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Dat Kees Koolen de Dakar Rally in 
een truck zou afleggen was eigenlijk 
nooit zijn bedoeling. Het idee om alle 
categorieën te doen was ongewild af-
komstig van Jurgen v.d. Goorbergh. 
Bij de finish van de Dakar Rally in 
Lima, twee jaar geleden, toen Koolen 
en v.d. Goorbergh bij de derde poging 
uiteindelijk wisten te finishen met 
hun buggy’s, vroeg v.d. Goorbergh 
hard op of er ooit iemand in alle vier 
de klassen had meegedaan. Nog voor 
Jurgen was uitgesproken, besefte hij 
wat hij had aangericht. Kees Koolen 
wil wat nog nooit iemand had ge-
daan. Dat was voor Jurgen v.d. Goor-
bergh ook de belangrijkste reden 
om als navigator op de truck mee te 
gaan. “Ik kon dat niet weigeren”, zo 
sprak v.d. Goorbergh destijds.

Kees Koolen over het rijden in een 
truck: “In vergelijking met de andere 
drie categorieën is het rijden in een 
truck het gemakkelijkst. In ieder ge-
val fysiek. Je hebt er weinig van te lij-
den, je moet superfit zijn. Het is mij 
enorm meegevallen, terwijl het toch 
een zware Dakar was”. Toch waren 
er onderweg wel een paar problemen 
met de Ginaf truck: een kapotte tur-
bo, koelingproblemen, banden aflaat-
systeem kapot. De truck had net iets 
te weinig vermogen voor het zand, 
toch hebben Kees Koolen, Jurgen v.d. 
Goorberg en Gijs van Uden de rally 

uit kunnen rijden met dank aan het 
begeleidingsteam.

De mannen van het Maxxis Super B 
Team hebben tijdens de afgelopen 
Dakar Rally veel werk moeten verzet-
ten. Uiteraard waren de begeleiders 
zeer blij dat Kees Koolen erin was 
geslaagd om deze rally in een truck 
uit te rijden. Vordenaar Gerben Vrug-
gink, teammanager van het Maxxis 
Super B Team, was desondanks niet 
geheel tevreden. Gerben: “Ontzettend 

jammer dat Tim Coronel de rally niet 
heeft kunnen uitrijden. Tim reed in 
de eerste negen dagen een fantasti-
sche rally maar kreeg toen te maken 
met een kapotte versnellingsbak. Tim 
arriveerde die dag niet ‘s nachts om 
twee uur in het bivak, maar pas om 
zes uur ‘s morgens. Een paar uur la-
ter, om half negen, stond het vertrek 
voor de tiende etappe alweer op het 
programma. 
Wij hebben met z’n allen keihard ge-
werkt om te proberen Tim in de race 

te houden. Balen dat het niet is ge-
lukt”, aldus Gerben Vruggink.

Momenteel is de Vordenaar alweer 
druk bezig met het uitwerken van 
ideeën voor volgend jaar. Gerben: “Ik 
heb goede hoop dat het Maxxis Super 
B Team dan met vier quads in Argen-
tinië aan de start zal verschijnen. Ik 
denk dat Kees Koolen (op dit moment 
niet bereikbaar vanwege zakelijke 
verplichtingen in het buitenland) dan 
ook weer van de partij is. Waarschijn-

lijk in een auto of een quad, in elk 
geval niet in een truck.” 
Er was in Zuid Amerika nog een Vor-
denaar van de partij: Niels Beck, mon-
teur van het Maxxis Team. Niels reed
tijdens de Dakar Rally in de Ginaf 
Servicewagen . Niels: “Een prachtige
rally. We moesten flink aan de bak,
soms tot diep in de nacht gewerkt. De
Rally is goed verlopen. Lekker weer-
tje in Zuid-Amerika. Ik vind het nu
wel koud in Nederland”, zo zegt hij 
lachend. De komende weken gaat
hij eerst genieten van een vakantie
en dan weer aan het werk met de
verwachting dat hij in 2015 aan zijn
vierde Dakar Rally zal beginnen.

Eerste coureur die in vier disciplines de finish haalde

Superprestatie Kees Koolen in Dakar Rally
Vorden - De champagnekurken 
gingen in Zuid-Amerika met een 
geweldige explosie van vreugde 
van de fles. Vordenaar Kees Kool-
en had net de finish gepasseerd 
en was daarmee de allereerste 
coureur in de wereld ooit, die dat 
in vier disciplines was gelukt. In 
2009 op de motor, in 2012 in een 
buggy, in 2013 in een quad en in 
2014 in een truck.

Vlnr: Gijs van Uden, Jurgen v.d. Goorberg en Kees Koolen

Samen gaan ze dan wat ondernemen. 
Dit keer hadden de pedagogisch me-
dewerkers van het kinderdagverblijf 
voor een dansactiviteit gezorgd. Op 
basisschool het Hoge, waar het kin-
derdagverblijf ook is gehuisvest, 

worden er elke woensdagmiddag 
‘beweegwijs activiteiten’ georgani-
seerd. Het leek de mensen van het 
kinderdagverblijf leuk om ook met 
de ouderen te bewegen en dus zorgde 
Janniek met de kinderen voor liedjes 

waarop gedanst kon worden. Als de 
kinderen dan enthousiast mee doen, 
kunnen ook de bewoners niet achter 
blijven. Ook zij maken dan met hun 
armen een grote bek van de krokodil 
of zwaaien, net als de kinderen, met 
armen of hun benen als we het af-
scheidsliedje zingen.

“Vooralsnog hebben we met el-
kaar afgesproken om een keer in de 
maand te gaan, maar als het weder-
zijds goed bevalt en zowel de kinde-
ren als de bewoners van de Wheme 
vinden het gezellig als we op bezoek 
komen, gaan we bekijken of we onze 
uitstapjes kunnen uitbreiden.”

De peuters van Avonturijn hebben in 
elk geval een gezellige ochtend gehad 
en aan de gezichten van de bewoners 
van de Wheme te zien hebben ook zij 
genoten van de aanwezigheid van de 
kinderen.

Peuters en ouderen zingen, klappen en 
dansen er op los
Vorden - In samenwerking met de activiteitenbegeleiders van de Whe-
me heeft Kinderopvang Avonturijn een peuter- en ouderenproject 
opgezet. Afgelopen woensdag 22 januari zaten de bewoners, gezellig 
zittend in een grote kring, al te wachten op de komst van de kinderen.

Bij de Plus parkeert u voor de deur!

Hand-perssinaasappelen
Kist 5 kg

3.99
5.99

Geldig t/m 1 febr.
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WASMACHINE TE KOOP

...

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
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Dagmenu’s 29 januari t/m 4 februari

Dagmenu om mee te nemen € 7,75. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 9,00. Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.)
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 
uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 29 januari
Uiensoep met kaas crouton / Hutspot met hachee en zuur-
garnituur

Donderdag 30 januari
Duitse biefstuk met gebakken uien, aardappelen en rauwkost-
salade / Vlaflip met slagroom

Vrijdag  31 januari
Tomatensoep / Zalmfilet met dillesaus, frieten en groente

Zaterdag 1 februari (alleen afhalen / bezorgen)
Kipsaté met champignonsaus, aardappelen, groente en rauw-
kostsalade / IJs met slagroom

Maandag 3 februari
Gesloten

Dinsdag 4 februari
Wiener schnitzel met 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

Interesse in een moestuincur-

sus voor de biologische teelt-

wijze? Kijk dan voor data en

programma op www.bdpluk-

tuin.nl  Informatie nodig: Jan

Weijsenfeld tel. 06-34660558

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Loods te huur in Vorden.voor

bedrijfsvoering of

opslag.200m2.Vanaf 25 euro

m2 info 06-20915727

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29
Mob. (06) 18642578

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

Alleen op afspraak.

