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Op deze pagina is ruimte voor al-
gemeen nieuws van onder meer de 
ondernemersverenigingen en de ge-
meente, maar ook initiatieven van 

individuele ondernemers belichten 
we graag. Het doel van Breezz blijft 
immers in deze nieuwe vorm onver-
anderd: uitwisseling van informatie, 
kennis, ondersteuning geven en het 
aanmoedigen van samenwerking.
De eerste nieuwspagina voor onder-
nemers verschijnt op dinsdag 5 fe-
bruari. De deadline voor het aanle-
veren van kopij is maandag 28 janu-
ari. Breezz is er door ondernemers 
en voor ondernemers. Schroom dus 
niet om nieuws aan te leveren en 
mail naar:
 
redactie@breezz.info
Weekblad Contact wordt in Bronckhorst 
huis-aan-huis verspreid, ook op de indu-
strieterreinen en in het buitengebied. In 
de maanden juli en augustus verschijnt 
Breezz niet. De pagina’s zijn ook op inter-
net te bekijken: www.breezz.info

Breezz vanaf nu als speciale pagina in de krant

Ondernemersnieuws 
maandelijks in Contact
Bronckhorst - Begin vorig jaar 
zag Breezz het levenslicht. Het 
werd geïntroduceerd als nieuws-
brief dat een podium biedt voor 
ontwikkelingen en positieve 
initiatieven op het gebied van 
ondernemen in de gemeente 
Bronckhorst. Van en door alle 
bedrijvenkringen, het Onder-
nemersplatform Bronckhorst, 
Koninklijke Horeca Nederland 
en de gemeente Bronckhorst. In 
2013 verschijnt Breezz niet meer 
drie keer per jaar als gedrukte en 
geadresseerde nieuwsbrief, maar 
is het ondernemersnieuws maan-
delijks te lezen op een speciale 
pagina in weekblad Contact.

Die succeswensen en het enthousias-
me van vele meedenkende dorpsgeno-
ten kreeg de Vordenaar nadat dinsdag 
15 januari bekend werd dat hij het 
karakteristieke pand in het centrum 
voor de prijs van een euro mocht ko-
pen. Het plan van Dennis Jansen om 
er een grand café van te maken, werd 
door de selectiecommissie verkozen 
boven dat van de twee andere gega-
digden. Hij zal zelf de verbouwing 
van het gebouw begeleiden en daarna 
meer op de achtergrond acteren. René 
Jak, plaatsgenoot en horecaman in 
hart en nieren, zal het etablissement 

Dennis Jansen en René Jak transformeren schoolmeestershuis tot grand café 

‘We gaan met Het Meestershuis 
voor de Parel van Vorden’

Vorden - Zijn broer won de laatste Parel van Vorden met villa ‘t Elshof 
- ook wel bekend als het Pippi Langkoushuis - aan de Zutphenseweg. 
Dennis Jansen hoopt dat het voormalige schoolmeestershuis aan de 
Dorpsstraat 1 na de verbouwing tot grand café Het Meestershuis ook 
kans maakt op die eretitel. “Door alle positieve reacties die we krijgen, 
hebben we nog meer energie om er iets moois van te maken.”

exploiteren. Het duo wil het gebouw 
transformeren tot een grand café met 
open uitstraling. Het pand wordt uit-
gebreid met een serre en het terras 
zal wanneer de zon schijnt vol zitten 
met een ieder die wil genieten van een 
drankje en een hapje.
Het is vanzelfsprekend niet de bedoe-
ling andere horeca in het vaarwater te 
zitten: “We willen een aanvulling zijn 
op het huidige aanbod.” Dennis wil 
met zijn grand café het hele centrum 
van Vorden versterken. “Ik heb vanaf 
het begin achter het centrumplan 
met een centraal evenementenplein 
gestaan. Deze indeling zal voor meer 
reuring in het dorp zorgen”, is zijn 
overtuiging. “Hopelijk is er een einde 
gekomen aan de negatieve aandacht 
die het slopen van het bibliotheekge-
bouw en de bomenkap met zich mee 
gekregen heeft. We gaan nu aan de 
slag voor de komende decennia en ge-
lukkig beseffen ook veel Vordenaren 
dat, gezien de vele positieve reacties 
die we krijgen.” Dennis Jansen en Re-
né Jak willen de verbouwing van het 
pand gelijk laten lopen met de herin-
richting van het centrum. “We ver-
wachten dus dat we eind 2013 open 
gaan en anders in het voorjaar van 
2014.” Dennis belooft: “Het zal wat 
ons betreft de kers op de taart van de 
herinrichting zijn.”

René Jak: horecaman in hart en 
nieren
Tijdens de verbouwing van het voor-

malige schoolmeestershuis trekt hij 
samen op met Dennis Jansen, en 
daarna is het aan René Jak om er een 
succesvolle horecagelegenheid van te 
maken. Die klus lijkt hem op zijn lijf 
geschreven. In de loop der jaren verza-
melde hij een schat aan ervaring in de 
horecawereld, op vele vlakken.
René woont nu bijna elf jaar in het 
kastelendorp, maar zag het levens-
licht in Soest. Zijn horecaloopbaan 
startte hij in het westen des lands en 
bracht hem via onder meer Jan Ta-
bak in Bussum, Hotels van Oranje in 
Noordwijk en Grand Café Columbus 
in Scheveningen weer terug bij Ho-
tels van Oranje. Daar gaf hij leiding in 
Grand Café ’t Elfde Gebod, voor velen 
bekend van het tv programma Busi-
ness Class.
Daarna besloot hij de horecawereld 
voor een tijdje in te ruilen om zake-
lijke ervaring op te doen. Hij ging aan 
de slag bij ABN Amro als financieel 
adviseur in Den Haag. Na de aanstel-
ling als vestigingsmanager van kan-
toor Eerbeek, werd 11 jaar geleden 
Vorden als woonplaats gekozen. De 
afgelopen 5,5 jaar werkte hij als ho-
reca accountmanager bij bierbrouwe-
rij AB Inbev, bekend van de merken 
Hertog Jan, Jupiler en Dommelsch en 
was Jak dus weer werkzaam in zijn 
vertrouwde wereldje. “Ik heb echter 
altijd de droom gehad voor mezelf te 
beginnen”, zegt hij. “Met Dennis zat 
ik meteen op één lijn wat betreft zijn 
plannen met dit gebouw. Daarom zet 
ik nu weloverwogen en vol enthousi-
asme deze nieuwe stap.”
Enkele dagen nadat bekend werd dat 
hij en Dennis groen licht kregen van 

de selectiecommissie, sprak het twee-
tal al met diverse mensen die hen bij
kunnen staan bij de verbouwing. “We
laten ons goed adviseren over de in-
richting van het pand en dergelijke.”
In dat proces leggen ze ook hun oor te
luister bij (oudere) Vordenaren. “Het
is nu zaak dat we een nog beter gevoel
bij het pand krijgen. Ook het verleden
van dit gebouw als schoolmeesters-
huis zal er terug te zien zijn. De mo-
tivatie is groot om een zaak neer te
zetten waarop iedereen trots is.”
Om iedereen op de hoogte te houden
van de verbouwing is er een facebook-
pagina opgericht: 
www.facebook.com/hetmeestershuis

MEUBEL
27 januari

2013 

Koopzondag

Hallo borrel!
Heeft u onze borrelshop al ontdekt?
Ook voor onze borrelshop geldt:
Laagste prijsgarantie & mist u iets?
Laat het ons weten!

Tot ziens bij Jumbo!

Hallo

Ook op zondag de 
goedkoopste!
Open: 12:00 - 18:00

Zutphen: Rudolf Steinerlaan 
(Winkelcentrum Leesten)



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Weekblad Contact behoudt zich 
ten aanzien van de inhoud van 
deze uitgave en/of website zowel 
het auteursrecht voor conform 
artikel 15 lid 1 sub 4 van de 
Auteurswet als het databankrecht.

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

Dorpskerk Vorden
Zondag 27 januari 10.00 uur, ds. J. Kool. 19.00 uur in de Dorps-
kerk, Zangdienst ”Vorden zingt’, ds. P. Boomsma, Nijverdal.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 januari 10.00 uur, dhr. H.G Dijkman. 19.00 uur in 
de Dorpskerk, Zangdienst ”Vorden zingt’, ds. P. Boomsma, Nij-
verdal.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 27 januari 10.00 uur, ds. Deddie v. Alphen.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 19 januari 17.00 uur Eucharistieviering, ’t Klooster, 
m.m.v. Herenkoor.
Zondag 20 januari geen viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 januari 17.00 uur, Eucharistieviering, pastor A. ten 
Klooster.

Tandarts
26 - 27 januari R.C. Boersma, Vorden (0575) 55 19 08.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u 
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand 
als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 
18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 
kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, 
B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 
13.30-14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): 
dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens 
op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: 
dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

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; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. 55 32 22.
Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag, woensdag 
en donderdag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 
10.00-14.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 
Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur, 
zo 17.00 - 18.00 uur.

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. 0314 360285. 
Fax 0314 360287. e-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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 en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (088) 066 33 05; St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. Coördi-
nator: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl Admini-
stratief medewerker: Willy Gotink, e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Verder bezoek en huisbezoek op 
afspraak. Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf” (stichting veiling-
commissie), gelegen aan de 
Enkweg 11 in Vorden kunt 
u elke ochtend (behalve 
zondags en ‘s-maandags) 
van 09.00 tot 12.00 uur en 
daarnaast ook nog dinsdag, 
donderdag- en vrijdagmid-
dag van 13.30 tot 17.00 
terecht voor meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken enz.  Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.com. 
Tevens kunt u via ons tele-
foonnummer een afspraak 
maken voor het ophalen van 
spullen. Kijkt u ook eens op 
onze website: www.veiling-
commissie.nl.

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 28 januari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Zoete navelsinaasappelen
 10 voor  € 2.99
Mooie forse bloemkool € 1.29
De lekkerste kiwi’s
van dit moment 10 voor  € 1.99
Mooie blanke witlof 500 gram  € 0.69
Huisgemaakte Hongaarse
zuurkoolschotel p.p.  € 5.95

Vlaai van de week

Bosbesbavaroisesvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag
4 broden voor € 7,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

Krentenwegge  3 plakken € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 22 januari t/m za. 2 februari

Stichting de Lindesche
Molen organiseert op zon-
dag 17 februari a.s. een 
Winterwandeling. Inschrijving
tussen 10.30-13.30 uur,
Lindeseweg 29 te Vorden.
Afstanden 8 of 18 km. Start 
18 km tot 12.00 uur. Voor 
meer info: 0575-556314 of 
www.delindeschemolen.nl

�

Kraayenhof Tango 
Ensemble op 27 jan. in
Dorpskerk Ruurlo om 15.30 
uur. Kaarten à € 22.50 via 
www.kunstkringruurlo.nl

�

Dagmenu’s 23 t/m 29 januari
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren
€ 9,75. (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 23 januari
Groentesoep / Züricher geschnetzeltes met rösti en groente.
Donderdag 24 januari
Boerenkool met spekjes, rookworst, verse worst en zuurgar-
nituur / Apfelstrudel met slagroom.
Vrijdag 25 januari
Minestronesoep / Pangafilet met pestosaus, pasta en groente.
Zaterdag 26 januari (alleen afhalen / bezorgen)
Saté van varkenshaas met pindasaus, aardappelen en rauw-
kostsalade / IJs met slagroom.
Zondag 27 januari
2-gangen TOM menu à € 14,75 incl. 1 consumptie (reserve-
ren gewenst).
Maandag 28 januari
Mosterdsoep / Wokki wokki van kipfilet met rijst en rauw-
kost.
Dinsdag 29 januari
Wiener Schnitzel met gebakken aardappelen en groente / 
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!      Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl

Gezocht: dames- en/of he-
renfi etsen. Mag ook onder-
delen. Wij halen het gratis op
of brengen Assenstraat 16,
Zelhem. tel.: 06 45 19 32 47.

�

Te huur CARNAVALS

KLEDING DS Design

Molenkolkweg 33

Steenderen 0575-452001

Gez.: werk als oppas/

schoonmaakster  o.i.d.

Beschikb.: ma+vr+avond.

I n f o :

werk7255WX@hotmail.com

te koop: winterbanden

Continental 14 inch i.v.m.

inruil auto 2 seizoenen

gebruikt. €125 tel

0575-522724



Contactjes
vervolg

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

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

Nieuwe gedenkmonumenten \ Restauratie\ Onderhoud

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

‘Wij hebben een goed leven gehad’
 
Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en 
toewijding die wij van hem mochten ontvangen, 
geven wij u kennis dat, toch nog onverwacht, is over-
leden mijn lieve man, onze vader en opa

Jan Schipper
 

Jan Willem
 
Dedemsvaart,  Zeddam,
14 mei 1930 13 januari 2013
 
 Zeddam: Lorene Schipper-Mulder

 Sneek: Akkelien en Ynze
   Sanne en Axel
   Remco en Arran 

 Glanerbrug: Hilko en Malou
   Laurien en Bob
   Nienke

 Amersfoort: Trix en Georg
   Fianne
   Auke

Vinkwijkseweg 1-14
7038 AV  Zeddam

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij danken de medewerkers van Hof van Varwijk 
en Thuiszorg Sensire voor de goede zorgen 

in de afgelopen jaren.

Op woensdag 30 januari 2013 zijn wij

Hendrik Bogchelman
en

Gerda Bogchelman-Abbink 
60 jaar getrouwd.

Wie ons hiermee wil komen feliciteren is van harte 
welkom op onze receptie op zaterdag 2 februari 
2013 van 14.30 uur tot 17.00 uur in ’t Wapen van 
het Medler aan de Ruurloseweg 114 te Vorden.

Hendrik & Gerda Bogchelman-Abbink
Ruurloseweg 121
7251 LD  Vorden

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

�

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

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

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

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

Alleen op afspraak.

Met het stille verdriet van de laatste jaren in 
ons hart, maar met een gevoel van bevrijding,  
dat voor haar aan deze manier van leven een einde 
is gekomen, hebben wij vandaag voorgoed afscheid 
moeten nemen van onze lieve moeder, groot-  
en overgrootmoeder

Berendina Gotink - Rouwenhorst
Dina

sinds 3 mei 1974 weduwe van
Marinus Hendrikus Gotink

In de leeftijd van 94 jaar.

 Wichmond: Hennie en Jan † Wormgoor

 Vorden: Joke en Henk Broekgaarden

 Vorden:  Ria en Evert Maalderink

 Hengelo Gld.: Ina en Tonnie † Bijenhof

  Klein- en achterkleinkinderen

15 januari 2013

Vorden, De Lindenhof.
Correspondentieadres: 
Spiekerweg 4, 7251 RA Vorden.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers 
van De Beekdelle en De Lindenhof 

voor de liefdevolle verzorging.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op 
zaterdag 19 januari te Vorden plaatsgevonden.

Te huur tijdl. woonr. ge-
meub. vak.huis+c.v. Ruurlo € 
450,- ex 06-20145281.

�

WANTED! Rockcoverband

"v.Ceybergen" zoekt nieuwe

sologitarist. Interesse? Mail

naar info@v-ceybergen.nl

Te koop gevraagd:

vrijstaande woning/boerderij,

min. 1 ha. grond, goede uitrij-

mogelijkheden met paarden,

mooie ligging, ca. 15 km.

rondom Drempt. Geen

reacties m.b.t.  hetgeen dat

nu op Funda/Jaap  e.d. staat.

info@bouwbedrijfknook.nl of

065-3923296. Uw reactie

wordt door ons vertrouwelijk

behandeld.

G r a s - / b o u w l a n d -

bemesten in hondegang! 

bel voor meer info

06-20147577

Te huur net buiten

bebouwde kom Warnsveld

boerderij-appartement inl.

0575 527878.

Welkoop Toldijk
Z.-E. weg 35
0575-451441

Welkoop Vorden
Stationweg 16
0575-551583

Welkoop Zutphen
Pollaan 50
0575-548189

Schaatsen 
te koop!

KunstKring Ruurlo: 
Workshop Gedichten schrij-
ven 1 februari 13.30 uur, 
bij voldoende interesse ge-
volgd door cursus. Opnieuw: 
Oriëntaalse buikdans v.a. 
28 januari. Info/aanmel-
ding cursusadministratie@
kunstkringruurlo.nl of 0573-
451245/451599. Zie ook 
www.kunstkringruurlo.nl

�

Nogmaals hartelijk bedankt voor de vele blijken  
van belangstelling voor en na het overlijden van  
mijn vrouw

Janny Bulten-Uenk

Lieve woorden, warme reacties, teveel om hier in 
een paar woorden te vatten.                   
 
Het heeft ons goed gedaan en nog steeds.

 Ben Bulten
 kinderen en kleinkinderen

Veldhoek, januari 2013

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-54326669.



Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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UIMDorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo. Telefoon (0573) 45 14 38

OPRUIMING
50% KORTING

1/2 PRIJZEN

Percelen landbouwgrond, gelegen aan de Zutphenseweg / 
Hoekendaalseweg te Vorden. Groot 11 hectare 75 are 00 centiare.

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Inschrijvingsprospectus verkrijgbaar bij: 
Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars

Kerkstraat 4, 7255 CB Hengelo Gld. 
Tel. 0575-462359D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

  VORDEN
Handelaren zijn uitgesloten van deze inschrijving

Toneeluitvoering
De Toneelgroep Vierakker-Wichmond 

brengt op de planken een klucht 
in twee bedrijven,

“Tel uit je winst!!”
Geschreven door Ray Cooney
Bewerkt door Jon van Eerd

Vrijdag 1 en zaterdag 2 februari,
vrijdag 8 en zaterdag 9 februari

aanvang 20.00 uur
Zondagmiddag 10 februari 

aanvang 14.00 uur
in het Ludgerusgebouw te Vierakker. 

Kaarten in de voorverkoop bij:
bakker Besselink in Wichmond,

’Ludgerusgebouw in Vierakker en onder 
voorbehoud ’s avonds aan de zaal, 

want vol is vol!!!!!

Zondagmiddag 10 februari is het cafe 
van het Ludgerusgebouw gesloten.

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

In atelier 

KUNSTzin start 

in feb. nw. cursus 

v. beginners 

‘tekenen en 

schilderen’

op di.mid. 

info 0575 452585

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  



Uiteindelijk werden er twintig me-
dailles in de wacht gesleept. Zes keer 
stond een Berkelduiker op het hoog-
ste treetje van het podium. Irene Fre-
driks werd vier keer kampioen bij 
de meisjes junioren 1, te weten op 
de 100 meter school, 100 meter vrije 
slag, 100 meter vlinderslag en de 200 
meter wisselslag. Op de 100 meter 
rugslag werd zij derde.
Zoë Ulkeman, meisjes minioren 5, 
pakte goud op de 100 meter school-
slag en werd ook nog tweede op de 50 
meter wisselslag. Bij de jongens was 
er een Gelderse titel voor Luuk Nij-
land, jongens junioren 4, op de 100 
meter vlinder. Hij behaalde ook nog 
drie zilveren medailles, 100 meter 
rug, 100 meter vrije slag en 200 me-
ter wisselslag. Torben Lammerdink, 
jongens junioren 2, sleepte 3 zilveren 
medailles in de wacht, 100 meter 
rug, 100 meter vrije slag, 100 meter 

vlinderslag en ook nog twee keer 
brons op de 100 meter school en 200 
meter wisselslag. Voor Kim Nijland, 
meisjes junioren 2, was er zilver op 
de 100 meter vrij en twee keer brons 
op de 200 meter wissel en de 100 me-
ter vlinder. Jordy Wissink kwam bij 
de jongens minioren 5 tot zilver op 

de 100 meter school. Begin februari 
staan in Amsterdam de Nederlandse 
Juniorenkampioenschappen op het 
programma, waar de Berkelduikers 
ook hoog willen scoren. De minioren-
selectie van de club reist in februari af 
naar Eindhoven om mee te doen aan 
de Nationale Minioren Club Meet.

Grote medailleoogst Berkelduikers bij 
Gelderse Winterkampioenschappen
Regio - Afgelopen weekend von-
den de Gelderse Winterkampi-
oenschappen op de korte baan 
plaats in Arnhem. Voor de Ber-
kelduikers hadden negentien 
zwemmers zich geplaatst. Zij 
wisten zich uitstekend te weren 
tijdens deze sterk bezette wed-
strijden.

