zon-
dag 1 februari, op vrijdag 6 februari 
en op zaterdag 7 februari. De uitvoe-
ring op zondag 1 februari betreft een 
middagvoorstelling. Kaarten voor één 
van de voorstellingen zijn medio ja-
nuari in de voorverkoop te verkrijgen 
bij zaal “het Ludgerus” in Vierakker en 
bakkerij Besselink te Wichmond.

Zangdienst Vorden 
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Tot 31 januari 2015:

20% KORTING

op tapijt en vinyl

Nieuwjaarsaanbieding:
16 zonnepanelen, 
omvormer en montage: 
€ 5.499

Gezellig winkelen
in je eigen buurt:

veel keus en
lekker dichtbij!

NATUUR IN 
NEDERLAND



Reparatie Computers

Verwijderen virussen

Periodiek onderhoud

Installatie internet + bellen

0575 465057

Vertrouwde Service

Opschonen software

Verkoop apparatuur

Systeem beheer MKB

HELPATHOME.NL

Computer Service aan huis

al 15 jaar

H e l p a t H o m e

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw blijk van belang-

stelling en medeleven die wij van u hebben ontvangen 

tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, 

onze zoon, broer en zwager

    

Maarten Boot

Wij voelen ons hierdoor zeer gesteund.

Fiona Boot – van Hoeven

 

Bert en Liesbeth Boot

 Wouter en Mariska Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

• Nieuw kunst- of
 klikgebit nodig?
 Ik help u graag!

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B, Hengelo Gld.
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

• Spoedreparaties
 klaar terwijl
 u wacht!

Hartelijk dank voor het warme medeleven dat wij hebben 
ondervonden na het overlijden van onze pa, schoonvader 
en opa

Antonius Maria Akkerman
Ton

Uw aanwezigheid, de mooie bloemen en/of de kaarten 
hebben ons erg goed gedaan en zijn voor ons een grote 
steun.

 Kinderen en kleinkinderen.

Deventer, januari 2015.

2FAMILIE berichten

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

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

Iedere bruid is uniek met haar eigen 
stijl, uitstraling en natuurlijk per-
soonlijkheid. Niet alleen het uitzoe-
ken en vermaken van confectiejur-
ken maar ook het realiseren, samen 
ontwerpen en op maat maken van 
bruids-en galajurken behoren tot de 
mogelijkheden.
Samen zorgen we er voor dat je  er  
betoverend  uitziet in een bruidsjurk 
die volkomen bij je past. Als gediplo-
meerd coupeuse help ik je dan ook 
graag met het uitwerken en realise-
ren van jouw wensen en ideeën.
De allernieuwste collectie hangt 
klaar in het  atelier, ook als  je een 
maatje meer hebt. Maak gerust een 
afspraak en kom, uiteraard geheel 
vrijblijvend, langs bij Bruidsatelier 
Petra. Wanneer je gaat voor iets heel 
anders, een complete eigen creatie,  
realiseer ik, met behulp van stof, 
een op maat gemaakt patroon. Van 
dit patroon maak ik vrijblijvend een 

proefmodel, zodat je een goede in-
druk krijgt van het uiteindelijke re-
sultaat. Opvallend dit jaar zijn ook 
de trouwjurken met veel  kant en/of 
een  lage rug welke uiteenlopen van 
een gewaagde blote rug tot delicaat 
bewerkte ruggen met half doorschij-
nend kantwerk.
Na eventuele aanpassingen wordt de 
stof samen uitgezocht in eigen ate-
lier, waarna de uiteindelijke bruids-
jurk wordt uitgewerkt. Ook gelegen-
heidskleding voor (schoon)moeders, 
zusjes en schoonzusjes maak ik vol-
gens dezelfde werkwijze.
Maak gerust, geheel vrijblijvend, een 
afspraak om, in gemoedelijke sfeer, 
samen te bekijken en bespreken wat 
de mogelijkheden zijn. Ik neem alle 
tijd voor je zodat het voortraject al 
een feestje op zich wordt.
www.bruidsatelierpetra.nl 
info@bruidsatelierpetra.nl 
06-21878853

(Advertorial)

Bruidsatelier Petra 
laat dromen verwezenlijken
Medio 2013 besloot Petra Hoog Antink haar droom te verwezenlijken door 
het realiseren van een bruidsatelier aan de Mercatorstraat 15 te Lichten-
voorde. Inmiddels hebben vele tevreden klanten hun weg weten te vinden 
naar Petra’s bruidsatelier. Petra vertelt enthousiast over haar werk.

Iedereen een rookmelder

Kunt u, om wat voor reden dan ook, geen werkende rook-
melder ophangen? Of kent u iemand die u een plezier wilt 
doen met deze service? Bel 0251 - 27 55 90 of geef u op 
via www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam

Ding, dong. ‘Hier is Kees van 
het Rookmelderteam!’ klinkt 
het door de intercom van 
mevrouw Jansen. Vrijwilliger 
Kees komt een rookmelder 
ophangen in de flat van de 
75-jarige dame. Dat kan ze 
namelijk niet zelf.

Twee keer kroop mevrouw Jansen door het oog van de naald. Ze kan het brandje door een 

omgevallen kaars net op tijd doven. ‘Ik heb een engeltje op m’n schouder,’ zegt ze lachend. 

‘Maar ik besef me heel goed dat ik niet nóg een keer zoveel geluk heb.’ Precies,’ vult Kees haar 

aan, ‘want door het moderne materiaal in meubilair grijpt vuur tegenwoordig nóg sneller om 

zich heen. Vanwege de giftige gassen die vrijkomen, is brand binnen drie minuten dodelijk. Dus 

als u slaapt, wordt u alleen door een werkende rookmelder tijdig gewekt.’

Rookmelder met korting
Het idee van het Rookmelderteam is simpel: bij iemand, die 

om wat voor reden dan ook zelf geen werkende rookmelder(s) 

kan ophangen, plaatst een vrijwilliger deze. De vrijwilliger – die 

door de Brandweer is getraind – geeft daarna ook nog tips hoe 

je brandveilig(er) leeft. De rookmelder kan met korting via de 

Brandwonden Stichting worden aangeschaft. 

Weer veilig slapen
‘Geweldig initiatief toch?’ zegt Kees terwijl hij de speciale 

Rookmelderteam-tools op de keukentafel van mevrouw Jansen 

tentoonspreidt: een speciaal daarvoor gemaakte plakstrip voor 

de rookmelder, de brandpreventieklapper en een checklist met 

Brandveilig Leven-tips. Gewapend met rookmelders en plakstrips 

gaat Kees aan de slag. ‘Fijn dat er niet geboord hoeft te worden,’ 

merkt mevrouw Jansen op. En wat heerlijk dat ik nu weer veilig 

kan slapen!’

dankzij het Rookmelderteam



Mini Vakantiebeurs Vorden
Vorden - VX Mobiel Hilde Hissink 
organiseert in samenwerking met 
Café Restaurant De Herberg een mi-
ni vakantiebeurs op 23 januari 2015 
vanaf 16.00 uur tot 22.00 uur Gratis 
toegang in Café Restaurant De Her-
berg.

Meer dan vijftien touroperators en 
verkeersbureaus hebben zich aange-
meld. Er zijn presentaties die maxi-
maal 40 minuten duren, het is wen-
selijk om u hiervoor in te schrijven. 
Deze kleinschalige en sfeervolle beurs 
belooft u van veel nuttige reisinforma-
tie te voorzien.
ertegenwoordigers van de landen 
Frankrijk, Spanje, Griekenland en Cy-
prus zijn aanwezig. Ook andere lan-
den, rondreizen, cruises en jongeren-
reizen (Beachmasters) zullen u van 

informatie voorzien.
Voor uw huidverzorging of vakantie-
lectuur zijn Etos-Barendsen en Bruna 
Vorden aanwezig.

Presentaties
18.30 uur Fox verre reizen van ANWB 
- Indonesië.
19.20 uur Cruise Travel algemene pre-
sentatie.
20.10 uur Fox verre reizen van ANWB 
- Thailand.
21.00 uur Cruise Travel algemene pre-
sentatie.

Rond 20.00 uur wordt een Vakantie-
reischeque verloot onder de aanwezi-
gen. U kunt zich aanmelden voor de 
presentatie via h.hissink@vx.nl o.v.v. 
uw naam en tijdstip van de presenta-
tie.

   

Nature Caught
Vorden - Tot en met 22 februari is in Galerie De Burgerij, Zutphenseweg 11 
de expositie ‘Nature Caught’ te zien. Een tentoonstelling die u laat genieten 
van de intensiteit van bijzondere en alledaagse natuurverschijningen.

Dit wordt gedaan aan de hand van 
natuurfoto’s van Dick Pasman, schil-
derijen van Kirsten Byager en beelden 
van Hennie Pasman. Ook zijn er siera-
den verkrijgbaar van Maryan Bömer. 
Open vrijdag t/m zondag van 13.00 tot 

17.00 uur (met uitzondering van 7 en 
21 februari).

   

 ▶ www.deburgerij-vorden.nl
   

Inzameling hout paasvuur
Kranenburg - Wie hout heeft voor het paasvuur in Kranenberg, kan dat za-
terdag 24 januari brengen. Tussen 10.00 en 16.00 uur is het terrein aan de 
Bergkappeweg geopend voor het storten van snoeihout.

Uitsluitend snoeihout tot een dikte 
van 10 cm is toegestaan en er kan gra-
tis worden gestort. Er zijn leden van de 
stichting CCK aanwezig voor controle 
en om een helpende hand te bieden. 

De volgende twee brengdagen zijn op 
zaterdag 21 februari en op zaterdag 21 
maart. Beide dagen tussen 10.00 en 
16.00 uur.

   

Nieuwjaarsbijeenkomst
seniorensoos
Vierakker - Alle 60 plussers uit 
Wichmond-Vierakker en omgeving 
worden van harte uitgenodigd voor 
de eerste bijeenkomst in het nieuwe 
jaar op dinsdagmiddag 27 januari 
2015 om 14.30 uur in het Ludgerus-
gebouw te Vierakker. 

U kunt dan onder het genot van een 
drankje en hapje genieten van elkaars 
gezelschap en de traditionele bingo, 
met natuurlijk leuke prijsjes.

Tevens doen we een oproep aan alle 
senioren, ook als u niet gewend om 
naar deze bijeenkomsten te komen 
maar wel ideeën heeft voor nieuwe 
activiteiten, om deze kenbaar te ma-
ken.

Daartoe staat er een grote, gele 
ideeënbus bij bakkerij Besselink in 
Wichmond. U mag het ook mailen 
naar de heer Hank Rietmanboshuis@
simpc.nl of bellen 0575-441302.

Vorden - Afgelopen vrijdag heeft 
groep 3 van de Dorpsschool het 
thema ‘Sprookjes’ van Veilig leren 
lezen afgesloten. Daarom hebben 
de kinderen donderdagmiddag op 
school koekjes gebakken die zij vrij-
dag gezellig wandelend ‘naar groot-
moeder hebben gebracht’. 

De meisjes hadden rode kapjes op 
en enkele jongens waren uitgedost 
als jager. De koekjes werden gebracht 
bij bewoners van twee groepen op de 
Hackforterhof. Juf Ria had haar gitaar 
meegenomen zodat de bewoners niet 
alleen met koekjes werden verblijd, 
maar ook met liedjes die samen met 
de kinderen werden gezongen. De 
kinderen hebben ook nog een mooie 
sprookjeskleurplaat gemaakt voor de 
bewoners.Groep 3 Dorpsschool.  

Groep 3 brengt koekjes naar grootmoeder

Vorden - Na een succesvolle come-
back in een jaar vol optredens in 
dampende feesttenten heeft de le-
gendarische keiharde piratenpop 
feestformatie Gewoon Jansen voor 
2015 nog veel meer in petto. Het 
gehele repertoire is allereerst eens 
goed onder de loep genomen, fon-
kelnieuwe medleys zijn al ingestu-
deerd en wat daarnaast te denken 
van de uit Vorden afkomstige nieu-
we frontman, met de zeer toepasse-
lijke naam Winand Jansen. 

Hij gaat samen met zangeres Suzie en 
de andere vier instrumentalisten van 
de familie Jansen de planken op om 
elk feest tot een onvergetelijke te ma-
ken en elke tent om te bouwen tot een 
waar feestpaleis.

Divers repertoire
Gewoon Jansen geeft volledige garan-
tie voor een aanstekelijke show vol 
meezingers, kippenvel en polonaises. 
Van Nederlandstalige klassiekers tot 
Duitstalige feestnummers, van gouwe 
ouwe Piratenkrakers tot Achterhoekse 
meezingers, alles komt voorbij op een 
gezellige avond met Gewoon Jansen.

Ook is er weer een mooi rijtje optre-
dens geboekt voor het aankomende 
jaar. De Jansens reizen er ook in 2015 
heel wat af, naar onder andere Hoog-
land, Zeddam, Hollandscheveld, Mar-
le, Hellum en 2e Exloërmond.

Optreden Vorden
Maar om de vernieuwde show eens 
goed te testen is het eerste optreden 
lekker dicht bij huis geregeld. Op za-

terdag 31 januari 2015 vanaf 21.00 
gaat het gebeuren bij Café-Restaurant 
De Herberg, Dorpsstraat 10A te Vor-
den. Entree is slechts 5 euro. Natuur-
lijk is Gewoon Jansen ook goed verte-
genwoordigd op Facebook en Twitter, 
liken mag.

   

 ▶  www.gewoonjansen.nl

Feestformatie Gewoon Jansen.  

Nieuwe frontman voor Gewoon 
Jansen heeft toepasselijke naam

Zutphen - Op zaterdag 24 januari 
is er de mogelijkheid de resten van 
het scheepswrak te bezichtigen dat 
eind vorig jaar werd opgegraven bij 
de Marstunnel. Het wrak wordt ge-
exposeerd in de hal van het Inno-
vatiegilde Pakhuis Noorderhaven. 
Archeologen geven tekst en uitleg. 

Het scheepswrak dat eind vorig jaar 
in Zutphens werd gevonden, heeft 
als bouwjaar circa 1647. Dat maakt de 
zoektocht naar historische gegevens 
over het wrak eenvoudiger. Dendro-
chronoloog Sjoerd van Daalen, die 
als specialist door de archeologen 
werd ingeschakeld, stelde dit vast op 
basis van de jaarringen van het hout. 
Archeologen hadden eerder al de 
globale datering op de 17e eeuw ge-
steld. Historisch onderzoek wijst uit 
dat stedelijke vaartuigen, zoals deze 
praam, voor allerlei doeleinden wer-
den gebruikt: voor het schoonmaken 
van vaargangen en grachten, herstel 
van kades en kribben, oogsten riet en 
hout, transport bakstenen, ophalen 
melk en transport van koeien van en 
naar de stadsweiden. De boot is, na 
uitvoerig ter plekke te zijn gedocu-
menteerd, ontmanteld en opgeslagen 

in de ruimte van Innovatiegilde Pak-
huis Noorderhaven in de voormalige 
Broodfabriek. Daar worden de circa 
130 losse scheepsonderdelen afzon-
derlijk getekend en gefotografeerd. De 
open dag is van 10.00 uur tot 14.00 uur 

in het Innovatiegilde Pakhuis Noor-
derhaven. De ingang bevindt zich 
aan de noordzijde van het gebouw De 
Broodfabriek aan de Noorderhaven-
straat. Deze bevindt zich direct achter 
het station.

Het bouwjaar van het in Zutphen gevonden schip is inmiddels vastgesteld.  

Scheepwrak uit 1647 te bezichtigen

Nieuwe frontman 
van de band: 
Winand Jansen

3

Slank de sauna in
Na in december copieus te hebben 
gedineerd en te hebben genoten van 
diverse lekkernijen (zoals bijvoor-
beeld uit onze winkel!) is januari de 
maand van minderen én van goede 
voornemens. Geen wonder dus dat u 
bij ons de komende weken de minder 
vette kaas als voordelige aanbieding 
treft.
En mocht u zich afvragen wat dat met 
de sauna te maken heeft, u kunt er 
eentje winnen. Een heuse buitensau-
na voor in de tuin. En voor de tuin-
lozen zijn er andere ontspannende 
wellness-prijzen te winnen.
Hoe wordt kaas nu minder vet? En 
wat betekent 35+ nou eigenlijk?
Kaas bestaat voor het grootste deel 
uit vocht, eiwitten en vetten. Daar-

naast zit er een kleiner percentage 
vitamines en mineralen in. Het vetge-
halte wordt gemeten over de droge 
stof in de kaas. Om nu te vermijden 
dat u tijdens het genieten van een 
stukje kaas steeds bezig bent met 
rekenen, volgt hier een richtlijn: de 
minder vette kaas bevat doorgaans 
één derde minder vet dan de gangba-
re volvette kaas (48+). Hoewel vet be-
langrijk is voor de smaak van de kaas, 
betekent geenszins dat ‘minder vet’ 
ook ‘minder lekker’ is – en dat wordt 
keer op keer bevestigd door de waar-
dering van onze klanten voor minder 
vette kaas.
Kom en proef zélf een stuk smeuïge 
35+ kaas. Laat het uw creativiteit voe-
den en misschien zit u straks lekker in 
uw eigen sauna.