TE HUUR per 1 febr. vrij-

staand woonhuis (tijdelijk)

te WICHMOND alles begane

grond 170 m² intree, hal,

gang, 2 sl.kamers, badkamer,

berging, woonkamer 41,5 m²

keuken 27,5 m², vlizotrap naar

bergzolder. inl. 06-21580650.

Op dinsdag 04 februari is de

jaarvergadering van

hengelsportvereniging de

snoekbaars. Aanvang:

20.00 uur in het dorpscentrum

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

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

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

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

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

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

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

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

19.30 uur.

Tandarts 
Zaterdag 1 en zondag 2 februari, F.A. Kuijl, Lochem Tel. (0573) 

25 16 84. Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-

apparaat.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

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

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

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

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

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

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

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

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

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

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

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

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

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

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

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

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

Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

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

of (06) 22 92 96 30.

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

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

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

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 2 februari gezamelijke dienst in de Gereformeerde kerk 
10.00 uur: ds. J. Kool

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 februari gezamelijke dienst in de Gereformeerde kerk 
10.00 uur: ds. J. Kool

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 2 februari, 10.00 uur, hr. J. Boon

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 1 februari 18.30 uur Eucharistieviering pastoor F. Ho-
genelst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 1 februari 17.00 uur Eucharistieviering, pastoor F. Hoge-
nelst. Zondag 2 februari 10.00 uur Woorddienst.

Weekenddiensten

Te huur ruim boerderij-

appartement inl. 0575-551754

WILT U FRANS LEREN ?

conversatie afgewisseld met

grammatica. alle niveau`s. TF

06 50293928 OF

ERIETMAN@LIJBRANDT.NL

Cursus 'Verandering & Groei'

op 1, 15 en 29 maart a.s. in

hotel Ruimzicht, Zeddam. T.

0 3 1 4 - 3 8 1 0 8 4 ;

w w w. s i o ma r iama j o o r. n l

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

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



Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Toneeluitvoering
De Toneelgroep Vierakker-Wichmond

brengt op de planken een blijspel in 3 bedrijven,

“Mijn man is weer naar zee”
Geschreven door Wilfried Wroost

Vertaald door Gerard van Dijk

vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari,
aanvang 20.00 uur.

zondagmiddag 2 februari aanvang 14.00 uur
vrijdag 7 en zaterdag 8 februari,

aanvang 20.00 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!!

Sinds 1998 uw bedrijf voor autobanden.

Ook uw bedrijf voor reparatie,
onderhoud en APK van uw auto.

BIJ EEN KLEINE OF GROTE BEURT DE 
APK-KEURING GRATIS!!!

(normaal benzine € 29,95, diesel € 50,-)

Bedrijvenweg 5
7251 KX Vorden
Tel. 0575-553656

WWW.BBA-VORDEN.NL

Graag nodigen wij u uit om met ons het glas te 
komen heffen op ons 50-jarig huwelijk.

U bent van harte welkom op 31 januari 2014 van 
15.00 tot 17.00 uur, in ‘Hotel Restaurant Leemreis’
Spalstraat 40, 7255 AD Hengelo (Gld).

Henk en Fien Biezeman
Berkenlaan 67, 
7255 XE Hengelo (Gld)

Peter
40 jaar

De maanden januari en februari

Daar word je vrolijk van!

10% op alle
uitnodigingen

Lisa 6 jaar!

UITNODIG ING
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfsentrecote

met GRATIS bearnaisesaus

SPECIAL

Italiaanse biefstukrol

100 gram 195

VLEESWARENKOOPJE

150 g filet + 100 g vleessalade

samen 295

KEURSLAGERKOOPJE

Sudderlapjes

4 stuks 695

MAALTIJDIDEE

gebraden
Gehaktbal

per stuk 185
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax 0575-55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

- Badkamers inclusief installatie voor bodemprijzen -

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

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

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

WWW.BADKAMERKNALLERS.NL

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

3 COMPLETE BADKAMERS 
VOOR EEN

VASTE LAGE 
PRIJS!

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

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

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

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

€11.295,-€8.975,-€6.950,-

BADKAMERKNALLERS
is onderdeel van

GOTINK INSTALLATIE

“De Heer is mijn Herder”

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons 
heeft betekend, is geheel onverwachts in zijn eigen 
vertrouwde omgeving overleden mijn beste zwager, 
onze oom en onze vriend

MARTINUS MEMELINK
sinds 11 maart 2013 weduwnaar van

Catharina Johanna Willemina Steege

* Wichmond,  † Wichmond, 
23 mei 1923 20 januari 2014

 Wichmond: Bennie Steege

 Eerbeek: Henk en Clara Uenk

 Vorden: Annie Uenk

 Wichmond: Dika en Ap Maalderink

Lindeselaak 26
7234 TB  Wichmond

Onze bijzondere dank gaat uit naar Dr. Albers, 
Dr. Tanis en de medewerkers van Sensire  

voor de goede verzorging.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op 
vrijdag 24 januari te Wichmond plaatsgevonden.

Matthijs
18 januari 2014

Dolgelukkig, trots en blij

schuiven wij een stoeltje bij!

Nick en Susan van der Zouw

Jasper

Insulindelaan 13, 7251 EJ Vorden



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

 

  

 

 
 Shoarmavlees 

500 gram:  

 
 Schnitte, div. 

soorten per blister 410 gr 

 
 Stokbrood wit Per 

stuk 400 gram 

 
 Fuitsalade op sap 

vers gesneden per emmer 
480 ml 

Geldig in week  Maandag 27 Jan.t/m Zat. 1 Feb.

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

Eland | Hengelo (Gld) | Raadhuisstraat 53 | T: 0575 46 37 77

3.33 2.00

™4.99

3.99
™0.99

0.79

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.
Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

GESNEDEN GROENTE KOOPJE!!!!!!
DEZE WEEK OP ALLE SOORTEN GESNEDEN GROENTEN

2 + 1 GRATIS
Ze zijn er weer!!! 
Bloedsinaasappelen  kilo € 1.99
TOPKWALITEIT!!!!!!!
Super mooie  Bloemkool per stuk € 1.49
MAALTIJD KOOPJE!!!!!!!
Huisgemaakte stamppotten
keuze uit diverse soorten + keuze uit diverse soorten vlees 
garnituren + GRATIS oma’s appelcompôte 

voor 2 personen € 9.98
Diverse soorten Ambachtelijk bereide soepen

deze week 2 grote bekers naar keuze € 9.98

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 4 februari 2014
(aanbiedingen zijn ook voor 1 persoon mogelijk)

UW BOEKHOUDING ONLINE ZELF VERWERKENUW BOEKHOUDING ZELF ONLINE VERWERKEN
ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR 

VIA HET DOOR ONS
GRATIS

VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA.
BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN.