Uitslagen Bridgeclub Vorden
De 3e periode van de maandagvond 
van Bridgeclub Vorden is weer ge-
speeld.
Lijn A: 1 Kitty en Ab Vruggink 57,19%. 
2 Diny Hoftijzer en Henk Wullink 

55,31%. 3 Ciel en Herman Rondeel
55,25%.
Lijn B: 1 Hertog Enthoven en Jan
Koekkoek 57,45%. 2 Leni Lamers en
Hans Jansen 57,37%. 3 Wil v.d. Berg
en Gerrit Brunsveld 55,69%.

B r i d g e n

Aanpassingen zijn noodzakelijk om 
de toneelzaal om te bouwen tot cul-
tuurzaal; om van het “Stampertje”, 
één van de zalen, een multifuncti-
onele ruimte te maken; om de ont-
moetingsruimte te maken tot een 
gezellige ruimte voor alle inwoners 
van Vorden. Door deze aanpassingen 
en enkele moderniseringen zal het 
Dorpscentrum nog meer “het klop-
pend hart” van Vorden worden dan 
het al was. 
Van belang voor het project is ook 
dat het bestuur van de Stichting Kul-
tuhus Vorden het Dorpscentrum zal 
beheren volgens het zogenaamde 
“Kulturhus-concept”. Kulturhus is 
een begrip dat is overgewaaid uit 

Scandinavië. Met het concept pro-
beert men een meerwaarde te creëren
uit de gezamenlijke voorzieningen,
gezamenlijke programmering en ge-
zamenlijk beheer. Het Dorpscentrum
als “het kloppend hart” wordt door
de aanpassingen en de veranderde
beheersvorm een veelzijdig gemeen-
schapscentrum, waarbij vaste en in-
cidentele gebruikers zoeken naar ver-
regaande samenwerking. Het aange-
paste Dorpscentrum zal een belang-
rijke rol spelen in het behoud van
maatschappelijk, sociaal educatief en
cultureel kapitaal in Vorden.
Het Oranje Fonds steunt sociale ini-
tiatieven met geld, kennis en contac-
ten. Afgelopen jaar besteedde het €
32 miljoen aan organisaties die een
betrokken samenleving bevorderen
in het Koninkrijk der Nederlanden. 
Door deze bijdragen ontmoeten men-
sen elkaar of vinden zij een nieuwe 
plaats in de samenleving. Het Oranje
Fonds wordt o.a. gesteund door de
Nationale Postcode Loterij, de Lotto
en door vrienden en bedrijven. De 
Prins van Oranje en Prinses Máxima
zijn al sinds de oprichting het be-
schermpaar van het Oranje Fonds.

Stichting Kulturhus Vorden 
ontvangt € 30.000 van het 
Oranje Fonds
Vorden - Zeer verheugd was het 
bestuur van de Stichting Kultur-
hus Vorden over de toezegging 
van € 30.000 door het Oranje 
Fonds. Zij kreeg deze toezegging 
voor het projectplan “Het Klop-
pend hart” waarin de ideeën staan 
voor de verbouw en opknapbeurt 
van de accommodatie die zij be-
heert: het Dorpscentrum aan de 
Raadhuisstraat in Vorden.

De deuren staan vanaf 18.30 uur 
open voor het publiek, loop tijdens 
de avond naar binnen, kom kijken en 
laat u verassen door de optredens. De 
deelnemers willen u graag laten zien 
wat ze doen en kunnen.
De revue groep van Jong Gelre start 
het non-stop programma om 18.30 
uur waarna om 19.00 de slagwerk 
groep van Harmonie Vorden het spits 
afbijt. Hierna ieder halfuur een ander 

optreden in deze volgorde, Koor Ex-
celsior, Folkloristische dansgroep de 
Knupduukskes, Vordens Huisvrou-
wenorkest, orkest Harmonie Vorden
en het Vordens Mannenkoor. Wat wil
je nog meer op één avond en dat alles
zonder dat er entree gevraagd word,
kom gezellig mee door draaien! 
Het loop naar binnen kunt u deze 
avond echt letterlijk nemen. In de 
zaal zijn alle optredens, in de foyer 
kunt u informatie krijgen van de
deelnemers maar ook rond de bar
genieten van een drankje en kennis
maken met de sfeer in het Dorpscen-
trum.  Als afsluiting van deze avond is
er een gezellig feestje in de zaal. Rond
22.00 uur verzorgt de Vordenseband
“Strike” voor een daverende afsluiter
met hun Rock muziek met verfris-
sende Rockabillysound. Muziek uit
een aantal decennia in een ander
jasje, dus geen enkele reden het pand
te verlaten. Meer over Vorden draait
deur op www.dorpcentrumvorden.nl

“Zaterdag draait Vorden deur”
In het Dorpscentrum
Vorden - Zaterdag avond is er in 
het Vordense Dorpscentrum on-
der de noemer “Vorden draait 
deur” van alles te zien, horen en 
te beleven. Muziek, zang en dans 
uitgevoerd door een zestal Vor-
denseverenigingen. Kortom een 
bonte avond aan elkaar gepraat 
door de revue groep Van Jong 
Gelre. Iedere deelnemer krijgt de 
tijd om van zich te laten horen, 
daarnaast kan men de eigen club 
promoten in de foyer.

Hendrik: ‘Gerda was al heel snel 
‘mien deerntjen’. Ik heb op dansles 
nooit anders dan met Gerda gedanst. 
Wanneer we tijdens de les één dame 
moesten opschuiven, dan zei ik te-
gen Gerda, kom op laten we maar 
een eindje verder op gaan staan, dan 
blijven we mooi bij elkaar’, zo zegt 
hij lachend. ‘En toen kregen jullie 
verkering? Hendrik schudt zijn hoofd 
en zegt: ‘ Ik ging toen eerst nog met 
vrienden overal naar toe. Er was in 
Ruurlo, Barchem, Lochem, Borculo ie-
dere zondagavond wel ergens dansen. 
Daar waar The Moodchers speelden 
waren wij ook. In die tijd was er ook 
vrijwel altijd na toneel - en muziekuit-
voeringen , gelegenheid om te dansen. 
Zo ook op een zaterdagavond in het 
Nutsgebouw in Vorden. Daar gaf de 
accordeonclub uit Hengelo een uit-
voering met na afloop dus dansen.
En daar zag ik plotseling Gerda weer 
en natuurlijk de rest van de avond 
samen dansen met als gevolg: ver-
kering’, zo zegt Hendrik. ‘En de ver-
kering is nooit meer uit geweest’, zo 
zegt de thans 83-jarige Gerda met 

een brede grijns. Hendrik wordt ver-
volgens heel even boos. ‘En nu is het 
Nutsgebouw inmiddels afgebroken. 
Daar begrijp ik werkelijk niets van’, 
zo zegt hij met een verontwaardigde 
stem. De dag dat Gerda en Hendrik 
in het huwelijk traden (30 januari 
1953) was wel een bijzondere. ‘Gezel-
lig feest, maar wat een weer die dag. 
Her regende en stormde gigantisch’, 
zo kijkt Hendrik terug. Twee dagen 
later vond in Zeeland de watersnood-
ramp plaats!
Na het huwelijk trok Gerda bij Hen-
drik in, het ouders-huis van Hendrik 
aan de Ruurloseweg in het buurt-
schap Medler. Boerderij ‘Veenhuis’ al 
sinds 1907 familiebezit. Hendrik: ‘Ik 
heb na de lagere school, hier schuin 
tegenover, de landbouwschool in Bor-
culo bezocht. Met name in de herfst 
en in de winter. In het voorjaar en zo-
mer kregen we vrijaf, dan moesten de 
boerenjongens thuis helpen. In 1945 
stierf mijn vader ging ik voor goed 
thuis aan het werk. Een gemengd be-
drijf met koeien, kippen en varkens. 
Dat heb ik na ons huwelijk samen 

met Gerda voortgezet. Ook werkte 
ik in die tijd soms één of meerdere 
dagen per week bij de bewoners van 
kasteel ’t Medler’, zo zegt Hendrik. 
Gerda (meisjesnaam Abbink) werd als 
boerendochter in Hengelo geboren en 
zegt: ‘Na de lagere school in Hengelo, 
heb ik in Zelhem de huishoudschool 
bezocht. De school kon ik niet afma-
ken, want de Duitsers hebben het ge-
bouw in 1944 gebombardeerd.
Ik was toen circa 13/14 jaar en de 
jongste uit een gezin met zes kinde-
ren. Mijn moeder vond het prachtig 
dat ik thuis kwam werken. In de huis-
houding en buiten op het land. En 
toen kwam ik Hendrik tegen en de 
rest weet je al’, zo zegt Gerda lachend. 
Het diamanten bruidspaar heeft twee 
dochters, een zoon en vijf kleinkinde-
ren. Hendrik heeft zich in zijn werk-
zame leven op bestuurlijk niveau 
zeer verdienstelijk gemaakt bij o.m. 
het Wildenborchs Paardenfonds en 
het Vordens Veefonds. In zijn jonge 
jaren speelde hij ook dikwijls toneel 
bij de BOG/BOLH de voorloper van het 
huidige Jong Gelre. Circa 30/35 jaar 
geleden werden er bij ‘buurman’ café 
Eijkelkamp dikwijls dansavonden 
voor gehuwden, georganiseerd. En 
u raadt het al, dan gingen de gehele 
avond ook de beentjes van Hendrik 
en Gerda van de vloer. Wat Hendrik 
altijd al had gezegd gebeurde: stoppen 
op mijn 65e. Hij vond het toen mooi 
geweest. Behalve de tuin (Hendrik) en 
de huishoudelijke bezigheden (Gerda) 
dus veel vrije tijd. En die werd heel 
vaak ingevuld met het maken van rit-
jes met paard en koets. ‘ Ik denk dat ik 
in de gehele omgeving alle weggetjes 
wel ken’, zo zegt Hendrik. Een jaar 
geleden begon voor hem een mindere 
fase. Vanwege een te hoge druk op de 
ogen, nam het gezichtsvermogen bij 
Hendrik zeer sterk af met als gevolg 
dat hij thans nauwelijks nog kan zien. 
Hendrik: ‘Dat was in het begin best 
wel moeilijk om te accepteren maar 
nu ben ik eraan gewend en Gerda ver-
zorgt mij goed’, zo zegt hij. Dat bete-
kent in de praktijk dat Gerda hem de 
krant voorleest en aan Hendrik vertelt 
dat ‘Boer zoekt vrouw’ zo’n mooi pro-
gramma is. ‘Dat is een programma 
van niks, die boeren moeten er zelf 
op uitgaan en niet via de televisie een 
vrouw zoeken’, zegt Hendrik. Gerda 
lacht in haar vuistje en denkt met 
liefde terug aan de tijd toen Hendrik 
voor haar in vuur en vlam geraakte! 
Het paar geeft zaterdag 2 februari een 
receptie in ’t Wapen van het Medler’.

‘Gerda is en blif mien deerntjen’

Hendrik en Gerda Bogchelman 
zestig jaar getrouwd

Vorden - Hij (Hendrik) was 17 jaar, zij (Gerda) was 16 jaar oud, toen 
zij elkaar voor het eerst troffen. Op de ‘delle’ bij Herman Beumer in 
het buurtschap Linde. Daar gaf Theo Houtman dansles: de tijd van 
quick quick slow’, de foxtrot, de Engelse wals de Weense wals, de vele-
ta, noem maar op. De thans 84-jarige Hendrik Bogchelman staan die 
danslessen van weleer nog helder voor de geest.

Mocht u geen alcohol drinken dan 
is er ook alcoholvrije drank uit 
Spanje: de mosto. In de Kunstkamer 
is er alle gelegenheid de expositie 
‘Natuur Uitgelicht’ te bekijken. 

Deze staat geheel in het teken van 
de natuur, met prachtig bewerkt or-
ganisch keramiek van Sylvia Bauw-
Westrik. En met natuurfoto’s van 

Marguerite Sweers en Marc Kaster-
mans uit de directe omgeving. De 
expositie is t/m 3 februari te zien. De 
openingstijden zijn op zondag van 
13.00 – 17.00 uur en op afspraak. 
www.deburgerij-vorden.nl

Reserveren en informatie: 
deburgerij.vorden@gmail.com 
of telefoon 06 - 51 11 23 90.

Spaanse avond 
in Galerie 
De Burgerij
Vorden - Zaterdagavond 2 februari wordt er in Galerie De Burge-
rij aan de Zutphenseweg 11, vanaf 17.00 uur een Spaanse avond 
gegeven. Eva Maria Valer Melchor van vinos Y más en Johan Mol-
lenhof van Galerie De Burgerij hebben samen een Spaans menu 
samengesteld dat in de Rioja-streek de geboortestreek van Eva 
Maria, favoriet is. Er wordt begonnen met een wijnproeverij met 
ambachtelijk bereide Spaanse wijnen.



In de eerste set ging het spel erg te-
gen elkaar op. Rally’s gingen over en 
weer. Ondanks een paar flinke klap-
pers van Debbie van de Vlekkert, kon 
Dash geen stempel drukken op de 
set. Hierdoor ging de set met 22-25 
naar de ploeg uit Eibergen. 
In de tweede set gingen de ploegen 
weer erg tegen elkaar op. Geen van de 
beide teams liep ver uit en beide ploe-
gen gaven weinig ruimte tot uitlopen 
weg. Dit resulteerde in een spannend 
slot van de tweede set, waarin de 
Eibergse ploeg aan het langste eind 
kon trekken. Het werd dan ook 24-26 
voor Boemerang.
Tegen een achterstand aankijkend, 
moesten de dames van Dash wel 
wat extra’s geven in de derde set. De 

Vordense dames begonnen deze set 
sterk. Er werd veel gescoord en ook 
veel verdedigd. In deze set wist vooral 
Anouk Nijbroek goed te scoren aan 
het net. Toch knokte Boemerang zich 
terug in de set, waardoor aan het 
einde van de set de spanning volledig 
terug was. Dit keer kon Dash Dames 
1 wel de winnende punten scoren en 
ging de set met 23-25 naar Vordense 
kant. 
Door de winst in de derde set, zagen 
de Vordense dames toch nog kans op 
een overwinning. Ook in de vierde set 
was de spanning groots. Boemerang 
liep meteen een stukje uit, waardoor 
de Vordense dames de gehele set te-
gen een achterstand aankeken. Toch 
werd er hard gevochten voor ieder 

punt. Hierdoor kon Dash aan het 
einde van de set terug komen. Mede 
door veel scorende ballen van Deb-
bie van de Vlekkert wist de Vordense 
ploeg als eerste op setpoint te komen. 
Helaas wisten ze dit punt niet te ver-
zilveren, waardoor de Eibergse ploeg 
op hun beurt weer kon scoren. Set-
point gingen over en weer. En door 2 
geplaatste opslagen van Boemerang, 
wisten de Eibergse dames de set met 
32-30 te pakken. 
Een teleurstellende wedstrijd voor 
Dash. Zij kwamen geen moment echt 
goed in hun eigen spel, waardoor ze 
de gehele wedstrijd achter de feiten 
aan bleven lopen. Op zaterdag 26 
januari moet Dash Dames 1 weer in 
Vorden spelen, de tegenstander is Vo-
CASA uit Nijmegen. Hiervan hebben 
ze de uitwedstrijd verloren met 3-1. 
Ze hopen dan ook op uw support. De 
wedstrijd zal om 17:45 uur beginnen 
in sporthal ‘’t Jebbink’’.

Dash Vorden verliest terecht van 
Boemerang

Vorden - Op zaterdag 19 januari speelde de dames van Dash tegen 
Boemerang uit Eibergen. Na de winst van een week terug, had de Vor-
dense ploeg weer zin om mooi spel te laten zien. Met het meegereisde 
publiek uit Vorden hadden we veel aanmoediging vanaf de kant.

Vanuit de welbekende BOX’en 1/2/3 
en jawel 4? werden verschillende 
thema’s toegelicht zoals bijvoorbeeld, 
hypotheekrente aftrek, kapitaalver-
zekering, de flex BV, werkkosten-
regeling, factuurvereisten e.d. Tevens 

kregen we vele tips, trucs en do’s en
don’ts. Velen maakten gebruik van
de kans om de ultieme vraag te stel-
len. Naarmate de avond vorderde
zag menig ondernemer steeds meer 
mogelijkheden en kansen om er een
financieel mooi 2013 van te maken. 
Het was een erg leerzame, gezellige
en bovendien smakelijke avond.. 
De volgende bijeenkomst is op 14
februari, dat wordt een heerlijke 
avond, want die staat helemaal in het
teken van ‘chocolade’!. 

Informatie over VOC via 
www.vov-vorden.nl/ondernemerscafe

De VOC is los!
Vorden - Afgelopen donderdag 
bij Brasserie Lettink te Vorden 
was de eerste van de nieuwe serie 
bijeenkomsten van 2013 van het 
Vordens Ondernemers Café. Jan 
Gerritsen, accountant en eigenaar 
van JG Accountancy en Advies BV, 
heeft de ons uitgebreide financi-
ele en fiscale updates gegeven.

De eerste wedstrijd wist Hester een 
derde prijs te behalen met 198 pun-
ten. De tweede wedstrijd werd ze 
tweede met 197 punten. Dit beteken-
de dat ze de laatste wedstrijd moest 
winnen om kringkampioen te wor-
den, maar ook om zich te selecteren 
voor de Gelderse, aangezien er maar 
voor één combinatie plek is op de 
Gelderse. Gelukkig wist Hester goed 
met deze druk om te gaan. Ze reed 
haar beste proef ooit, won met 197 
punten en mocht het kampioenslint 
in ontvangst nemen!
Hester is ook dit seizoen weer niet de 
enige combinatie van r.v. de Graaf-
schap die zich geselecteerd heeft voor 
de Gelderse. Sietske Rouwenhorst 
wist zich met haar paard Udette W te 
plaatsen in het L springen. Ook Man-
dy Gotink wist zich in het L springen 
te plaatsen met haar paard Suzie G. 

Ook heel trots zijn wij op onze po-
nycombinaties die zich hebben ge-
plaatst voor het kampioenschap. Hier 
mogen Robin Bouwmeister en haar 

pony Lady in de klasse L1 dressuur,
categorie C de eer van de vereniging
gaan hooghouden. Ook Imke Woerts
en haar pony Esly gaan hun beste 
beentje voor zetten op de Gelderse. 
Zij gaan dit doen in de klasse L2 dres-
suur, categorie D/E. 
Ook bij het springen zullen er twee 
ponycombinaties aan de start komen
voor p.c. de Graafschap. Dit zijn Tessa
Bouwmeister met Sharona in de klas-
se B categorie D/E en Ottelien Mol in
de klasse L categorie D/E.  Daarnaast
zijn er nog een heel aantal combina-
ties reserve om naar de Gelderse te
gaan. Dit houdt in dat als er iemand
voor de Gelderse uitvalt, zij aan start
mogen komen op het kampioen-
schap. Dit zijn Karin Groot Jebbink 
met Dayenne en Sharon Wesselink
met Don Diablo in de L2 dressuur,
Carlijn Slijkhuis in de Z1 dressuur, 
Danice Brown met H-r in de B dres-
suur cat. D/E, Robin Bouwmeister
met Lady klasse B springen cat. C en
Danice Brown met H-r  klasse L sprin-
gen cat. D/E.

Hester Slegt Vorden 
kringkampioen L2 dressuur

Vorden - Hester Slegt heeft dit indoorseizoen goede zaken gedaan in
de klasse L2 dressuur met haar paard Travoltasson. De combinatie,
die uit komt voor r.v. de Graafschap wist na drie spannende selectie-
wedstrijden het beste resultaat neer te zetten en heeft daarmee het
kampioenschap en een ticket voor de Gelderse kampioenschappen 
veilig weten te stellen.

Deze altijd sfeervolle band bestaat 
uit vijf enthousiaste muzikanten uit 
de omgeving Baak en Toldijk. Naast 
het maken van muziek vinden ze ook 
vooral gezelligheid zeer belangrijk. 

Boonekamp bestaat uit Mark de Man
(gitaar/zang), Theo Mulder (drums),
Jarno Stapelbroek (gitaar), Hein Mou-
ris (bas) en Simone Coenen-Willem-
sen (zang).

Boonekamp brengt lekkere 
blues-rock naar De Slof Vorden
Vorden - De band Boonekamp speelt zondag 27 januari mooie blues-
rock-covers bij eetcafé De Slof in Vorden.