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten



Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

SPECIAL

Dubbeldekker

100 gram 160

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Hamlapjes

500 gram 449

MAALTIJD IDEE

Lasagne

500 gram 550

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram 
runderrookvlees
GRATIS 100 GRAM EIERSALADE

Tijdens de koude, korte dagen is de Hollandse keuken 
op zijn best. Draadjesvlees, een winterse stamppot....

of liever een kom geurende erwtensoep met rookworst?

KEURSLAGERKOOPJE

Rookworst + beker 
erwtensoep uit eigen
keuken            

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 19 t/m 24 januari

 samen 650

Vraag 
naar onze 
speciali-
teiten

Winter in Holland

Nieuwe hartklep voor 
oudere patiënten

Onderzoek onder mensen van 60 
jaar en ouder laat zien dat men 
weinig weet over aortaklepste-
nose, een verkalkte hartklep 
in de kransslagader, alsmede 
de ernst en de gevolgen ervan. 
Zo komt de ziekte voor bij 1 op 
de 10 ouderen. Dr. G. Brandon 
Bravo Bruinsma, hartchirurg in 
het Isala ziekenhuis te Zwolle 
zegt hierover: “Het onderzoek 
laat een gemis aan kennis zien bij 
ouderen bij wie de aandoening 
veel voorkomt en in ernstige vorm 
levensbedreigend is. Ze lopen 
daarmee het risico symptomen 

onvoldoende serieus te nemen. 
Dit kan ertoe leiden dat patiënten 
zich te laat melden bij de huisarts 
en worden doorverwezen voor 
een hartklepvervanging.“

Klachten van 
een verkalkte hartklep
Het kan zijn dat je niet veel merkt 
van een hartklepziekte. Als het 
erger wordt kan men klachten 
krijgen als kortademigheid, 
duizeligheid, pijn op de borst of in 
het hart, flauwvallen, hartritme-
stoornissen, moeheid of slechte 
conditie. 

De helft van de mensen die klach-
ten hebben, lopen een grote kans 
op overlijden binnen twee jaar.

Mevr. Peters, 85 jaar: “Ik had al 
langer last van ritmestoornissen 
en pijn op de borst. De huisarts 
luisterde met de stethoscoop 
en hoorde een ruisje in het hart. 
In het ziekenhuis ontdekte de 
cardioloog na onderzoek dat mijn 
hartklep was verkalkt.”

Vervanging van de hartklep
Er zijn geen medicijnen voor een 
ernstig verkalkte hartklep en dan 
is vervanging de aangewezen 
behandeling. Samen met de 
cardioloog wordt gekeken naar uw 
conditie, de werking van het hart 
en de aderen. Als u op leeftijd bent 
of een zwakkere gezondheid heeft 
kan het zijn dat een open hartope-
ratie teveel risico oplevert. Dan 
kunt u bespreken met de arts wat 
de beste operatiemethode voor u 
is: een openhartoperatie of hart-
klepvervanging via een katheter of 
kleine opening in de borst.

Waar kan ik meer 
informatie krijgen?

Voor meer informatie over 
hartklepziekte en behandelings-
mogelijkheden kunt u terecht op 
www.nieuwehartklep.nl

15 ziekenhuizen in Nederland voeren 
zowel een open hartoperatie uit als de 
hartklepvervanging via een katheter 
in de lies, schouder of kleine snede in 
de borst. 

De huisarts kan met een stethoscoop 
horen of er een afwijking is aan 
uw hartklep. De cardioloog kan 
na onderzoek (echo, scan of foto) 
vaststellen of er sprake is van een 
verkalkte hartklep.

Nieuwehartklep.nl is ontwikkeld in 
samenwerking met een chirurg en 
cardioloog. 
De website wordt 
ondersteund door 
Hartpatiënten 
Nederland.

Een verkalkte hartklep komt veel voor bij ouderen en leidt tot een 

vernauwing van de opening van de klep van de kransslagader (aorta). 

Daardoor kan er minder zuurstofrijk bloed naar het lichaam stromen. 

Als het erger wordt is een vervanging van de hartklep nodig. Ruim 

een derde van de mensen met ernstige hartklepverkalking kan geen 

open hartoperatie ondergaan, vanwege hun zeer hoge leeftijd of 

gezondheidsproblemen. Voor hen is een methode ontwikkeld, waarbij 

het borstbeen niet geopend hoeft te worden.

Doorsnede van het hart met een verkalkte hartklep

Verkalkte hartklep

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

Extra brede 
laminaatplanken

32.6 cm breed, V-groef 2 zijdig
 

Van € 23,95 
Nu voor € 16,95 per m²

Leverbaar in 3 kleuren. 
OP = OP.

Maandaanbieding JANUARI

• • •

• 

• zelhem@vx.nl 

 

OPENINGSAANBIEDING
(Geldig tot en met 28 februari 2015, ALLEEN OM MEE TE NEMEN!!!)

Bij een bestelling van 
2 personen patat, 
een emmertje fritessaus 
GRATIS! (125 ml.)

EUROKNALLERS:
• KROKET
• FRIKANDEL
• BAMISCHIJF
• NASSISCHIJF
• KAASSOUFLE

Cafetaria Lunchroom 

’t Bintje
Zutphenseweg 1a

7251 DG Vorden

(0575) 47 03 18

volg ons op facebook voor leuke 

aanbiedingen!

cafetaria lunchroom ‘t bintje

€1,-

Geldig van 21 januari t/m 29 april (m.u.v. feestdagen).

€

Burgemeester Galleestraat 6a, 7251 EB Vorden. Tel.: 0575-550850

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Frieslander of Bildtstar 
aardappelen VAN DE KLEI... 

10 kg € 3.99                 
2 balen voor € 7.50          

Mooie blanke witlof 

heel kg € 1.39                                       
Zoete sappige Clementine mandarijnen

 20 voor € 2.99               
Onze bekroonde kant-en-klare erwtensoep

2 grote bekers + GRATIS rookworst € 9.98      
Deze week bij besteding van € 8.50
GRATIS ambachtelijk bereide aardappel-eisalade!

Cursussen meetellend 
voor de Code 95

Chauffeursdag
Zaterdag 31 januari 2015 a.s.

Techniek en Veiligheid
Zaterdag 14 februari 2015 a.s. 

Voor info:
Verkeersschool Voskamp

Lage Weide 11
7231 NN Warnsveld



Vorden - De afgelopen twee weken 
werd in Zuid Amerika de Dakar ral-
ly verreden waar ook de Vordense 
quadrijder Kees Koolen aan mee-
deed. Koolen, uitkomend voor het 
Maxxis Dakar Team Powered by Su-
per B, reed een van zijn beste rally’s 
uit zijn Dakar carrière. Helaas kon 
hij het avontuur niet afmaken zoals 
hij wilde.

De eerste dag was een kort ritje van 
oost naar west Argentinië met daarbij 
een proef die niet veel voorstelde, al-
dus Koolen. De tweede dag was met-
een bijltjesdag met een temperatuur 
van ongeveer 48 graden en de laatste 
100 km klapzand, fesh fesh en knip-
penpaden was het geen gemakkelijke 
etappe. Koolen ging, net als de andere 
deelnemers, behoorlijk stuk op de 
tweede dag en het herstel duurde lan-
ger dan verwacht om weer optimaal te 
kunnen rijden. De 3e en 4e dag ging 
helemaal volgens plan en zonder pro-
blemen.

De pech die Koolen dag 5 had was dat 
een van de afdrijfassen brak bij kilo-
meter 310, waardoor hij veel tijd ver-
loor en een bijna zekere vijfde plaats 
die hij op dat moment had werd 
omgezet in een 15e. Hierdoor moest 
Koolen dag 6 verder achteraan star-
ten, maar halverwege de rit op dag 6 
lag hij alweer vijfde. Dat kwam door 
de uitstekende navigatie van Koolen.

Diverse rijders gingen verkeerd en 
hadden moeite om de juiste route 
te vinden. In het roadbook stond 
vermeld dat men de berg op moest 

sturen, maar Koolen besloot anders 
en ging de berg niet op maar ging er 
doorheen. Wat hem heel wat tijdwinst 
op leverde. Helaas was het plezier 
maar van korte duur want een paar 
kilometer verderop brak de krukas 
van zijn quad en daarmee kwam er 
een vroegtijdig einde aan zijn Dakar 
avontuur.

Plannen
Dit jaar is het de bedoeling dat hij 
nog een aantal rally’s gaat rijden om 
er zeker van te zijn dat het materiaal 
het vol houd. Daarnaast zal hij zich 

iets meer gaan bemoeien met het ma-
teriaal dat 100% goed en te vertrou-
wen moet zijn. Naast Koolen baalde 
team manager Gerben Vruggink en 
de monteurs Niels Beck en Ronald 
Wentink van het vroegtijdig uitvallen 
van Koolen en Abu issa. Zij hadden er 
alles aan gedaan om het materiaal op 
en top voor mekaar te hebben.
Koolen wil zijn avontuur op de quad 
afmaken en zal dit jaar nog aan een 
aantal evenementen mee gaan doen 
om het materiaal vooral op de lange 
duur te testen wat nodig is voor de 
Dakar rally.

Vorden - Het HT Honda Rally Raid 
team van de Vordense teameigenaar 
Henk Hellegers heeft een goede Da-
kar Rally achter de rug. Het team 
had dit jaar geen toppers in hun ge-
lederen, maar wel rijders die tot het 
uiterste gingen om de eindstreep te 
halen. De Nederlandse rijders Erik 
Klomp en Jeroen van Daele hadden 
weinig tot geen ervaring met de Da-
kar. De uit Estland afkomstige Mart 
Meeru kwam evenals vorig jaar ook 
dit jaar uit voor het team uit het 
buurtschap Delden.

Op 3 januari begon men met de tech-
nische keuring en alles verliep vlot en 
zonder problemen. Daarna begon de 
rally pas echt, op de eerste dag be-
droeg de afstand die de heren afleg-
den ruim 800 kilometer. Dag twee was 
de zwaarste, met gemiddelde tempe-
raturen van zo’n 48 graden was het 
een ware slijtageslag. Bij de motor-
rijders vielen er die dag 14 uit, veelal 
met uitdrogingsverschijnselen. De 
volgende dag had men echt nodig om 
bij te komen, het drietal van het HT 
Rally Raid team ging dan ook rustig te 
werk.

Temperatuurwisselingen
De langste etappe was op dag vier. De 
start van de ruim 900 kilometer lange 
etappe was zeer vroeg in de ochtend. 
De temperatuur was de eerste hon-
derden kilometers tegen het vriespunt 
en men steeg tot 4800 meter hoogte 
om zo Argentinië te verlaten en in 
Chili de rally voort te zetten. In Chili 
aangekomen kregen ze veel zand en 
gigantische duinen om te berijden. 
De heren vonden het prachtig, al le-

verde het wel eens moeilijkheden op. 
De rustdag kwam er aan en dat was 
nodig ook na een moeilijke week met 
veel temperatuurwisselingen en zeer 
lange dagen rijden. De motoren heb-
ben het veel zwaarder in de rally dan 
de auto’s en vrachtwagens, die kun-
nen rijden met een airco, maar dat is 
er voor de motorrijders niet bij.

Goede klasseringen
De tweede week ging voor het drie-
tal redelijk goed en zonder al te veel 
problemen. Mart Meeru kwam als 38e 
op het podium in Buenos Aires en de 
64e plaats in het algemeen klasse-
ment ging naar Jeroen van Daele. Erik 
Klomp reed de rally ook netjes uit, 
maar had een achterstand van ruim 
42 uur op de winnaar Marc Coma.

Het team HT Honda Rally Raid le-
verde door te finishen al een knappe 
prestatie. Van de in totaal 406 deelne-
mers die op zondag 4 januari aan de 
start verschenen, haalden er maar 215 

na dertien etappes de finish op zater-
dag 17 januari.

Team is tevreden
Hellegers keek samen met chef-mon-
teur Gerwin Messink terug op een 
geslaagd avontuur van de Dakar rally 
die gereden werd in Argentinië, Chili 
en Bolivia. Mark Wassink ging voor 
de gelegenheid mee als monteur van 
veelvoudig Nederlands enduro kam-
pioen Hans Vogels.

Vogels reed een fantastische rally en 
eindigde op een 11e plaats in het al-
gemeen klassement. Wassink, tevens 
Nederlands kampioen enduro rijden 
was zeer te spreken over het resultaat 
van Vogels. Zijn wens is om zelf ook 
een keer mee te mogen rijden in de 
Dakar.

Succes was er ook voor de firma Rei-
ger uit Hengelo Gld. De toppers in het 
auto en vrachtwagen klassement re-
den allemaal op de vering van Reiger.

Henk Hellegers, tevreden met de resultaten. Foto: Henk Teerink   

Kees Koolen. Foto: Dakar Press.   

HT Honda Rally Raid team uit Vorden

Teameigenaar Henk Hellegers
tevreden met prestatie Dakarrijders

Dakar avontuur Kees Koolen vroegtijdig 
beëindigd door technische problemen

Bij zo’n 48 graden 
is het een ware 
slijtageslag

PRIJSVERLAGINGEN

WEEKEND VOORDEEL!

BESTE 
KOOP!

5



Firma A. Bee ink & Zn. | Joos nkweg 12 | 7251 HK VORDEN | 0575-551249 | www.bee inkvorden.nl 

Voor onderhoud van al uw

Bos, tuin en parkmachines
van groot tot klein!

Dealer van:
• Toro
• Solo
• Aspen
• Etesia

06 -23 71 19 67

Haal- en brengservice van maaiers

organiseert een:  minivakantiebeurs
Vorden 23 jan. 2015

vanaf 16.00 uur tot 22.00 uur
I.s.m. Café Restaurant De Herberg.
De toegang is gratis!

Meer dan 15 touroperators en Verkeersbureaus 
hebben zich aangemeld. Er zijn presentaties die 
maximaal 40 minuten duren, het is wenselijk om 
U hiervoor in te schrijven. Deze kleinschalige 
en sfeervolle beurs belooft u van veel nuttige 
reisinformatie te voorzien. Vertegenwoordigers 
van de landen Frankrijk, Spanje, Griekenland, 
Italië en Cyprus zijn aanwezig. Tevens informatie 
van andere landen, rondreizen, cruises en 
jongerenreizen (BEACHMASTERS). 

Zie voor meer informatie de advertorial 
van VakantieXperts elders in deze krant.

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

Onze showroom is geopend op: 
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

   OPEN HUIS

Zaterdag 24 januari 

van 10.00 tot 12.00 uur

LANDELIJK 
GELEGEN VILLA 

MET BIJGEBOUW

Bakermarksedijk 21, Baak

Vanaf prijs: 460.000,-- k.k.

Acupunctuur & Massage
Spalstraat 14b 7255AC Hengelo Gld.

T: 06-38903895 

I: www.acupoli.nl 

E: contact@acupoli.nl

Aangesloten bij beroepsvereniging Zhong en RBCZ. Gehele of gedeeltelijke vergoeding door de meeste 

zorgverzekeraars.

OPEN HUIS  24 JANUARI

14.00 -17.00 UUR

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak 
Tel. (0575) 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl

ONDERHOUD ALLE MERKEN
OPEL ASTRA 5-DRS GL 1999 € 1.950

OPEL CORSA 5-DRS ENJOY 2007 € 6.750

OPEL CORSA 3-DRS SPORT 2008 € 6.950

OPEL AGILA SELECTION 2012 € 9.450

OPEL MERIVA AUTOMAAT 34000KM 2005 €  6.950

OPEL VECTRA COMFORT 2003 €  3.950

HYUNDAI TUCSON STYLE 2007 €  8.950

RENAULT SCENIC GRAND 2007 €  6.950

RENAULT TWINGO COLLECTION 2012 €  9.250

VOLVO C30 MOMENTUM 2.0D 2008 €  9.650

NISSAN QASHQAI VISIA LOOK 2008 € 12.450

MITSUBISHI COLT EDITION 2010 €  7.850

VW JETTA TRENDLINE 2006 €  7.950

VW GOLF 5-DRS 2004 €  6.450

CITROEN C4 PICASSO AMBIANCE 2008 €  9.950

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

vrijdag 23 januari:

Café:
Underkoffer 

zaterdag 24 januari:

Disco:
DJ Roxy

Al uw persoonlijke vragen over kanker 

persoonlijk beantwoord

Bel de gratis 
KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22



Vorden - Stichting Runners Vorden is een gezellige loopgroep die meerdere 
malen per week traint op verschillende niveaus. De trainingen vinden plaats 
in de mooie bosrijke omgeving van Vorden en worden gegeven door profes-
sionele trainers. De onverharde wegen en prachtige natuur geven de lopers 
motivatie en stimulans om in groepsverband de conditie op peil te houden 
en door te zetten.