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 1b, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

VOETBALVERENIGING  
RUURLO
Wij zijn op zoek naar een 

VERZORGER (M/V)

-

-
-

(bromfiets)Rijbewijs A M

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl



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

De voorzitter opende met de over-
denking ‘Hoop voor de Toekomst’ en 
ging voor in gebed. Uit het ‘laatste’ 
jaarverslag van Jan Olthaar, bleek dat 
het ledental dalende is, dit als gevolg 
van het overlijden van een aantal 
personen. De PCOB telt thans 184 
leden. Olthaar riep de aanwezigen 
op tot actieve ledenwerving. Verder 
werden de nieuwe penningmeester 
Henk Reerink en de nieuwe secreta-
ris Egbert Markerink benoemd. Het 
jaarverslag van de penningmeester 
gaf voor 2013 een nadelig saldo te 
zien. Dit als gevolg van het jubileum. 
De contributie werd met 50 eurocent 
per lid verhoogd. 
Hierna was het woord aan Gerard 
Wesselink, die als pas afgestudeerd 
VOA-er (Vrijwillig Ouderen Adviseur) 
een toelichting gaf op zijn werkzaam-
heden. Hij kan de leden bijstaan bij 
de veelheid aan regelgeving en con-
tacten leggen met diverse instanties. 
Zo staat hij in nauw contact met de 
beroeps ouderenadviseur van Wel-
zijn Vorden, Wilma Berns. 
Vervolgens herdacht voorzitter Fred 
Midden de 14 overleden leden. Hier-
na richtte hoofdbestuurslid Geeske 
Telgen het woord tot scheidend be-
stuurslid Jan Olthaar. Zij somde de 

vele functies op die Jan bij de PCOB 
heeft vervuld, zowel in het gewest als 
bij de afdeling Vorden. Reden hem 
te benoemen tot erelid van de PCOB 
afdeling Vorden. Zij overhandigde 
hem de bijbehorende oorkonde en de 
zilveren PCOB-speld. Fred Midden be-
dankte Jan namens de afdeling voor 
zijn inzet van ruim 13 jaar en bood 
hem een attentie aan. Echtgenote 
Hermien Olthaar ontving een boeket 
bloemen voor de wijze waarop zij 
haar man in al die jaren terzijde heeft 
bijgestaan.
Geeske Telgen bracht de aanwezigen 
op de hoogte van de ‘donkere wol-
ken’, waarmee het hoofdbestuur te 
maken heeft. Dit als gevolg van de 
verdwijning van de overheidssubsidie 
en de daaruit voortvloeiende ontsla-
gen op het hoofdkantoor te Zwolle. 
Na de pauze hield Arie Hofstede uit 
Bathmen humoristische voordrach-
ten in het Veluws dialect ofwel in de 
Nedersaksische taal, veelal in dicht-
vorm. De meest kenmerkende was 
wel dat wanneer iemand met de VUT 
of pensioen gaat en dan in feite niets 
meer te doen heeft, hij/zij daarna 
drukker wordt dan voordien. Tot slot 
van de bijeenkomst genoten de aan-
wezigen van een heerlijke koffietafel.

Jan Olthaar erelid PCOB

Vorden - De PCOB afdeling Vorden hield donderdagmiddag in de Soos 
(Dorpscentrum) te Vorden haar jaarvergadering. Voorzitter Fred Mid-
den heette de vele belangstellenden welkom, waaronder de inleider 
Arie Hofstede uit Bathmen, alsmede hoofdbestuurslid Geeske Telgen 
uit Lunteren . De laatste was aanwezig in verband met het afscheid 
van Jan Olthaar.

Geeske Telgen (rechts) feliciteert het echtpaar Olthaar

Henk Arfman namens de organisa-
tie: “Deze personen waren in groe-
pen van tien opgesplitst, die elk een 
traject van tien kilometer inspecteer-
den. Er moesten veel nieuwe pijlen 
worden aangebracht. Door de wind 
en de stevige regenbuien van de af-
gelopen nacht, waren er veel pijlen 
weggewaaid”, zo vertelde hij. Er gin-
gen ruim 700 deelnemers van start. 
Het merendeel (ca. 500) koos voor de 
grootste afstand: 45 kilometer. De 
rest koos voor de 30 kilometer. De 

start was bij het complex van de voet-
balvereniging Vorden aan de Oude 
Zutphenseweg.
Van daaruit gingen de deelnemers
via het ‘t Medler, De Wiersse naar 
Ruurlo en vervolgens via ‘t Zelle en
Linde weer terug naar Vorden. Bij de
familie Mombarg in het buurtschap
Linde was een controlepost. Henk
Arfman: “Hier kregen de rijders war-
me bouillon e.d. In no- time waren
ook de honderden broodjes, gehakt-
balletjes en musli-repen verorberd.”
Bij terugkomst op het sportcom-
plex waar de fietsen konden worden
schoon gespoten, waren de velrijders
tevreden over de rit: Door de regen 
wel zwaar en modderig, echter het
zonnetje maakte alles goed, zo wa-
ren de reacties. Henk Arfman: “De
veldrit is zeer succesvol verlopen, er
is onderweg slechts één deelnemer
vanwege materiaalpech uitgevallen”.

Kastelenveldrit trok ruim 
700 deelnemers
Vorden - Het was voor de orga-
nisatie (VRTC De Achtkastelen-
rijders) zondagmorgen al vroeg 
dag. Alvorens de eerste deelne-
mers om half negen aan de Kas-
telenveldrit begonnen, waren al 
circa 40 vrijwilligers van de club 
in touw geweest om het parcours 
te verkennen.

Overige renners van RTV Vierakker-
Wichmond die zich geplaatst heb-
ben in het eindklassement: Dames: 
17e plaats Gretha Klein Brinke. Jeugd 
3: 22e plaats Renze Makkink. Junio-
ren: 6e plaats Koen Jansen. Masters 

40+:18e plaats Jan Weevers, 38e 
plaats Martin Weijers en 41e plaats 
Eddy Heuvelink. Master 50+ 29e 
plaats Rudy Peters.
Ondertussen worden de dagen weer 
langer en is een aantal renners al 

weer fanatiek aan het trainen voor 
het komende wegseizoen. Rens te 
Stroet uit Keijenborg, rijdend voor Jo
Piels Cyclingteam en ook voor RTV
Vierakker-Wichmond heeft onlangs
de trainingsrit in Oss gewonnen voor
twee van zijn clubgenoten en is dus
nu al goed in vorm. 
Aanstaande zondag 2 februari vindt
in Hoogerheide het wereldkampioen-
schap veldrijden plaats. Onder de 
deelnemers onder meer Vordenaar
Thijs van Amerongen, die hoopt op
een goede eindklassering. Vorig jaar
werd Thijs tijdens de WK in Amerika
eervol negende.

Derde plaats renners RTV Vierakker- 
Wichmond
Vorden - Vanaf oktober werd er in de regio elk weekend een wieler-
cross-wedstrijd georganiseerd, een zogenaamde GOW-wedstrijd. Van 
het hele winterseizoen 2013-2014 worden alle punten die behaald zijn 
in wedstrijden uiteindelijk samengesteld tot een eindklassement. Zon-
dag 26 januari was de laatste wedstrijd welke werd verreden in Aalten. 
Na afloop kon het eindklassement worden opgemaakt en zowel Peter 
Makkink (Masters 40+) als Erik Bouwmeester (Masters 50+) van RTV 
Vierakker- Wichmond eindigden op een derde plaats in hun klasse-
ment.