De renners beklimmen loodzware, 
wereldberoemde cols en fietsen 
ruim 150 kilometer per dag. Voor 
zichzelf, maar vooral voor Artsen 
zonder Grenzen en de miljoenen 
mensen die deze organisatie jaar-
lijks helpt. Zie de websitewww.tour-
forlife.nl voor informatie en beelden 
van Artsen zonder Grenzen en ins 
& outs van de Tour. Cycling Team 
VORDEN heeft zich met deelname 
aan deze tour ten doel gesteld om 
minimaal 15.000 euro aan sponsor-
gelden voor Artsen zonder Grenzen 
te werven. Met dit bedrag kunnende 
hulpverleners in een vluchtelin-
genkamp een kliniek opzetten om 
30.000 mensen in een noodsituatie 

van de eerste medische hulp te voor-
zien. Zij beschikken dan over alle 
medicijnen en hulpmiddelen om de 
meest voorkomende verwondingen 
en aandoeningen te behandelen. 
Op 26 januari 2013 wordt bij Hotel 
Bakker in Vorden het ‘Benefiets-
concert’ georganiseerd . Door één 
of meerdere toegangskaarten te 
bestellen sponsort men het goede 
doel. Het ‘Benefietsconcert’ wordt 
verzorgd door de coverband Silhou-
ette, winnaar van het Open Podium 
2011. Het concert begint om 20.30 
uur. De prijs van een toegangskaart 
bedraagt 17,50 euro in de voorver-
koop en 20 euro aan de kassa op de 
avond zelf. Kaarten zijn per direct 

als volgt te bestellen: Stuur een mail 
naar benefietsconcert@kpnmail.
nlen vermeld het aantal kaarten dat 
je wenst te ontvangen. Maak vervol-
gens het totaalbedrag over op bank-
rekeningnummer: 1738.68.207 ten 
name van I.W.M. Lichtenberg o.v.v. 
‘Benefietsconcert’ . Als de betaling 
is voldaan ontvangt men een reser-
veringsnummer waarmee op 26 ja-
nuari 2013 de kaarten aan de kassa 
kunnen worden afgehaald . Wees 
er snel bij, want er zijn slechts 400 
kaarten beschikbaar! Afhankelijk 
van de voorverkoop zullen kaarten 
ook in de komende periode verkrijg-
baar zijn bij losse verkooppunten. 
Tijdens de avond zal het werk van 
Artsen zonder Grenzen en de spor-
tieve uitdaging volop in de schijn-
werpers staan. Meer informatie over 
het evenement kan men binnenkort 
vinden op Facebookpaginahttp://
on.fb.me/XJr3kW.

Nog kaarten verkrijgbaar

Benefiet(s)concert voor 
Artsen zonder Grenzen
Vorden - Op 1 september 2013 gaat de Tour for Life van start. Samen 
met ruim 60 ploegen gaat Cycling Team VORDEN deze sportieve uitda-
ging voor het goede doel aan. In acht dagen rijden de renners van het 
team van Italië naar Nederland. Zij worden hierbij op vrijwillige basis 
fysiek en mentaal ondersteund door ploegbegeleiders.

De muzikale begeleiding is deze keer in handen van Kees van Duuseldorp die het fraaie orgel van de Dorpskerk bespeelt. En
het zal extra feestelijk klinken, want er zijn twee trompettisten bij; namelijk Lianne Heijenk en Dick Boerstoel. Het belooft 
dus mooi te worden. Verder is er een korte overdenking door ds. P. Boomsma uit Nijverdal over het thema: „De aarde juicht”.

Vorden - Aanstaande zondag 27 januari is er ‘s avonds om 19.00 
uur in de Dorpskerk weer een zangdienst „Vorden zingt”. Ook in 
2013 zal er regelmatig een zangdienst zijn met liederen op verzoek.

ZANGDIENST MET TWEE TROMPETTISTEN



Koen en Rens kennen elkaar van 
een Vordense basisschool en hebben 
vanaf die tijd samen heel veel muziek 
gemaakt en gespeeld. Dit resulteerde 

uiteindelijk op 8 december 2012 in de 
publieksprijs van de Grote Prijs van 
Nederland! TOM hoopt met dit zeer 
muzikale en talentvolle zangduo ook 

het jongere publiek naar het theater 
onder in de Lindesche Molen te krij-
gen. De toegangsprijzen zijn voor 
deze doelgroep aangepast. Koen en 
Rens weten elk zaal te bespelen en 
toerden de laatste maanden door het 
hele land. In Vorden wordt het een 
hele avond akoestisch optrede. 
Meer info, een video en reserveren 
voor deze voorstelling kan op 
www.tom-vorden.nl

Lieve Bertha in TOM

Vorden -  Vrijdagavond 1 februari komt het duo ‘Lieve Bertha’ in The-
ater Onder de Molen te Vorden. (Aanvang 20.30 uur). Om met de woor-
den van het duo - Koen Brouwer en Rens Polman - te spreken: ‘Lieve 
Bertha zal in 2013 gaan knallen’. Opmerkelijk dat deze twee jonge 
theatermakers het jaar wat Vorden betreft juist in TOM knallend goed 
willen beginnen.

Aanleiding voor deze voorleesmid-
dagen is het uitroepen van 2013 tot 
Jaar van het Voorlezen. 

Dit jaar zijn er namelijk diverse ju-
bilea. Zo viert Stichting Lezen haar 
25 jarig bestaan, Stichting Lezen & 
Schrijven bestaat 10 jaar, De Natio-
nale Voorleeswedstrijd 20 jaar, De 
Nationale Voorleesdagen 10 jaar en 
BoekStart 5 jaar. Aanleiding genoeg 
om iedereen te laten ervaren dat 
voorlezen leuk en waardevol is. 
Met het voorlezen door Maria Haan-
appel is dan ook de aftrap voor een 
jaar waarin hopelijk veel kinderen 
veel plezier aan voorlezen zullen be-
leven.

Voorlezen in bibliotheek
Vorden - Woensdag 23 en 30 janu-
ari komt Maria Haanappel (oud-
leerkracht van de Dorpsschool) 
van 15.00 tot 16.00 uur voorlezen 
in bibliotheek Vorden. Ze komt 
dan vertellen over het boek over 
‘Nog 100 nachtjes slapen’ van Mil-
ja Praagman. Peuters, kleuters 
en kinderen t/m groep 3 zijn van 
harte welkom in de bibliotheek.

In een tijd van maatschappelijk en 
economische depressie opent Het 
Leenhuys Vorden haar deuren. De 
signatuur van Het Leenhuys Vorden 
kenmerkt zich met name in een 
sociaal, cultureel en meditatief be-
wustzijnsverruimend karakter. 

Het Leenhuys Vorden deelt haar ves-
tigingsruimte met Marlies Meenks, 
zij praktiseert lichaamsgerichte kin-
der- en jeugdtherapie, massage voor 
kinderen en vrouwen.
Het blad van de Japanse notenboom 
(Ginkgo biloba) is beeldbepalend als 
Logo van Het Leenhuys Vorden. De 

Japanse notenboom is tweehuizig en 
staat symbool voor onveranderlijk-
heid, hoop, liefde, toverkracht, tijd-
loosheid en een lang leven.

De georganiseerde activiteiten van 
Het Leenhuys Vorden bestaan grof-
weg uit een 3-tal ondernemingen. 
De mainstream activiteiten zijn het 
organiseren en faciliteren als inter-
mediair voor met name workshops, 
trainingen of cursussen. Overige ac-
tiviteiten zijn het ondersteunen van 
de ondernemende particulier of de 
startende zelfstandiger /onderne-
mer. Als laatste toegevoegde waarde 
is het bieden van een volledig start-
up office-support flex-plek, incl. 
web&mail hosting. 
Voor verdere info, bezoek graag de 
site: www.het-leenhuys.nl

Het Leenhuys Vorden 
opent haar deuren
Vorden - Het Hoge 3 te Vorden, 
een eigentijdse ontmoetingsom-
geving voor al uw overwegingen, 
activiteiten & workshops.

Maar met de kanjers Chjehrando Gas-
per, Niels Lijftogt, Anne van Eeuwijk 
en Hermien Oudenampsen werden 
er veel partijen gewonnen en ging er 
maar een enkele verloren. De spelers 
bereiken een hoog niveau in zowel 
enkel- als dubbelspelen. Donderdag 
komt nummer twee Trefzeker uit 
Dalfsen op bezoek. Het behalen van 
het kampioenschap kan dan gewoon 
niet meer misgaan. Wilt u een keer 
een leuke badmintonwedstrijd zien 
kom dan kijken in sporthal ’t Jebbink 
en moedig het team aan.

ANDERE UITSLAGEN:
Flash Vorden 2 - Phido 7: 1-7. Does-
burg 5 - Flash Vorden 3: 5-3. Dene-
kamp jeugd 1 - Flash jeugd 1: 1-7. 
Flash jeugd 2 - Ulft  jeugd 1: 6-2.

Flash 
Vorden 1 
speelt 
kampioens-
wedstrijd
Vorden - Het zag er het hele sei-
zoen al naar uit. Flash won al 
haar wedstrijden overtuigend en 
dat betekent dat zij aanstaande 
donderdag vanaf 19.30 uur in 
sporthal ’t Jebbink het kampi-
oenschap met nog drie wedstrij-
den voor de boeg kan binnenha-
len. Dat is knap omdat het team 
dit seizoen gepromoveerd was 
naar de tweede klasse.

KONIJNEN:
Franse Hangoor: J. Agterkamp 4xZG
Rode Nieuw Zeelander: 
G. Lenselink 3xZG
Hollander: T. Janssen 1xF, 2xZG, 1xG
Klein Zilver: 1xF, 2xZG
Ned. Hangoor Dwerg: 
Sven Janssen1xZG

Champion 
Show 
Nieuwegein

Moestuincursus voor de bio-
logische moestuinbezitter
Ondanks de winterse kou is het goed om alvast aan het komend 
seizoen te denken wat te gaan verbouwen in de eigen moestuin. 
Om hierbij inzicht en verdieping van kennis te verwerven orga-
niseert Vijfsprong Cursuscentrum Jan Weijsenfeld een aantal 
cursussen om vanuit meer dan 30 jaar ervaring hieraan bij te 
dragen.

Aan de hand van onderwerpen 
als bodemkwaliteit en bemesting, 
teeltplanning en vruchtwisseling, 
ziekten en plagen bij de gewas-
sen wordt op een overzichtelijke 
wijze vertelt hoe hier mee bezig te 
gaan. Welke gewassen eet ik zelf 
graag en gaat het me lukken om 
deze inderdaad zelf te verbouwen. 
Welke rassen zijn het meest ge-
schikt en wanneer ga ik wat doen? 
Allemaal vragen die ruimschoots 
aan bod komen. Tevens is er de ge-
legenheid in de praktijk een aan-
tal veel voorkomende werkzaam-
heden uit te voeren in de Demo/
Pluktuin die daarvoor speciaal is 
aangelegd. De cursus wordt drie 

maal gehouden, zodat u de keus 
heeft wanneer u het het beste 
uitkomt. In februari is er de za-
terdagochtend van 9.30 tot 12.00 
uur. Dezelfde cursus wordt ook in 
maart gehouden eveneens op de 
zaterdagochtenden (2, 9, 16 en 23 
febr. of mrt.). Voor hen die liever 
op de donderdag avond komen is 
er de mogelijkheid om in te schrij-
ven voor 21 en 28 febr. en 7 en 14 
mrt. van 19.30 tot 22.00 uur.

Voor verdere info kunt u de websi-
te bezoeken; www.bdpluktuin.nl.
Aanmelden kan via e-mail:
janweijsenfeld@gmail.com
of via 06-34660558.
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Profiel van een vrijwilliger
Weer ontdekken hoe belangrijk 
‘naoberschap’ is
Een zaal vol 55-plussers die zojuist 
hebben genoten van een smake-
lijke lunch. Die maaltijd werd hen 
eind vorig jaar aangeboden door 
de Stichting Welzijn Vorden en 
de medewerkers van het Dorps-
centrum. Een goed idee. Onder de 
gasten bevindt zich namelijk ook 
een aantal mensen dat actief is in 
het vrijwilligerswerk in ons dorp. 
En dat is een mogelijkheid hen te 
vragen naar hun ervaringen.

Zo praten we na de maaltijd met 
Jan Rigterink (66), voorzitter van 
het bestuur van de Stichting SWV. 
Dus ook gewoon een vrijwilliger, 
die zich belangeloos inzet voor dit 
werk. Net als de andere bestuursle-
den. Dat mag best eens worden ge-
zegd in een tijd waarin ook bestu-
ren van stichtingen, die werkzaam 
zijn op het sociale vlak, soms wèl 
een vergoeding ontvangen voor 
hun werk.

Jan was conrector van het Beeck-
land-college en werd al snel na zijn 
pensioen in 2008 benaderd om 
als bestuurslid en voorzitter zijn 
schouders onder het SWV-werk 
te zetten. En dat was begrijpelijk, 
want mensen die werkzaam zijn 
in het onderwijs beschikken im-
mers vaak over de positieve eigen-
schappen die ook op een geheel 
ander terrein goed van pas komen. 
Jan stapte over van werken met 
jongeren naar zorg hebben voor 
senioren.

Leiding geven aan een organisatie 
als de SWV is méér dan eenmaal 
per maand een vergadering bij-
wonen. Zeker in deze roerige tijd 
waarin zoveel verandert en wel-
zijnswerk op lokaal niveau steeds
belangrijker wordt. Het werk ten 
dienste van de ouderen onder ons 
is nu nog een dagtaak voor drie, 
straks twee medewerksters, want 
binnenkort gaat welzijnscoördina-
tor Louise van Uden met pensioen. 
Daarom wordt de ondersteuning 

van bestuur-
ders van nog 
meer belang. 
Ze beschik-
ken over ken-
nis en contac-
ten op vele 
terreinen als 
wonen, de 
gezondheids-
zorg, de gemeentelijke regels en 
op het financiële vlak. Contacten 
die van groot belang zijn om het 
welzijnswerk voor de ouderen in 
ons dorp een maximale invulling 
te geven. 
‘Toch gaat het’ - zegt voorzitter 
Jan - ‘vooral om de vrijwilligers 
in de praktijk van alledag. De ge-
meente krijgt ook op sociaal ter-
rein steeds meer taken die moeten 
worden uitgevoerd met minder 
geld. Die kunnen alleen gereali-
seerd worden met de medewer-
king van méér helpende handen. 
Ooit vervulde in onze regio het na-
baorschap een belangrijke functie 
waardoor buren elkaar indien no-
dig steunden of door moeilijke tij-
den heen hielpen. Nu zijn er steeds 
meer mensen nodig die aandacht 
en tijd willen steken in het welzijn 
van ouderen die daar behoefte aan 
hebben. We moeten gewoon  op-
nieuw ontdekken hoe belangrijk 
in deze tijd dat oude begrip nao-
berschap is’.

Als u het daarmee eens bent: bel 
dan nr 55 34 05 en vraag om het 
boekje met informatie over het 
welzijnswerk in Vorden. En ont-
dek hoeveel mogelijkheden er zijn 
om ook een stukje van uw tijd te 
besteden aan dit werk dat - zoals 
ook blijkt uit dit gesprek met Jan 
Rigterink - een mens bovendien 
erg veel voldoening kan schenken.

Harry van Rijn



Getuige haar haardracht, door de be-
woners in Afrika ‘Samoso’ genoemd 
(allemaal prachtige vlechtjes) is Ger-
dien nog helemaal in de ban van 
haar bezoek aan het Afrikaanse land. 
De Vordense was daar om al die tijd 
gymles te geven aan een school met 
gehandicapte kinderen. Dat was ook 
haar insteek vooraf. ‘Omdat we het 
hier in Nederland zo goed hebben, 
wilde ik elders in de wereld wat te-
rug doen voor met name gehandi-
capte kinderen. Gerdien organiseerde 
de reis en verblijf via de organisatie 
Respo International, dat zich met dat 
soort projecten bezig houdt. De reis 
naar Afrika (circa 2000 euro) heeft ze 
zelf betaald.

In Addis Abbeba is de organisatie 
‘House of Sport’ gevestigd. Daar wor-
den sporttrainers opgeleid die vervol-
gens aan veertien verschillende scho-
len les geven aan kinderen met een 
handicap. Gedurende haar verblijf in 
Ethiopië werd Gerdien Robbertsen 
met nog vier Nederlandse jongens en 
drie meisjes onder gebracht in een 
‘guesthouse’. Gerdien: ‘We vertrok-
ken elke ochtend met een busje naar 
of een basisschool of een school waar 

voortgezet onderwijs wordt gegeven. 
De kinderen op die scholen waren 
inderdaad allemaal of verstandelijk 
gehandicapt of kinderen met bijvoor-
beeld polio. Verder kinderen die een 
ongeluk hebben gehadd, brandwon-
den hebben opgelopen, maar niet di-
rect geholpen zijn en daardoor voor 
het leven gehandicapt.
Je schrikt er van dat er zo veel kin-
deren zijn die polio hebben. Hier in 
Nederland worden de kinderen al op 
jeugdige leeftijd tegen allerlei ziektes 
ingeënt. In Afrika gebeurt dat niet. 
Er is een groot gebrek aan vaccins. Ik 
heb wel gezien dat er al wat gedaan 
wordt op het gebied van aids. Alvo-
rens we met de gymlessen begonnen 
moesten we eerst goed kijken welke 
sporten de kinderen wel of niet kon-
den. Zo konden we ook geen turnles 
geven, om de doodeenvoudige rede-
nen dat er geen materialen voorhan-
den waren. We hebben veelal spel-
vormen gedaan. Het les geven gaf 
grote voldoening. Wanneer ons busje 
s’ morgens bij de school arriveerde 
werden we door de leerlingen heel 
vrolijk begroet.
Wij hebben dus ook les gegeven aan 
sporttrainers in opleiding, die ove-

rigens zelf ook gehandicapt waren. 
Wij hebben voor deze leraren eerst 
een cursus opgezet om ze op die ma-
nier te leren hoe zij zelf met lesgeven 
aan kinderen moeten omgaan. Door 
de verschillende soorten handicaps 
kunnen deze kinderen niet allemaal 
hetzelfde doen. Ook de leraren waren 
enthousiast over onze aanpak’, zo 
zegt Gerdien Robbertsen. Tussen het 
lesgeven door was er nog wel gelegen-
heid om een reis naar het zuiden en 
een reis naar het noorden van Ethio-
pië te maken. Gerdien: ‘We hebben 
een aantal kerken bezocht en enkele 
paleizen bekeken. Deze paleizen zijn 
eenvoudig van opzet en zijn niet te 
vergelijken met de luxe paleizen die 
wij hier in Nederland kennen.
Toch ook armoede. Ouderen die geen 
werk en geen familie hebben en die 
gewoon op straat leven en slapen. Ze 
vragen wel allemaal om geld en dan 
geef je natuurlijk ook wat. Samen 
met inwoners op de foto willen de 
mensen ook wel. Prima, maar dan 
wel graag een paar eurocent betalen’, 
zo zegt Gerdien. Volgende maand 
gaat ze weer in Nederland aan het 
werk: zwemles geven in Zelhem en 
gymles bij Sparta in Vorden. Gerdien: 
‘Ik heb met goed gevolg de CALO 
(Christelijke Academie Lichamelijke 
Opvoeding) afgemaakt en hoop ik een 
baan als gymdocent op een school te 
vinden. Lukt dat vooreerst niet dan 
ben ik komende zomer als badjuf-
frouw aanwezig in het Vordense 
zwembad ‘In de Dennen’, zo zegt ze.

‘Wat hebben we het hier toch goed’

Gerdien Robbertsen gaf gymles aan 
gehandicapte kinderen in Ethiopie

Vorden - ‘Brr, het was wel koud toen wij afgelopen woensdag op Schip-
hol aankwamen, min tien graden. In Ethiopië was het 25 tot 30 gra-
den. Dat is me wel een overgang’, zo zegt een verkouden Gerdien Rob-
bertsen. ‘ De verkoudheid komt van de airco in het vliegtuig’, zo zegt 
ze. Gerdien is na een verblijf van vier maanden in Addi Abbeba (hoofd-
stad Ethiopië) weer in Vorden bij haar (verheugde) moeder Gerda en 
zus Esther teruggekeerd.

Gerdien doet voor

Daarvoor worden alle senioren uit de 
omgeving van harte uitgenodigd om 

deel te nemen aan een gezellige mid-
dag met een hapje en een drankje.

Seniorensoos 
Vierakker-Wichmond
Vierakker - De Seniorensoos Vierakker-Wichmond start dinsdag-
middag 29 januari (14.30) in het Ludgerusgebouw in Vierakker met
de traditionele bingomiddagen.