Ieder eerste donderdagavond van de 
maand wordt de training afgesloten 
met een kop koffie of thee. In het na-
jaar en in de winter worden de trai-
ningen rondom Vorden op verharde 
en zoveel mogelijk verlichte wegen 
gehouden. Juist in deze donkere peri-
ode is het fijn om in groepsverband en 
onder begeleiding te kunnen blijven 
trainen. Immers het is dan best lastig 
om in je eentje te blijven trainen en de 
motivatie te houden!

Start to Run
In december 2014 is de club versterkt 
met twee opgeleide assistent-trainers. 
Met deze groep gemotiveerde trai-
ners wil Loopgroep Runners Vorden 
nieuwe leden hartelijk welkom heten. 
Neem gerust contact op voor kennis-
making. In maart starten zij namelijk 
weer met een cursus “Start to Run”. 
Vanaf zaterdagmorgen 7 maart zal er 
zeven zaterdagen achtereen een loop-
cursus gegeven worden. Op onver-
harde wegen in de mooie omgeving 
van Vorden.

Na deze cursus ben je dan in staat om 
20 minuten of 3 km achtereen te lo-
pen. En als je dan ook nog eens een 
hardloopwedstrijd wilt doen, dan zal 
deze in groepsverband worden be-
geleid. Heb je belangstelling, neem 
dan contact op met info@runners-
vorden.nl of met Corine Brand tel. 
0575-548538 of Petra Halma tel. 0575-
452444.

 ▶ www.runners-vorden.nl
 ▶ www.starttorun.nl

Vorden - Ook de komende 4 seizoe-
nen zal Visser-mode op de outfit van 
DASH dames 1 te zien zijn. Zoals 
Visser-mode al 87 jaar verankerd is 
in de Vordense samenleving zo zijn 
Henco en Tineke Elbrink van Visser-
mode al sinds mensenheugenis ver-
bonden met Dash.

Zowel Tineke als de beide dochters 
hebben jarenlang bij DASH gespeeld 
en als vrijwilligers op diverse manie-
ren hun steentje bijgedragen.

Toen is ook de sponsoring door Visser-
mode begonnen. Waren het in eerste 
instantie jeugdteams die door Visser-
mode gesteund werden, de laatste 12 
jaren is Visser-mode de hoofdsponsor 
geweest van dames 1 van DASH.

In die jaren zagen ze het team de naam 
DASH (Door Aanhouden Steeds Ho-
ger) eer aan doen door voortdurend 
op te klimmen van onder uit de pro-
motieklasse naar top 2e divisie mo-
menteel.

Shirtsponsors
Het komend seizoen worden de shirts 
van alle teams vervangen en eindigen 
tevens de sponsorovereenkomsten 
met alle shirtsponsors. Dat betekent 
dat de sponsorcommissie in gesprek 
moet met sponsors.
Voor een bescheiden bedrag kan men 
al een team sponsoren bij Dash, be-
drijven die meer informatie wensen 
kunnen contact opnemen met: Henk 
Groenendal (he.groenendal@gmail.
com).

Dash Dames 1  

Visser-mode verlengt 
sponsorovereenkomst DASH

Loopgroep Runners Vorden

Uitslag Bridgeclub Vorden
Vorden - Uitslag derde periode van 
de maandagavond en woensdag-
middag.

Lijn A: 1. Adri Terlouw en Ria Bos-
heide: 55,06%. 2.Evert Thalen en Dick 
Wijers: 54,66%. 3.Joop en Tony van 
Straaten: 54,21%.
Lijn B: 1.Marijke Koekkoek en Rini 
Thalen: 55,77%. 2.Lenie Meijerink en 
Annelies Schröder: 53,33%. 3.Wim 
Schipper en Jan Veenhuis: 53,29%.
Lijn C: 1.Herma Jacobs en Els van der 

Jagt: 56,27%. 2.Noortje Le Pair en Her-
man Kip: 55,87%. 3.Truus Tolkamp en 
Gea Vaneker:54,90%.

Uitslag woensdagmiddag
Lijn A: 1.Ton Simonis en Gerda Nul-
den: 58,15%. 2.Ab Vruggink en Hertog 
Enthoven: 58,03%. 3.José Walter Ki-
lian en Dick Wijers: 56,42%.
Lijn B: 1.Stef en Fred Brink: 54,94%. 
2.Sophie de Vries en Netty Cheval-
king: 54,09%. 3.Riet van Mierlo en 
Cees van Dijk: 51,16%.

   

Flash speelt gelijk tegen 
Poona
Vorden - Flash Vorden had afgelo-
pen zaterdag een thuiswedstrijd te-
gen Poona uit Gaanderen. Er werd 
gespeeld in de vertrouwde samen-
stelling.

Niels Lijftogt was dit keer weer eerste 
heer. Hij speelde een spannende drie-
setter. Met de standen 19-21, 22-20 en 
21-18 trok hij de partij naar zich toe. 
Chjehrando Gasper liet er geen gras 
over groeien en won goed met 21-10 
en 21-15. De Vordense dames hadden 
het een stuk lastiger. Vera Velhorst en 
Anne van Eeuwijk verloren beiden in 
twee sets.

Het herendubbel ging er daarna weer 
spannend aan toe. Maar met 21-12, 
15-21 en 21-19 werd deze partij ook 

een prooi voor Flash. Het damesdub-
bel ging echter weer duidelijk in twee 
sets verloren. Het eerste mixeddubbel 
ging met 21-19 en 21-13 naar Poona. 
Chjehrando en Vera wisten hun dub-
bel met 21-7 en 25-23 te winnen. 
Daarmee stond dus een gelijke stand 
op het scorebord.

Flash Vorden 1 - Poona 1 : 4 - 4

Andere uitslagen
Flash Vorden jeugd 2 - Heeten jeugd 
2: 1 - 7;
Eefde jeugd 1 - Flash Vorden jeugd 3: 
8 - 0;
Eefde opstapjeugd 1 - Flash Vorden 
opstapjeugd 2: 6 - 2;
Shuttle Up opstapjeugd2 - Flash Vor-
den opstapjeugd 3 : 2 - 6.

   

Vordenaar (63) loopt met 
succes zijn 63ste marathon
Vorden - Zondag 11 januari vond de marathon van Kevelaer plaats. De ma-
rathon bestaat uit zeven ronden van 6 kilometer en nog 259 meter naar de 
finish.

Voor Ton ten Have, 63 jaar, was dit al-
weer de 63e marathon die hij met suc-
ces uitloopt. Het was koud en winde-
rig die zondag, maar marathon num-

mer 63 is een feit met een eindtijd van 
3:34:46uur werd hij toch nog zesde 
van zijn leeftijdsklasse M60.

   

Dash wint overtuigend 
Vorden - Zaterdag 17 januari moch-
ten de dames van Dash beginnen 
aan de eerste uitwedstrijd van de 
tweede seizoenshelft. De tegenstan-
der was dit keer SVS Schalkhaar. 
De vorige ontmoeting eindigde in 
een moeizame overwinning voor de 
Vordense dames (2-3).

De eerste set werd sterk begonnen 
door de Dames van Dash. Zo stond er 
door een goede service serie van Vor-
dense dames Lian Leunk en Anouk 
Nijbroek een stand van 2-12 op het 
scorebord. Door de druk te blijven 
voeren aan het net en servicedruk 
te blijven leveren kon Dash dames 1 
vol overtuiging over SVS heen lopen. 
Deze set wordt door Dash gewonnen 
met 10-25.
De tweede set was een kopie van de 
eerste set. Door een goede service-
druk hadden de rood-zwarten de te-
genstanders goed onder druk. Vooral 

blokkerend werden er veel punten 
gemaakt. De tweede set wordt bin-
nen gehaald met 14-25. In de derde 
set keek Dash al snel tegen een ach-
terstand aan. De servicedruk aan de 
kant van Schalkhaar werd opgevoerd. 
Met knokvolleybal wisten de Vorden-
se dames nog wel terug te komen aan 
het einde van de set, maar helaas niet 
voldoende. De derde set gaat dan ook 
met 25-22 verloren.
Dash dames 1 kon de vierde set weer 
fris en overtuigend beginnen. De da-
mes van Dash komen, mede door een 
goede service van Karien Meutstege, 
op een snelle voorsprong, waardoor 
er vrijuit gespeeld kon worden. De 
vierde set wordt met 16-25 binnenge-
haald door Dash dames 1. Hierdoor 
weten de Vordense dames met 1-3 te 
winnen in Schalkhaar.
Op zaterdag 24 januari spelen de da-
mes tegen Orion dames 2 om 17.45 
uur wordt er gespeeld in Het Jebbink.
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E-norm Arendsen Hengelo 
uw klus ons vak
E-norm Arendsen is dé professionele doe-het-zelf speciaalzaak in gereed-
schap, techniek, veiligheid en verf. E-norm Arendsen is er niet alleen voor 
de doe-het-zelver, maar zeker ook voor de vakman. Kwaliteit en service; 
daar draait het om. 

E-norm Arendsen is dé professionele  
doe-het-zelf speciaalzaak in gereed-
schap, techniek, veiligheid en verf. 
E-norm Arendsen is er niet alleen 
voor de doe-het-zelver, maar zeker 
ook voor de vakman. Kwaliteit en 
service; daar draait het om. E-norm 
Arendsen heeft u een zeer uitgebreid 
assortiment te bieden, bestaand uit: 
(elektrische) gereedschappen, hand- 
en stationaire machines, bevesti-
gingmaterialen, lijmen en kitten,  
installatiematerialen,elektramateri-
alen, hang- en sluitwerk, sierbeslag, 
klimmaterialen (ladders en trappen), 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
een sleutelservice. Ook beschikken 
wij over een uitgebreide  verf afde-
ling waar we met onze professionele 
verfmengmachine meer dan 50000 

kleuren kunnen mengen van de 
merken Sikkens en Flexa. Ook voor 
schilders benodigdheden, behang 
en wandafwerking kunt u ruim bij 
E-norm Arendsen terecht.  De vak-
kundige medewerkers van E-norm 
Arendsen staan voor elke klant klaar 
met een advies op maat en mengen 
de verf terwijl u wacht. Kortom voor 
alle  klussen in en om uw woning 
moet u bij E-norm Arendsen zijn. 

Ons adres: Kerkstraat 2 Hengelo
Tel: 0575-464190 of kijk op 
www.arendsen.enorm.nl 

Actie:  15% korting op alle Sikkens 
en Flexa verf en 10% korting 
op verfbenodigdheden 
(deze actie is geldig tot eind februari)

Reageren op een artikel?

www.contact.nl



Uw kunstgebit verdient een erkend specialist

 T. 0575 - 46 44 33 www.tppriefel.nl
 Hoetinkhof 1a 7251 XM  Vorden

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Reparaties snel en vakkundig uitgevoerd
óók in het weekend

U bent op zoek naar goede ZWEMLES 
in een kleinschalig verwarmd binnenbad?
Wij bieden zwemles aan in kleine groepjes (maximaal 6 kinderen) en hebben weer 

Kom 30 JANUARI A.S. naar de 

ZWEMLES INFOMIDDAG

Inloop tussen 13.30-14.30 uur

• Kom kennis maken met onze badjuf
• Kom voelen hoe warm het water is
• Kom alle vragen stellen die in je opkomen
• … en als je wilt mag je meteen beginnen

ZWEMLES INFOMIDDAG



Zeven leden van Exokan 
Nederlands Kampioen
Bronckhorst - Vorige week week 
waren de Nederlandse kampioen-
schappen voor siervogels in Apel-
doorn, of zoals het ook gezegd word 
VOGEL 2015. 

Op deze kampioenschappen hebben 
de leden van Exokan zeer goede resul-
taten behaald. Zo werden de jeugdle-
den Techinco Arendsen (3 keer), Isa 
Luimers en Rilana Buiting kampioen 
met hun vogels. Bij de volwassenen 
werden Marc Arendsen, Evert Berns, 
Bertus Zweverink en Hans Hermans (2 
keer) Kampioen van Nederland in hun 
klassen. Exokan behaalde in totaal 36 

medailles. De Complete uitslag: Tech-
nico Arendsen 3x Kampioen, 1x Zilver, 
1x Brons; Isa Luimers 1x Kampioen; 
Rilana Buiting 1x Kampioen, 1x Zil-
ver; Marc Arendsen 1x kampioen, 1x 
Zilver; Evert Berns 1x Kampioen, 2 x 
Brons; Martin Borgonjen 1x Goud, 1x 
Brons; Martijn Borgonjen 1x Goud, 2x 
Brons; Gert Rutjes 1x Goud, 1x Brons; 
Jan Scholten 1x Brons; Ria Scholten 
Degen 1x Goud; Henk Vleming 1x 
Goud; Frans Willemsen 1x Brons; Wim 
Zends 1x Brons en Hans Hermans 2x 
Kampioen, 2 x Goud 3x Zilver en 2x 
Brons. Aan deze kampioenschappen 
deden 11.000 vogels mee.

Ruurlo - Pannenkoekenboerderij 
De Heikamp heeft ook dit jaar weer 
bewezen tot de absolute top van Ne-
derland te behoren. Donderdag 14 
januari wist De Heikamp beslag te 
leggen op de tweede prijs van het 
Nederlands Kampioenschap Pan-
nenkoeken Bakken 2015 tijdens de 
horecabeurs Horecava in de RAI in 
Amsterdam.

Tijdens dit professionele evenement 
streden bijna veertig ervaren koks van 
pannenkoekenrestaurants uit heel 
Nederland om de titel Nederlands 
Kampioen Pannenkoeken Bakken 
2015. Eigenaar Bert van Zijtveld van 
De Heikamp is zeer verheugd over 
de prestatie van zijn team. “Dit is een 
fantastische prijs, alweer een erken-
ning voor ons streven naar kwaliteit”

Dit jaar bedacht chef Rob Weijers 
een bijzonder thema voor zijn in-
zending: de ‘MultiCulti Pannenkoek’. 
Drie gerechtjes van drie continenten 
op een pannenkoek. Kip korma uit 
India, tonijn- komkommer salade uit 
Griekenland, ananaskokos tartaar uit 
Brazilië, gegarneerd met amandel, 
tzatziki en kokosroom. Een culinaire 
pannenkoek die tegemoet komt aan 
de behoefte naar meer wereldse sma-
ken. De Heikamp onderstreept met 
deze creatie bovendien de pannen-
koek als verbindende factor naar oer-
Hollandse gezelligheid. Rob Weijers, 
die ook voor De Heikamp aan het for-
nuis stond, kreeg de eer om de prijs 
in ontvangst te nemen. De pannen-
koeken werden beoordeeld door een 
professionele en onafhankelijke jury. 
Bij de speciale pannenkoek was de 
presentatie, het uiterlijk (originaliteit, 
afwerking en kleurencombinatie), de 
werkwijze, de smaak en de praktische 
haalbaarheid en mate van dupliceer-
baarheid (op basis van de kostprijs-

calculatie) de criteria om voor een 
hoge score in aanmerking te komen. 
Het evenement werd ondersteund 
door de Vereniging Erkende Pannen-
koekenrestaurants. De Heikamp heeft 
door de jaren heen een smaakvolle re-
putatie opgebouwd.
Dertig jaar geleden werd De Heikamp 
door het Algemeen Dagblad al beti-
teld als Beste Pannenkoekenhuis van 

Nederland. Sindsdien zijn de pan-
nenkoekcreaties van De Heikamp niet 
meer weg te denken uit de top van de 
branche. Vorig jaar werd De Heikamp 
tijdens het NK door een jury van vak-
broeders nog uit geroepen tot de win-
naar van de Vakjury-prijs.