Het hoogtepunt van de avond is de 
bekendmaking van de sportman/ 
sportvrouw en de jeugdsportman/
vrouw van het jaar. Verder zullen 
deze avond de diverse clubkampi-
oenen en de Nederlandse kampioe-
nen worden gehuldigd. Aanvang 
20.00 uur.

Feestavond De 
Graafschaprijders
Vorden - De Vordense auto- en 
motorclub De Graafschaprij-
ders houdt op zaterdag 1 fe-
bruari in zaal De Herberg de 
jaarlijkse feestavond.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

De open dagen zijn bedoeld voor leer-
lingen die overwegen voor bouwtech-
niek te kiezen. Welke vooropleiding 
ze hebben gevolgd is niet van belang. 
Iedereen -van vmbo tot havo- kan 
terecht. Dat geldt ook voor zij-instro-
mers en vakvreemden.
Het open huis geeft een goed beeld 
hoe het opleidingsbedrijf er in bedrijf 
uitziet. Tijdens de openstelling wordt 
er gewoon gewerkt en lesgegeven. Be-
zoekers krijgen in de werkplaats en 
de leslokalen een prima indruk hoe 
het er normaal aan toe gaat. Na de 
ontvangst krijgen belangstellenden 
een rondleiding van een leerling. Zo 

worden ze wegwijs gemaakt en is het 
mogelijk om gerichte vragen te stel-
len. 
De organisatie werkt vanuit de 
hoofdvestiging in Doetinchem en de 
nevenvestiging in Borculo voor de 
gehele Achterhoek en Liemers. Het 
bedrijf biedt in samenwerking met 
het Graafschapcollege opleidingen 
in de bouw (timmeren, metselen, 
voegen, tegelzetten). Op de locatie 
in Doetinchem zitten tevens OBD-
Timmerindustrie en OBD-Meubel- & 
Interieurbouw die de opleidingen 
voor de  timmerindustrie en meubel- 
en interieurbouw aanbieden. Gezien 

de positieve vooruitzichten kan het
opleidingsbedrijf voor het komende 
schooljaar ongeveer zestig nieuwe
leerlingen gebruiken. De bouw-,
meubel- en timmerindustrie is dyna-
misch, uitdagend en minder zwaar
en vies dan velen denken. De sector
heeft een sterk innovatief karakter.
Vernieuwing zie je terug in de oplei-
dingen. Daarbij wordt samenwerking
gezocht met de installatiesector, me-
taal- en schildersbranche.

De markt voor renovatie, onderhoud
en duurzaam bouwen vraagt all-
round krachten maar ook gespecia-
liseerde medewerkers. Daar speelt
Bouwmensen Gelderland Oost op in
met een gericht aanbod van opleidin-
gen en cursussen. 

Meer info: 
www.bouwmensen-gelderlandoost.nl

Op 6 en 7 februari tussen 14.00 en 18.00 uur

Open huis Bouwmensen 
Gelderland Oost
Doetinchem - Er dreigt een tekort aan vakmensen in de bouw. Voor 
leerlingen met gevoel voor techniek biedt dat toekomstperspectief. 
Met een gedegen beroepsopleiding heb je grote kans op een mooie 
baan. Jongeren kunnen zich laten informeren tijdens het open huis 
bij Bouwmensen Gelderland Oost. Op donderdag 6 en vrijdag 7 febru-
ari tussen 14.00 en 18.00 uur zijn ze - samen met hun ouders - van 
harte welkom bij de vestigingen in Doetinchem en Borculo.

Tijdens deze samenkomst, die om 
16.00 uur begint, zal Gijsbert Tomas-

sen uit Ermelo spreken over het the-
ma: ‘Leven in verwachting’. 
Het Christelijk Koor Testify Aalten 
zal medewerking verlenen.
De toegang is gratis en na afloop is 
er koffie.   
Voor meer info: tel.  0314-622878 of 
www.stichtingdeopdracht.nl       

Zie ook advertentie elders in dit blad

Zang- en 
 ontmoetingsdienst
Zelhem - Stichting De Opdracht 
houdt op zondagmiddag 2 febru-
ari een zang- en ontmoetings-
dienst in Zelhem. Dit zal plaats-
vinden in Cultureel centrum De 
Brink aan het Stationsplein 12 
(ingang via de parkeerplaats aan 
de achterzijde).

“We bespreken dan de actuele ge-
meentepolitiek aan de hand van de 
raadsagenda. Daarnaast kan elke 
aanwezige eigen punten naar voren 
brengen. D66 heeft gemerkt dat er 
onder de mensen veel leeft op het 

gebied van politieke zaken in de ge-
meente. Dat geldt zeker in deze tijd 
van crisis en bezuinigingen.” 
De fractie wil hierover graag met in-
woners van Bronckhorst van gedach-
ten wisselen.

D66 vergadert in Halle
Halle - De gemeenteraadsfractie van D66 houdt regelmatig openbare 
fractievergaderingen op wisselende locaties in de gemeente Bronck-
horst. Op maandag 3 februari komen we naar Halle. Belangstellen-
den zijn vanaf 19.30 uur welkom in Dorpshuis ‘De Korenaar’ aan de 
Dorpsstraat 85.



                       Pitloze DRUIVEN kilo € 2,50
Florida dubbel rood GRAPEFRUIT 16 stuks € 5,00
Heerlijke zoete CLEMENTINE’S 30 stuks € 5.00
Hagelwitte BLOEMKOOL per stuk € 1,50
Pracht WITLOF kilo € 0.98

Aanbiedingen geldig op vrijdag 31 januari

Schouderkarbonade
 per 500 gram € 3,25
Bretonse rol per stuk à ± 250 gram € 2,95
Panklaar - ± 18 minuten rustig bakken

Hele dikke varkensribben per 500 gram € 2,75

BAKKERIJ ’T STOEPJE
KWALITEIT EN ONDERSCHEID 

DE WARMSTE BAKKER OP UW MARKT

ALLE SOORTEN BROOD 
(M.U.V. BROOD VAN TOEN) 3 STUKS 4.80

HARDE DUITSE BROODJES
(OOK MET SESAM OF MAANZAAD)

10 STUKS 2.50

KRUIDKOEK NU 2.25

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

WINTERBANDEN
TEGEN 

SCHERPE PRIJZEN

GRATIS
wintercheck

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

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

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

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo. Telefoon (0573) 45 14 38

UITVERKOOP

70% 
KORTING*
* uitgezonderd nieuwe- en basiscollectie

“We proberen de automobilisten 
rondom Vorden al jaren te ontzor-
gen. Onze slogan is niet voor niets 
‘Wij houden u mobiel’. Vanaf nu 
dus ook met aanhangerverhuur ”, 
vertelt directeur Jan Groot Jebbink 
over de unieke service voor Vorden 
en omstreken.