Vorden - Op 1 september aanstaande 
gaat het Cycling Team Vorden naar 
Italië om van daaruit naar Nederland 
te fietsen. (Tour for Live). Dit om te 
laten zien waarvoor de renners het 
allemaal doen: voor Artsen zonder 
Grenzen! Zaterdagmiddag 26 januari 

is er voor hetzelfde doel van 15.00-
17.30 uur in hotel Bakker een foto-
tentoonstelling. Daarbij is het per-
soonlijke verhaal van Marja Scholten
(’35 seconden’) op foto’s vastgelegd.
Burgemeester Aalderink zal om 15.00
uur de foto expositie openen

Cycling Team Vorden Tour for Live
Burgemeester Aalderink opent 
foto expositie in hotel Bakker

Het pand heeft qua inrichting een 
ware metamorfose ondergaan. Bij 
binnenkomst in het voormalige 
bankkantoor vindt u nu een goed 
geoutilleerd secretariaat en een roy-
ale wachtkamer. Gesprekken vinden 
plaats in lichte en ruime behandel-
kamers. De grote benedenverdieping 
onder het pand wordt gebruikt voor 
groepstherapieën, maar ook voor ou-
dercursussen over ADHD of autisme. 
Het verschil met het bankkantoor 
en het contrast met de voormalige 
locatie aan de Dorpsstraat is enorm. 
Voorjaar 2000 startte Karien Stolk 
aan huis haar Psychologische Advies-
praktijk voor Kinderen en Jongeren 
in Ruurlo. Vanaf die tijd werd in de 
regio een groot netwerk opgebouwd 
van betrokkenen en verwijzers, zoals 
huisartsen, scholen en kinderartsen. 
Ook werd contact gelegd met de Rijks 
Universiteit Nijmegen door het aan-
bieden van opleidingsplaatsen voor 
jonge psychologen. 

Door toenemende bekendheid von-
den steeds meer ouders de weg naar 
de praktijk voor deskundige hulp bij 
opvoedings- en ontwikkelingsproble-
men. De praktijkruimte thuis bleek 
al snel te klein en daarom volgde een 
verhuizing in 2002 naar een winkel-
pand aan de Dorpsstraat. In eerste 
instantie moesten sommige mensen 
er aan wennen dat een psycholoog 
zich vestigde in de Dorpsstraat. Door 
het geven van de nodige voorlichting, 
vooral ook door de etalages van het 
winkelpand themagewijs in te rich-
ten, werd geleidelijk voor de buiten-
staander duidelijk dat psychologi-
sche hulp gewenst kan zijn bij veel 
herkenbare dagelijkse problemen, 
zoals angsten, traumatische gebeur-
tenissen of een negatief zelfbeeld. 
Ook bleek er door de jaren heen een 
toenemende belangstelling voor de 

groepstherapieën voor kinderen met 
sociale problemen, zoals gepest wor-
den of moeizaam vrienden maken. 
Jaarlijks vonden ruim 200 kinderen 
uit een groot verzorgingsgebied van 
de Achterhoek tot aan Twente de 
praktijk. In 2010 was het team inmid-
dels al behoorlijk uitgebreid. 
 
VERDER ONDER BOSMAN GGZ
Om organisatorische redenen is ge-
kozen om per 1 juli 2010 onderdeel 
te worden van Bosman GGz. Bosman 
GGz staat voor een klantvriendelijk 
opstelling, korte lijnen, snelle diag-
nostiek en goede behandeling. Er zijn 
momenteel tien poliklinieken van 
Bosman GGz in Nederland. 

In de periode na de overname heeft 
de vestiging in Ruurlo zich steeds 
meer ontwikkeld in de richting van 
een tweedelijns polikliniek voor Kin-
der- en Jeugdpsychiatrie. De polikli-
niek staat nog steeds onder leiding 
van Karien Stolk, nu in de functie 
van coördinator, behandelaar en op-
leider. Binnen de polikliniek is een 
stabiel multidisciplinair team opge-
bouwd met onder andere een Kinder- 
en Jeugd psychiater.
 
TOEKOMST KIND EN JEUGD GGZ
Vanaf 1 januari 2015 worden ge-
meenten verantwoordelijk voor alle 
jeugdhulp. Om dit te realiseren is er 
een nieuwe Jeugdwet in de maak. 
Deze wijziging heeft vergaande ge-
volgen. Gemeente Berkelland valt 
volledig onder het verzorgingsgebied 
van Bosman GGz Ruurlo. De actieve 
medewerking aan de opening van 
de moderne polikliniek door burge-
meester dhr. H. Bloemen geeft een 
positief gevoel over de prioriteit die 
de geestelijke gezondheidszorg voor
kind en jeugd in de gemeente Berkel-
land toebedeeld krijgt.

Officiële opening van nieuwe locatie in Rabobank

Frisse start Bosman 
GGz Kind & Jeugd Ruurlo

Ruurlo - Burgemeester H.Bloemen van de gemeente Berkelland opent
vrijdag 25 januari officieel de nieuwe locatie van BosmanGGz (voor-
heen Praktijk Stolk). Met de verhuizing naar het achterste deel van het
voormalige Rabobank pand is Bosman GGz aan de Domineesteeg 3 in
Ruurlo klaar voor de toekomst.

De polikliniek Bosman GGz staat nog steeds onder leiding van Karien Stolk (voorste rij
zittend midden), nu in de functie van coördinator, behandelaar en opleider.

Door te luisteren naar de cursisten 
hoort Mevrouw Rots geregeld om 
zich heen: ‘De opbouw van de oplei-
ding stap in Engels voor volwassenen 
is zo vanzelf sprekend en duidelijk 
van opbouw, dat het ook zelfstandig 
goed te volgen en te hanteren is’. Dit 
zou een mogelijkheid kunnen geven 
voor degene die om een of andere 
rede de lessen niet kunnen volgen. 

Wanneer het mogelijk is, heeft het 
volgen van de lessen wel de voor-
keur. Vooral de conversatie training 
is hierin belangrijk. Door te luiste-
ren naar reactie/behoeften van de 
cursisten komt mevrouw Rots tot de 
volgende conclusie. Het gaat om het 
samengaan van theorie en praktijk. 
De geleerde grammatica toe te pas-
sen in de praktijk. Door theorie en 

praktijk(spreken) raakvlakken met 
elkaar te laten maken, ga je de taal 
eigen maken en goed hanteren. Dan 
gaan theorie en praktijk samen op.

In de bestaande groepen, welke op 
alle niveaus aanwezig zijn, kan in-
gevoegd worden voor degene die 
op hetzelfde niveau zitten. Een be-
ginnergroep start in die omgeving 
waar de meeste aanmeldingen zijn. 
Er staat een kleine vergoeding te-
genover. Informatie: 0543-451476 
e-mail treesrotsbeusink@gmail.com

Engels voor volwassenen in Vorden
Vorden - Al sinds jaar en dag geeft mevrouw Rots-Beusink ‘Engels 
voor volwassenen’ op alle niveaus. Ze geeft de lessen in kleine groeps-
ruimten gevestigd in cultuur centra of bij een van de cursisten thuis.

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



C1000
Stein STOPT!

Zaterdagmiddag 19 januari 2013 sluiten  wij 
definitief onze deuren als C1000 Stein.

  Langs deze weg willen wij al onze ‘oud’ Super de Boer 
en ook C1000 klanten bedanken voor het vertrouwen in 

onze supermarkt.
Waar een eind is, is ook weer een begin: 
en voor u betekent dat u voor álle knallende en 

spetterende C1000 aanbiedingen terecht kunt bij:

C1000 Grotenhuys
Dorpsstraat 18 te Vorden

Speciaal voor u een super welkomst aanbieding;
Bij iedere € 25 of meer aan boodschappen een....* 

Krat Grolsch pijpjes van € 12,99 
voor slechts

   

 € 6,00   Deze aanbieding is alleen geldig van maandag 21 januari 
t/m dinsdag 29 januari 2013 bij:

excl. Wet. Uitgesloten art.

Grotenhuys



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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De gemeente wil ongeregistreerd 
grondgebruik in de gemeente terug-
brengen. Uit een eerste globale 
inventarisatie zijn ongeveer 900 
gevallen van ongeregistreerd grond-
gebruik naar voren gekomen. Er is 
sprake van ongeregistreerd grond-
gebruik als inwoners al dan niet be-
wust gemeentegrond grenzend aan 
hun tuin in gebruik hebben, zonder 
dat daarvoor toestemming is ver-
leend of afspraken zijn vastgelegd. 
Deze situaties willen wij herstellen. 
De globale inventarisatie wordt 
eerst nauwkeurig in beeld gebracht 
en de verwachting is dat in het na-
jaar van 2013 de eerste gesprekken 
met betrokken inwoners plaatsvin-
den. De inschatting is dat de meeste 
stukjes grond wel verkocht, danwel 
teruggegeven kunnen worden.

Rechtsgelijkheid
Inwoners van Bronckhorst hebben 

geldt ook als het gaat om het gebruik 
-

dat de ene inwoner de grond koste-
-

re hiervoor betaalt.

onderhoud wordt verricht aan het 
-

van belang om de rechten en plichten 
op papier te hebben. 

Snippergroen 
-

-

€ 40,- per vierkante meter. Onder-

-
nen worden. Heeft u vragen over dit 
onderwerp, dan kunt u contact met 
ons opnemen via tel. (0575) 75 02 50 
of een e-mail sturen naar: info@
bronckhorst.nl.

Gemeentegrond in gebruik grenzend aan uw tuin?
Daar maken we graag een afspraak met u over

Vordense ondernemer realiseert 
grand café aan Dorpsstraat 1 

-

realisatie van een grand café in het 
-

meente gunt de ontwikkeling en ex-
ploitatie aan de ondernemer en ver-
koopt het pand met ondergrond voor 

-
gebreide selectieprocedure naar vo-
ren als meest geschikte kandidaat. 

om het pand te verbouwen en uit te 
breiden tot grand café, als aanvulling 
op de bestaande horeca in het cen-

verbouwing kan plaatsvinden. 

Aanbesteding werkzaamheden 
gegund aan Oranjewoud Realisatie 
Na een intensieve selectieprocedure 

voor de herinrichting van het centrum 

-
tie van de aannemer is uitgevoerd 

-

-

opgesteld die medebepalend waren 

Onderscheidend

beoordelingscommissie unaniem dat 

-

-

kunnen worden afgerond.

Nieuws rond centrumplan Vorden

Op de begraafplaats in Hengelo vin-

weken geleden is er een grote linde-
boom geplant die afkomstig was van 

Nu is ook de toegang tot de begraaf-
plaats aangepast. Het oude asfalt is 

-

komt er nog een nieuwe poort en 
planten we het geheel aan. Al eerder 
werd de aula op de begraafplaats af-

meer had.

Werkzaamheden op begraafplaats 
Hengelo

2014 weer subsidie beschikbaar 
stellen voor energiebesparende 

het aanbrengen van dak-, gevel- of 
vloerisolatie kunnen woningeigena-

-
gen (tot een derde van de kosten). 
Nieuw is dat ook weer subsidie mo-

en er is een speciale burenbonus. 
Om in aanmerking te komen voor de 
subsidie geldt geen maximale WOZ-

de subsidie wil de gemeente net als 
-

maatregelen toe te passen die goed 

vorige (soberder) regeling van 
-

-
-

voerden. Ruim 180 huishoudens 
maakten hiervan gebruik. 

-
ting (de provincie moet de regeling 

euro subsidie van de provincie Gel-
derland om de regeling uit te kun-

Bronckhorst beslist, als de provin-
cie heeft ingestemd, in februari over 

akkoord geldt de regeling dan vanaf 

met terugwerkende kracht ook nog 

en met 2014 of totdat het beschik-
bare budget op is. Wie het eerst 

bonus biedt kans op een hogere 
-

re woningeigenaren uit Bronckhorst 
samen een subsidie aanvragen, 

500 euro oplopen tot 750 euro per 

subsidie staan in de toelichting van 
het aanvraagformulier dat vanaf 
maart op www.bronckhorst.nl staat. 
Het formulier is dan ook af te halen 
in het gemeentehuis.

Subsidieregeling isolatiemaat-
regelen in bestaande woningen 
komt er weer aan
Nieuw: ook subsidie voor HR++ glas en 

burenbonus

Impressie: Arx architecten Hengelo (Gld.)



In februari 2008 stelde de gemeen-
teraad van Bronckhorst, in nauwe 
samenwerking met de inwoners, on-
dernemers en Belangengroep Stad 
Bronkhorst, de Ontwikkelingsvisie 
Bronkhorst vast. Vanuit deze visie 
zijn inmiddels enkele projecten ge-
realiseerd.

Initiatief
Tijdens een informatiebijeenkomst 
in 2011 konden belangstellenden al 
kennis maken met de ideeën van de 
initiatiefnemers, de heren Wolters 
en Workel, en de gemeente voor de 
voormalige gemaalwoning in Bronk-
horst én de activiteiten die zij daar 
om heen willen oppakken. Inmiddels 
is het plan voor de gemaalwoning 
vergevorderd. Voordat de aanvraag 

voor de functieverandering van de 
gemaalwoning in procedure gaat, 
presenteren de heren Wolters en 
Workel graag hun plan aan de 
inwoners en omwonenden van 
Bronkhorst.

Loopt u even binnen!
Bent u geïnteresseerd in het plan? 
Loop dan op 23 januari a.s. tussen 
16.00 uur en 20.00 uur gerust binnen 
in de Kapel in Bronkhorst en laat u 

Presentatie plan gemaalwoning 
Bronkhorst op 23 januari a.s.

Een vervelend winters ongemak: 
(nacht)vorst die zorgt voor het vast-
vriezen van de inhoud van uw groene 
of grijze afvalcontainer. Wanneer 
door vastvriezen of aanstampen de 
inzameldienst uw container niet kan 
legen, is er wel een aanbieding gere-
gistreerd en moet u hier wel voor be-
talen! Er is een aantal praktische tips 
die de kans op vastvriezen verminde-
ren. 

Het vastvriezen komt voornamelijk 
voor bij de groene container, omdat 
groente-, fruit- en tuinafval veel wa-
ter bevat. Het ledigingsmechanisme 
van de inzamelwagen pakt uw contai-
ner op, houdt deze op zijn kop en 
schudt deze drie keer stevig op en 
neer. Als de inhoud niet (helemaal) 
los komt door vastvriezen of aan-
stampen, blijft er afval achter in uw 
container. Er is dan wel een aanbie-
ding geregistreerd die in rekening 
wordt gebracht.

Zelf verantwoordelijk
Houd er rekening mee dat u zelf ver-

antwoordelijk bent voor het zodanig 
aanbieden van uw containers dat de-
ze geleegd kunnen worden. De mede-
werkers van de inzameldienst kun-
nen de containers niet handmatig le-
gen. De inzamelwagen komt hier ook 
niet voor terug. 

Tips 

van aanbieden in de schuur of on-
der een afdak

schoffel los van de zijkanten. Doe 
dit wel voorzichtig, want de contai-
ner is vanwege de kou kwetsbaar-
der dan anders

-
tainer een klein stukje open, bij-
voorbeeld door een stokje tussen 
klep en container te leggen

 uitlekken, voordat u het in de 
 container doet

 onderin de groene container 
 voorkomt vastvriezen. Met mate 

gebruikt, geeft dit geen problemen 
bij het composteringsproces

-
len en te verpakken. Deze zakken 
zijn onder meer te koop bij de 

 supermarkt

Ondergrondse containers
Ook ondergrondse containers kunnen 
bij vorst vastvriezen en zijn dan tijde-
lijk niet bruikbaar. Probeert u het la-
ter op de dag nogmaals, vaak is de 
container dan voldoende opgewarmd 
en functioneert weer. Als u de klep 
van de container niet heeft kunnen 
openen wegens bevriezing, is er geen 
inworp geregistreerd.

Winters ongemak

Voorkom vastvriezen containers

Sinds 1 januari berekent de gemeen-
te de kosten voor het ophalen van uw 
huishoudelijk afval op een andere 
manier. Hoe vaker u huishoudelijk 

meer u betaalt. Registratie vindt 
plaats met de speciale chip die in de 
container zit. Het is voor u belangrijk 
dat u uw eigen container herkent en 
er geen verwisseling kan plaatsvin-
den.

Uw groene en grijze afvalcontainer 
zijn voorzien van een unieke chip die 

gekoppeld is aan uw adres en het 
volume van de container. Met de chip 
wordt het aantal aanbiedingen gere-
gistreerd. Op basis hiervan krijgt u 
straks uw definitieve aanslag Afval-
stoffenheffing. Daarom is het belang-
rijk dat uw container voor uzelf 
herkenbaar is. Aan de zijkant van de 
container zit een witte sticker met 
daarop uw adres. Is de sticker slecht 
leesbaar of verdwenen, zorg dan zelf 
voor een markering op uw container. 
Zet bijvoorbeeld met watervaste stift 
uw huisnummer op de container of 

schaf hiervoor plakcijfers aan. Zo 
zorgt u ervoor dat u na de inzameling 
steeds de goede container mee 
terugneemt van de weg.

Herkent u uw eigen container?

De Achterhoekse gemeenten hebben 
samen uitgangspunten geformuleerd 
voor de aanpak van de veranderingen 
in de Wet werken naar vermogen en 
de decentralisaties AWBZ/Wmo en 
Jeugdzorg die op stapel staan. Deze 
visie is vorige week door de colleges 
van b en w van de gemeenten Aalten, 
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, 
Oude IJsselstreek en Winterswijk 
vastgesteld. In Berkelland en Oost 

-
legevergadering van 22 januari 2013. 

De verantwoordelijkheid voor de uit-
voering van de Jeugdzorg, begelei-
ding uit de AWBZ en de Wet werken 
naar vermogen lag tot nu toe altijd bij 
rijk/provincie en verzekeraars. Vanaf 
2014/2015 zijn de gemeenten hier-
voor verantwoordelijk. Dit betekent 
dat inwoners die gebruik maken van 
een vorm van ondersteuning, in de 
toekomst bij de gemeenten terecht 
kunnen met hun vraag. Om de veran-
deringen goed te organiseren, heb-
ben de Achterhoekse gemeenten nu 
samen een visie opgesteld. Centraal 
daarin staat het belang van de inwo-
ners. Eén van de belangrijkste uit-
gangspunten is dat de ondersteuning 
gericht moet zijn op het versterken 
van de eigen kracht van mensen/ge-
zinnen. Verder is onder andere de on-
dersteuning straks zoveel mogelijk 
lokaal (dichtbij de inwoners), inte-

graal en laagdrempelig georgani-
seerd. 

Komende tijd
De gezamenlijk opgestelde visie is 
een basis en geeft richting. De ko-
mende tijd gaan de gemeenten sa-
men verder met de voorbereidingen 
om tot een concrete aanpak te 
komen. Ook Wmo-raden, maatschap-
pelijke organisaties en inwoners 
betrekken de gemeenten hierbij 
nadrukkelijk. 

In februari en maart 2013 bespreken 
de gemeenteraden de visie.

Achterhoek gaat voor gezamenlijke 
aanpak veranderingen sociaal terrein

De gemeenten Bronckhorst, Doetin-
chem en Oude IJsselstreek gaan het 
leerlingenvervoer voor leerlingen die 
niet met de fiets of het openbaar 
vervoer naar school kunnen gaan, 
Europees aanbesteden. Aanleiding 
voor de aanbesteding zijn de huidige 
contracten met uitvoerders van het 
leerlingenvervoer die in 2013 aflo-
pen. Op dit moment verzorgen Deto 
en Correct Monnereau het leerlingen-
vervoer in Bronckhorst. Ca. 200 leer-
lingen maken gebruik van leerlingen-
vervoer om naar hun school te gaan. 
Het contract met een vervoerder mag 
maximaal vijf jaar zijn. Deze termijn 

is nu verstreken en daarom moeten 
we op zoek naar een nieuwe vervoer-
der. We doen dit samen met de twee 
andere gemeenten om met een 
grotere opdracht (een groter aantal 
leerlingen) meer efficiencyvoordeel 
te kunnen halen. Voor ondernemers 
die gespecialiseerd zijn in leerlingen-
vervoer biedt de aanbesteding kansen 
om een nieuw, passend aanbod te 
doen aan de gemeenten. De verwach-
ting is dat eind april 2013 bekend is 
welke vervoerder het leerlingen-
vervoer vanaf augustus 2013 gaat 
verzorgen. Ouders (of verzorgers) 
van leerlingen die gebruik maken van 

het leerlingenvervoer krijgen in mei 
bericht van ons over de nieuwe 
vervoerder. Rond die tijd staat ook 
het aanvraagformulier leerlingenver-
voer voor het schooljaar 2013-2014 
op onze website.