Alle gasten van De Heikamp kunnen 
vanaf nu de MultiCulti Pannenkoek 
komen proeven tijdens De Heikamp 
Feestweken. Tot 27 maart krijgt elke 
gast die de kampioenspannenkoek 
bestelt, een tweede pannenkoek gratis 
(dus de pannenkoek voor een tweede 
persoon, geldig op dinsdag t/m vrij-
dag). Gelet op de verwachte grote be-
langstelling adviseert Bert van Zijtveld 
om wel van tevoren te reserveren.

Op 21 december 2014 reed de Theaterbus van de KunstKring Ruurlo voor de 
tweede keer met zo’n dertig passagiers naar een theater in de regio. Op vrijdag 
20 februari vertrekt de Theaterbus opnieuw uit Ruurlo en Borculo, dan op weg 
naar het Muziekcentrum Enschede waar het Symfonie-orkest o.l.v. gast-diri-
gent Mark Shanahan een avondvullend programma zal verzorgen. Hoogtepunt 
van de avond is het monumentale Dubbelconcert van Johannes Brahms. De 
avond wordt verder gevuld met werken van Tsjaikovsky en Stravinsky.

Ton van Uem was binnen de Kunst-
Kring Ruurlo de initiatiefnemer van de 
Theaterbus en is hoopvol gestemd over 
de toekomst van dit initiatief. Van Uem: 
“Je stapt in Ruurlo of Borculo in de bus 
en wordt na afloop ook weer terugge-
bracht. De bus brengt je tot de deur van 
het theater. Makkelijk, comfortabel, vei-
lig en gezellig. Dat is wat wij regelmatig 
terughoorden van mensen die belang-
stelling hadden. Toch leek het er aan-
vankelijk op, dat de mensen even de kat 

uit de boom keken. Het liep niet echt 
vlot met de aanmeldingen. Dat veran-
derde gelukkig naarmate het moment 
van vertrek dichterbij kwam. 
Op 21 december vertrokken we uitein-
delijk met 29 muziekliefhebbers naar 
Orpheus in Apeldoorn. Gezien de er-
varingen van de eerste twee keer ver-
wacht ik, dat ook op vrijdag 20 februari 
de bus weer goed bezet zal zijn als we 
naar het Muziekcentrum in Enschede 
gaan.”

Brahms in Enschede
Het dubbelconcert van Brahms wordt 
ongetwijfeld het hoogtepunt van het 
concert op 20 februari. In de ontstaan-
speriode van het dubbelconcerto stond 
Brahms op de top van zijn carrière. Hij 
was in Europa een gekend componist 
die zowel grote aanhangers als tegen-
standers kende. 

Het Concert voor viool (Antje Weithaas), 
cello (Quirine Viersen) en orkest is een 
ware traktatie voor de Brahms-lief-
hebber. Dit concert wordt omlijst door 
de emotionele muzikale verhalen van 
Tsjaikovsky’s overspelige Francesca da 
Rimini en Stravinsky’s spookachtige 
sprookjesfee.

Nu aanmelden
Inmiddels heeft een aantal mensen 
zich al aangemeld. De Theaterbus gaat 
rijden zodra er 30 liefhebbers zijn. Er is 
nog ruimte. Belangstellenden wordt ge-
adviseerd op korte termijn kaarten voor 
dit concert per Theaterbus te bestellen 
op www.kunstkringruurlo.nl

Dat is de beste garantie om mee te kun-
nen. Inschrijven kan tot uiterlijk dins-
dag 10 februari. Mocht de Theaterbus 
onverhoopt bij onvoldoende belang-
stelling niet rijden, dan garandeert de 
KunstKring Ruurlo dat het betaalde 
bedrag snel wordt teruggestort. Nadere 
informatie over het programma en de 
kosten staat op www.kunstkringruurlo.nl
Voor eventuele vragen kun men terecht 
bij Ton van Uem, tel. 0545 272754.

Ton van Uem is ook op 20 februari de gastheer in de Theaterbus.   

Rob Weijers, die ook voor De Heikamp aan het fornuis stond, kreeg de eer om de 
prijs in ontvangst te nemen.  

Veel belangstelling voor reizen met de
Theaterbus van KunstKring Ruurlo

De Heikamp levert topprestatie

Heikamp bakt best 
pannenkoeken van 
Nederland

Op 20 februari 
gaat de reis naar 
Enschede

EvaSchuurman
Column

Eva Schuurman is dichter, tekstschrijver, regisseuse en trouwambtenaar. 
Ze verhuisde zes jaar geleden vanuit de provincie Utrecht naar de 
gemeente Bronckhorst. Eva kwam en zag en hoopt de Achterhoek met 
deze tweewekelijkse column ook voor zich te winnen.

Engel
Toen mijn oudste dochter werd ge-
boren wilde ik haar - overvallen door 
mijn verantwoordelijkheid en haar 
kwetsbaarheid - per ommegaande 
terug stoppen naar waar ze vandaan 
kwam. De binnenwereld in, weg van 
alle gevaar van buiten. 
Met slechts tien weken werd ze (al 
wandelend met mij) van een zebra-
pad gereden door een automobilist 
op leeftijd. We haalden teletekst en 
de plaatselijke krant. 
 
Maandenlang ging ik ‘s avonds stie-
kem bij haar wiegje kijken, om te zien 
of ze het nog deed. 
Over het kuiltje in haar schedel kam 
ik tot op de dag van vandaag - tegen 
de haarrichting in - haar krullen in 
een eigenwijze lok. 
Toen ik bij haar bedje stond was ze 
nog zo kaal, rond en wit als het bo-
venste gedeelte van een sneeuwpop. 
Verbeeldde ik mij het op en neer be-
wegen van het dek of haalde ze daad-
werkelijk adem? 
Met de angst haar te wekken legde 
ik de achterkant van mijn hand te-
gen haar wangetje om te voelen of er 
warmte vanaf kwam.

Vanaf het moment dat je ouder wordt 
ben je doodsbang, letterlijk bang 
voor de dood. Niet voor die van jezelf, 
want jij bent geslaagd. 
Jij hebt dit wezen gecreëerd. Schiet 
jou maar lek, het is gelukt. Nee, voor 
de dood van hetgeen daar in het 
kleinste bedje ter wereld ligt. Onder 
dekentjes zo immens dat je ze min-
stens dubbel moet vouwen, waarna 
ze nog te lang blijken voor je grootste 
geluk. 

Je weet het meteen: Ze zullen ner-
gens veilig zijn. Dat waren ze zelfs in 
je buik niet eens. 
En wanneer je de periode van wie-
genangst hebt doorstaan, is er de 
vrees voor het vallen uit bed- of van 
commode. 
Het gebrek aan motoriek waardoor 
ze het grote hoofd niet afschermen 
bij struikelen en tuimelen. 
Daarna eten ze voor het eerst een 
broodkorst, waarin je ze al tig malen 
zag stikken. 

Ga je ter ontspanning op gezinsva-
kantie bij een huisje uit een glim-
mende brochure, met glanzend 
zwembad. 
In je eigen bibberige omgeving word 
je al nachtenlang badend in het 
zweet wakker van het idee. 
Kruipend zie je ze vol vertrouwen 
richting chloor en vervolgens bodem 
gaan. En eenmaal ‘veilig’ thuis wach-
ten je de stopcontacten, tafelhoeken 
en schoonmaakmiddelen weer. 

Nooit heb ik mijn kinderen liefkozend 
‘engeltjes’ genoemd. 
Neurotisch mijd ik al jarenlang die 
term. Omdat engeltjes vleugels heb-
ben. 
En die gebruiken ze om bij je vandaan 
te vliegen, ver weg bij jou vandaan. 
En dat wil je niet, zo hoort het niet. Je 
wilt ze op schoot, in je armen. 
Op de enige plek ter wereld waar je 
de risico’s enigszins kunt inperken.

Oh, alles wat nog komen mag. De 
vriendjes aan de deur. 
Het nachtenlang doorhalen in klam-
me kroegen met wildvreemden waar-
van er minimaal 1 een kwade dronk 
zal bezitten. 
De terugrit over donkere paden in 
slingertempo.

Inmiddels fietst ze op vrijdagmiddag 
alleen van school naar huis. 
Wanneer ze trots aanbelt onthaal ik 
haar met gejuich en applaus. 
Wellicht wat overdreven, maar mijn 
opluchting denkt daar anders over. 
Ze is weer thuis. 
Zij wel..

Van de week werd er hier vlakbij een 
engel geboren. Zo eentje die nog lang 
geen vleugels had mogen krijgen. 

Zomaar vanaf zijn fiets, als E.T. de 
lucht in. Geen langverwachte engel, 
wel een langgevreesde. 
Een levenskort langgevreesde. 
Fiets zacht engel. 

‘Blijf zoals je kwam.
 Onbevangen en vrij.
 Maak de hemel helder, kind.
 Kleur de sterren bij.’

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur,
Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, daarna 
op afspraak
Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur
Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 
paspoort of rijbewijs en voor een intake-
gesprek als werkzoekende kunt u heel 
eenvoudig digitaal via de website een 
afspraak maken. Voor alle andere afspra-
ken (bijvoorbeeld vergunningen) kunt u 
ons bellen: (0575) 75 02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken:
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur
Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50. 
E-mail: info@bronckhorst.nl. 
De locaties en inloopuren vindt u op 
www.bronckhorst.nl/socialeteams.

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 
Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)
Werk en inkomen, Verkeer en vervoer,
Breedband, Wegen en groen, 
Volksgezondheid
Gebiedswethouder voor Bronckhorst-
Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 
Financiën en belastingen, Milieu en afval, 
Regionale samenwerking
Gebiedswethouder voor Bronckhorst-
West en Bronckhorst-Zuid
 
Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)
Zorg en welzijn, Personeel en organisatie,
Facilitaire zaken, Informatisering en 
automatisering, Algemene juridische en 
bestuurszaken
Gebiedswethouder voor Bronckhorst-
Midden
 
Wethouder Jan Engels (D66)
Sport en cultuur, Onderwijs, 
Economische zaken, Recreatie en 
toerisme, Plattelandsontwikkeling, 
Burgerparticipatie en bestuurlijke 
 vernieuwing, Kernenbeleid
Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 
één van de collegeleden, via het 
bestuurssecretariaat van de gemeente, 
tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 4, 20 januari 2015

In Nederland is de Winkeltijdenwet 
van kracht. Op dit moment mogen in 
Bronckhorst de winkels open zijn van 
maandag t/m zaterdag tussen 06.00 
en 22.00 uur en op max. 12 door ons 
aangewezen zon- en feestdagen. De 
wet is in 2013 aangepast en de mo-
gelijkheden voor winkelopeningstij-
den zijn verruimd. Daarop aanslui-
tend besloten b en w vorige week om 
de gemeenteraad voor te stellen 
 onze Winkeltijdenverordening aan te 
passen waardoor winkels op zondag 
open mogen zijn tussen 08.00 tot 
18.00 uur, met uitzondering van 
feestdagen die vallen op zondag. Op 
feestdagen die vallen op een werk-
dag mogen de winkels open zijn 
 tussen 08.00 en 18.00 uur. Voor de 
werkdagen kan in de periode tussen 
22.00 en 06.00 uur een ontheffing 
worden aangevraagd. Deze verkoop-
tijden gelden ook voor de straat-
verkoop. 

Een belangrijke reden voor de aan-
passing is dat b en w vinden dat we 
als gemeente steeds meer uitgaan 
van de eigen kracht en verantwoor-
delijkheid van de samenleving en de 
huidige Winkeltijdenverordening 

beperkt ondernemers in hun verant-
woordelijkheden en initiatieven. Met 
de aanpassing hebben ondernemers 
de vrijheid om zelf te beslissen over 
hun openingstijden en dus geen 
 verplichting meer om op zondag dicht 
te zijn.

Mening betrokkenen gevraagd 
Over dit onderwerp is gesproken met 
het Ondernemersplatform Bronck-

horst en over de winkelopeningstij-
den zijn vragen gesteld in het onder-
nemerspanel Bronckhorst Spreekt.  
Winkeliers in het platform hebben 
aangegeven dat zij de huidige moge-
lijkheid om max. 12 zon- en feestda-
gen open te zijn te beperkend vinden. 
Zondagsopening is voor hen in de 
huidige economische situatie steeds 
belangrijker. Onder andere door de 
toenemende webwinkelverkoop en 

omdat ook in buurgemeenten de 
 winkels op zondag open zijn en veel 
publiek daarheen trekt. 

Inwonerpanel
Uit het inwonerspanel bleek overi-
gens dat maar 18% van de onder-
vraagden voor  verruiming van de 
openingstijden is. 30% van de onder-
vraagden vindt het onwenselijk, 
onder meer van wege zondagsrust. 
Om de mening over dit onderwerp te 
peilen bij maatschappelijke organisa-
ties nodigden wij hen uit voor een bij-
eenkomst. Hiervoor was te weinig 
belangstelling.  

Individueel/collectief
Door het aanpassen van de winkeltij-
den kunnen ondernemers in Bronck-
horst individueel en collectief bepa-
len in hoeverre zij gebruik maken van 
zondagsopenstelling. De verwachting 
is dat met name supermarkten en de 
meubelbranche kiezen voor koop-
zondagen. Andere branches maken 
waarschijnlijk gebruik van collectief 
gekozen data. De gemeenteraad 
beslist in februari over dit plan van 
b en w.

Plan voor verruiming winkelopeningstijden 
Gemeenteraad beslist erover in februari

Iedereen die direct of indirect met 
geweld in huiselijke kring te maken 
heeft, kan hier iets tegen doen. Of het 
nou om uzelf gaat of om iemand 
anders. Of u het zeker weet of al een 
tijdje rondloopt met een naar onder-
buikgevoel. 

Sinds 1 januari is er een nieuwe orga-
nisatie met de naam ‘Veilig Thuis’. 
U kunt bij Veilig Thuis terecht als er 
sprake is (of vermoedens zijn) van 
huiselijk geweld, kindermishandeling 
of loverboypraktijken. Veilig Thuis is 
ontstaan door het samengaan van 
Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), 
Advies- en Meldpunt Kindermishan-
deling (AMK) en het Steunpunt Lover-
boys/Jeugdprostitutie.

Huiselijk geweld, kindermishande-
ling en loverboys
Veilig Thuis biedt een helpende hand 
en doorbreekt situaties waar sprake 

is van huiselijk geweld, kindermis-
handeling of loverboys. U kunt 24 uur 
per dag (anoniem) contact opnemen 
met Veilig Thuis, via het landelijke 
nummer (0800) 20 00. U wordt auto-
matisch doorverbonden met Veilig 
Thuis regio Noord en Oost Gelder-
land. Meer informatie vindt u op 
www.vooreenveiligthuis.nl. Deze 
website is de eerste stap naar hulp 
en advies. Want het geweld houdt niet 
op. Niet vanzelf.

Veilig Thuis: geweld stopt niet 
vanzelf

Op 5 en 6 april is het Pasen. Ook dit 
jaar zullen met de paasdagen de 
paasvuren in de velden de wijde 
omgeving weer verlichten. Jaarlijks 
komen er duizenden mensen op de 
vuren af. Denkt u aan het aanvragen 
van de toestemming voor het houden 
van een paasvuur?

Het paasvuur geldt als een lentevuur, 
dat de zon moest aanmoedigen en dat 
de vruchtbaarheid van de velden 
bevorderde. Hoewel de paasvuren 
een typisch plaatselijke traditie zijn, 
gemaakt door en voor de eigen bevol-
king, is iedereen welkom. Veel orga-
nisaties zijn al bezig met de voorbe-
reidingen om de paasvuren ook dit 
jaar weer mogelijk te maken. Door de 
hoeveelheid te verbranden snoeihout 

en het aantal personen dat op de ver-
branding afkomt, is er een groter risi-
co op brandoverslag waardoor extra 
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk 
zijn. Voor de paasvuren is daarom 
toestemming van de gemeente nodig.

Doe uw aanvraag op tijd
De aanvraag voor een ontheffing voor 
een paasvuur moet vóór 1 februari 
2015 bij ons zijn ingediend. Aanvra-
gen die na deze datum worden inge-
diend kunnen, in verband met de 
bezwaar en beroepstermijn, niet 
meer voor Pasen worden afgerond! 
Houdt u hier svp rekening mee. De 
aanvraag voor een ontheffing regelt u 
heel gemakkelijk via 
www.bronckhorst.nl/vuurstoken

Vraag toestemming voor 
 paasvuur tijdig aan!