Twee manieren
Huren van een aanhanger is een 
koud kunstje en is mogelijk op 
twee manieren: aan de balie van 
het tankstation of via de website 
www.paknbak.nl. Dit geeft u de 
vrijheid om op elk moment van de 
dag een aanhanger reserveren. Dus 
ook buiten de openingstijden van 
het tankstation. Op het aanhan-
gerplein van Shell Groot Jebbink 
staan drie aanhangers voor u klaar. 
Eén open exemplaar en twee met 
huif. Dankzij de een afmeting van 
250x130 cm en 500 kg laadvermo-
gen is vrijwel elke vracht te vervoe-
ren. De versie met huif beschermt 
uw kostbare spullen tegen regen, 
wind en vuil, en brengt bovendien 
veel laadruimte in de hoogte. 

30 euro per dag
Deze ongeremde aanhanger kunt 
u veilig rijden met rijbewijs B. Om
de prijs hoeft u het zeker niet te la-
ten met een dagtarief van 30 euro
(open versie) of 35 euro (met huif).
Drie uur op pad met onze aanhan-
ger is nog gunstiger: 23 of 28 euro
(open/met huif). “Breng je de aan-
hanger binnen drie uur weer, dan
krijg je geld terug”, benadrukt Jan
Groot Jebbink.

Dezelfde waarden
De keuze voor samenwerking met
Pak ‘n Bak werd gemaakt na uitge-
breid vergelijk. Pak ‘n Bak beschikt
over het Bovag-keurmerk, waar-
mee de kwaliteit en veiligheid is 
gewaarborgd, streeft naar de beste
prijs-kwaliteitverhouding en onder-
neemt maatschappelijk betrokken.
“Dezelfde normen en waarden han-
teren wij al ruim 50 jaar bij Autobe-
drijf Groot Jebbink en Shell Groot 
Jebbink.”
De maatschappelijke betrokken-
heid van Pak ‘n Bak komt onder-
meer tot uiting doordat Pak ‘n Bak
een percentage van de verhuurop-
brengst beschikbaar stelt aan KWF
kankerbestrijding. Wanneer u een 
aanhanger huurt bij Shell Groot
Jebbink draagt u dus automatisch 
bij aan het onderzoek tegen kan-
ker.

- Advertorial -

Aanhanger nodig in Vorden? 
Pak een bak!
Vorden - Wie in Vorden en omgeving een aanhanger nodig heeft, 
kan per direct terecht bij Shell Groot Jebbink. Bij het tankstation 
aan de Rondweg 2 huurt u nu snel en goedkoop de aanhanger die 
past bij uw klus.

Vorige week maandagavond 
kwamen de eerste twintig 
personen,die zich hadden 
aangemeld, in het Kulturhus 
bijeen, waar Jelle Hoogeveen 
en Ronald Broek, namens de 
Stichting Hartreanimatie Zut-

phen & Omstreken, de cursus 
gaven. De cursisten moesten 
flink “ aan de bak” , behalve 
de theorielessen moest er met 
behulp van poppen praktijk 
gericht geoefend worden.

Gratis beginnerscursus 
hartreanimatie en AED
Vorden - Tijdens de feestelijke opening van het Kulturhus 
Het Dorpscentrum, bood de Stichting Welzijn Vorden aan 
80 belangstellenden een gratis beginnerscursus hartreani-
matie en AED aan. De cursisten werden verdeeld over vier 
avonden.



Deze avond staat Cancionero de Upp-
sala op het programma, een liedboek 
uit de Spaanse Renaissance. Gloedvol 
gezongen door mezzosopraan Luci-
ana Cueto. Begeleid door de fluwelen 
klanken van oude snaarinstrumen-
ten als de vihuela de arco, vihuela 
de mano, renaissance-gitaar en harp. 
Música Temprana is gespecialiseerd 
in oude en barokmuziek uit Spanje 
én Latijns-Amerika. Opgericht en 
onder leiding van de Argentijns-Ne-
derlandse musicus Adrián Rodríguez 
Van der Spoel.

Música Temprana is van oorsprong 
gericht op het ontsluiten van barok-

muziek uit Latijns-Amerika. Muziek 
uit deze contreien, die het ensemble 
vaak zelf opdiept uit de archieven, 
kathedralen en Jezuïetenmissies van 
Latijns-Amerika, vormt een belang-

rijk deel van het repertoire van dit 
ensemble. 
Meld je vooraf aan via de ledenser-
vice, tel. (035) 655 99 11, of via na-
tuurmonumenten.nl/activiteiten.

Música Temprana in kasteel 
Hackfort
Vorden - Zaterdag 1 februari om 
20.00 uur is er een Avondconcert 
met muziek uit de Spaanse Re-
naissance in de Westerholtzaal 
van kasteel Hackfort in Vorden. 
Tijdloze muziek, uitgevoerd door 
het internationaal bekende en-
semble Música Temprana.

Música Temprana – Caroline Martinot

Op deze avond wordt het sfeervolle 
eetcafé omgetoverd tot een prachtig 
danscafé. Vanaf 22.00 uur kan ieder-
een swingen op muziek uit de jaren 
’70, ’80 en ’90 samen met Party Para-
dise dj Jurgen & dj Patrick. Zij draaien 
de hele avond lekkere muziek plaat-
jes uit die tijd. 
De avond is bedoeld voor jong en oud. 
Je kunt je verzoeknummers gewoon 

indienen en dus zelf je dansavond po-
sitief beïnvloeden. De vorige avonden
waren mooie mixen van knallende
discoclassics, stevige rockmuziek, 
mooie ballads; alles en iedereen komt
aan bod. Rustig aan de kant van de 
dansvloer genieten mag natuurlijk
ook. Deze derde swingavond is op
zaterdag 1 februari. De entree is ook
deze avond gratis.

‘De Slof swingt’
Vorden - Het swingen in De Slof in Vorden bevalt menig muziek- en
dansliefhebber goed! Na twee succesvolle avonden houdt het eetcafé
De Slof aanstaande zaterdag 1 februari alweer een ‘De Slof swingt’.

Vanaf 20.00, zullen zang- en gitaar-
leerlingen hun kunsten vertonen en 
worden begeleid door Frank de Haan 
op gitaar en Maartje Epema op viool 
en zang, afgewisseld door Popkoor 
Venhorst die een aantal popklassie-
kers zal laten horen!
Iedereen die van muziek houdt, is 
van harte welkom! De avond is niet 
alleen bedoeld voor vrienden en fami-
lieleden van de leerlingen maar ook 
voor belangstellenden die bijvoor-

beeld overwegen om in de toekomst 
zang- en of gitaarles te gaan nemen 
of willen komen zingen bij een pop-
koor.
Zangdocente Maartje Epema (39) stu-
deerde af aan de Popacademie in En-
schede. Ze besloot haar eigen Muziek-
boerderij op te richten. Inmiddels is 
de Zangschool uitgebreid met gitaar-
lessen van gitarist Frank de Haan 
voor zowel gitaristen als zangers 
die zichzelf willen leren begeleiden! 

Sinds afgelopen oktober is Maartje 
met haar popkoren verhuisd naar ba-
sisschool “Het Hoge” te Vorden.
Maartje Epema en Frank de Haan 
wonen samen met hun kinderen op 
de boerderij waar iedereen wekelijks 
komt om hun zang- en/of gitaarles te 
volgen. Door middel van het concert 
in de Lindese molen willen wij onze 
leerlingen de kans geven om podi-
umervaring op te doen maar ook om 
zichzelf aan het publiek te presen-
teren. Het wordt een ongedwongen 
avond met heel afwisselende optre-
dens, van jazz tot echte rock.