Bronckhorst, Doetinchem en Oude IJsselstreek 

besteden leerlingenvervoer samen aan

De gemeente gaat als pilot de speel-
plek aan De Oldenoord in Zelhem in-
richten volgens het concept Natuurlijk 
spelen. De pilot wordt onderdeel van 
het speelruimteplan, dat we gaan op-
stellen. In de toekomst krijgt Bronck-
horst minder jeugd. Daarmee veran-
dert de speelbehoefte in de gemeente. 
In het nieuwe speelruimteplan gaan 
we toekomstgerichte speelplekken 
aanwijzen, aangepast aan de toekom-
stige speelbehoefte. Met de pilot Na-
tuurlijk spelen willen we kijken wat 

onze jonge inwoners van deze manier 
van spelen vinden en hoe het beheer 
van de plek in z’n werk gaat, al dan 
niet in samenwerking met inwoners. 
In mei 2013 start de pilot.

Natuurlijk spelen
Een natuurlijk speelterrein biedt kin-
deren meer uitdaging om hun eigen 
spel te vormen en te ontdekken. Ook 
leren kinderen in een natuurlijke om-
geving goed inschatten wat ze wel en 
niet kunnen. We kiezen voor speel-
plek Oldenoord, omdat deze grenst 
aan de woonwijk ‘t Soerlant in Zelhem, 
waar veel jonge gezinnen wonen. 
De groenstrook bij het speelterrein, 
tussen de woonwijk en rondweg, 
vormt ook een goede basis voor na-
tuurlijk spelen. Bij de uitvoering van 
de pilot mogen kinderen inspreken, 
zodat hun speelwensen in de speel-

plek verwerkt worden. Bij het opstel-
len van het totale speelruimteplan in 
de periode maart tot september 2013, 
betrekken we kinderen en hun (groot)
ouders en vragen wij de dorpsbelan-
genorganisaties om mee te denken. 
De planning is om het speelruimte-
plan in december 2013 voor te leggen 
aan de raad.

Vervanging speeltoestellen 
Het is nu nog niet vastgelegd welke 
speelplekken wel of niet toekomstge-
richt zijn en welke speelbehoeften er 
bij kinderen leven. Daarom gaat de 
gemeente in 2013 geen speeltoestel-
len vervangen. Uit inspecties van 
2012 blijkt dat dit ook niet nodig is, 
omdat er bij de toestellen geen veilig-
heidsrisico’s zijn geconstateerd, die 
vervanging op korte termijn nood-
zakelijk maken.

Pilot Natuurlijk spelen in Zelhem

Binnen de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) is er de afge-
lopen periode veel veranderd. 
Daarnaast staan wij voor bezuini-
gingen door de economische crisis, 
kortom: meer taken met minder 
geld. Dit heeft gevolgen voor de 
voorzieningen die wij verstrekken. 
Bijvoorbeeld het wel of niet krijgen 
van een Regiotaxi-pas, het wel of 
niet in aanmerking komen voor 
huishoudelijke hulp en de soort 
hulp die deze biedt. En wordt deze 
huishoudelijke hulp geregeld via 
een persoonsgebonden budget of 
ontvangt u zorg in natura?

Wij praten u graag bij over deze 
veranderingen. Daarvoor organise-
ren wij vier bijeenkomsten. Tijdens 
deze bijeenkomsten leggen wij de 
veranderingen uit en wat u van de 
gemeente kunt verwachten. U krijgt 
ook ruim gelegenheid voor het stel-
len van uw persoonlijke vragen aan 
de consulenten van de gemeente. 

De bijeenkomsten starten om 
15.00 uur en duren tot 17.00 uur en 
vinden plaats op de volgende data:

5 februari, gemeentehuis
 Bronckhorst in Hengelo,
 Elderinkweg 2 

13 februari, Dorpscentrum
 in Vorden, Raadhuisstraat 6

21 februari, zorgcentrum
 De Zonnekamp inZelhem,
 Magnoliaweg 34 

26 februari, zorgcentrum
 Hyndendael in Hummelo,
 Keppelseweg 35

U bent van harte welkom! Aanmel-
den kan via info@bronckhorst.nl 
of telefonisch via (0575) 75 02 50. 
U kunt via deze contactgegevens 
ook uw eventuele vragen stellen.

Vragen over de veranderingen in de Wmo?

Bezoek onze informatiebijeenkomsten!



Openbare bekendmakingen

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

In maart 2012 besloot de gemeente 
om het vaststellen van het bestem-
mingsplan LOG Halle-Heide op te 
schorten, in afwachting van het ad-
vies van de landelijke Gezondheids-
raad over de volksgezondheid in de 
nabijheid van intensieve veehouderij-
en. Dit is gebeurd na overleg met de 
provincie Gelderland, die daarbij de 
voorwaarde stelde dat de gemeente 
de procedure voor de verplaatsing 
van pluimveehouderij Tieltjes naar 
Halle-Heide wel opstart, omdat de 
provincie hiervoor al een verplaat-
singssubsidiebeschikking heeft afge-
geven. We stemden daarmee in met 
de kanttekening dat als het advies 
van de Gezondheidsraad aangaande 
de minimale afstanden tot omliggen-
de woningen daarvoor aanleiding zou 
geven, dit ook consequenties zou 
(kunnen) hebben voor de procedure 
voor dit pluimveebedrijf.

Eind 2012 is het rapport van de 
Gezondheidsraad ‘risico’s van de 
intensieve veehouderij’ openbaar 
gemaakt. Het rapport geeft geen 
minimale afstanden tot omliggende 
woningen aan. Volgens het advies is 
niet in zijn algemeenheid aan te ge-
ven tot welke afstand omwonenden 
van veehouderijen verhoogde 
gezondheidsrisico’s lopen. Daarom 

zou geen veilige minimumafstand 
vastgesteld kunnen worden. In plaats 
daarvan stelt de Gezondheidsraad 
voor om op lokaal niveau afspraken 
te maken. In maart komt de staatsse-
cretaris van Economische Zaken met 
een beleidsreactie op dit rapport. 
We willen de landelijke discussie 
afwachten, alvorens lokaal beleid te 
maken. Maar gelet op de afspraken 
met de provincie en het inmiddels 
ontvangen advies van de GGD Gelre-
IJssel van 7 januari 2013, zien wij 
geen aanleiding de procedure voor 
de vestiging van Tieltjes langer uit te 
stellen. In haar advies stelt de GGD 
namelijk dat de afstand van minimaal 
200m tot omliggende burgerwoningen 
in dit specifieke geval aanvaardbaar 
is. B en w besloten vorige week dan 
ook, zodra de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning is ingediend, 
deze in procedure te brengen. Leefbaar 
Halle-Heide en dorpsbelangenorga-
nisatie Halle-Heide zijn inmiddels 
over het besluit geïnformeerd. 

Informatiebijeenkomst
Zodra de procedure voor het pluim-
veebedrijf start, organiseren we een 
bijeenkomst voor inwoners en be-
langhebbenden en kunnen zij hierop 
reageren. Hierover volgt later meer 
informatie.

Stand van zaken LOG-Halle-Heide 
en vestiging pluimveebedrijf 
Tieltjes

De Stichting Programmaraad Oost-
Gelderland heeft voor alle deelne-
mende gemeenten (waaronder 
Bronckhorst) een voorlopig advies 
radio en televisie vastgesteld. Het rijk 
heeft de Programmaraad opgedra-
gen om, naast de verplichte publieke 
zenders, over 8 televisie- en 15 radio-
zenders in het analoge pakket een 
bindend advies te geven aan de in 
haar regio werkende kabel/
vezelexploitant(en). Uitgangspunt 
daarbij zijn de mediawet en de crite-
ria zoals verwoord in het toetsings-
kader van de Programmaraad. Daar-
naast stelt de Programmaraad een 
voor de kabel/vezelexploitant(en) een 
geheel vrijblijvend advies op voor het 
aanvullende pakket.

Radio
Voor de radio zijn verplicht: radio 1, 
radio 2, radio 3, radio 4, radio 5, 2 Ne-
derlandstalige Belgische zenders te 
weten: VRT studio Brussel, VRT 1, ra-
dio Gelderland en radio Ideaal.
Voor de radiozenders waarover de 
Programmaraad mag adviseren, is 
gekozen voor:  Concertzender, BBC 
Worldservice, BNR FM, Radio Continu, 
Deutsche Welle, Efteling Radio, NDR2, 
NDR Kultur, Q-music, Radio 6, Radio 
538, Radio France Intern, Radio Oost, 

Sky Radio, Optimaal FM, WRD 4. Voor 
het vrijblijvend advies zijn dat: Arrow 
Jazz FM, BBC2, BBC 3, City FM, Clas-
sic FM, Neerlandio Hotradio 93 FM, 
Radio 10 Gold, Arrow Classic Rock, 
Radio Rosita, Radio Veronica, REE, 
Slam FM, WDR 2 en 100 %NL.

Televisie
Voor de televisie zijn verplicht: 
Nederland 1, 2 en 3, TV Gelderland, 
VRT EEN, CANVAS en IdeaalTV. Voor 
de televisiezenders waarover de 
Programmaraad heeft geadviseerd, 
zijn dat: Focuz TV, WDR, BBC 2, Euro-
sport, Discovery Channel, Animal Pla-
net/TCL en Nickelodeon/Teen Nick. 
Voor het vrijblijvend advies zijn dat:  
RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, SBS 6, Ve-
ronica/Disney XD, BBC 1, TV 5 Monde, 
ARD Das Erste, ZDF, Net 5, National 

Geographic, CNN, MTV en Comedy 
Central/Kindernet.

Wensen
Wensen voor het pakket waarover de 
Programmaraad zeggenschap heeft, 
kunt u tot 23 februari a.s. kenbaar 
maken bij het secretariaat. Het adres 
is Koetsveldstraat 9, 6981 BE Does-
burg. Mailen kan ook: f.gerbrands@
chello.nl. Wensen voor het aanvul-
lend pakket kunt u, afhankelijk van de 
kabelexploitant waarvan u abonnee 
bent, indienen bij:

20, 7271 EC Borculo  
-

sterdam 

Meer informatie? Kijk op: www.pro-
grammaraadoostgelderland.nl

Voorlopig radio- en televisieadvies programma-

raad Oost-Gelderland voor periode 1 juli ‘13 tot 

1 juli ‘14

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

beenham, C’est Bon
-

bruari van 13.30 tot 01.00 uur, carnavalsoptocht in het centrum van Hummelo, 2 februari van 13.42 
tot 15.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 2 februari van 15.00 tot 01.00 uur, plaatsen 
tijdelijke reclameborden, 26 januari tot 3 februari 2013, carnavalsvereniging DGWW

Horecawet, 28 april 2013 van 12.00 tot 18.00 uur, Halse Autocross Club 

 16 juni 15.00 uur, instellen stopverbod en snelheidsbeperking, 15 juni 12.00 uur t/m 16 juni 18.00 uur, 
ontheffing groepskamperen,15 t/m 16 juni 2013, SamenLoop voor Hoop Bronckhorst

van 09.30 tot 17.30 uur, nabij industrieterrein De Vinkenkamp, diverse tijdelijke verkeersmaat-
 regelen, perceel nabij Stikkenweg 21, ontheffing groepskamperen, 20 en 21 april 2013, stichting 

SuperMoto Vinkenkamp

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 10 januari 2013:

Ontvangen op 11 januari 2013:

Ontvangen op 12 januari 2013:

Ontvangen op 13 januari 2013:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken worden 
verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager 
nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen 
op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 
dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 14 januari 2013:

Verleende vergunningen

12.00 tot 17.00 uur, Bedrijvig en Ondernemend Zelhem 
Afgegeven op 15 januari 2013:

-
fing art. 35 Drank- en Horecawet, van 14.00 tot 18.00 uur, stichting Vrienden van de Parel van 
Baak

gebouw, ontheffing Winkeltijdenwet, 26 en 27 januari 2013 van 11.00 tot 17.00 uur, E.J.H.M. Wien-
dels-Hermans

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 14 januari 2013:

Verzonden op 15 januari 2013:

Verzonden op 16 januari 2013:

Verzonden op 17 januari 2013:

Verzonden op 18 januari 2013:

Geweigerde omgevingsvergunningen 
 Verzonden op 14 januari 2013:

Ingetrokken omgevingsvergunningen
Verzonden op 17 januari 2013:

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Stationsstraat, Doetinchemseweg, tussen de Prinses Irenestraat en de Markt, Kerkweg en de par-
keerplaats aan het Stationsplein van 10.00 tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer

Breide/De Garde tot aan De Oldenoord, van 28 juni 18.00 uur tot 30 juni 2013 12.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge-
meente Bronckhorst, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo 
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Omgevingsvergunningen voor het kappen 



Openbare bekendmakingen - vervolg

van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 
werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de wer-
king van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

-
kaal en een kinderdagverblijf

melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

ontwerpvergunningen

ingebracht tegen de ontwerpvergunningen

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beschikking wordt 

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
-

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

 regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

-

besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een beroepschrift moet u in tweevoud indienen 

bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

DE GRAVIN VAN VORDEN
. . .

Hotel cafe restaurant De Gravin van Vorden 
is vanaf 15 februari weer open.

Wij hebben nog wel personeel nodig 

koks, kamermeisjes en serveersters!

Interesse: 
bel 0575 55 12 27 

of mail naar degravinvanvorden@gmail.com

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink



ZWARTE 
MARKTZWARTE 
MARKT

ZATERDAG 26 
ZONDAG 27 JANUARI

WIN!WIN!
MOOIE 

PRIJZEN!
MOOIE 

PRIJZEN!

KORTINGEN 
      90%TOT
KORTINGEN 
      90%TOT

Tweedehands rommelmarkt, dames, heren, en kinderkleding, 
bankstellen, salontafels, eethoeken, matrassen, bedbodems, 
kussens, vleesstreekproducten, speelgoed, lego, drogisterijartikelen, 
dames, heren, sportkleding en sportschoenen, dames, heren 
kinderschoenen en laarzen, fietsen, electrische fietsen, 
scooters/bromfietsen, fietstassen, fietstellers, fiets- en regen-
kleding, bromfiets helmen, bromfietskleding, spijkerbroeken div. 
kleuren, bodywarmers, werkschoenen, jassen, kadoartikelen en 
diversen, tuinkussens, tuinsets. Knippen voor € 10,-!
Eten en drinken, DJ, rad van fortuin en nog veel meer!

11.00-17.00 UUR 
SPORTHAL DE VELDHOEK

PRESENTEERT:

(ENTREEBEWIJS IS TEVENS UW RAD VAN FORTUIN LOT)(ENTREEBEWIJS IS TEVENS UW RAD VAN FORTUIN LOT)Entree 1 euroEntree 1 euro

Varsselseweg 55, 7255 NR Veldhoek/Hengelo Gld.



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 4
van 21 t/m 26 januari

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O nieuwe OPENINGSTIJDEN!
 Maandag t/m woensdag 08.00 - 20.00 uur
 Donderdag en vrijdag 08.00 - 21.00 uur
 Zaterdag: 08.00-20.00 uur

groente
& fruit

GROENTE & FRUITvoor een marktprijsje!

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Maandaanbieding JANUARI

WINTERAKTIE
ROLLUIKEN!*

Zeer scherpe prijzen!
Isolerend en inbraakwerend.

Informeer bij onze zaak in Hengelo (Gld.)

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

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

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

www.spannevogel.nl
* Aktie duurt t/m 31 maart 2013

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

Rabobank Graafschap-Noord                 
Aannemersbedrijf Peters b.v., Zutphen                  
Drukkerij Weevers, Vorden                              
Scheffer Keukens, Zelhem                                 
Goossens Raceshop’s, Borculo                           
Workx Verhuur, Zutphen                                                                   
Schildersbedrijf A. Peters, Vorden                 
Aluminiumbouw G. Peters b.v., 
Gaanderen          
Hermsen stalinrichting, Zutphen                                                                       
C1000  Grotenhuys, Vorden                 
Wim Bosman installatiebedrijf, Vorden           
 Herwers Nissan Garage, Hengelo - 
Doetinchem - Zevenaar                          
Architecten bureau ARX, Hengelo                          
Timmerfabriek Besseling b.v., 
Vierakker                
Weulen Kranenbarg Tuin & Erf, Vorden                                                                         
Jansen & Gal Autoschade, Zutphen            
Den 4 akker boerderijwinkel H. Eskes, 
Vierakker                                  
Aannemersbedrijf Bargeman, Vorden                                                          
Groot Roessink bloemenboerderij, 
Hengelo                                                
Wiltink Installatietechniek, Vorden                          
Langwerden Autobedrijf, Wichmond                                                                 
Riho Techniek, Vorden                                           
Overall Installatie, Zutphen                                    
Schildersbedrijf Radstaat, Zutphen        
Laurens Venderbosch timmer- en 
onderhouds bedrijf, Vierakker                                                                           
Bistro de Rotonde, Vorden                                      
Segal Magnesium Bikes, Zutphen                                                                                                
Strada Sports, Vorden                                   
Naves autohandel, Vierakker                                                             
Jaap Harmsen Pensioenperspectief, 
Vorden  
Free Wheel, Vorden                                                

Welkoop, Vorden - Hengelo - Toldijk                                                                                            
Bleumink de fietsspecialist, Vorden                        
De Covik Recycling, Steenderen
Fa. Hissink Rietdekkersbedrijf, Baak
Jos Autoschade, Baak
Dutch PC electronics, Vorden
Roofing Service Ned, Brummen
De Beer voor bouw en industrie, 
Zutphen
Kasper Vrielink Dakdekkersbedrijf, 
Vorden
Hosokawa micron bv, Doetinchem
IBB installatietechniek, Doetinchem
Zutphense Houthandel, Zutphen
Harm-Jan Hovenkamp Biologische 
Slagerij, Zutphen
Sport 44, Vorden
Giant Benelux
Gebr. Arends Hoveniersbedrijf, 
Wichmond
Hanzestad Campers.nl, Vierakker
de Weule voor brandstof en meer, 
Vorden
Sport centrum Aerofitt, Hengelo - 
Didam - Zutphen - Zelhem
Flynth Adviseurs en Accountants, 
Lochem
Monique Peters ”STIJL OP MAAT”, 
Gaanderen
Kasteeleigenaren Mevr. Karin de Rouw 
- Hr. Jos Hoenen
Stichting Geldersch landschap
EHBO Vorden
VV Vorden
Waterschap Rijn & IJssel
Fam Arfman Vorden
Gemeente Bronckhorst
VRTC Vorden

VIERAKKER-WICHMOND

De RTV Vierakker / Wichmond bedankt de sponsors en medewerkers 
van de 10e Rabo Kasteelcross Vorden 30-12-2012.
Door uw steun werd dit evenement een groot sportief succes.

Hopelijk kunnen we eind 2013 opnieuw op jullie steun 
rekenen voor de 11e Rabo Kasteelcross Vorden !!! 
Alleen met uw steun is zo’n evenement te realiseren, 
bedankt !!

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

+31 (0)6 219 222 310 - DOETINCHEM - INFO@JEROENSCHLECHTER.NL
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJF - OOK IN HET WEEKEND - SINDS 2008

VOORDELIG VERHUIZEN

TRANSPORT

OPSLAG

WONING ONTRUIMING

GRATIS OFFERTE!!

Inner Life Academy - Ruurlo
Center for 
Spiritual & Health Awareness
Thuiskomen is je enige bestemming!

SATSANGS - spirituele bijeenkomsten

CIRCLE OF LIGHT -  supportgroep voor mensen
met lichamelijke of geestelijke klachten

HEALTH AWARENESS - individuele begeleiding

Meer weten of aanmelden?
Yvonne Bakker 0573 - 789 763
Zie ook: www.innerlifeacademy.nl

Wij maken plaats

voor de nieuwe Zomermode.