Er staan veel prachtige en bijzonde-
re kunstwerken in onze openbare 
ruimte, op straat, bij een gebouw of 
op een plein. Soms ervaart u kunst-
werken bewust. Andere kunstwer-
ken vallen door hun vanzelfspre-
kendheid minder op. Heeft u zich 
ook wel eens afgevraagd wat de 
achtergrond is van een bepaald 
kunstwerk in onze gemeente?
Op www.bronckhorst.nl/kunstwer-
ken of scan de QR-code vindt u 
informatie over de kunstwerken in 
Bronckhorst. Bijvoorbeeld hoe lang 
het kunstwerk er al staat, door wie 

en met welk materiaal het gemaakt 
is. Daarnaast kunt u kunstwerken 
zoeken op basis van de naam van de 
kunstenaar, de naam van het kunst-
werk en op kern en straatnaam. Er 
is zoveel mogelijk informatie over 
de kunstwerken verzameld. Moge-
lijk heeft u nog extra informatie over 
een kunstwerk voor ons. Wij horen 
dit dan heel graag. 
Bij elk kunstwerk 
op de site kunt u via 
een formulier infor-
matie aan ons stu-
ren. 

Kunst in Bronckhorst

Sinds 1 januari is de gemeente ver-
antwoordelijk voor jeugdhulp en par-
ticipatie van mensen met een 
arbeidsbeperking. Ook regelen we de 
begeleiding van ouderen en mensen 
met een beperking bij het zo zelfstan-
dig mogelijk leven. Voorheen regel-
den het rijk en de provincie dat, maar 
nu doen wij dat. Om te voorkomen dat 
inwoners met vragen op het gebied 
van ondersteuning langs verschillen-
de instanties en loketten moeten, 
hebben we sociale teams in vijf ker-
nen. De sociale teams zijn hét aan-
spreekpunt voor inwoners met vra-

gen over ondersteuning op het gebied 
van zorg, welzijn en werk. Wij doen 
ons uiterste best om eventuele ver-
anderingen voor u soepel te laten 
verlopen. Betrokken inwoners die 
een vorm van ondersteuning krijgen, 
ontvingen eind 2014 een brief van 
ons met informatie.

Wethouder aanwezig bij sociaal 
team voor u
Wethouder Peppelman (van zorg) 
heeft onlangs een bezoek gebracht 
aan de sociale teams  in Hengelo, 
 Zelhem en Vorden om te horen wat er 
speelt en wat inwoners die er langs-
komen bezighoudt. Volgende week is 
hij bij de teams in Hoog-Keppel en 
Steenderen. Heeft u tips voor de 
gemeente? U bent van harte welkom 
om met hem in gesprek te gaan. Zie 
de data hieronder.

De exacte locaties van de sociale 
teams vindt u op www.bronckhorst.
nl/socialeteams. Daar vindt u ook de 
actuele openingstijden van de sociale 
teams gedurende de week.

In gesprek met wethouder Peppelman over 
zorg/ondersteuning

Datum Tijdstip Locatie
Woensdag 28 januari 2015 15.00 - 17.00 uur Sociaal team Bronckhorst 

Zuid (Hoog-Keppel)
Donderdag 29 januari 2015 15.00 - 17.00 uur Sociaal team Bronckhorst 

West (Steenderen)

Het sociale team in Zelhem e.o.

Raadsvergadering  
29 januari 2015
Op 29 januari vergadert de gemeen-
teraad in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De openbare vergade-
ring begint om 20.00 uur. U bent van 
harte welkom om deze vergadering 
bij te wonen. Op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen:

• Bestemmingsplan correctieve 
herziening ‘Kleine Kernen 2’

 In 2013 stelde de raad het bestem-
mingsplan ‘Kleine Kernen 2’ vast. 
Hiertegen werd beroep ingesteld 
op een planonderdeel in Halle en 
de Raad van State vernietigde dit 
onderdeel. Vervolgens is het 
 bewuste onderdeel herzien en nu 
wordt de raad gevraagd de inge-
diende zienswijzen ongegrond te 
verklaren en het bestemmingsplan 
ongewijzigd vast te stellen

• Financiële verordening gemeen-
te Bronckhorst 2015

 Door diverse wijzigingen in de 
 Gemeentewet en bijbehorende 
 regelgeving is een nieuwe finan-
ciële verordening nodig, zodat de 
financiën van de gemeente juist 
beheerd worden. De raad wordt 
gevraagd de  financiële verorde-
ning 2015 met bijbehorende toe-
lichting vast te stellen

• Wijziging samenwerkingsrege-
ling Regio Achterhoek

 Bronckhorst werkt samen met 
 andere Achterhoekse gemeenten 
in de Regio Achterhoek. Hiervoor is 
een samenwerkingsregeling opge-
steld. Deze wordt gewijzigd op het 
gebied van aansprakelijkheid. B en 
w vragen de raad in te stemmen 
met de wijziging

• Collegeprogramma Bronckhorst 
dichtbij 2014-2018

 In het collegeprogramma staan de 
prioriteiten van het college voor de 
periode 2014-2018. Bij de behan-
deling van het coalitieakkoord heb-
ben de oppositiepartijen aangege-
ven dat ze meer informatie nodig 
hebben om te kunnen beoordelen 
of ze het akkoord kunnen onder-
steunen. Het coalitieakkoord is 
daarom vertaald naar een college-
programma. In dit voorstel staan 

de verwachte financiële conse-
quenties en waar de dekking daar-
van vandaan komt. De raad wordt 
gevraagd het collegeprogramma 
inhoudelijk en financiëel te onder-
steunen

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens de 
commissievergadering. Over onder-
werpen die niet op de agenda staan 
heeft u hiervoor de mogelijkheid 

 tijdens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering.

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

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de 
agenda staan verwij-
zen wij u naar 
www.bronckhorst.nl/
gemeenteraad of 
scan de QR code. 

Uit de raad

Bekendmakingen 

In deze rubriek vindt u een verkorte versie van de bekendmakingen die wij afgelopen week 
officieel digitaal gepubliceerd hebben. Via http://overuwbuurt.overheid.nl vindt u op eenvoudige 
wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom geen rechten 
ontlenen. Voor veel bekendmakingen geldt dat u bezwaar kunt maken tegen het besluit. 
Ook is het soms mogelijk beroep aan te tekenen. Hoe u dat kunt doen, staat bij de bekendmaking 
zelf op http://overuwbuurt.overheid.nl. Heeft u thuis geen computer, dan kunt u tijdens onze 
openingstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

Abonneer u op e-mailservice bekendmakingen
Wilt u de officiële bekendmakingen in uw mailbox ontvangen, 
abonneer u dan via http://overuwbuurt.overheid.nl op de 
e-mailservice voor bekendmakingen. U kunt daarbij aangeven 
van welke bekendmakingen (bijvoorbeeld ‘binnen een straal 
van’, maar ook welk soort bekendmaking) u een attendering 
wilt ontvangen. 

Baak:
• Beukenlaan 11, besluit genomen, verbouwen woning
• Bonte Koeweg 4, besluit tot gecoördineerd afhandelen, oprichten agrarisch bedrijf
• Walterslagweg 4A, aanvraag ontvangen, verbouwen ligboxenstal

Bronckhorst:
• Diverse wegen, besluit genomen, organiseren oriënteringsritten
• Bakerwaardseweg 3, melding beoordeeld, veranderen inrichting

Drempt:
• Biermanshof 10, aanvraag ontvangen, vergroten woning

Halle:
• Aaltenseweg 21A, besluit genomen, vergroten woning
• Varsseveldseweg 1, procedure termijn verlengd, vergroten melkveestal en kappen groenstrook

Hengelo (Gld):
• Beukenlaan 15, besluit genomen, toewijzen gehandicaptenparkeerplaats
• Elderinkweg 1, aanvraag ontvangen, kappen eik
• Entweg 35 t/m 43 (oneven), besluit genomen, bouwen 5 woningen
• Handwijzersdijk 8, aanvraag ontvangen, intern verbouwen groepsaccommodatie
• Molenenk 4, verlengen instandhoudingstermijn, plaatsen wand in produktiehal

• Hummelo:
• Dorpsstraat 12, aanvraag ontvangen, bouwen kapschuur
• Horstweg-Loenhorsterweg, aanvraag ingetrokken, kappen wilgenbosje 
• Keppelseweg 34, aanvraag ontvangen, kappen 2 esdoorns

Hoog Keppel:
• Monumentenweg nabij nr. 21, aanvraag ontvangen, kappen amerikaanse eik
• Monumentenweg 30,  besluit genomen, uitoefenen van een horecabedrijf
• A.G. Noijweg 27, aanvraag ingetrokken, bouwen overkapping

Keijenborg:
• Uilenesterstraat, besluit genomen, kappen 12 populieren

Steenderen:
• Covikseweg 9, aanvraag ontvangen, tijdelijke afwijking bestemmingsplan voor het houden van 

bed- & breakfast
• Prins Bernardlaan 3,  besluit genomen, uitoefenen van een horecabedrijf
• Toldijkseweg 21, besluit genomen, plaatsen noodunit tot 12 januari 2020

Toldijk:
• Lamstraat 25, melding beoordeeld, veranderen inrichting

Vierakker: 
• Boshuisweg 8,  besluit genomen, uitoefenen van een horecabedrijf
• Vierakkersestraatweg 32, melding beoordeeld, veranderen inrichting
• Vierakkersestraatweg 32, ontwerp besluit, activiteit milieu: veranderen inrichting

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan en ontvang 
berichten over uw buurt 
per email.



(Advertorial)

Chocolade atelier Magdalena 
opent deuren!
Zaterdag 24 januari opent Chocolaterie Magdalena officieel haar atelier 
In het Ludgerus Vierakkersestraatweg 37 in Vierakker.

Na de start in 2010 met de Chocola-
terie en in 2012 met haar ‘Chocolade 
op wielen’ komt er nu een vervolg 
met een Chocolade atelier als vaste 
plek. De plek van de Chocolaterie is 
in het mooie Ludgerus.

Een gezellig koffiehuis waar u heer-
lijk een kopje koffie kunt drinken, 
kunt lunchen of borrelen. Daarnaast 
kunt u vanaf nu dus ook elke zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur een kijkje 
nemen in het Chocolade atelier en 
ambachtelijke gemaakte chocolade 
kopen.

Om dit te vieren nodigen wij u graag 
uit op zaterdag 24 januari. Om 11.00 
uur is de officiële opening en kunt u 
de hele dag binnen lopen tot 17.00 
uur.
U start met een kijkje in de Chocola-
terie en wordt daarna uitgenodigd 
voor een hapje en een drankje in het 
koffiehuis.

Chocolaterie Magdalena
Vierakkersestraatweg 37
7233 SH Vierakker
www.chocolaterie-magdalena.nl
info@chocolaterie-magdalena.nl

Bekendmakingen en mededelingen vervolg

Wichmond:
• Dorpsstraat 6A, aanvraag ontvangen, verbouwen woning

Vorden:
• De Boonk, 35, aanvraag ontvangen, aanleggen uitrit
• Deldensebroekweg 11A, besluit genomen, tijdelijk plaatsen woonunit
• Schuttestraat 6, besluit genomen, bouwen vervangende woning
• Schuttestraat 15, besluit genomen, bouwen schuur
• Wiersserbroekweg nabij nr. 1, aanvraag ontvangen, kappen 4 populieren

Zelhem:
• Banninkstraat, besluit genomen, kappen populier
• Dr. Grashuisstraat 3, besluit genomen, uitoefenen van een horecabedrijf
• Hyacinthweg 1, besluit genomen, kappen notenboom en 2 beuken
• Jan Steenstraat (hertenkamp), aanvraag ontvangen, kappen 6 eiken en 2 kastanjebomen
• Keijenborgseweg 8, aanvraag ontvangen, kappen beuk
• Nijmansedijk 1, aanvraag ontvangen, verbouwen woning 
• Troelstrastraat 7, aanvraag ontvangen, veranderen kozijn in zijgevel woning
• Vincent van Goghstraat 72,  besluit genomen, uitoefenen van een horecabedrijf
• Wolfersveenweg 6, aanvraag ingetrokken, verbouwen woning

Mededelingen

Uitvoeringsbesluiten afvalstoffen Bronckhorst
B en w hebben op 23 december 2014 de ‘Uitvoeringsbesluiten afvalstoffen Bronckhorst’ vastge-
steld. In de uitvoeringsbesluiten zijn nadere regels bepaald over de inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen, aangewezen inzamelmiddelen en -voorzieningen, de wijze waarop huishoudelijke 
afvalstoffen moeten worden aangeboden. De uitvoeringsbesluiten liggen ter inzage in het gemeen-
tehuis en zijn hier tegen betaling verkrijgbaar. U kunt ze ook downloaden via www.overheid.nl/
Bronckhorst/Milieu. De besluiten treden de dag na de officiële bekendmaking in werking.

Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend land
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij inge-
schreven staat. Wij hebben betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen op zijn 
persoonslijst het gegeven op te nemen dat zijn adres onbekend is. Hierdoor zal hij opgenomen wor-
den in het Register van Niet Ingezetenen (RNI). Dit heeft ingrijpende gevolgen. Alle instanties in 
Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens te gebruiken zoals opgenomen in de BRP/RNI. 

Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming, stellen wij betrokkene ook op deze wijze in de 
gelegenheid om, gedurende drie weken na deze publicatie, informatie over het huidige woonadres 
te verstrekken. Ontvangen wij binnen drie weken geen nadere adresinformatie dan wordt de bijhou-
ding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de volgende persoon: 
 
Naam:  Geboren op: Voornemen uitschrijven naar:   
Jacyno, Jarosław  18-11-1977 Onbekend

(Advertorial)

HOV presenteert:
Hengelose Zwarte Markt weekend
U denkt dat u tijdens de opruiming al flink kunt besparen? Nou, dan moet 
u zeker de Hengelose Zwarte Markt bezoeken. Met kortingen die oplopen 
tot wel 90% heeft u nog nooit zoveel waar gehad voor uw geld.

Op zaterdag 31 januari en zondag 
1 februari 2015 wordt sporthal De 
Veldhoek tussen 11.00 en 17.00 uur 
omgetoverd tot een heuse Zwarte 
Markt. Werkelijk alles kunt u op deze 
dagen met hoge kortingen aanschaf-
fen. Van meubels tot kleding, wit- en 
bruingoed, schoenen, sportartikelen, 
tuinsets, speelgoed, gereedschap en 
zelfs fietsen.
U kunt het zo gek niet bedenken of 
wij hebben het in de aanbieding voor 
u! Voor de liefhebbers is er een klei-
ne tweedehands rommelmarkt geor-
ganiseerd en kunt u uw haren laten 
knippen voor slechts € 10,00 per per-
soon.
Bij een gezellige markt horen na-
tuurlijk ook de mogelijkheid om een 
lekker hapje te eten, een drankje te 
kunnen nuttigen of buiten verse olie-
bollen te eten. Dit alles wordt door 
een DJ voorzien van een muzikale 

omlijsting en natuurlijk mag ook het 
rad van fortuin niet ontbreken op een 
echte Zwarte Markt waar leuke prij-
zen zijn te winnen.
Kortom een dag vol aanbiedingen en 
plezier voor het hele gezin. Dat wil u 
toch niet missen?

Hengelose Zwarte Markt
Varsselseweg 55
7255 NR Veldhoek/Hengelo Gld.

Entree: € 1,00 per persoon. Uw en-
treebewijs is tevens uw rad van for-
tuin lot.

ZATERDAG 
31 JANUARI
ZONDAG 
1 FEBRUARI

PRESENTEERT:

internetdrukker.nleen échte drukker... online!

Uw drukwerk, zo geregeld!

Brochures
8 pagina’s A4 selfcover, fc

Flyers
100 x 210 mm enkelzijdig, fc

Briefpapier
A4 enkelzijdig, fc

1000 stuks 
van €32,- voor

€24,-
1000 stuks 

van €48,- voor

€36,-
500 stuks 

van €179,- voor

€134,25

Uw drukwerk, zo geregeld. In 4 stappen drukwerk bestel-
len zoals u dat wenst! Het gemak van online bestellen, 
met de kwaliteit en persoonlijke service van een échte 
drukker: dát is Internetdrukker.

Actiecode: IZ77YD  *Zie website voor actievoorwaarden

Joost helpt 
u graag 
verder

Gezellig winkelen in je eigen buurt:
veel keus en lekker dichtbij!