Meer info:
www.muziekopvenhorst.nl

Zang- en Gitaarleerlingen met alle Popkoren 

Nieuwjaarsconcert in de Lindese Molen
Vorden - De zang- en gitaarleerlingen en alle popkoren van “Muziek op 
Venhorst” geven samen een nieuwjaarsconcert. Vanaf 19.00 uur zul-
len eerst het kinder- en Jeugdpopkoor en daarna de Tienervocalgroup 
hun songs laten horen. Menig jong talent krijgt hier de kans een solo 
te zingen.

Die avond wordt er stilgestaan bij 
de vraag of we ons gedragen voelen 
door God, met name in moeilijke 
tijden. Hoe is dat voor jou, ervaar jíj 

dat je juist dan gedragen wordt door
Hem? Of vraag je je af waar Hij is,
zoals in het gedicht ‘Voetstappen in
het zand’. Ook is er gebed, zang en
enkele bijbelteksten.
Na afloop is er koffie voor wie gezel-
lig na wil praten of behoefte heeft
aan ’n serieus gesprek. Iedereen is 
hartelijk welkom!

Ont-Moeten 2 februari a.s.

Gedragen door God?
Vorden - Zondag 2 februari a.s. 
om 19.00 uur: Ont-Moeten in het 
‘Achterhuus’ Zutphenseweg 13 te 
Vorden.

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

Mijn man is er niet… hij is naar zee! 
Maar helaas, na een paar dagen staat 
in de krant dat de boot met man en 
muis is vergaan. De vaste klanten zijn 

er als de kippen bij want de jonge we-
duwe is een begeerlijk hapje. Onder 
haar vaste klantenkring telt zij twee 
zeer trouwlustige heren op leeftijd. 
Ook de schoonfamilie is er als de 
kippen bij. Echter niet met fraaie be-
doelingen …De uitvoeringen vinden 
op vier avonden plaats: vrijdag 31 ja-

nuari, zaterdag 1 februari, vrijdag 7 
februari en zaterdag 8 februari. Net 
als vorig jaar vindt er een matinee 
plaats en wel op de zondagmiddag 2 
februari. 

Meer info: 
www.toneelvierakkerwichmond.nl

Toneelgroep Vierakker-Wichmond

‘Mijn man is weer naar zee’
Vierakker - Toneelgroep Vierak-
ker-Wichmond, is alweer druk 
aan het repeteren voor het stuk 
dat eind januari, begin februari 
in het Ludgerusgebouw op de 
planken wordt gebracht.

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

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

Heb jij ook al verschillende be-
handelingen geprobeerd maar 
kom je niet van die hardnekki-
ge schimmelnagels af? Erger jij 
je ook iedere zomer weer wan-
neer je graag een slipper aan 
wilt en kom je niet graag in de 
sportschool of het zwembad op 
blote voeten? Er is een oplos-
sing! Met de laserbehandeling 
van Het Voetpunt krijg je weer 
gezonde en heldere nagels.

Eigenaresse van Het Voetpunt, 
Edith Bruger, spreekt uit eigen erva-
ring: “Het resultaat van de laserbe-
handeling is echt ontzettend goed, 
dat had ik niet verwacht! Zelfs na 
de eerste behandeling is er al een 
duidelijk verschil te merken in 
de nagel. Ik ben er zo enthousiast 
over, dat ik graag meer mensen in 
contact breng met de Fox Laserbe-
handeling. Zoveel mensen lopen al 
jaren met een schimmelnagel en ko-
men er niet vanaf, dat hoeft vanaf 
nu niet meer.’

Wat is een schimmelnagel?
Een schimmelnagel, ook wel kalk-
nagel genoemd in de volksmond, 
is een infectie van de nagel die er-
voor zorgt dat de nagel verkleurd, 
verdikt of zelfs afbrokkelt. Naast 
dat een schimmelnagel er ontsie-
rend uitziet, is een schimmelnagel 
ook besmettelijk en kan dit ook 
pijn gaan doen bij het lopen. Een 
schimmelnagel wordt veroorzaakt 
doordat een schimmel de huid of 
de nagel binnen dringt. Schimmel-
nagels komen ongeveer voor bij een 
kwart van de bevolking en worden 
zodoende voortdurend overgedra-
gen aan elkaar.

Wat wordt er aan een schimmel-
nagel gedaan?
Hoewel een schimmelnagel niet 
echt gevaarlijk is, willen veel men-
sen er wel graag iets aan doen. Het 
is heel besmettelijk, ontsierend en 
in sommige gevallen zelfs pijnlijk. 
Grofweg waren er altijd twee ma-
nieren waarop een schimmelnagel 
werd behandeld. De schimmelnagel 
behandelen met oliën, crèmes of een 
spray (uitwendig) of door het slik-
ken van medicatie (inwendig). Deze 
behandelingen zijn niet alleen erg 
tijdrovend en intensief, ze zijn ook 
niet erg effectief. Er moet rekening 
worden gehouden met verschillen-
de en vervelende bijverschijnselen 
met als resultaat dat mensen vaak 
(te) lang met een schimmelnagel 
blijven rondlopen.

Wat doet Het Voetpunt anders?
Het Voetpunt brengt eindelijk een 
effectieve therapie tegen schimmel-
nagels zonder gebruik te maken van 
lastige oliën of door maandenlang 
pillen te slikken. Het Voetpunt doodt 
de schimmels die aanwezig zijn in 
de nagel door gebruik te maken 
van de nieuwe Fox lasertechniek. 
Met deze nieuwe generatie lasers 
worden schimmels gedood door de 
temperatuur die door delaser wordt 
overgebracht. Overigens zonder dat 
dit verder schadelijk is voor de ge-
zondheid. De resultaten die worden 
bereikt met deze lasermethode zijn 
doeltreffend en bewezen effectief. 
Alleen mensen met suikerziekte, 
infecties of een verminderd gevoel 
in de benen kunnen niet behandeld 
worden. Verder is deze behandeling 
voor iedereen geschikt.

Wat kost het?
Een behandeling kost 99 euro per 
keer. Klanten hebben gemiddeld 
twee tot drie behandelingen nodig. 
Als je nu een behandeling bij Edith 
Bruger boekt krijg je een korte pe-
dicure behandeling er gratis bij en 
50% korting op twee producten 
voor nabehandeling. Deze actie is 
geldig in de maanden januari en fe-
bruari.

Ben je nieuwsgierig geworden 
of heb je vragen? Neem vrijblij-
vend telefonisch contact met 
Edith Bruger op voor het maken 
van een afspraak 0313-484131 of 
kijk op haar websites: 
www.hetvoetpunt.nl of 
www.kalknagelpedicure.nl

Voor meer informatie:
Pedicurepraktijk
Het Voetpunt
Edith Bruger
Mauritsveld 5
6982 EA Doesburg
0313-484131
voetpunt@gmail.com

Innovatieve behandeling van kalknagels 
bij het Voetpunt in Doesburg

Catering  Workshops  Verjaardag- en Kinderfeestjes  BBQ en Buffetten



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

Da’s dubbel zo lekker!
Halve haan met boerengarnituur € 9,75 p.p.