Daarom op al onze Wintermode

Helmink Wonen maakt het mooier bij u thuis

Zutphenseweg 24 Vorden Tel. 0575 55 15 14 

@helminkwonen         facebook.com/helminkwonen

SALE
Zondag 25 

ZIE OOK ONS OPRUIMINGSAANBOD OP  
WWW.HELMINKWONEN.NL/VORDEN
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 TOT 70% KORTING
 OP SHOWMODELLEN

ZONDAG
27 JANUARI

GEOPEND
van 12 - 17 uur

ELEMENTENWAND
2.70 mtr breed 
in donker eiken van 3368,-      AFHAALPRIJS   

BOXSPINGKOMBINATIESET
180 x 200 inclusief interieurmatrassen +
gestoffeerd hoofdeinde in diverse stoffen  NU

RELAXFAUTEUIL MET OPSTAHULP
Geheel elektrisch verstelbaar 
In bruin of zwart leder                         NU

4 ZITS BANK
in zwart leder, strak model van 1145,-    NU

998.-
1498.-
999.-
849.-

Zutphenseweg 24 
 7251 DK Vorden 
T 0575 551514 

J.W. Hagemanstraat 3 
7151 AD Eibergen 
T 0545 474190 

HÉT WOONCENTRUM VAN DE ACHTERHOEK

Helmink Wonen maakt het mooier bij u thuis 
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GROOT ASSORTIMENT MEUBELEN - SLAAPCOMFORT 
TAPIJT - PVC VLOEREN - LAMINAAT - GORDIJNEN 

RAAMDECORATIE - ROLLUIKEN - ZONWERING

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Foeke
 B. Mieg-empe
 C. Newwelen

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Een van deze sponsoren is Slotboom Tweewielers. Slotboom Twee-
wielers heeft het hele team voorzien van een zomer- en winter-
outfit om hiermee representatief voor de dag te komen. Over het 
verloop van de actie Alpe d’HuZes en de activiteiten van het team 
kunt u meer informatie vinden op www.teambronckhorst.nl

Team Bronckhorst “uniform” gekleed

Hengelo - De voorbereidingen van team Bronck-
horst voor de actie Alpe d’HuZes, op 5 en 6 juni 
a.s., zijn in volle gang. Naast de nodige activi-
teiten is men ook volop bezig sponsoren te wer-
ven om het benodigde geld bijeen te krijgen.

De deelnemers met rechts Inge Slotboom.

Zo worden er naast, onder andere, 
vervaardigers van sieraden, papier-
kunst, keramiek, groendecoraties, 
origami, haak- en borduurwerk, 
houten speelgoed, hoeden en petjes, 
beschilderde zijden shawls, bewerkte 
kaarsen, gedecoreerde houten meu-
beltjes, beschilderde eieren, kin-
derkamerkunst, pretex en nog veel 
meer, ook  houtdraaiwerk, en twee 
airbrushartiesten, verwelkomt.
Veel hobbyisten hebben hun aan-
dacht op het komende voorjaar en 
zomer gericht en zullen hun hobby’s 

graag aan het publiek demonstreren.
Het doet de organisatie goed dat
steeds meer jongeren de beurs be-
zoeken. Talloze bezoekers laten zich
inspireren en geven aan hun vrije tijd
aan een hobby te willen gaan wijden.
Het merendeel van de hobbyisten
is woonachtig binnen de steden-
driehoek, maar ook hobbyisten uit
Noord-Holland, Friesland en Overijs-
sel hebben de weg naar Klarenbeek
gevonden. Als speciale gast treedt 
de ’Godfather’ van de Nederlandse
Countrymuziek Ben Steneker op.
Ben stond aan de wieg van de Neder-
landse countryscène. Met zijn liedjes
is hij internationaal beroemd gewor-
den. Op de beurs laat hij zien wat hij
nog meer in huis heeft.
Voor de kinderen is er de mogelijk-
heid gebruik te maken van het naast-
gelegen kinderspeelparadijs. 
Voor tijd en kosten zie het contactje.

Klarenbeekse hobbybeurs 
blijft vernieuwen
Regio - De zeer bekende hobby-
beurs in Klarenbeek kent ook 
nu weer een aantal nieuwe hob-
byisten met nieuwe hobby’s. De 
beurs wordt gehouden op zon-
dagmiddag 3 februari in de Nieu-
we Zweep, Klarenbeekseweg 93 te 
Klarenbeek.

Home-Start heeft een samenwer-
kingsverband met Yunio jeugdge-
zondheidszorg.
Yunio zoekt vrijwilligers voor jonge 
gezinnen die behoefte hebben aan 
een steuntje in de rug. Soms gaat het 
niet zo goed in een gezin. Dan kan 
het een opluchting zijn als iemand 

tijd en aandacht heeft om te luiste-
ren, mee te denken of een handje te
helpen bij het oplossen van prakti-
sche zaken. De vrijwilliger bezoekt
het gezin een dagdeel per week. Op
19 februari start er weer een cursus
voor nieuwe Home-Start vrijwilligers.
Ook na de cursus worden de vrijwil-
ligers ondersteund en begeleid door
een professionele coördinator. 

Voor informatie of aanmelding als
vrijwilliger, maar ook als gezinnen 
ondersteuning willen, kan men con-
tact opnemen met Will Schippers tel.
06-12998606  w.schippers@yunio.nl

Home-Start zoekt vrijwilligers
Regio - Oog voor dingen die goed 
gaan? Op basis van gelijkwaardig-
heid, ouders van jonge gezinnen 
helpen weer in hun eigen kracht 
te komen? Ervaring als ouder of 
opvoeder? Word dan vrijwilliger 
bij Home-Start.

In dit programma wordt muziek ge-
draaid die door uitwisseling met col-
lega’s in de regio is binnengekomen. 

Zo is er muziek van Bakkerij Mans-
schot, Smekk, Wumme, Daniël Lo-
hues Mulder en van Gorkum, Hanska
Duo, Neet Zuuver en Vaya Con Dios
van Mooi Wark. 

Verder is er veel aandacht voor het 
Achterhoekse dialect met een verhaal
van Dini uit Aalten en spreuken en
gezegden.De uitzending van ‘Ideaal 
Dialect’ kunt u tussen 11.00 uur en 
12.00 uur beluisteren via de frequen-
ties van Radio Ideaal. 
Op de website www.ideaal.org vindt 
u alle bijzonderheden.

Prijsvraag bij Ideaal Dialect
Zelhem - Zoals gebruikelijk kunt 
u tijdens de laatste uitzending van 
de maand (dus aanstaande zon-
dag) bij ‘Ideaal Dialect’ deelnemen 
aan een prijsvraag. U kunt naar de 
studio bellen als u denkt het juiste 
antwoord te hebben op de meer-
keuze vraag van een ‘Ampart’ 
woord. Als prijs is er eensmakelij-
ke traktatie en er wordt een DVD 
verloot van Twente Plat nr. 11.

Begin vorig jaar besloten Aaron, 
Luuk, Pelle en Maurits om weer een 
band te beginnen. Er werd een zoek-
tocht naar een zanger ingezet, maar 
die bleek moeilijk te vinden te zijn. 
In hun achterhoofd dachten ze ook 
wel aan een zangeres en toen Lize 
op auditie kwam, was ‘Miss Mercy’ 
geboren. Sindsdien repeteren ze elke 
week om een volledige set aan eigen 
werk te schrijven. De setlist bestaat 
nu uit vrolijke popliedjes tot up-tem-
po pop- en rockmuziek met een vuig 
randje en hier en daar een verbouwd 
covertje. Ze spelen met veel plezier 
en passie en hopen dit binnenkort 
op vele plekken in Nederland ten ge-
hore te kunnen brengen.
In Miss Mercy spelen Pelle Bast, Lize 
Gerritsen, Aaron van Bindsbergen, 

Maurits Nijenhuis en Luuk Nenger-
man. U kunt wekelijks de uitzendin-
gen van live@ideaal.org in ‘de Mal-
lemolen’ bijwonen (er wordt geen 
entreegeld gevraagd) of beluisteren 
via Radio Ideaal en de livestream 
website Radio Ideaal. 

Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.
org of schrijven naar Ideaal Radio, 
Televisie & Internet, ter attentie van 
live@ideaal.org Postbus 50, 7020 AB 
Zelhem.

Miss Mercy bij LIVE@IDEAAL
Zelhem - Woensdagavond 30 ja-
nuari speelt de band ‘Miss Mercy’ 
tussen 20.00 en 22.00 uurlive in 
het programmalive@ideaal, dat 
vanuit Café ‘de Mallemolen’ in 
Zelhem wordt uitgezonden.

Diverse renners van RTV Vierakker-
Wichmond trotseerden de winterse 
kou en verschenen aan de start. Bij 
de Masters 50+ wist Erik Bouwmees-
ter heel knap als 3de te finishen, 
voor clubgenoten Rudy Peters (5) en 
Frans de Wit (10). Bij de Jeugd 2 werd 
Renze Makkink 9de, bij de Masters 
40+ finishte Peter Makkink als 6e en 
Erik de Greef als 10e. De GOW staat 
voor: Gezamenlijke Oostelijke Wiel-
erverenigingen. Diverse verenigingen 

in het oosten van ons land organise-
ren gedurende het seizoen samen 15 
veldrij-wedstrijden. 
Een renner moet minimaal aan 10 
van deze wedstrijden deelnemen en 
kan elke wedstrijden punten verdie-
nen.Daarvan wordt een eindklasse-
ment samengesteld. Na afloop van de 
wedstrijd in Aalten was de huldiging 
van de winnaars van het eindklasse-
ment in de warme kantine.Twee ren-
ners van RTV Vierakker-Wichmond 

wisten in hun eigen categorie op een 
knappe derde plaats te eindigen: Pe-
ter Makkink in de categorie Masters 
40+ en Erik Bouwmeester in de cate-
gorie Masters 50+. 

Beide renners hebben een heel goed 
seizoen gereden en een knappe pres-
tatie neergezet.Overige uitslagen 
eindklassement:Jeugd 2 – Renze Mak-
kink 13e plaats. Elite-Beloften – Rens 
te Stroet 19e en Simon Bargeman 28e 
plaats. Masters 40+ - Erik de Greef 
6e, Martin Weijers 17e, Jan Weevers 
18e en Eddy Heuvelink 31e plaats. 
Masters 50+ - Frans de Wit 12e, Bert 
Kromkamp 17e en Rudy Peters 19e 
plaats.

Finale GOW competitie seizoen 2012/2013

Twee maal brons voor RTV
Vorden - Zondag 20 januari was de laatste wedstrijd in de GOW-compe-
titie veldrijden van dit seizoen. De wedstrijd werd gehouden in Aalten 
en was georganiseerd door de Peddelaars. Vrijwilligers hadden het 
parcours helemaal sneeuwvrij gemaakt en het lag er mooi bij. Een 
snelle ronde met afwisselend bos en weiland.

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

Tevens zullen er deze avond gratis 
lezingen worden gehouden door ons 
preventiecentrum. Bent u ook on-
dernemer en wilt u met uw product 

of dienst aanwezig zijn op de Ladies
night? Voor vragen of aanmelden kunt
u mailen naar gemma@aerofitt.nl
Tot ziens op 1 februari.

Vrijdag 1 februari
Ladies night bij sportcentrum AeroFitt
Hengelo - Op vrijdagavond 1 februari wordt er bij Sportcentrum Aero-
Fitt een Ladies night georganiseerd. Op deze Ladies night zullen er 
allerlei stands zijn van ondernemers uit de omgeving.
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De jeugdteams Quintus D2 en Groes-
sen D1 troffen elkaar in Sporthal de 
Kamp. Het Hengelose team wist de 
winst te behalen, uitslag 7-3.

De D1 speelde tegen Reehorst uit Ede 
wel een goede eerste helft, maar liet 
het in de tweede helft een beetje lig-
gen. Er werd nog maar een keer een 
aanval benut. De tegenstanders wis-
ten alle kansen die Quintus weggaf 
allemaal te benutten. Uitslag 5-9.

Minerva HB1 ontmoette Quintus HB1 
in Sporthal de Pol in Gaanderen. Het 
was een goede pot handbal. De eerste 
helft ging het gelijk op en eindigde 
in gelijkspel 6-6. Jammer dat ze in 
de tweede helft geen gelijkspel eruit 
konden slepen. Minerva scoorde net 
in de laatste seconden, uitslag 14-13.

De Heren Senioren 2 ontmoetten in 
het Arcus Sportcentrum in Wijchen 
de nummer 1 van de poule: the Fly-
ers HS1. Quintus kreeg veel kansen 
maar vergat deze te benutten. Na tien 
minuten was de stand nog maar 2-2. 

Daarna versnelde the Flyers en liet 
Quintus wat steken vallen, ruststand 
10-4. De tweede helft ging meer ge-
lijk op. Terwijl aan twee kanten het-
zelfde spelbeeld te zien was, stuurde 
de leiding alleen Quintusspelers naar 
de bank. De Hengeloërs lieten met 

uitgespeelde kansen zich niet uit het
spel spelen. Ondanks het verlies een
goede uitslag 19-12.

De Dames Senioren 1 speelden in
Sporthal de Brink in Huissen tegen
Huissen HV DS2. De Huissense da-
mes waren gewoon maatje te groot
voor Hengelo. Toch speelden ze wel
heel gemeen; dat hadden ze niet no-
dig. De Quintus dames zijn er geluk-
kig zonder blessures doorheen geko-
men. Uitslag 30-12.

In de Van Pallandthal in Varsseveld.
speelde de thuisclub Reflex GC2 te-
gen Quintus GC2. De beiden teams 
kwamen maar weinig tot scoren,
maar de Varsseveldse C-Jeugd behaal-
de toch de winst, 4-2.

Zaterdag 26 januari wordt om 19.00
uur de Heren Senioren wedstrijd ES-
CA-Handbal HS2 tegen Quintus HS1
gespeeld in Sporthal Valkenhuizen in
Arnhem.

In Sporthal de Kamp worden zondag
27 januari de volgende wedstrijden 
gespeeld: 9.00 uur Quintus D2 - Pa-
celli/Wessels Keukens D2; 9.45 uur 
Quintus HB1 - Duiven HB1; 10.40
uur Quintus HS2 - Ha-STU HS3. Vier
uitwedstrijden staan deze zondag op
het programma: 10.45 uur Gazellen,
de GC1 - Quintus GC1 in Sporthal de
Bongerd in Doetinchem; 15.30 uur
Huissen HV GC4 - Quintus GC2 in
Sporthal de Brink in Huissen; 11.15 
uur OBW D1 - Quintus D1 in Sport-
hal Lentemorgen in Zevenaar; 17.00 
uur Duiven HA1 - Quintus HA1 in
Sporthal Triominos zaal Endesprong
in Duiven.

Zwaar weekend voor 
Quintus Hengelo
Hengelo - Handbalvereniging SV 
Quintus kreeg een zwaar week-
end te verwerken. Van de zes 
wedstrijden die gespeeld werden 
op zondag 20 januari kon alleen 
bij de D2-jeugd winstpunten wor-
den bijgeschreven.

Dit vanuit de motivatie dat de Boom-
feestdag een uitstekend instrument is 
om kinderen het belang bij te bren-
gen van een gezonde groene leef-
omgeving. Belangenorganisaties en 
bedrijven die zich hiervoor willen in-
zetten, zijn Vereniging Bomenbelang 
Bronckhorst, de agrarische natuurver-
eniging ’t Onderholt, de hoveniersbe-
drijven Inhetgroen en Piek Zweverink 
en boomverzorgingsbedrijf Velhorst 
Groot Groen. Regionaal Centrum Na-
tuur en Milieu Educatie Doetinchem 
e.o. zal ondersteunend zijn in het aan-
leveren van educatief materiaal. In de 
afgelopen jaren werd de boomfeest-
dag centraal op één plek binnen de 
gemeente gehouden. Het comité wil 
het feest dichter bij de kinderen bren-
gen door een locatie op loop- of fietsaf-
stand van de deelnemende scholen te 

zoeken. Dit is logistiek gemakkelijker,
goedkoper en milieuvriendelijker. Bo-
vendien werkt een project in de direc-
te leefomgeving van de kinderen in-
spirerend en leidt het tot meer betrok-
kenheid en interesse. Het comité is nu
bezig te inventariseren welke scholen
met hun leerlingen aan de eerstvol-
gende Boomfeestdag op 20 maart wil-
len deelnemen. De betrokken partijen
zetten hun expertise in voor het zoe-
ken van geschikte projecten en het 
leveren van deskundige begeleiding,
plantgoed en gereedschappen. Op dit
moment wordt ook bekeken welke
locaties in aanmerking komen om op
Boomfeestdag te beplanten. Organisa-
ties en particulieren die beschikken
over een ruim stuk grond wat nog
ingepland moet worden, kunnen zich
melden. Het is dan wel belangrijk dat
het hier gaat om een landschapsele-
ment, niet om particuliere siertuinen.
Het thema voor de Boomfeestdag
2013 luidt ‘Bomen maken gezond’.

Voor meer informatie over de activi-
teiten van het Comité Boomfeestdag
Bronckhorst kunt u terecht bij Karin
Haarman: (0575) 47 05 30 of e-mail 
boomfeestdagbronckhorst@gmail.com

Nieuwe organisatie 
Boomfeestdag gemeente 
Bronckhorst
Regio - Onlangs heeft de ge-
meente Bronckhorst besloten 
om te stoppen met de organisa-
tie van de jaarlijkse Boomfeest-
dag. Verschillende partijen heb-
ben zich verenigd in het Comité 
Boomfeestdag Bronckhorst om 
dit evenement voor de gemeente 
Bronckhorst te behouden.

Het vertrek voor deze 3 dagen mo-
torrijden is op vrijdag 31 mei en de 
terugkomst is op zondag 2 juni.  Het 
toerweekend van de HAMOVE staat 
bekend om de gezelligheid en de 

mooie routes en daar kun je ook dit 
jaar weer van genieten. 

Hoewel het weekend voor HAMOVE 
leden is, zijn ook vrienden, familie 
en bekenden natuurlijk van harte 
welkom. Om mee te kunnen dien je 
je van tevoren in te schrijven, want 
er is beperkt plek. 

Inschrijven kan t/m zaterdag 26 ja-
nuari op www.hamove.nl/touring

HAMOVE Toerweekend 
naar Luxemburg
Hengelo - De Toercommissie van 
de HAMOVE heeft voor de 18e 
editie van het toerweekend weer 
prachtige routes uitgezet en dit 
jaar is de bestemming Luxem-
burg.

Ronald Oortgiesen van Robuust en 
Tijdloos en Sandra Naves van E&S 
Zonwering Achterhoek werken en 
wonen al jaren samen in het pand 
aan de Torenallee 8 in Hummelo. Ze 
gaan in 2014 trouwen. Via de Face-
Book pagina van hun bedrijf, klikten 
ze een ‘like’ aan bij de advertentie 
van De IJsselhoeve bruidsbeurs. “We 
werden gebeld omdat we het VIP ar-

rangement hadden gewonnen,” lacht 
Sandra. Voor de bruidsbeurs werden 
zij die dinsdagavond per limousine 
opgehaald.

“Wat een leuke avond hebben wij 
gehad,” vertelt Sandra enthousiast. 
“Bij aankomst werden we opgevan-
gen door mede-eigenaar van de IJs-
selhoeve Mark Böttger, fotografe Mi-

randa Kamphuis en Weddingplanner 
Susanne Koopman. Wat bleek! We 
waren ook de winnaars van de gratis 
Weddingplanner en gratis Trash the 
Dress DVD shoot!” 

De rit in de Limousine van Five Star 
Limo was heel speciaal en Sandra en 
Ronald genoten van de rit. De bruids-
beurs was een succes. “Die avond bij 
de IJsselhoeve hebben we ideeën op-
gedaan waar we anders niet bij stil 
hadden gestaan. Je kunt dus wel stel-
len dat het ook naast alle prijzen ze-
ker de moeite waard is geweest.”

Per limousine vanuit Hummelo 
naar de bruidsbeurs

Hummelo - In Restaurant en Partijboerderij De IJsselhoeve in Does-
burg werd 15 januari een bruidsbeurs gehouden. Ronald Oortgiesen 
en Sandra Naves mochten daar als VIP’s aanwezig zijn en werden met 
een limousine opgehaald van huis.

Ronald Oortgiesen (l.) en Sandra Naves werden voor de bruidsbeurs als VIP’s opgehaald met een limousine.

Deze veldtoertocht staat op de kalender van de Nederland-
se Toer Fiets Unie (NTFU) en het is zeker een aparte erva-
ring om onder deze omstandigheden door de besneeuwde 
bossen te fietsen. Ook fietsers die geen lid zijn van een wie-
lervereniging zijn van harte welkom en kunnen ook deel-
nemen aan deze klassieker onder de veldritten. 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 Wil-

denborch, Medler, Wiersse en Ruurlo en Varssel, ‘t Zelle 
langs kasteel Vorden weer terug naar het startpunt. Er kan 
gekozen worden uit twee routes: 30 km en 45 km. De rou-
tes 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 gewor-
den. Bij de controlepost onderweg worden een drankje, 
warme verse bouillon en ook de traditionele gehaktballe-
tjes verstrekt. Tevens zal er een materiaalpost aanwezig 
zijn. De gehele tocht is prima uitgezet met pijlen en wordt 
door de leden van de VRTC regelmatig gecontroleerd. Na 
afloop is er gelegenheid om zich te douchen en iets warms 
te nuttigen in de kantine van de voetbalclub Vorden. Leden 
van de NFTU betalen het gebruikelijke tarief en niet leden 
betalen 1 euro meer in verband met de dagverzekering. 
Zie verder: www.VRTCVorden.nl

VRTC De Achtkastelenrijders Vorden 
organiseert Winterveldrit
Vorden - Zondag 27 januari organiseert de Vordense 
fietsclub VRTC ‘De Achtkastelenrijders’ in de mooie 
omgeving van Vorden, de jaarlijkse Kastelenveldrit. 
Gezien de huidige winterse omstandigheden gaat 
het een hele mooie en bijzondere rit worden. De 
paden zijn ondanks de sneeuwval uitstekend te be-
rijden zo hebben de leden van de VRTC afgelopen 
zondagochtend reeds gecontroleerd.