Bijeenkomst Toerisme en 
Recreatie Bronckhorst
Bronckhorst - Op maandagavond 
26 januari 2015 om 20.00u vindt bij 
Partycentrum Langeler (Spalstraat 
5 Hengelo) de Relatiebijeenkomst 
Toerisme en Recreatie Bronckhorst 
plaats. Alle toeristische en recrea-
tieve ondernemers in Bronckhorst 
zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Tijdens deze avond zullen de toeris-
tische platforms en VVV Bronckhorst 
zichzelf presenteren. Daarnaast zal 
Heleen Faber (regiocoördinator Ach-
terhoek Toerisme) een presentatie 

geven over het activiteitenplan, dat zij 
naar aanleiding van gesprekken met 
ondernemers en de toeristische plat-
forms heeft opgesteld. Tenslotte krij-
gen ondernemers deze avond de kans 
om zich aan te sluiten bij toeristische 
activiteiten en hun wensen voor nieu-
we activiteiten kenbaar te maken. 

Voor eventuele vragen kunt u contact 
opnemen met Heleen Faber.
   

 ▶ h.faber@achterhoek.nl.
   

Goede Doelentoernooi 
Bridgeclub Bronkhorst
Toldijk - Bridgeclub Bronkhorst 
heeft de traditie jaarlijks een Goede 
Doelentoernooi te organiseren. In 
2015 is dit toernooi op zaterdag 24 
januari en wordt gespeeld in Café 
Restaurant ‘Den Bremer’ in Toldijk. 
Aanvang 13.00 uur, zaal open 12.00 
uur. Er is sponsoring van Autobe-
drijf Melgers, de RegioBank, ‘Café 
Restaurant Den Bremer’ en Hotel 
Asteria.

De opbrengst van het toernooi is dit 
keer voor De Voedselbank in Zelhem. 
Rond de kerstdagen zijn de voedsel-
banken uitgebreid in media geweest 
en vele mensen hebben al een steen-
tje of pakketje bijgedragen. Maar, ook 
na de feestdagen is er behoefte aan 
een goed uitgebalanceerd voedsel-
pakket.

Het uitgifteloket in Zelhem zorgt er-
voor dat geïndiceerde gezinnen uit 
de gemeente Bronckhorst niet al te 

ver van huis elke week een voedsel-
pakket kunnen halen. Het geld wordt 
gebruikt om langhoudbare basispro-
ducten te kopen zoals b.v. melk, rijst, 
pasta, bloem en aardappels.

Inschrijven
€ 25,00 per paar voor het bridgen, € 
11,00 per persoon voor het stamp-
pottenbuffet. Aanmelding mid-
dels storting op rekening NL30RA-
BO03274.21.851 t.n.v. Bridgeclub 
Bronkhorst, o.v.v. beide namen met 
voornaam en woonplaats, één tele-
foonnummer, NBB lid nr. en graag 
doorgeven indien u rolstoelgebruiker 
bent.

Er kunnen nog enkele paren meer 
ingeschreven worden. Informatie: 
Hans Jansen, tel. 0575-551892, e-mail: 
j.jansen47@kpnplanet.nl Er is goed 
verzorgde prijzentafel voor alle lijnen. 
Er worden loten verkocht voor een 
bridgeweekend van Hotel Asteria. 

   

Bridgen in Toldijk  
Toldijk - Uitslag van de tweede competitieavond van de vierde ronde.

In de A-lijn: 1. Emmy Stegeman & 
Joop ten Holder 58,33%; 2. Jan-Willem 
Ensink & Ruud Bijloo 56,67%; 3. Silvia 
Schreiber & Riet Botschuyver 55,83%.

B-lijn: 1. Irene Lichtenberg & Theo 
Schoenaker 59,58%; 2. Jan Veenhuis 
& Joop Rutten 54,44; 3. Margaret He-
ijting & Gerrit Vorselman 52,78%

C-lijn: 1. Ans Knaake & Leida Penne-
kamp 62,92%; B. Henny Deunk & Wil 

Matser 62,08%; 3.Truus & Kees Mor-
tier 60,42%;

Donderdag 22 januari spelen wij onze 
derde competitieavond. Tot ziens bij 
Den Bremer; Z-Eweg 37, te Toldijk. 
Afmelden kan op verschillende ma-
nieren: via een mail naar bcbronk-
horst@hotmail.nl of een sms naar 06-
28633453 (inspreken lukt niet!), of op 
de wedstrijddag bellen naar genoemd 
mobiel nummer.

   

Kerk en radio
Bronckhorst - In het interkerkelijke programma “De Muzikale Ontmoeting 
“ bij Radio Ideaal zijn voor de komende uitzendingen weer studiogasten uit-
genodigd.  

Ds. Christien Ferrari van de Protes-
tantse Gemeente Hengelo zal in de 
uitzending van 26 januari een over-
denking houden. 

Op maandag 2 februari is er een over-
denking van parochiemedewerkster 
Gerrie Spekkink-Beunk uit Hengelo.
Het programma ‘De Muzikale Ont-

moeting’ wordt iedere maandagavond 
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden 
via Radio Ideaal. Muzikale verzoekjes 
kunnen t/m vrijdags voor de uitzen-
ding aangevraagd worden via het te-
lefoonnummer: 0314-622878.
   

 ▶ www.ideaal.org
   

Achterhoeks Museum 1940-
1945 zoekt oorlogsfoto’s
Hengelo - Ten behoeve van een project in verband met het 70-jarige bevrij-
dingsjaar is het Achterhoeks Museum 1940-1945 in Hengelo op zoek naar 
authentieke bevrijdings- of oorlogsfoto’s uit de periode 1940-1945 die in de 
Achterhoek gemaakt zijn.

Ieder exemplaar is welkom: foto’s van 
een neergestort vliegtuig tot een inge-
kwartierde soldaat of een Canadese 
tank in de straat.

In principe kunt u de foto gewoon 
houden, het museum wil het plaatje 
alleen even scannen of over fotogra-
feren. “Kijk eens in dat oude familie-
album of er nog een met zo’n kartel-

randje inzit. Graag alles aanbieden. 
Wij willen de geschiedenis van de 
Achterhoek graag in beeld brengen en 
u kunt daarbij helpen.”
   

 ▶ Jean Kreunen: 06-51524091 / 
0575-463942

 ▶ info@museum40-45.com
 ▶ Markstraat 6 7255 CA in Hengelo Gld 

Vorden - Woensdagochtend 14 ja-
nuari kwamen namens de gemeente 
Bronckhorst wethouder Paul Seesing 
en coördinator Helmig van der Kolk 
naar de Algemene begraafplaats in 
Vorden. Daar waren Delta-medewer-
kers, sinds 1 januari gedetacheerd 
bij de gemeente aan het werk onder 
leiding van hun voorman Tonnie te 
Bogt. De wethouder heette de groep 
van harte welkom.

De medewerkers van Delta-Zutphen 
zijn gedetacheerd in de Buitendienst 
van het team Uitvoering van de ge-
meente Bronckhorst. Per 1 januari 
2015 is de Participatiewet ingegaan, 
waarin staat dat gemeenten mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
aan het werk moeten helpen. De ge-
meente Bronckhorst heeft hierin ook 
haar verantwoordelijkheid genomen.
Coördinator Helmig van der Kolk 
trakteerde op warme chocolademelk 
en koeken. Hij vertelde dat de groep 
werkt onder leiding van de voorman-
nen Tonnie te Bogt en Erik van Langen. 
“We zijn al vanaf november bezig en de 
overgang is soepeltjes verlopen. Jullie 
hebben de kans gehad om Erik en Ton-
nie te leren kennen.” Wethouder Paul 
Seesing was eveneens aanwezig en 
sprak de groep toe. “Namens het col-
lege van harte welkom bij de gemeente 
Bronckhorst. Ik wens jullie heel veel 
plezier en een goede samenwerking 
met onze firma. Ik ben ervan overtuigd 
dat het een succes zal worden.”

Tonnie te Bogt werkte jarenlang in de 
buitendienst bij de gemeente. “Het 
leek me een mooie uitdaging om met 

deze mensen, die wat meer begelei-
ding nodig hebben, te werken,” vertelt 
hij, die de groep aanstuurt en zorgt 
dat alles goed verloopt. “De mensen 
moeten lekker in hun vel zitten. Ik leer 
elke dag bij door met hen in gesprek te 
gaan.” Op de Algemene begraafplaats 
in Vorden werd de laatste bladronde 
gedaan. Daarna gaan de werklieden de 
wijken in om bij de perken te snoeien 
en blad te ruimen. Een of twee mede-
werkers blijven achter op de begraaf-
plaats. “Er is altijd wel wat te doen met 
blad of takken en als er een begrafenis 

is moeten de paden op de looproute er 
netjes uitzien.”
De mannen hebben het naar hun zin 
in Vorden. “Het is een mooie werkplek. 
We zitten hier en in de straten van Vor-
den, al die bloemperken en zo,” vertelt 
Appie Loman enthousiast. De groen-
stroken in Vorden zijn niet omgezet 
in gras. “Nee, daar hebben we werk 
genoeg.” Tijdens flinke regenbuien 
schuilen ze in de schaftkeet. “Als het 
heel iets regent, dan valt het nog wel 
mee. Dan kun je nog wel iets doen. Het 
zijn echte bikkels.”

Hengelo - Op zondag 18 januari 
stonden meerdere wedstrijden op 
het programma, zowel uit als thuis 
in Sporthal De Kamp. De resultaten 
verschilden per wedstrijd, maar de 
spanning was te voelen.

De jongens van de E1 reisden af naar 
het Sourcy Center Zieuwent. Quintus 
werd verrast door het pressiespel van 
Pacelli E1. Gelukkig wisten ze door 
goed vrijlopen elkaar weer te vinden. 
Ruststand 4-9, eindstand 8-16.

In Sporthal De Kamp startte om 9.00 
uur Quintus E2 de wedstrijd tegen 
Minerva E3 uit Gaanderen. Met goed 
samenspel en mooie goals werd Mi-
nerva opzij gezet. Eindstand 9-2 in het 
voordeel van Quintus.

De D2 speelde tegen AHV Achilles D2 
uit Apeldoorn. De eerste helft bleven 
de beide teams bij elkaar, ruststand 
3-6. In de tweede helft liep het gast-
team uit en won, uitslag 4-13.

De jongens B zagen het team van 
A.A.C.1899 HB1 uit Arnhem tegen-
over zich, dat een derde positie in de 
ranglijst heeft. AAC ging de wedstrijd 
vol in, terwijl een sportieve wedstrijd 
leuker was geweest, ook voor het pu-
bliek. Quintus kon geen weerstand 
bieden. Ruststand 4-13, uitslag 10-26.

Zowel Quintus DS1 als Duiven DS3 
waren erg aan elkaar gewaagd. Door 
goed samenspel van de kant van 
Quintus en goed keeperswerk wisten 
ze steeds op voorsprong te blijven. 
Het Hengelose team wist aan het eind 
met twee goals voorsprong de wed-
strijd uit te spelen. Uitslag 16-14.

De Heren 2 speelde tegen HCW HS1 
uit Winterswijk. Vanaf het begin nam 
Quintus de aanval, wat resulteerde 
in een 13-6 stand bij rust. De tweede 
helft kwam het gastteam meer tot sco-
ren, maar konden de Hengeloërs hen 
toch voor blijven, 19-16.

Heren 1 speelt degelijke partij tegen 
Donar HS2 uit Hengelo (O). Na een 
wat stroeve start speelden de Henge-
lose heren zich naar een 14-6 rust-
stand. Ook in de tweede helft was 
Quintus heer en meester wat resul-
teerde in een 32-13 eindstand.

Quintus DC1 begon de wedstrijd te-
gen WPG Research/de Gazellen DC1 
erg goed en al snel stonden ze voor. 
Er was wat geduw en daarom kreeg 
iemand van de Gazelle twee minuten. 
Al met al wonnen ze met 19-6. Het 
was een leuke wedstrijd.

Programma 24 januari:
14:45 uur Groessen D1 - Quintus 
D1: Sportcentrum Triominos Ende-
sprong 

Programma 25 januari:
11:00 uur Swift A HB2 - Quintus HB1: 
Elderveld; 12:15 uur Grol H.V. D2 - 
Quintus D2: Den Elshof ; 13:00 uur 
Huissen HV E2 - Quintus E2: de Brink; 
14:50 uur Heeten/Plus Severijn HS1 - 
Quintus HS1: Sporthal Heeten.

Wedstrijden sporthal De Kamp:
08:55 uur Quintus DC1 - Pacelli/Wes-
sels Keukens DC1; 10:00 uur Quintus 
E1 - HV Angeren E1; 10:45 uur Huis-
sen HV HS2 - Quintus HS2.

Wederom een doelpunt van Quintus Heren 2.  

Wethouder Paul Seesing brengt een bezoekje aan de Delta-medewerkers in Vor-
den.  

Handbalvereniging SV Quintus 
heeft druk weekend achter de rug

De medewerkers van de Delta zijn zeer
welkom bij de gemeente Bronckhorst
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Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo

Tel. 0575-46 52 58

info@gotinkinstallatie.nl

Badkamers, wand- en vloertegels, sauna’s, natuursteen en verwarming.

AANGESLOTEN BIJ

Zoek het
  maar uit!
In onze vernieuwde showroom.

Dan doen wij de rest wel:

Ontwerpen, aansluiten

betegelen en installeren.

Ruud Assinck
Antiekrestauratie
& Meubelmakerij

www.ruudassinck.nl

r.assinck@planet.nl Tel.: 06 - 10570016

IJssel
computerservice
Thuisservice voor particulier én MKB

• Betrouwbare en goede service  

aan huis

• Vakkundige, snelle reparaties en 

onderhoud

• Geen voorrijkosten*

• Gratis vervangende PC of  

laptop tijdens reparatie

• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of  

* zie www.ijsselcomputerservice.nl

Praktijk voor de Chinese Geneeskunde
 

Na veel werkervaring opgedaan 
te hebben in Spanje, is de Praktijk in 
Shiatsu Therapie weer bereikbaar.

Shiatsu Therapie is een vorm van drukpuntmassa-
ge, waarmee de algehele circulatie wordt gestimu-
leerd en men daardoor een betere doorbloeding 
krijgt, wat de lichaamsenergie bevorderd. 

Shiatsu Therapie werkt bij allerlei klachten o.a.: 
 Reumaklachten
 Darmklachten/spijsverteringsklachten
 Schouder/Nek/Rugklachten
 Menstruatieklachten
 Slaapstoornissen
 Stressklachten enz.

Aangesloten bij Beroepsvereniging Zhong en 
RBCZ, hierdoor wordt de behandeling grotendeels 
vergoed door Uw Zorgverzekeraar.

Voor informatie of behandeling op afspraak 
Bel gerust Jet Scholtz-Hartman
 Ruurloseweg 95, Vorden
 Telnr.: 0575-556500
 Mobielnr.: 06-20045514
 www.chinesegeneeskundevorden.nl

Mercatorstraat 15, 7131 PW Lichtenvoorde

www.bruidsatelierpetra.nl • info@bruidsatelierpetra.nl • 06 21 87 88 53

Hengelsportvereniging
“DE SNOEKBAARS”

        
  Uitnodiging tot het bijwonen van onze te houden

JAARVERGADERING

Op dinsdag 3 februari 2015 in het Dorpscentrum te 
Vorden. Aanvang 20.00 uur. 

AGENDA :          
1. Opening.
2. Notulen vorige jaarvergadering.
3. Inbreng agenda punten.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Jaarverslag secretaris en penningmeester.
6. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe 

kascommissie.
7. Verslag jeugdcommissie.  
8. Commissie visvijver.
9. Vaststellen contributie.
10. Bestuursverkiezing:
11. 55+- en senioren wedstrijden 2015.
12. Wedstrijdcommissie.
13. Prijzen voor onderlinge wedstrijden en vaststel-

len inleggeld.
14. Prijsuitreiking onderlinge competitie 2014.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de komst
tijdens de opening van Haarstudio Audrey.

Omdat ik net begonnen ben is er 
een mooie OPENINGSACTIE van Artego.

De eerste 3 maanden
20% korting

op het aankoopbedrag 
van Artego verzorgingsproducten.  

De openingstijden van de salon zijn:
Dinsdag 09.00 uur tot  17.30 uur
Woensdag 09.00 uur tot 20.00 uur
Donderdag 09.00 uur tot 20.00 uur
Vrijdag 09.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag 08.00 uur tot 13.00 uur

Helaas is er geen inloopavond en

wordt er alleen geknipt op afspraak.

Bellen voor een afspraak

kan op de volgende nummers 
0612044219 - 0575 847296

Bezoekadres: Sarinkkamp 36
 7255 CW  Hengelo (Gld.)

Hopelijk tot snel

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten dubbel staafmatten, sier-
hekwerken, poorten en nog veel 
meer!

Verkoop en plaatsen verschillen-
de soorten omheiningen, afraste-
ringen, schuttingen en nog veel 
meer!