Markt 27, 7021 AA Zelhem 

Telefoon: 0314 620144

www.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Kennis - Kwaliteit Service - Betrouwbaarheid
Uw oplossing op het gebied van computers en webdesign

Computers & Supplies
Cursussen
Netwerkbeheer
Randapparatuur
Reparaties
Webdesign

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

PEUGEOT 107  5-DRS MILLESIM
2011  € 7.650,-

PEUGEOT 206 1400-16V SPORT 2004 € 4350 
CITROEN C 3 5-DRS EXCLUSIVE 2006 € 5650 
CITROEN C 5 2.0-16V AUTOMAAT 2003 € 3950 
FORD MONDEO 1800-16V STATION 2004 € 5950 
OPEL ASTRA 1600 5-DRS PEARL 2001 € 2950 
OPEL ASTRA 1.6-16V EDITION 5-DRS 2007 € 8950 
OPEL ASTRA 1800-16V ELEGANCE 5-DRS 2004 € 6450 
OPEL CORSA 1200-16V BUSINESS 5 DRS 2008 € 7950 
OPEL VECTRA 1800-16V ELEGANCE 2003 € 5450 
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE 2005 € 6950 
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 € 8950 
RENAULT CLIO 1600 5-DRS RIPCURL 2007 € 8950 
RENAULT KANGOO 1600 MPV 2004 € 4350 
PEUGEOT 307 SW 1600-16V PREMIUM 2006 € 7950 
BMW 525 TD EXECUTIVE AUTOMAAT 2005 € 11950 
BMW R1200GS TOUR MOTOR 2009 € 11900 
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 € 11950 
BURTON CABRIO  1984 € 8500 
SAAB 9-3 SPORT TURBO VECTOR 2004 € 6950 
FIAT STILO 5-DRS 6-SPEED 2003 € 3650 
MITSUBISHI OUTLANDER 4WD 2.4 SPORT 2004 € 9950 
VW JETTA 1600 TRENDLINE 2006 € 8950 
VW TRANSPORTER 1.9 TDI     2007 € 7450 

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- 
en tarwestro. Ook gesneden 
of gehakseld. Weidehooi en 
kruidenhooi, graszaadhooi, 

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Peugeot 307 SW 2.0
16V grijs 3/2004  

155.000 km
€ 4450,-

AUTOMOTIVEREND

Peugeot 106 1,1 Accent 02/1998  67,000 km  € 2250,-

Peugeot 206 CC 2,0 16V Blauw 04/2005  98,000 km  € 5950,- 

Peugeot 307 1,6 16V Navigatie 2007   88,000 km  € 7950,-

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

PEUGEOT 307
1.6-16V XS

201.714 KM
JANUARI 2002

€ 2.950
BMW Z3 ROADSTER 1.8 228.367 KM 1997 € 5.950
FORD FOCUS WAGON 1.6 COMFORT 54.998 KM 2011 € 13.950
HYUNDAI I 20 1.2I I-DRIVE 38.209 KM 2011 € 9.250
HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD AUTOMAAT STYLE 7-PERS. 92.250 KM 2009 € 19.250
HYUNDAI TUCSON 2.0I STYLE 96.877 KM 2009 € 12.750
KIA PICANTO 1.0 5DRS. FESTIVAL 26.310 KM 2007 € 6.350
MERCEDES-BENZ C-KLASSE 200 KOMPR. AUTOM. ELEG. 48.801 KM 2008 € 21.950
MINI COOPER 1.6 CHILI 171.735 KM 2004 € 8.950
OPEL MERIVA 1.4 TURBO COSMO 70.780 KM 2011 € 13.500
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 108.262 KM 2003 € 4.750
SEAT LEON 1.6-16V STELLA 155.080 KM 2003 € 4.250
SUZUKI ALTO 1.0 EXCLUSIVE 40.276 KM 2009 € 6.950
TOYOTA COROLLA VERSO 2.2 D-4D LUNA 7P. 228.000 KM 2005 € 5.250
TOYOTA YARIS 1.3 VVT-I SOL 145.002 KM 2003 € 4.950

Audi  A3  Sportback 1.6 Attraction Pro Line nov-05 91.947 Grijs met. €  10.250
Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige jul-01 211.600 Grijs €  1.500
Fiat  Grande Punto  1.4 16v Edizione Lusso mei-09 39.569 Blauw met. €  9.000
Fiat  Panda  1.2 8V Emotion mei-09 80.241 Zwart met. €  6.250
Ford  Fiesta  1.4 Ghia mrt-09 94.661 Blauw met. €  9.900
Hyundai  Atos  1.1i Prime jan-05 85.190 Grijs met. €  3.950
Nissan  Note  1.4 First Note jun-06 125.558 Bruin met. €  6.950
Opel  Corsa  1.2-16V ‘111’ Edition nov-10 46.696 Grijs met. €  9.900
Peugeot  206  1.4 XS Premium jan-02 174.791 Grijs €  2.950
Peugeot  307  SW 1.6-16V Premium jan-07 129.586 Blauw met. €  7.750
Peugeot  Partner  MPV 1.6-16V VTC sep-03 171.802 Grijs met. €  4.000
Renault  Mégane  Estate 1.6 Dynamique 2010 24.694 Rood met. €  14.950
Renault  Scénic  1.6 16v Expression Luxe LPG-G3 mei-04 198.087 Groen met. €  4.500
Suzuki  SX4  1.6 Shogun mei-08 73.436 Zwart €  8.950
Volkswagen  Golf  United 1.6 5drs. airco, cruise,  mrt-08 93.922 Zwart met.  € 13.000

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Nissan Note 1.4 First Note 
juni-2006, 125.558, bruin metallic 

 € 6.950



Hij vervolgt: “Ons fabrieksteam heeft 
het uitstekend gedaan. Sam Sunder-
land won twee etappes. Jammer dat 
hij door materiaalpech al snel moest 
uitvallen. Een grote teleurstelling 
voor hem. Het deed mij ook heel veel 
want ik heb een hele goede relatie 
met Sam. Joan Barreda, ons teamlid 
uit Spanje, won zelfs vijf etappes. He-
laas, met het podium in zicht, crashte 
hij op de voorlaatste dag. Wij ston-
den toen als team zelfs op de twee-
de plaats en dan vlak voor de finish 
een crash, toch wel even flink balen. 
Maar in zijn totaliteit overheerst het 
positieve gevoel.”
Vervolgens niets dan lof over zijn ei-
gen HT Honda Rally Raid. Henk: “Er 
gingen zeven toerrijders van start, 

waarvan er vijf de Rally hebben uit-
gereden, een meer dan voortreffelijke 
prestatie.” Over een paar weken moe-
ten Hellegers en zijn medewerkers 
al weer vol aan de bak. “Half febru-
ari komen de materialen en motoren 
weer in Nederland terug. Dan hebben 
we hooguit drie weken tijd om de mo-
toren weer gereed te hebben voor de 
rally in Abu Dhabi. Kort daarna volgt 
de rally in Quatar. Ondertussen zijn 
de voorbereidingen voor Dakar 2015 
dan alweer in volle gang.”

Voor een andere Vordenaar verliep 
de Dakar Rally desastreus: Eddie Beef-
tink als navigator in de truck van het 
Finstral Rally Team van Johan Elfe-
rink. Voor Eddie een nieuwe ervaring. 