Geert Huisman, directeur Slingeland 
Ziekenhuis, zal tijdens een feestelijke 
bijeenkomst op donderdag 31 janua-
ri, het ‘Longpunt de Achterhoek’, lo-
catie Doetinchem, namens het Long-
fonds, openen. Het Longpunt is geves-
tigd in het Slingeland Ziekenhuis.

Het programma duurt van 14.00 
tot 16.00 uur. De zaal is open vanaf 
13.30 uur. De feestelijke opening 
heeft als thema ‘Een longziekte. Wat 
nu?’. Mevr. Ingrid Zweers zal, als ge-
spreksleidster van het Longpunt, de 
bijeenkomst openen, waarna de coör-

dinator van het Longpunt, dhr. Cor 
Kil, zal uitleggen wat het Longpunt 
is. Vervolgens is de officiële opening. 
Daarna verzorgt dhr. Carl Kluge, 
longarts Slingeland Ziekenhuis, een 
presentatie over het thema ‘Een long-
ziekte, wat nu?’. 
Tot slot wordt er een toast uitge-
bracht op het nieuwe Longpunt en is 
er volop gelegenheid tot het stellen 
van vragen aan de aanwezige profes-
sionals en ruimte voor lotgenoten-
contact.
Deelname aan deze openingsbijeen-
komst is gratis, maar aanmelden is 

wenselijk. Dit kan via het emailadres 
longpuntdoetinchem@longfonds.nl. 
Omdat veel mensen met een long-
ziekte hinder ondervinden van al-
lerlei vluchtige stoffen wordt aan de 
bezoekers gevraagd geen parfum, af-
tershave etc. te gebruiken.
 
Longpunt de Achterhoek organiseert 
iedere maand (met uitzondering van 
juli) een bijeenkomst met een thema 
dat wordt gepresenteerd door een 
deskundige. De bijeenkomsten vin-
den afwisselend plaats in de Long-
punten locaties Doetinchem, Win-
terswijk (Streekziekenhuis Koningin 
Beatrix) en Zutphen (Het Bornhof). 

Het volledige jaarprogramma is op-
vraagbaar bij 
longpuntdoetinchem@longfonds.nl

Directeur Slingeland opent 
Longpunt Achterhoek
Doetinchem - Longpatiënten hebben veel aan adviezen van arts of (long)
verpleegkundige, maar wat ze van lotgenoten horen is minstens zo waar-
devol. Ze leren van andermans ervaring. Dat kan voortaan bij Longpunt, 
de maandelijkse ontmoeting die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) 
organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Foeke:
  1. Vouw, kreukel. “Owwe bokse is ene foeke.”
  2. “In ene foeke bi’j mekare.”Op een rommelige hoop. 
  3. Slordige vrouw, slons. “Jannäöken is zonne olde foeke.”

 B. Mieg-empe: Mier. “Mieg-empen mo’j met petrollie 
bestrienn.”

 C. Newwelen: (gezegd van een paard) Knabbelen. “’t Peerd 
newwelt geerne op de stange.”

Daarnaast is het niet meer mogelijk 
een nieuwe aflossingsvrije en spaar-
hypotheek af te sluiten. Uiteraard 
kan een bestaande aflossingsvrije en 
spaarhypotheek wel gewoon meege-
nomen worden naar een volgende 
woning. Vereniging Eigen Huis heeft 
er voor gezorgd dat hierin nog een 
kleine uitzondering tot 1 april 2013 
van kracht is. Zo mag u tot 1 april 
2013 uw bestaande aflossingsvrije hy-
potheek nog omzetten in een spaar-
hypotheek. Uiteraard is dat alleen in-
teressant voor mensen die het groot-
ste deel van hun lening aflossingsvrij 
hebben en toch willen gaan aflossen.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen 
starters op de woningmarkt vanaf nu 
alleen nog maar een annuïteiten of li-
neaire aflossing kiezen als ze gebruik 
willen maken van de hypotheekren-
teaftrek. Daarnaast moeten starters 
steeds meer eigen geld gaan meene-
men als ze een woning willen kopen. 
De kosten koper zijn met de verlaag-
de overdrachtsbelasting nu ongeveer 
6%. Vanaf 2013 kan men echter nog 
maximaal 105% van de waarde van 
de woning aan hypotheek krijgen. 
Dit wordt de komende jaren verlaagd 
met 1 procent per jaar totdat men 
de kosten koper geheel uit eigen zak 
moet betalen en alleen de aankoop-
prijs nog kan financieren. Dit zal dus 
over 5 jaar het geval zijn. Mocht je 
ooit een eigen woning willen gaan 
kopen, begin dan nu alvast te sparen.

Wat ook heel belangrijk is om na te
gaan of uw bestaande spaar en/of be-
leggingspolis die afgesloten is na 14
september 1999 een KEW of SEW
clausule heeft. Dit betekent dat het
kapitaal wat in de polis wordt opge-
bouwd in box 1 zit en niet in box 3.
In box 1 is het opbouwkapitaal name-
lijk gekoppeld aan de eigen woning 
en betaal je geen belasting over het 
bedrag wat opgebouwd wordt. In 
box 3 betaal je wel belasting over het
bedrag wat opgebouwd wordt zodra
je boven de vrijstelling komt. In het
verleden waren er nog wel eens hypo-
theekadviseurs die elke polis in box 3
lieten zetten en je dan vertelden dat
je deze altijd kon overhevelen naar 
box 1 zodra het opgebouwde bedrag
boven de vrijstelling kwam. Het voor-
deel was dat je meer vrijheid had met
het opgebouwde bedrag zolang die in
box 3 zat. Dit overhevelen van box 3
naar box 1 is vanaf 1 april niet meer
mogelijk. Hierdoor kan het mogelijk
zijn dat u opeens toch belasting moet
gaan betalen over het saldo van de
aan de hypotheek gekoppelde spaar 
of beleggingsverzekering. Dit terwijl
u bij het afsluiten destijds verteld
werd dat het kapitaal dat u ging op-
bouwen voor aflossing van uw hy-
potheek belastingvrij was. Mocht u
twijfelen of uw polis wel in de juiste
box zit dan kunt u het beste uw eigen
hypotheekadviseur vragen dit voor u
uit te zoeken. Doe dit dan wel voor 1
april 2013. Uiteraard kan Hypotheek-
advies Bronckhorst dit ook voor u 
doen tegen een kleine vergoeding.

Mocht u nog vragen hebben over 
dit artikel of gewoon eens geheel
vrijblijvend willen laten uitreke-
nen wat uw mogelijkheden op hy-
potheekgebied zijn dan kunt u het
beste contact opnemen met een hy-
potheekadviseur van Hypotheekad-
vies Bronckhorst. Dit is de onafhan-
kelijke hypotheekspecialist voor de 
hele gemeente Bronckhorst en om-
streken. Hypotheekadvies Bronck-
horst is bereikbaar op tel.nr. 0575-
460038 of 06-16673986. Ook kunt
u natuurlijk eerst kijken op de site
ww.hypotheekadviesbronckhorst.nl.
Een hypotheekadvies is altijd geheel 
vrijblijvend en natuurlijk ook gratis.

Is de hypotheekrenteaftrek in 2013 
ook voor u gewijzigd?
Bronckhorst - Met ingang van 1 
januari zijn er door het laatste 
regeerakkoord weer een aantal 
zaken gewijzigd. Voor de meeste 
mensen veranderd er gelukkig 
niets. De renteaftrek blijft voor 
hun bestaande hypotheek ge-
woon gehandhaafd ongeacht de 
aflossingsvorm die zij hebben. 
Toch zijn er wel wat zaken ver-
anderd die op u van toepassing 
kunnen zijn. Zo wordt de hypo-
theekrenteaftrek voor mensen 
die in de hoogste belastingschijf 
zitten en 52% belasting betalen, 
ieder jaar met een half procent 
verlaagd. Dit gaat door totdat de 
door totdat de aftrekmogelijk-
heid nog 38% is.

Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) 
is overkoepelend orgaan van heel 
Gelderland. Daaronder zijn 29 lidver-
enigingen, onder andere afdelingen 
van Jong Gelre en Agrarisch Jongeren 
Kontakt. Jongeren kunnen lid zijn van 
een van beide of allebei de afdelingen. 
Lisette Arends is bestuurslid van het 
Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt 
(GAJK) en Robert ter Maat voorzitter 
van de Plattelands Jongeren Gelder-
land (PJG). Zij maken deel uit van de 
groep bestuurders en vrijwilligers die 
het grootse feest organiseren. “Begin 
vorig jaar kwam een medewerker van 
ons met het nieuwtje: ‘We bestaan 
volgend jaar 100 jaar’,” vertelt Robert 
enthousiast. En dat moet gevierd wor-
den. “We begonnen in oktober al met 
oproepjes voor oud-bestuurders. Deze 
werden door heel Gelderland ver-
spreid,” vult Lisette aan. De PJG is de 
eerste plattelandsjongeren vereniging 
die het 100 jarig bestaan viert. De 
eerste notulen die zijn gevonden in 
het Gelders Archief dateren van half 
december 1913. “In 1913 waren er 
een paar oud-leerlingen van een land-
bouwschool uit Bredevoort, die met 
elkaar een groepje hebben gevormd 
om activiteiten te doen met elkaar 
en kennis uit te wisselen. Dat zijn de 
roots van alle plattelandsjongeren (PJ) 
en ook alle agrarische jongeren kon-
takten (AJK) in Nederland. Dat is toen 
in Gelderland begonnen en jongeren 
hebben zelf verenigingen opgezet in 
hun eigen woonplaats,” vertelt Ro-
bert verder. 
De vele verschillende plattelandsjon-
geren verenigingen werden binnen 
hun eigen ‘zuilen’, en mannen en 
vrouwen apart, opgezet. De Oud-
leerlingen Bond Oost-Gelderland 
(O.B.O.G.) wilde wel het overkoepe-
lend orgaan zijn. “Het waren wel 
kleine clubjes, maar toch hadden ze 
allemaal een heel klein stukje samen-
werking met elkaar,” aldus Robert. Li-
sette vult aan “Het is niet alleen land-
bouw, het zijn echt plattelandsjonge-
ren. Ik denk dat de meeste mensen 
die lid zijn, ook ondernemend zijn. 
Die willen samenwerken, want met 
samenwerken bereik je meer.”
Het jubileumfeest zal in Toldijk zijn 
op 1 maart. “We hadden een paar lo-
caties in de Achterhoek op het oog. 
Met Johan en Jurgen Wunderink van 
Café Restaurant Zaal Den Bremer in 
Toldijk konden goede afspraken ge-
maakt worden,” vertelt Robert. “Bo-
vendien is Toldijk het middelpunt 
van Gelderland.”
Voor het 100 jarig bestaan bedachten 
ze een tentoonstelling ‘100 jaar vrij-
willig jongerenwerk op het Gelderse 
platteland’. Er wordt een grote tent 
opgezet achter Den Bremer om de 
eerste tentoonstelling in te richten. 
“Alles wat in die 100 jaar gebeurd 
is en waar fotomateriaal van is, dat 
komt daar te hangen. We gaan hoek-

jes maken,” vertelt Robert. Lisette 
vult aan: “Het wordt echt een tijds-
reis. We hebben periodes van 25 jaar 
en we kleden de tent zo in dat je door 
die tijd reist.” Er zijn oude foto’s, vi-
trines met oude boekjes en dergelijke 
te zien.
In Toldijk is de expositie alleen op de 
feestdag en voor de genodigden opge-
steld. Om iedereen in Gelderland ken-
nis te kunnen laten nemen, wordt het 
een reizende tentoonstelling. “Het is 
wel leuk dat oud-bestuurders en oud-
leden, of wie dan ook die niet kunnen 
komen ‘middags, als eerste naar het 
gemeentehuis in Bronckhorst kun-
nen gaan om het daar te bekijken. 
Daarna willen we hem doorschui-
ven door de provincie heen.” Het 
reisschema zal nog bekend worden 
gemaakt. Onze medewerker Jasper 
Nickmann uit Drempt bedacht om 
de Koningin uit te nodigen voor het 
jubileum. In juni vorig jaar schreef 
hij zijn brief en in augustus kreeg hij 
het bericht, waarin stond dat Hare 
Majesteit heeft genoteerd om 1 maart 
naar Toldijk te komen. De hofdame 
en de adjudant, de burgemeester van 
Bronkhorst en beveiliging kwamen 
naar Den Bremer om alles te bekij-
ken en te bespreken. “Maar ze komt 
naar Toldijk. Ze komt op het 100 ja-
rig bestaan van Plattelands Jongeren 
Gelderland,” herhaalt Robert trots. 
Het is ook niet niks. “Het geeft ook 
wel aan dat de koningin het ook niet 
niks vindt,” denkt Lisette. “Het is wel 
belangrijk, 100 jaar lang vrijwilligers-
werk, voor en door jongeren.” De hof-
dame zorgde ervoor dat de koningin 
ook het forum ‘De plattelandsjonge-

ren draaien door’ bijwoont. Tijdens 
dit forum onder leiding van Antoinet 
van Helvoirt-Looman kijken (oud) be-
stuursleden van de vereniging, (oud) 
leden, gemeentelijke en provinciale 
bestuurders met elkaar terug hoe de 
belangen van toen werden behartigd, 
hoe het nu gaat en geven een visie 
op de aankomende tien jaren. De be-
stuurders gaan ook vertellen wat ze 
hebben bereikt, zoals een positie bij 
het waterschap, de tweede kamer en 
dergelijke. “Een aantal grote namen 
zijn bij Jong Gelre of PJG begonnen. 
Het zijn actieve mensen, je moet 
vooruit willen. LTO zegt altijd: ‘Het 
GAJK dat is ons opleidingscentrum 
voor bestuurders’. Maar we staan wel 
lost van de LTO, laat dat duidelijk 
zijn,” aldus Robert.
Het programma van de jubileumdag: 
Annemiek Riefel is dagvoorzitter. 
Koningin Beatrix zal na aankomst 
welkom worden geheten door burge-
meester Henk Aalderink. Na het Fo-
rum zal Hare Majesteit een toespraak 
houden, waarna zij de tentoonstel-
ling officieel zal openen. Voor de ge-
nodigden treedt cabaretgroep ‘Hoezo’ 
uit Vorden op en volgt de reünie voor 
oud-provinciale bestuursleden en 
oud-medewerkers. ’s Avonds vanaf 
20.00 uur wordt de jubileumdag af-
gesloten met het avondfeest Dubbel 
Goud waar Lady en de Vageband op-
treedt. Kaarten zijn te bestellen op 
www.pjg100jaar.nl. Verkoop voor 
leden is gestart, niet-leden kunnen 
vanaf 1 februari bestellen. Verder is 
op deze site meer informatie over 1 
maart te vinden en kunnen mensen 
zich aanmelden als sponsor.

Koningin bij 100-jarig jubileum 
Plattelands Jongeren Gelderland
Toldijk - Hare Majesteit de Ko-
ningin woont vrijdagmiddag 1 
maart in Toldijk ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van de 
vereniging Plattelands Jonge-
ren Gelderland (PJG) een forum 
bij over de toekomst van platte-
landsjongeren en opent tevens 
de fototentoonstelling ‘100 jaar 
vrijwillig jongerenwerk op het 
Gelderse platteland’.

Lisette Arends en Robert ter Maat van de groep bestuurders en vrijwilligers die het 100 jarig 
jubileum organiseren van PJG.

Uitslag van de zesde competitieavond in de derde ronde van Bridgeclub Bronk-
horst gespeeld op donderdag 17 januari 2013 te Toldijk.A-lijn: 1. Guy & Miguel 
Mendes de León 64,17 %; 2. Gerrit Oldenhave & Bert Deunk 57,29 %; 3. Diny
Hartelman & Hans Jansen 56,60 %. B-lijn: 1. Silvia Schreiber & Kees Mortier
70,83 %; 2. Jos Jehee & Theo Geurts 58,68 %; 3. Theo Damen & Theo Schut
54,10 %. C-lijn: 1. Annie Berentsen & Wil van de Berg 57,50 %; 2. Leni Meije-
rink & Sophie de Vries 54,58 %; 3. Riet Niesink & Riekie Nieuwenhuis 52,92 %.
Donderdag 23 januari 2013 spelen we de eerste competitieavond van de vierde
ronde en de zaterdag daaropvolgend, de 26e januari, houden wij ons GOEDE
DOELENTOERNOOI. Geef ú zich nog snel even op, dan bridgen we echt met het
maximale aantal paren dat in de zaal past. Naast dat deze middag zeer gezellig
zal zijn, steunen we Stichting Intermobiel. Deze biedt jongeren die bedlege-
rig zijn en zoveel moeten missen, mogelijkheden tot contact met lotgenoten,
voorzieningen, etc., die voor ons zó vanzelfsprekend zijn. Twijfel dus niet meer
en meld u aan. Wij heetten u van Harte Welkom en u laat voor velen deuren 
open gaan. Bent u verhinderd de komende keer? Graag afmelden met een sms,
door te bellen naar 06-28633453 (inspreken lukt niet!) of door te mailen naar
bcbronkhorst@hotmail.nl

B R I D G E N  I N  T O L D I J K

We kunnen dit goud heel goed gebruiken voor onze fu-
sie met Baakse Boys volgend seizoen. Er zijn meer dan 
genoeg goudstaven om kunstgrasvelden aan te leggen, 
nieuwe kleedkamers te bouwen en een fantastische kan-

tine natuurlijk. We kunnen het dan neerzetten waar we 
maar willen, want van het goud kunnen we alle grond 
kopen die we maar wensen.
Omdat het wel gevaarlijk is om te smokkelen en we 
ook in het donker voorzichtig moeten zijn dat we niet 
aangehouden worden door de douane zoeken we vooral 
KLEINE mensen die zich makkelijk kunnen verstoppen 
in een slootje of achter een boom. Alle F, E en D pupillen 
zijn daarom bijzonder welkom. Dus als jij ook graag wil 
helpen met het smokkelen van goudstaven kom dan hel-
pen op zaterdagavond 2 februari. Jullie zijn vanaf 18.30 
uur welkom bij de kantine: de smokkeltocht begint rond 
18.45 uur. Je hoeft je niet vooraf op te geven.

Goudstaven smokkelen voor onze nieuwe club
Gezocht: goede smokkelaars in Steenderen
Steenderen - SV Steenderen heeft een betrouw-
bare tip gekregen over een heleboel goudstaven. 
Dit goud ligt in de buurt van de kantine verstopt. 
We willen het heel graag hebben, maar moeten het 
dan wel stiekem naar onze kantine smokkelen. En 
wij zijn helaas niet de enigen die de goudstaven 
graag willen hebben: er zijn ook veel andere smok-
kelaars in deze buurt.



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

Artsen zonder Grenzen geeft hulp 
daar waar hulp het hardst nodig is. 
Hulp aan slachtoffers van rampen, 
oorlogen en epidemieën. Van me-
dische basiszorg tot noodchirurgie, 
van het geven van vaccinaties tot 
psychosociale zorg, het uitdelen van 
hulpgoederen tot het installeren van 
water- en hygiënische voorzieningen. 
Ook pleitbezorging en campagne 
voeren voor betere, betaalbare medi-
cijnen maakt deel uit van het werk. 
De medewerkers en vrijwilligers van 
Artsen Zonder Grenzen, artsen, ver-

pleegkundigen, psychologen en la-
boranten werken in ziekenhuizen, 
klinieken en voedingscentra. Met mo-
biele hulpposten bezoeken ze men-
sen die anders geen medische zorg 
zouden krijgen. Men zet bijvoorbeeld 
posten op waar basisgezondheidszorg 
wordt verleend. Men voert spoedope-
raties uit en behandelt mensen met 
ziekten als tuberculose en malaria, 
begeleiden zwangere vrouwen rond-
om de bevalling, geven aidsremmers 
aan mensen die zijn geïnfecteerd met 
hiv en helpen vrouwen die slachtof-

fer zijn van seksueel geweld. Tot het 
werk behoort ook het zorgen voor 
betere hygiënische omstandigheden 
en voor schoon drinkwater om het 
uitbreken van epidemieën te voor-
komen – vooral van belang als er 
veel mensen dicht op elkaar moeten 
leven. En als er een uitbraak dreigt, 
komt AzG meteen in actie om die te 
bestrijden. Ook noodhulpgoederen 
worden verstrekt, bijvoorbeeld ma-
teriaal voor onderdak en hygiëne. 
Daarnaast wordt psychische hulp ver-
leend bij het verwerken van het leed 
dat slachtoffers hebben meegemaakt 
na geweld of een ramp bijvoorbeeld. 
Bij de uitgang is er een collecte voor 
Artsen zinder grenzen. 