Verkoop van diverse merken, nieu-
we en gebruikte aanhangwagens, 
paardentrailers, veetrailers. 
Reparatie van alle merken 
trailers.

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens



Vorden - Zondag 25 januari organiseert de Vordense fietsclub VRTC ‘De 
Achtkastelenrijders’ hun jaarlijkse Kastelenveldrit in de mooie omgeving 
van Vorden.

Gezien de huidige winterse omstan-
digheden gaat het aanstaande zon-
dag een hele mooie en bijzondere rit 
worden. De paden zijn ondanks de 
regen uitstekend te berijden hebben 
de leden van de VRTC zondagochtend 
gecontroleerd. Daarom is er ook geen 
enkele reden om de tocht niet door te 
laten gaan.

Deze mooie veldtoertocht staat op de 
kalender van de Nederlandse Toer 
Fiets Unie (NTFU) en het is zeker een 
aparte ervaring om onder deze om-
standigheden door de mooie bossen 
te fietsen.

Niet-leden
Ook fietsers die geen lid zijn van een 
wielervereniging zijn zeker van harte 
welkom en kunnen ook deelnemen 
aan deze klassieker onder de veldrit-
ten. De start is tussen 8.30 en 10.00 

uur bij de VV Vorden aan de Oude 
Zutphenseweg te Vorden en voert de 
deelnemers via Wildenborch, Medler, 
Wiersse en Ruurlo en Varssel , ‘t Zelle 
langs kasteel Vorden weer terug naar 
het startpunt.

Twee routes
Er kan gekozen worden uit twee rou-
tes, namelijk 30 kilometer en 45 kilo-
meter. Deze routes lopen grotendeels 
via mooie bospaden en zandwegen 
met een enkele harde weg om even 
iets op adem te komen. Mede dankzij 
de goede samenwerking met diverse 
bos- en landgoedeigenaren is het 
weer een prachtige route geworden.
Bij de controlepost onderweg worden 
weer een drankje, warme verse bouil-
lon en ook de traditionele gehaktbal-
letjes verstrekt, tevens zal er een ma-
teriaalpost aanwezig zijn. De gehele 
tocht is prima uitgezet met pijlen en 

wordt door de leden van de VRTC re-
gelmatig gecontroleerd.
Na afloop is er uiteraard gelegenheid 
om zich te douchen en iets warms te 
nuttigen in de kantine van de VV Vor-
den.
   

 ▶ Startplaats: VV Vorden
 ▶ Oude Zutphenseweg 11 in Vorden
 ▶ Leden van de NFTU-betalen het 
gebruikelijke tarief en niet leden 
betalen 1 euro meer ivm de 
dagverzekering

 ▶ www.VRTCVorden.nl

Regio - Een bezoek aan de oefen-
ruimte van de ‘Claptunes’ betekent 
een avondje genieten. Vooral als je 
van bluesmuziek houdt en dan nog 
specifiek de blues van Eric Clapton 
is het een beleving om te horen hoe 
de muziek van deze bluesheld ver-
tolkt wordt, zonder dat de nummers 
vervlakken tot (al dan niet goed 
gespeelde) kopieën. De vier muzi-
kanten van de Claptunes (Stef Woe-
stenenk-gitaar/leadvocals, Henk 
Buiting-hammond/piano/backing 
vocals, Ronald Buiting-drums/bac-
king vocals en Han Thie-basgitaar/
backing vocals) voelen en vullen el-
kaar aan en in de oefenruimte hangt 
een sfeer, die ook in de oefenruimte 
van Eric Clapton gehangen moet 
hebben toen de nummers geschre-
ven werden.

Voorop staan de muzikale kwaliteiten 
van de muzikanten, waarbij Stef op 
z’n (Clapton) Fender Stratocaster de-
zelfde sounds weet te creëren als de 
grootmeester. Henk Buiting haalde 
ooit zelf een oud Hammondorgel uit 
Amerika om die volledig te demonte-
ren en weer op te bouwen om met de 
fraaiste Hammondklanken, het geluid 
te kunnen ondersteunen. Met andere 
keyboards voegt hij piano en andere 
solo’s toe.

Z’n broer, drummer Ronald, maakte 
een studie van de drummers waarmee 
Clapton samengewerkt heeft en zon-
der te willen kopiëren, wilde hij toch 
wel de rare, maar rake klappen van 
onder andere Ginger Baker kunnen 
doorgronden. Han zorgt met vaardige 
loopjes op z’n bas voor het cement om 
het geheel bij elkaar te houden.

Ook in de overige aspecten van het 
muziek maken vullen de Claptunes 
elkaar aan. “Niemand is de baas”, 
klinkt het eensgezind uit vier mon-
den. “iedereen heeft z’n eigen functie 
en verantwoordelijkheid.” Stef is daar-
bij de man, die alles van Clapton, z’n 
sounds en omstandigheden kent.

Volgens Han: “Hij weet zelfs of Eric 
tijdens de opname een alcohol, dan 
wel een drugsprobleem had. Henk 
verzorgt de arrangementen. Henk: 
“Clapton gebruikt vaak een tweede 
gitarist voor loopjes en een voller ge-

luid, omdat hij ‘live’ zelf moet zingen. 
Die gitaarpartijen probeer ik te ver-
talen naar de Hammond of de piano, 
want wij hebben geen tweede gitarist.”

Het telwerk, tempo en de juiste breaks 
kunnen de Claptunes met een gerust 
hart aan Ronald overlaten, terwijl hij 
daarnaast, samen met Han, voor de 
juiste ‘swing’ en ‘groove’ zorgt.

Een optreden van de Claptunes is 
een dwarsdoorsnede van het reper-
toire en de periodes die Eric Clapton 
heeft doorgemaakt. Stef: “De meeste 
nummers zijn op meerdere manie-
ren uitgevoerd. Wij zoeken de versie 
uit die het beste bij onze sound past.” 

“En soms past een nummer helemaal 
niet bij ons. Dan proberen we het een 
aantal oefenavonden om het daarna 
te laten vallen”, vult Ronald aan. “Als 
één van ons een nummer niet ziet zit-
ten, komt het sowieso niet op de set-
list”, voegt Han er nog aan toe. Op die 
setlist staan nummers uit de ‘Blind 
Faith’ periode, maar ook songs van de 
‘Cream’ en een keuze uit de vele hits, 
die Clapton gehad heeft, waarbij af en 
toe voor een verrassende uitvoering 
gekozen is.

Westendorp Bluesnight
De band is erg blij met het optreden 
tijdens de Westendorp Bluesnight op 
zaterdag 31 januari. Stef: “We zijn ei-

genlijk nog maar net bezig en tijdens 
ons eerste optreden (in Aalten) was 
iemand van de Bluesnight aanwezig, 
die ons gelijk vroeg of we wilden ko-
men spelen. Een groter compliment 
hadden ze ons niet kunnen maken.”

Of er vervolgens een gouden toekomst 
lonkt, blijft de vraag. Als het van de 
kwaliteit afhangt, is de kans groot dat 
de Claptunes een vaste waarde wor-
den in het bluescircuit, maar vaak is 
het daarnaast afhankelijk van andere 
‘toevalligheden’.

“Wij zijn er klaar voor”, aldus de band-
leden, “Maar we zitten ook allemaal 
nog in andere bands en projecten, 

zodat we zeker aan onze (muzikale) 
trekken komen”, sluit Henk het ge-
sprek af.

Zaterdag 31 januari kunt u de Clap-
tunes zien en horen vanaf het ‘café’-
podium in Dorpshuis ‘de Vos’ in 
Westendorp. Door de veranderde in-
vulling van ‘de Vos’ is dit podium als 
tweede podium in de zaal geplaatst 
en speelt de band als er op het andere 
podium wordt omgebouwd.

De bands op het andere podium zijn 
Kingsdeal uit Deventer, het trio van 
de Italiaanse gitarist Jimi Barbiani en 
de hoofdact, de Amerikaanse (Texas) 
gitarist Neal Black (& the Healers).

The Claptunes in hun oefenruimte.  

Bluesband uit de regio, op café-podium Bluesnight

Claptunes spelen Blues met de ‘feel’ van Clapton

Winterveldrit  in Vorden

“We zoeken de 
versie die bij onze 
sound past”

Certificaat voor  
Schuldhulpmaatjes
Bronckhorst - Bij de Stichting Vrij-
willige Schulddienstverlening in 
Bronckhorst zijn 13 maatjes actief, 
die afgelopen jaar allemaal met 
succes de opleiding daarvoor heb-
ben gevolgd en ontvingen recent 
uit handen van de voorzitter van de 
Stichting het certificaat.

De maatjes zijn goed opgeleide vrijwil-
ligers die geheel belangeloos mensen 
helpen die door welke omstandighe-
den dan ook in financiële problemen 
zijn geraakt. Zij helpen mensen om 
weer vat te krijgen op hun financiële 
situatie en helpen onder andere bij de 
procedure voor schuldsanering. Met 
behulp van een maatje vinden men-
sen weer hoop voor de toekomst, een 
uitweg uit de schulden. Een maatje 
is er ook voor om mensen een hand 
in de rug te houden. In 2014 hebben 
46 inwoners de weg naar de stichting 
gevonden. De groei van het aantal 
mensen met schulden neemt onrust-
barend toe. Ook in Bronckhorst wordt 

een toename geconstateerd en ver-
wacht wordt dat in 2015 de vraag naar 
hulp verder zal toenemen. Deze trend 
werd al in de loop van 2014 zichtbaar. 
Uit landelijk onderzoek is gebleken, 
dat de inzet van een schuldhulp-
maatje het aantal recidivisten met 
meer dan de helft terugbrengt. Dit jaar 
wordt gestart met een opleiding voor 
‘bedrijfsmaatjes’. Zij zullen medewer-
kers van bedrijven ondersteunen en 
helpen bij loonbeslagen en incasso-
problematiek. De doelstelling daarbij 
is om mensen in een zo vroeg mo-
gelijk stadium te helpen, zodat erger 
wordt voorkomen. Bedrijven hebben 
daar ook voordeel bij, want schulden/
loonbeslagen heeft een negatief effect 
op het werk.

 ▶ Schuldhulpmaatje Bronckhorst is 
een initiatief van St. Samenwerken 
Welzijn Bronckhorst en Diaconaal 
Netwerk (gezamenlijke kerken). 

 ▶ Tel. 06-83039005

Reageren op een artikel?

www.contact.nl
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vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: CDA (8), GBB (5), VVD (4), PvdA (3), D66 (3) en Groen Links (2). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar 
het e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.groenlinksbronckhorst.nl

cda@bronckhorst.nl  •  www.cdabronckhorst.nl pvdafractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.pvda.nl

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

De gemeenteraad behandelt op donderdag 29 
januari 2015 het collegeprogramma ‘Bronck-
horst Dichtbij 2014-2018”, een beschrijving van 
de wijze waarop het college van B&W het gelijk-
namige coalitieakkoord tot uitvoering wil gaan 
brengen. Geen uitgebreide beschrijving, maar 
een notitie die aangeeft waar het college de na-
druk gaat leggen.
Voor het CDA is het van belang dat de inwoner 
van Bronckhorst in dit collegeprogramma-ak-
koord centraal staat. Van de inwoner wordt 
verwacht een bijdrage te leveren aan de loka-
le samenleving. Daarom is het belangrijk dat 
initiatieven van de inwoner door de gemeente 
worden gesteund. Maar het CDA vindt ook dat 
iedereen mee moet kunnen doen en daarom 
kunnen de ‘kwetsbare’ inwoners rekenen op 
een ‘vangnet’, zoals inkomensondersteuning 
en zorg. Mantelzorgers krijgen extra aandacht. 
U kunt er op rekenen dat het CDA de verande-
ringen in het sociaal domein kritisch zal volgen 
en voor de inwoners op gaat komen als mensen 
door de uitvoering van de nieuwe wet- en re-
gelgeving tussen wal en schip komen te vallen. 
Als u één van onze raadsleden daarover wenst 
te spreken kunt u altijd contact met ons opne-

men. Het collegeprogram-
ma bevat meer belangrijke 
punten. Inzet is dat mensen 
langer thuis kunnen wonen, zowel binnen de 
bebouwde kom als in het buitengebied. Dit 
wordt ondersteund en gefaciliteerd. Belangrijk 
daarbij is snel internet, noodzakelijk om zorg 
op afstand te kunnen bieden, te kunnen stu-
deren en thuis te kunnen werken. Werk vraagt 
de nodige aandacht zeker in het ‘krimpgebied’ 
waarin wij leven. Maatregelen worden getrof-
fen om werk mogelijk te maken. De dialoog met 
het bedrijfsleven is een kritische succesfactor. 
Nu werken aan duurzaamheid steeds belang-
rijker wordt om de aarde aan volgende genera-
ties over te kunnen dragen. En natuurlijk wordt 
daarbij gelet op de financiën, zoals u van ons 
gewend bent.
Het CDA vindt het belangrijk dat het college-
programma ook door de oppositiepartijen 
herkend wordt en staat open voor de dialoog. 
Dit sluit aan bij de titel van het verkiezingspro-
gramma van het CDA Bronckhorst: ‘Samen Le-
ven in Bronckhorst’. 
Reactie kunt u richten aan de fractiesecretaris                      
j. rexwinkel@bronckhorst.nl

‘Bronckhorst Dichtbij’ staat voor 
de inwoner van Bronckhorst

Nadat tijdens het TBB (Toekomst Bestendig 
Bronckhorst) proces veel subsidies zijn ge-
sneuveld vanuit een filosofie dat bepaalde 
taken niet bij de gemeente thuis horen, vindt 
nu na een evaluatie langzaam een bezinning 
plaats. Gelukkig, want veel subsidies zijn vaak 
de basis om voor andere subsidies (provincie 
en rijk) in aanmerking te komen.

Op voordracht van GBB is de subsidie voor mo-
lens in stand gebleven. Evenals bij de subsidies 
voor plaatselijke verenigingen vinden wij het 
van groot belang dat ook de subsidie voor ge-
meentelijke monumenten terugkomt.

Deze monumenten verfraaien Bronckhorst en 
er worden eisen en beperkingen aan dergelijke 
monumenten gesteld en opgelegd. Daar hoort 
ons inziens dan ook iets tegenover te staan, 
hoe gering ook. Een blijk van waardering, die 
ook op provinciaal- en rijksniveau kansen 
biedt om een monument in stand te houden. 
Ook legeskosten voor monumenten dienen 
goed onder de loep te worden genomen om 
extra kosten te voorkomen, tevens dient inter-

ne afstemming verbeterd te worden, zodat niet 
het ene loket iets toestaat wat het andere loket 
verbiedt.

GBB zal daar op toezien. Mocht u vragen en/of 
opmerkingen hierover hebben voelt u zich vrij 
dit bij ons te melden.

Gemeentelijk monument: 
Voor wat hoort wat!

De komende raadsvergadering staat het college-
programma op de agenda. Hierin staan de pri-
oriteiten van het college voor de periode 2014-
2018, met de verwachte financiële consequen-
ties en de voorgestelde dekking. De raad wordt 
gevraagd het collegeprogramma inhoudelijk en 
financieel te ondersteunen.
De VVD fractie zal het collegeprogramma be-
oordelen op basis van haar eigen uitgangs-
punten en visie. Enkele belangrijke onderdelen 
voor ons daarbij zijn:
Zorg en welzijn: Versterken van de eigen kracht 
en verantwoordelijkheid van de burger staat 
centraal als het gaat om zorg en welzijn. De 
VVD is en blijft loyaal met de kwetsbaren in de 
samenleving. 
Kwaliteit moet steeds leidend zijn. Oplossin-
gen zo dicht mogelijk bij de burgers zoeken, 
laagdrempelig. Raakvlakken met wonen, wer-
ken en mobiliteit optimaal benutten.
Wonen: Op maat en ruimte bieden aan de be-
hoefte van onze inwoners. Inzetten op duur-
zaam, levensloopbestendig en energieneu-
traal. Open staan voor nieuwe initiatieven. We 
moeten er zijn voor onze burgers met eerlijke 

verhalen en naar de allerbeste 
oplossing (blijven) zoeken.
Economie en werkgelegenheid: Onze regio 
staat bekend om haar hoogwaardige, innova-
tieve kwaliteiten. We moeten er met man en 
macht aan werken dit om te zetten in adequate 
werkgelegenheid. De mogelijkheden zijn er, nu 
nog de juiste aanpak. Een van de voorwaarden 
is snel internet. Ook de kansen met onze bu-
ren moeten volop benut worden, we moeten 
over grenzen heenstappen en de Achterhoek 
als centrum van Europa zien. 
Leg de verantwoordelijkheid daar waar het 
hoort: ga in overleg met de winkeliers, hore-
ca en overige betrokkenen wanneer het om de 
winkelgebieden gaat, ga met de ondernemers 
in gesprek wanneer het gaat om vestiging en 
eventueel uitbreiding. Stop met betutteling en 
kom met eerlijke oplossingen. 
Het collegeprogramma komt voor delen over-
een met onze uitgangspunten. Definitieve 
besluitvorming vindt plaats in de komende 
raadsvergadering. Nieuwsgierig naar de uit-
komst? U bent van harte uitgenodigd deze ver-
gadering te bezoeken.