Inlichtingen: Freek Schutte, 
tel. 0545 273211 of 06 15652110, 
e-mailadres schutte.jf@wxs.nl

Op uitnodiging van Commissie Inspiratie en Ontmoeting

Informatieavond 
Artsen Zonder Grenzen in Ruurlo
Ruurlo - De commissie Inspiratie en Ontmoeting van de Ruurlose 
en Barchemse kerken heeft weer een interessante lezing op stapel 
staan. Woensdag 30 januari besteed de commissie aandacht aan Art-
sen Zonder Grenzen. Een inmiddels wel heel bekende hulporgani-
satie. ‘s Avonds om 20.00 uur zal Nicolette Dresselhuis uit Lochem 
van Artsen Zonder Grenzen een inleiding verzorgen in gemeentecen-
trum De Sprankel, aanvang 20.00 uur.

Schröder Mode is sinds 1943 geves-
tigd in het pand aan de Ruurloseweg 
1 in Hengelo. De winkel bestond vo-
rig jaar 69 jaar. Het pand is gebouwd 
rond 1900 en heeft voor 1943 ook al 
diverse andere bestemmingen gehad, 
zoals een kruidenierszaak en ooit 
is het zelfs een hotel geweest. “De 
naam Schröder stamt van oorsprong 
af van het Oudnederlands woord sc(h)
roden, hetgeen knippen betekent”, 
weet Annelies. “Heel toepasselijk als 
men stoffen verkoopt”.
In 1943 kwam de vader van Annelies 
vanuit Rotterdam naar Hengelo om 
in het pand aan de Ruurloseweg een 
winkel te beginnen. Er werd zowel 
heren, dames en kinderkleding maar 
ook linnengoed, stoffen en meubels 
verkocht. Na een aantal jaren ging 
het over in alleen maar stoffen.
De moeder van Annelies was van huis 
uit coupeuse. Zij werd veel bij de zaak 
betrokken en begon met het geven 
van knip en naailessen. “Een kamer 
bij ons in huis wordt dan ook altijd 
nog de naaikamer genoemd”.
In 1973 heeft Annelies de zaak van 
haar ouders overgenomen en is ze in 
eerste instantie met de stoffen door-
gegaan. “Het was ontzettend leuk 
om mensen te adviseren over patro-
nen en dergelijke”, zegt Annelies. In 
die tijd werd er twee keer per jaar 
een modeshow gehouden van zelf-
gemaakte kleding en die werden al-
tijd heel druk bezocht. Naast stoffen 
werd er ook nachtkleding en lingerie 
verkocht. Eind jaren tachtig werd het 
zelf kleding maken steeds minder. 
Door de emancipatie gingen ook de 
vrouwen betaald werk doen en was 
er geen tijd meer om zelf kleding te 
maken. Annelies: “Er moest een keu-
ze gemaakt worden en we zijn toen 
meteen overgestapt naar damesmo-
de. In het begin nog met zelfgemaak-
te broeken. In de beginjaren negentig 
waren dat bonte wijde broeken maar 

bij een broek hoorde ook een shirt 
van een goed en betaalbaar merk. 
Het begon aardig te lopen en langza-
merhand werd de damesmode steeds 
belangrijker en de stoffen minder”.
In 1990 werd de hele zaak verbouwd. 
De twee ingangen werden veranderd 
in één winkeldeur. De kleine ramen 
werden gesloopt voor grote etalage-
ramen en de hele voorpui werd ver-
der opgeknapt. Met de verbouwing 
werd al rekening gehouden om op 
termijn helemaal te stoppen met de 
verkoop van stoffen en over te gaan 
op damesconfectie. “We hebben nog 
twee jaar naast damesconfectie, stof-
fen verkocht en zijn toen gestopt met 
de stoffen”. 
Bij Schröder Mode kon de klant te-
recht voor verschillende (top)merken. 
Sandwich en Mac waren de belang-
rijkste merken. “Deze twee merken 
worden voortgezet door Langeler 
Mode”.
Annelies kijkt met plezier terug naar 
de vele jaren dat ze de winkel heeft 
gehad. “Maar ik mis de klanten wel. 
Ik vind het nu ook heel stil om me 
heen. Ik was natuurlijk altijd gewend 
om met mensen te praten en hen te 
adviseren. Dat mis ik wel, maar ook 
dat zal na enige tijd wel weer over 
gaan”, denkt ze. “Ik heb het werk al-
tijd met plezier gedaan, het omgaan 
met mensen en eerlijk advies geven 
vond ik heel leuk en belangrijk. Klan-
ten hebben dat ook gewaardeerd. Ik 

heb heel veel leuke en enthousiaste 
reacties ontvangen bij het afscheid”. 
Schröder Mode had in al die jaren een 
groot klantenbestand opgebouwd. 
Annelies ging graag met klanten om. 
“Dat klanten tevreden de deur uit-
gaan en weer terugkomen vond ik al-
tijd heel belangrijk en het leukste aan 
het werk. Het inkopen van kleding 
en het bezoeken van beurzen deed ik 
ook graag en het was ook een uitda-
ging. Je moest altijd een half jaar van 
tevoren inkopen en dan neem je toch 
een risico”, weet Annelies.
Vorig jaar midden december werd de 
winkel gesloten. Vooraf was er uitver-
koop. “Binnen veertien dagen waren 
alle kledingstukken verkocht en was 
de winkel leeg. De afscheidsreceptie 
met een hapje en een drankje werd 
druk bezocht “Er was heel veel be-
langstelling en dat vond ik fantastisch. 
Ook de vele positieve reacties vond ik 
bijzonder leuk”, zegt Annelies. Veel 
waardering heeft Annelies voor Sjou-
kje die 35 jaar als vaste kracht werkte 
in de winkel. “Zij was mijn steun en 
toeverlaat. Ook Sabine werkte vijf jaar 
als weekendkracht in de winkel. Sa-
men moet je het toch doen en ik heb 
er veel steun aan gehad”.
Na bijna zeventig jaar zijn de deuren 
van Schröder Mode nu gesloten. Wat 
er met het pand gaat gebeuren is nog 
niet bekend. Nu Annelies meer tijd 
heeft gaat ze eerst met vakantie en zich 
bezig houden met diverse hobby’s.

“Eerlijk advies belangrijk voor klanten”

Schröder Mode dicht na bijna 
zeventig jaar
Hengelo - Ruim een maand gele-
den is Schröder Mode in Hengelo 
gestopt. De keus van Annelies 
Schröder om definitief de deu-
ren te sluiten was best moeilijk. 
“Ik word over enkele dagen 66 
jaar en heb geen opvolger. Ook 
de economie werkt niet mee. Ik 
had nog wel één of twee jaar door 
kunnen gaan, maar je moet toch 
een keer stoppen. Ik vond dit een 
goed moment”, blikt Annelies te-
rug.

Annelies kijkt met plezier terug naar de vele jaren.

Thijs ging heel goed van start maar 
werd in de loop van de wedstrijd door 
enkele renners gepasseerd en kon dat 
niet meer goedmaken. Hij finishte 
uiteindelijk als zesde. Zondag 20 ja-
nuari was de laatste wedstrijd voor de 
wereldbeker. De wereldbeker veldrij-
den is een internationale serie van 8 
wedstrijden die elk jaar door de In-
ternationale Wielerunie (UCI) wordt 
georganiseerd. In elke wedstrijd zijn 
punten te verdienen en aan het eind 
van het seizoen wint de renner met 
de meeste punten de wereldbeker.

Deze laatste wedstrijd werd gehou-
den in Hoogerheide. Thijs rijdt liever
niet op sneeuw, hij is het best op een
modderig parcours. Hij eindigde als
14e in deze wedstrijd maar wist wel
zijn 9e plek vast te houden in het 
eindklassement. Winnaar van het
eindklassement is de Belg Niels Al-
bert. Dit was de laatste wedstrijd van
Thijs van Amerongen; hij gaat zich 
nu voorbereiden op de wereldkampi-
oenschappen welke over twee weken
gehouden worden in Louisville Ame-
rika.

Thijs van Amerongen negende 
wereldbekerklassement
Afgelopen weekend werden er weer twee wedstrijden gereden in het
veldrijden en de Vordenaar Thijs van Amerongen, wielrenner bij de club
RTV Vierakker-Wichmond, rijdt een heel goed seizoen. Zaterdag 19 ja-
nuari was er een wedstrijd in Rucphen onder winterse omstandigheden.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus van 20 januari 
Quintus D1 - Reehorst D1: 5-9; Quintus D2 - Groessen D1: 
7-3; Flyers, the HS1 - Quintus HS2: 19-12; Huissen HV DS2 

- Quintus DS1: 30-12; Minerva HB1 - Quintus HB1: 14-13; 
Reflex GC2 - Quintus GC2: 4-2.

H A N D B A L

Podium Boak komt voort uit Baaks 
Belang en is gekoppeld aan de Stich-
ting Vrienden van de Parel van Baak. 
De werkgroep organiseert 3 &agrave; 
4 keer per jaar een muzikaal evene-
ment in of rond de St. Martinuskerk 
aan de Pastoriestraat. Na ‘After Tine’ 
in september, is het nu de beurt aan 
‘Theatergezelschap Verrassend Ge-
woon’. Het gezelschap is een trio: 
Hiske Huiting en Anja den Bakker uit 
Baak en Eelco Schuijl uit Borculo. Hun 
programma, ‘De man in de Wolken’, 

gaat over vroeger en nu, geluk en lief-
de, het maken van keuzes. De teksten,
de muziek en de liederen zijn verras-
send en toch gewoon. Optredens in
de Achterhoek zijn een groot succes:
volle zaaltjes en uiterst geboeide toe-
schouwers. Het programma is voor
een breed publiek: meezingen mag bij
bekende melodieën! Het programma 
vindt plaats op 27 januari en begint 
om 14.00 uur. Er wordt een toegangs-
prijs gevraagd. In de pauze en na af-
loop zijn er tegen een bescheiden ver-
goeding drankjes en lekkere hapjes te
verkrijgen. Iedereen is van harte wel-
kom en neem gerust anderen mee!
Er is volop parkeergelegenheid en de
kerk is rolstoelvriendelijk. Meer we-
ten? www.verrassendgewoon.nl of: H.
Samberg (0575) 442891.

Podium Boak presenteert 
theatervoorstelling in Baak
Baak - Op zondagmiddag 27 ja-
nuari treedt: ‘Theatergezelschap 
Verrassend Gewoon’ op in Baak, 
in de St. Martinuskerk met het 
programma ‘De man in de Wol-
ken’.

Meubels, kleding, schoenen, sport-
artikelen, tuinsets, enzovoort, enzo-
voort. Het is allemaal te koop met
kortingen die op kunnen lopen tot
negentig procent. 
Tevens is er een rommelmarkt met
tweedehands spulletjes en zoals dat 
hoort bij een gezellige markt, zijn er
een lekker hapje en drankje te krij-
gen. Een DJ en het rad van fortuin
maken de sfeer compleet.
Voor meer info: zie de advertentie el-
ders in deze krant.

Tweedaagse Zwarte Markt 
in Hengelo

Hengelo - Voor een bezoekje aan 
de Zwarte Markt hoef je niet he-
lemaal naar Beverwijk. Sporthal 
De Veldhoek aan de Varsselseweg 
55 is in het weekend van zaterdag 
26 en zondag 27 januari omgeto-
verd tot een bazaar vol kraam-
pjes waar werkelijk alles met flin-
ke kortingen te krijgen is. Daar 
wordt beide dagen tussen 11.00 
en 17.00 uur de eerste Hengelose 
Zwarte Markt gehouden.

ZWARTE 
MARKTZWARTE 
MARKT

ZATERDAG 26 
ZONDAG 27 JANUARI

WIN!WIN!
MOOIE 

PRIJZEN!
MOOIE 

PRIJZEN!

KORTINGEN 
      90%TOT
KORTINGEN 
      90%TOT

Tweedehands rommelmarkt, dames, heren, en kinderkleding, 
bankstellen, salontafels, eethoeken, matrassen, bedbodems, 
kussens, vleesstreekproducten, speelgoed, lego, drogisterijartikelen, 
dames, heren, sportkleding en sportschoenen, dames, heren 
kinderschoenen en laarzen, fietsen, electrische fietsen, 
scooters/bromfietsen, fietstassen, fietstellers, fiets- en regen-
kleding, bromfiets helmen, bromfietskleding, spijkerbroeken div. 
kleuren, bodywarmers, werkschoenen, jassen, kadoartikelen en 
diversen, tuinkussens, tuinsets. Knippen voor € 10,-!
Eten en drinken, DJ, rad van fortuin en nog veel meer!

11.00-17.00 UUR 
SPORTHAL DE VELDHOEK

PRESENTEERT:

(ENTREEBEWIJS IS TEVENS UW RAD VAN FORTUIN LOT)(ENTREEBEWIJS IS TEVENS UW RAD VAN FORTUIN LOT)Entree 1 euroEntree 1 euro

Varsselseweg 55, 7255 NR Veldhoek/Hengelo Gld.
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WINNENMETWEEVERS.NL
Mail en win!
Ieder jaar maakt u bij Winnen met Weevers weer kans op fantastische 
prijzen. Het thema van dit jaar: Achterhoekse streekproducten! Iedere 
maand wordt er een goed gevulde mand met heerlijke streekproducten 
verloot onder de deelnemers. 

Van Achterhoekse bodem
De Achterhoek is rijk aan (h)eerlijke streekproducten. Van lokale 
streekbiertjes tot heerlijke streekwijn, van boerenkaas en ijs tot typische 
Achterhoekse nâgelholt en zure zult. U kunt het zo gek niet bedenken. 
De producten worden ambachtelijk en/of traditioneel bereid en zijn 
uiteraard afkomstig van Achterhoekse bodem! Elke maand krijgt u op 
deze pagina meer informatie over een Achterhoekse streekproducent. 
Deze maand is dat Streekproducten Groothandel in Borculo.

Hoe werkt het?
Meedoen aan Winnen met Weevers en kans maken op de goed 
gevulde mand met heerlijke streekproducten? Dat kan! Ga naar 
www.winnenmetweevers.nl, klik op de button ‘E-mail en win’, vul uw 
gegevens in en u doet mee voor de desbetreffende maand. 
U kunt zo vaak meedoen als u wilt en maakt dus iedere maand opnieuw 
kans op deze fantastische prijs!

Gewonnen?
Aan het begin van elke nieuwe maand maakt Weevers Grafi media de 
winnaar bekend. Bent u de gelukkige winnaar? Dan nemen wij contact 
met u op om de heerlijk gevulde mand te overhandigen. Uiteraard wordt 
dit ook vermeld in onze weekbladen. 

WAT EEN HEERLIJKE MA(A)NDEN!

Vorden 
vorden@weevers.nl
(0575) 55 10 10

Groenlo 
groenlo@weevers.nl
(0544) 46 18 28

Lichtenvoorde
lichtenvoorde@weevers.nl
(0544) 37 13 23

Zelhem
zelhem@weevers.nl
(0314) 62 50 53 

Zutphen
zutphen@weevers.nl
(0575) 58 55 85

www.winnenmetweevers.nl

www.winnenmetweevers.nl





BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

WERKVOORBEREIDER TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1136613

Werkzaamheden
In deze functie werk je hiërarchisch onder de chef technische dienst. 
Je stelt o.a. de week- en revisieplanningen op voor de fabriek. Je 
bepaalt en werkt de meest effectieve en efficiënte werkmethode uit. 
Je geeft instructies aan monteurs en derden. Je verzorgt en verwerkt 
de technische documentatie. Je werkt actief mee aan het verder 
optimaliseren van de afdeling.

Functie eisen

JUNIOR MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VCP1130483

Werkzaamheden

vak van allround medewerker technische dienst te leren. Je wordt 
begeleid en opgeleid in het professioneel uitdragen van je taken en 

werkt zowel op het vlak van de werktuigbouwkunde als op het gebied 
van elektronica en besturingstechniek.

Functie eisen

R&D ENGINEER M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VIA1128896

Werkzaamheden
-

delmethoden waarmee, tot nu toe nog onmogelijke, verbindingen 
tot stand gebracht kunnen worden. In deze functie zal jij je volledig 

je een voortrekkersrol vervullen in de verdere ontwikkeling van de 
apparatuur, waarbij aspecten als materiaalkunde, stromingsleer en 
elektrische grootheden als diëlektrische materialen, hoge voltage 
en frequentie een belangrijke rol spelen. Daarnaast zal je de werking 
van de apparatuur moeten bepalen met behulp van testmethoden op 
materialen. De hiervoor noodzakelijke onderzoekstrajecten moeten 
worden opgezet. Je hebt regelmatig contact en overleg met externe 
partners binnen de hightech industrie waarmee in dit ontwikkel-
proces wordt samengewerkt. De functie geeft je de mogelijkheid te 
werken in een hightech omgeving aan technologie van de toekomst.

Functie eisen

geschrift.

ELEKTRO & MECHATRONICA ENGINEER M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VIA1128894

Werkzaamheden
-

tuigbouwkundig engineers aan het ontwerpen van machines en 
installaties. In deze afwisselende functie combineer je de rol van 
technisch specialist met de rol van coördinator en communicator. Je 
werkt tegelijkertijd aan meerdere innovatieve projecten, waarvoor je 

te maken krijgt, zijn motiontechniek, robotica, optica, highspeed, em-
bedded software, fijnmechanica en sensortechnologie. Je gaat mee 

e.e.a. naar een doordacht functioneel ontwerp. Je hebt contacten 

verzorg je de overdracht naar de werkplaats, beheer je tekeningen en 
documenten en ben je verantwoordelijk voor programmeren, testen 
en oplevering. In het hele proces fungeer je zowel intern als extern 

Functie eisen

-

-

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Zutphen zoeken wij een:

MONTEUR TREINEN M/V
fulltime – vacaturenr. VIO1128992

In deze mooie functie verricht je zowel elektrotechnisch als ook 
werktuigbouwkundig (periodiek) onderhoud, voer je inspecties uit 
en analyseer en verhelp je storingen en defecten aan reizigerstrei-
nen. Je analyseert en lost zelfstandig storingen op aan de treinen 
en verricht herstelwerkzaamheden. Daarnaast voer je eindcontroles 
uit op het onderhoud en geef je treinen technisch vrij voor inzet 
op de treindienst. Ook assisteer je de meewerkend voorman bij de 
uitvoering en bepaling van de doorlooptijd en het plan van aanpak 
met betrekking tot het onderhoud en revisie aan treinstellen. Tot 
slot stel je diagnoses en doe je verbetervoorstellen ten aanzien van 
storingen. Ook adviseer en ondersteun je machinisten bij vragen 
over technische aspecten van de trein. 

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een afgeronde MBO op-
leiding richting elektronica, elektrotechniek, werktuigbouwkunde of 
mechatronica. Je hebt minmaal 5 jaar ervaring met onderhoud van 
technische installaties. Je beschikt over kennis van - en ervaring 
met hydraulische en pneumatische systemen, verbrandingsmoto-
ren, PLC-besturingen en aandrijftechnieken. Je hebt elektrotechni-
sche kennis en kunt schema’s lezen. Je bent bereidheid om deel te 
nemen aan opleidingen.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier.
Telefoonnummer: 0575-555518 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

Bent u toe aan vervanging 
van radio, televisie, computer, 
wasmachine, koelkast of 
inbouwapparatuur......
Misschien wilt u wel gewoon 
eens iets anders.

Loop dan eens binnen bij:

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!

GLADHEIDBESTRIJDING
overal waar de overheid niet komt!

Bedrijfsterreinen, Parkeerplaatsen, Eigen wegen, enz.
Wij werken met professionele machines voor 

zoutstrooien en sneeuwschuiven.
Voor de veiligheid van U en Uw bezoekers

Voor informatie en prijsopgave:
Bosman Groenspecialist, Kervelseweg 23, 

7255 BE Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

IJssel
computerservice

*

*