Collegeprogramma Bronckhorst 
dichtbij 2014-2018

(Lokale) overheid moet beter zijn best doen 
voor meer banen, voor zowel oude als nieuwe 
Nederlanders.
(Lokale) overheid moet voor mensen met een 
laag inkomen zorgen voor betaalbare huurwo-
ningen.

Voor plichten en rechten voor oude en 
nieuwe Nederlanders. Geen wij tegen zij!

Voor een open samenleving.

Voor veiligheid en het hard straffen van 
terroristen en jihadstrijders.

Geen haat tegen haat, maar respect en 
aandacht voor elkaar. 

Over jezelf nadenken:

waar voer ik mijn eigen ‘mini-oorlogjes’?

hoe kan ik mij meer liefdevol gedragen?

Iedere dag weer.

fractie GroenLinks Bronckhorst

Je suis Charlie: ook lokaal!

De meeste partijen in Bronckhorst onderschrij-
ven grote delen van het beleid van dit college: 
duurzaamheid, meer samenwerken met de in-
woners, een goede privacy en het stellen van 
harde doelen. Een goede zaak.

Daarnaast staan er ook echte PvdA doelen 
in het collegeprogramma. De PvdA vindt het 
belangrijk dat bestuurders geen tonnen ver-
dienen; dat werknemers met behoud van hun 
rechten mee kunnen naar een andere werkge-
ver als het werk door een aanbesteding ver-
schuift; of dat de inwoners van Bronckhorst 
gebruik kunnen maken van hun vervoerspasje, 
ook al ze eens wat minder reizen. 

De PvdA-fractie is blij dat we nu stap-voor-
stap dit beleid daadwerkelijk ingevoerd zien 
worden. Een paar voorbeelden: het vervoers-
pasje wordt niet meer ingetrokken bij minder 
gebruik. Bij aanbestedingen stelt de gemeente 
de Balkenende-norm voor de managers. 

Ook eist zij van de aanbestedingspartijen dat 
zij hun personeel gewoon volgens de cao beta-
len. Deze week werd duidelijk dat welzijn-me-
dewerkers overgaan naar een andere werkge-
ver, en daarbij hun rechten behouden. 

We blijven kritisch, we blijven open staan voor 
signalen dat Bronckhorstenaren in de knel ko-
men, maar: we zijn als PvdA ook erg tevreden 
over deze uitkomsten: zekerheid van vervoer 
voor inwoners met een smalle beurs, geen to-
renhoge salarissen voor bestuurders meer en 
baanzekerheid voor een groep werknemers. 
Zo moet het volgens de PvdA. En zo gaan we 
verder.

Namens de PvdA-fractie, Luuk Preijde

De eerste oogst?

Contact met de POLITIEK

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

In december evalueerde de raad de afschaf-
fing van de gemeentelijke monumentensub-
sidie. Eigenlijk was de periode zonder subsi-
die te kort om te zien of het afschaffen ervan 
zichtbare problemen zou opleveren voor het 
onderhoud van gemeentelijke monumenten. 
Maar enkele monumenteneigenaren hielden 
dringende pleidooien om de subsidie weer in 
te voeren en verschillende fracties betreurden 
het dat eigenaren met het stopzetten van de 
gemeentelijke subsidie ook een provinciale bij-
drage mislopen.
 
Uit de raad kwamen verschillende creatieve 
ideeën om het onderhoud te bevorderen. GBB 
stelde voor de mogelijkheden van stimule-
ringsleningen via het Stimuleringsfonds Volks-
huisvesting te onderzoeken. GroenLinks wilde 
vooral via verduurzaming van monumenten 
de eigenaren steunen. D66 wilde de deskun-
digheid van eigenaren betrekken bij het snel 
ontwikkelen en uitvoeren van een praktisch 
monumentenbeleid. Dit laatste geheel in lijn 
met de nieuwe aanpak van burgerparticipatie 
en met het doel de kosten voor de gemeente 
te verlagen.

VVD, GBB en D66 
waren bereid de 
subsidie per om-
gaande weer in 
te voeren. Voor CDA, PvdA en GroenLinks was 
dit te voortvarend; zij wilden eerst het college 
een brede verkenning laten uitvoeren. Na een 
discussie vonden de fracties elkaar uiteindelijk 
in een door de hele raad gesteunde aanpas-
sing van het collegevoorstel . Besloten is dat 
het college een brede verkenning uitvoert en 
voorjaar 2015 een plan van aanpak presen-
teert voor herijking van het monumentenbe-
leid. De monumenteneigenaren worden bij 
de verkenning betrokken. D66 hoopt dat het 
college bij het opstellen van nieuw beleid echt 
naar hen luistert. Zij zijn per slot deskundigen 
met ervaring. D66 wil ook in het nieuwe jaar 
blijven benadrukken dat het noodzakelijk is 
om inwoners te betrekken bij werkzaamhe-
den die de gemeente niet meer kan uitvoeren, 
maar vooral ook bij het bedenken van nieuwe, 
praktische regelingen. Zowel de inwoners als 
de gemeente zijn gebaat bij zo’n manier van 
samenwerken.

Johanna Prick, fractie D66

D66 vóór inwonersparticipatie



Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

Meer dan alleen een uitzendbureau, 
dat is Match 4U.
Bij ons draait het om mensen.
Dat is onze toegevoegde waarde.

Werkplaats Monteur (M/V)

Ben jij technisch en wil je graag bij een familie-
bedrijf aan de slag? 

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de omgeving van 
Lochem zijn wij op korte termijn op zoek naar een 
werkplaatsmonteur met veel technisch inzicht. Je 
maakt metalen vloerplaten, je spuit afvoermateriaal 
en je repareert waar nodig.  Je bent tevens verant-
woordelijk voor het magazijn, je neemt producten 
in ontvangst en je maakt producten verkoopklaar.  
Voor deze functie moet je zeer nauwkeurig kunnen 
werken, het werk zien liggen en in staat zijn om 
snel nieuwe dingen te leren.

Verpleegkundige niv. 5 (M/V) 

Ben jij per direct beschikbaar en wil je graag 
24 - 32 uur werken als verpleegkundige in de 
ouderenzorg?

Functieomschrijving
Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren en 
flexibele Verpleegkundige niv. 5 voor 24 - 32 uur. 
De verpleegkundige is onderdeel van een regulier 
team binnen een verpleeghuizen of de thuiszorg 
(PG en Somatiek). Als verpleegkundige ben je ver-
antwoordelijk voor de zorgcoördinatie rondom de 
cliënt zowel intra-, semi- als extramuraal. In deze 
functie ben je eerstverantwoordelijke bij zorgin-
houdelijk complexe tot zeer complexe situaties en 
verricht je alle voorkomende verpleegtechnische 
handelingen en werkzaamheden. Verder lever je 
een actieve bijdrage bij het verder ontwikkelen van 
het nieuwe MTH-team. Het MTH-team bestaat uit 
gespecialiseerde verpleegkundigen die bevoegd 
zijn tot het uitvoeren van specialistische verpleeg-
kundige handelingen. Het MTH-team van is 24 uur 
per dag, zeven dagen per week inzetbaar. Het is 
daarom van belang dat je flexibel beschikbaar bent.

Werkvoorbereider (M/V)

Ligt jou toekomst in de werkvoorbereiding bij 
een mooi aannemersbedrijf?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Neede 
zijn wij op zoek naar een startende werkvoorberei-
der. Werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- Schakelen tussen externe contacten en het uit-

voerende team op de bouw
- Controle op werktekening van onderaannemers
- Zorgdragen voor de bestellingen en inkoop van 

materialen, waarbij je ook dient te onderhande-
len over de prijs

- Signaleren van meer- en minderwerk en dit tijdig 
terugkoppelen aan de opdrachtgevers

- Bijhouden en opstellen projectplanning en voort-
gang bewaken

- Bepalen van de meest effectieve en efficiënte 
werkmethoden.

Verkoper houtproducten (M/V)

Ben jij een ervaren verkoper met affiniteit voor 
de houtbranche?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ver-
koop van diverse houtproducten. Het is van belang 
dat je beschikt over kennis van constructies om zo 
de mogelijkheden met de klant te bespreken. Naast 
de verkoop ben je ook bezig met het maken van 
offertes en heb je telefonisch contact met klanten 
voor het maken van afspraken. Voor deze functie is 
het van belang dat je flexibel inzetbaar bent en ook 
in de weekenden wilt werken.

Allround Onderhoudsmonteur (M/V)

Ben jij een allround onderhoudsmonteur en 
ben je per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
Als allround monteur TD ben je ver-
antwoordelijk voor het onderhouden 
en repareren van het machinepark 
en productiematerieel op electra-, 
mechanisch- en hydraulisch gebied. 
Je loopt diverse inspectierondes en 
voert montage- en installatiewerk-
zaamheden uit volgens tekening en 
machine instructies. Het is belangrijk 
dat je de producten die je verbruikt 
uit het magazijn goed registreert en 
dat je de werkzaamheden netjes 
afhandelt volgens de werkinstructies.

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

BEZORGERS GEVRAAGD
ook een leuke bijverdienste?
Voor de dinsdag / woensdag zoeken wij nog bezorgers, in het versprei-
dingsgebied van deze krant. Met name in het buitengebied van Hengelo en 
Vorden. Voor reserve in andere plaatsen kunt u zich natuurlijk ook opgeven.

Neem voor info gerust contact op.

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

MAX MOET NOG VEEL LEREN.

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, Dorpsstraat 16.
Voor aangift e kunt u een afspraak maken. 
Aangift e doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt 
u bellen naar het alarmnr. (0900) 88 44 of bij grote spoed 
112. Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. 
over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen 
de bebouwde kom (dus niet de drukriolering in het buiten-
gebied). Bel tijdens de openingstijden het gemeentehuis, 
tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven via www.
bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en leefom-
geving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 
bel dan ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77. Storingen aan 
gemalen en het drukrioleringsysteem in het buitengebied 
svp melden via tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulp-
middelen zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift  
verzoeken wij u tijdens kantoortijden het gemeentehuis te 
bellen via tel. (0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, als 
het niet kan wachten tot de eerst-volgende werkdag, ons 
calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 
Zutphen - Eerbeek - Brummen. Wij zijn 24 uur per dag, 
zeven dagen in de week, bereikbaar onder de volgende 
telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Kijk voor meer informatie: 
www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Zorg
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, 24 uur per dag bereikbaar voor: kraam-
zorg en jeugdgezondheidszorg.

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

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

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

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

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

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

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

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag 
een verpleegkundige aanwezig. Vordenseweg 12 7231 PA 
Warnsveld. Tel.(06) 20 58 55 54, 
e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl. 
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Sociale teams Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er 
terecht met vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, 
jeugd en opvoeding, schulden of werk. Telefonisch zijn de 
teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. Ook e-mailen is mo-
gelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en openingstijden 
vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

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

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: Maandag 13.00-17.00 uur. Dinsdag t/m 
donderdag: 10.00-16.00 uur. Vrijdag: 9.00-16.00 uur (i.v.m. 
de weekmarkt).  Zaterdag: 10.00-14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en work-
shops, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behande-
ling, doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/
therapieruimte.

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? 
Schakel het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners van 
Bronckhorst. Telefonisch spreekuur maandags van 18.00-
19.00: 06-52662996 
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

SchuldHulpMaatje Bronckhorst
Voor hulp bij schuldenproblematiek. Tel. 06-83039005

Belangrijke telefoonnummers

 Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08
Alleen op afspraak.
       

    ZOEKT U EEN STALLING VOOR UW 
AUTO, MOTOROF OLDTIMER IN 
VORDEN?BEL VOORINFO 0575-
551417
     

       Te Huur : Gedeelte van een woon-
boerderij gelegen in Bekveld met 
eigen oprit, tuin en schuur. Wo-
ning is geschikt voor 2 personen. 
Huurprijs excl. g.w.e. € 650,= 
(aanvaarding per 1 maart 2015). 
Voor info; 0575-462828 of mail:
albert-everlien@hetnet.nl
     

  Bert van Genderen  koopt en 
haalt uw boeken  en betaalt
à contant. Tel. (0543) 45 13 11.
     

   Vrouw alleen zkt kleine woning/
huisje groene omg. Lfst Vorden 
e.o 0633816953   
     

     Schilder - behanger heeft nog 
tijd over. Netjes en voordelig. 
Tel. 06-18181234. 
     

Vlotte man zou graag kennis 
willen maken met leuke dame 
voor gezelligheid, uitgaan en 
vriendschap. leeftijd tussen de 
60 - 70 jaar. Reactie br.o.nr. 04-
01, Weevers, Postbus 22, 7250 AA 
Vorden.
     

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

  Ruurlo -  Cursus : Stenen beelden 
maken zonder hakken, 8 lessen. 
Start: Maandagochtend 26 janu-
ari. Informatie: www.hugopos.nl. 
T.: (0573) 450452.
     

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 25 januari: 10.00 uur: 10.00 uur: ds. G. ter Maat uit 
Aalten.
 
Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 25 januari: 10.00 uur: Mevr. J. Ruiterkamp uit 
Bathmen.

Zondag 25 januari 19.00 uur: Zangdienst “Vorden zingt” in 
de Dorpskerk, dhr. C. Weeda uit Deventer.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 25 januari: 10.00 uur: Ds. T. Wiersum, 
Heilig Avondmaal.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 januari: 17.00 uur: Woord- en Communie-
viering, vg. M. Peters, pastoraal werker.

R.K. kerk Vorden
Zondag 25 januari: 9.30 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. M. Peters, pastoraal werker.

Kerkdiensten

21 t/m 27 januari Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00. 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 10,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 
16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in 
het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 21 januari Tomatensoep/Wokki wokki van kipfilet en ossen-
haas, rĳst en rauwkostsalade

Donderdag 22 januari Hutspot met hachee en zuurgarnituur/bavaroise 
met slagroom

Vrĳdag 23 januari Champignonsoep/Zalmfilet met dillesaus, aard-
appelen en groente

Zaterdag 24 januari Huisgemaakte lasagne met Parmezaanse kaas en 
rauwkostsalade/ĳs met slagroom (alleen afhalen/ 
bezorgen)

Maandag 26 januari Gesloten

Dinsdag 27 januari Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/
ĳs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of dinercheque….
kookworkshop, feestjes en meer! Wĳ wensen u een smakelĳk eten en heeft u 
vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 of u 
komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.
Het Grand Bistro de Rotonde team! info@grandbistroderotonde.nl
Wendie en Thomas www.bistroderotonde.nl

Dagmenu’s

Weekendhulp 
gezocht

Voor alle voorkomende winkel- 
en kantoorwerkzaamheden.
Leeftijd: ca. 17-20 jaar.

Voor zaterdags, vakanties en 
in het seizoen vrijdagsavonds.
Kennis van Excel zou mooi zijn.

Weulen Kranenbarg 
Tuin en Erf

Ruurloseweg 45a Vorden
Tel. 0575-551217

info@weulenkranenbarg.nl

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl

Gezellig winkelen
in je eigen buurt:

veel keus en
lekker dichtbij!



Kom kijken wat een kleine Vmbo-/Mavoschool zo bijzonder maakt

’t Beeckland in Vorden “Doet wat met je”
Open Huis op vrijdag 30 januari van 18.30 uur - 21.30 uur

’t Beeckland
Vorden

www.beeckland.nl

Alle leerwegen op ’t Beeckland!

De basisberoepsgerichte leerweg

De Leertuin

De kaderberoepsgerichte 
leerweg 

Op ‘t Beeckland

De gemengde leerweg en de Mavo (theoretische leerweg)

Pas in het vierde jaar kiezen 
voor je vervolgopleiding!

’t Beekland biedt 
een intersectoraal 
programma voor 
alle leerwegen

De stage

Een stagebedrijf:

Uitstekende leerlingondersteuning 
op ’t Beeckland!

Bijzondere oud-leerlingen aan het 
woord over ’t Beeckland!
Matthijs Schotsman 

Mayke Greven