Dakar 2014 eindigde voor het team 
Finstral namelijk in een nachtmerrie. 
“Eén etappe gereden en dan tijdens 
de tweede etappe, na amper tien ki-
lometer sloeg het noodlot toe. We 
zijn maanden bezig geweest met het 
prepareren van de truck . Vol goede 
moed van start en dan een dag later 
over en sluiten, weg dromen. In het 
begin van de tweede etappe brak de 
uitlaatklep af en boorde zich dwars 
door de motor heen. We konden nog 
wel de turbo vervangen, maar de mo-
tor was onherstelbaar vernield. Ik 
denk dat deze gebeurtenis ons nog 
lang zal achtervolgen. Johan Elferink 
was zelf helemaal ontroostbaar. Di-
rect na deze onfortuinlijke dag zijn 
twee van onze monteurs direct naar 
Nederland terug gevlogen. Wij ble-
ven met de servicetruck de rally nog 
wel volgen. We hadden spullen van 
de firma Reiger uit Hengelo (fabri-
kant van schokdempers) in de truck 
en konden hier en daar nog wel wat 
hand- en spandiensten verlenen. Niet 
veel, we verveelden ons behoorlijk”, 
zo zegt Eddie Beeftink die er vanuit 
gaat dat Johan Elferink in 2015 weer 
in Zuid Amerika van de partij zal zijn 
met Eddie als navigator.

Henk Hellegers: ‘Dakar Rally was 
loodzwaar, positief gevoel overheerst’
Vorden - Vordenaar Henk Hellegers, teammanager van HCR Honda 
Racing Team vond de 33ste editie van de Dakar Rally plaats, de zwaar-
ste die hij tot dusver in Zuid-Amerika heeft meegemaakt. “Bij eerdere 
edities in Afrika was het soms nog zwaarder. Tijdens deze rally wa-
ren met name de marathonetappes voor de coureurs heel heftig.” (De 
motorrijders reden in Bolivia op 3000 meter hoogte twee etappes, in 
totaal 1200 kilometer zonder service, red.)

Henk Hellegers: “Positief gevoel “

Eddie Beeftink: “Het lachen verging ons al op de tweede dag.”

Na de overwinning vorige week tegen 
Varsseveld had Vorden voldoende 
zelfvertrouwen getankt om tegen de 
koploper van 3c, de nieuwe fusieclub 
uit Winterswijk, direct vanaf de 1e 
minuut druk vooruit te zetten. Het 
leverde een energieke en aantrek-
kelijke beginfase op waarin FC Win-
terswijk achterin toch keurig op de 
been bleef en telkens onder de druk 
uit voetbalde, maar vaak in tweede 
of derde instantie alsnog balverlies 
leed. Zodoende kreeg Vorden grip 
op de wedstrijd en in de omscha-
kelmomenten enkele kansen. In de 
10e minuut was er wederom zo’n 
omschakelmoment waar Vorden, 
na balverlies van FC Winterswijk op 
het middenveld, direct Daan Horst-
man in stelling bracht. Zijn steekbal 
werd door Sam Abbink ineens uit de 
lucht op doel geschoten, maar zijn 
doelpunt werd afgekeurd wegens 
buitenspel.De eerste twintig minu-
ten waren op deze wijze voor Vorden 
en zij lieten zien dat het dit seizoen 
wederom stappen voorwaarts heeft 
gemaakt. Koploper FC Winterswijk 
is een degradant uit de 2e klasse en 
hebben in de breedte met 1100 leden 
natuurlijk veel meer mogelijkheden. 
Vooral de spelers van WVC, dat jaren-
lang met de jeugd en het 1e elftal in 
de top van het amateurvoetbal heeft 
gespeeld, zijn allemaal technisch zeer 
vaardig en hebben ook nog eens een 
zeer aanvallende en aantrekkelijke 
spelstijl. Toch kon zelfs tegen deze 
tegenstander Vorden haar eigen spel 
spelen en gaf, naast veel druk en 
energie bij balverlies, vooral in bal-
bezit haar visitekaartje af door met 
goed, snel en verzorgd positiespel 

telkens het de tegenstander lastig te
maken. Heel veel kansen leverde het
niet op al moest de keeper in de 25e
minuut nog een keer handelend op-
treden met een lage voorzet van Bart
Stokman, die door Rick Schröer werd
binnen getikt. In de tweede helft was
het FC Winterswijk dat steeds drei-
gender werd. Ook in deze helft bleef
Vorden op de been en kon het zelf
ook aanvallend nog een paar keer ge-
vaarlijk worden, maar vooral de ke-
ren dat de voorhoedespelers van FC
Winterswijk met de rug naar het doel
rond- het zestienmetergebied werden
aangespeeld was het telkens alarmfa-
se 1. Veel lopende spelers, één-twee-
tjes en ‘zaalvoetbalmomenten’ in het
16-metergebied waren het gevolg en
kon er door FC Winterswijk dan niet
op doel geschoten worden dan was
er wel steeds de dreiging van een pe-
nalty. In de 75e minuut was er weder-
om zo’n moment toen de behendige
spits de bal keurig in bezit hield en
daarna mee gaf aan de lopende mid-
denvelder die daarna, bij een poging
om op doel te schieten, ten val kwam.
Scheidsrechter Brown had de fluit in
de mond, maar gelukkig voor Vorden
blies hij er geen adem in en tot frus-
tratie van FC Winterswijk liet hij het
spel door gaan. In de 85e minuut was
het echter toch raak, toen Bas Kort-
stee met een sliding te nadrukkelijk
verdedigde en ook de man mee nam
samen met de bal. Keeper Robin Ver-
stege hield echter de penalty op een
fantastische wijze uit het doel en zo-
doende pakte hij een punt voor Vor-
den.In de laatste vijf minuten schoot
Koen Oosterhuis nog een keer rake-
lings naast en was Sam Abbink met
een vrije trap ook nog dicht bij een
doelpunt. De penaltymisser van FC
Winterswijk kreeg een minuut voor
tijd nog een prachtige kopkans, maar
zijn inzet verdween in de handen van
Robin Verstege.

Vorden pakt punt van 
koploper FC Winterswijk
Vorden - Vorden 1 heeft haar eer-
ste thuiswedstrijd in het kalen-
derjaar 2014 verdienstelijk met 
0-0 gelijk gespeeld tegen koplo-
per FC Winterswijk.

In de eerste set ging het gelijk op. 
Geen van beide teams wist een gat 
te slaan. Dash probeerde door mid-
del van een goede service uit te lo-
pen, maar helaas wisten de dames 
uit Enschede goed mee te komen in 
de rally’s. Dit zorgde voor een span-
nend slotstuk. Hierin bleek wel dat 
de Vordense dames de beste papieren 
in huis hadden. Zij haalden deze set 
binnen met 25-22.
De tweede set moest uit een ander 
vaatje getapt worden. Er kon bij Dash 
nog wel een tandje bij. De tegen-
stander begon met de service, waar-
op Dash gelijk een antwoord had. 
Met goede serviceseries van Karien 
Meutstege en Debbie van den Vlek-
kert wisten de dames uit Vorden een 
behoorlijk gat te slaan. Dit gat kon 
Twente ’05 niet meer dichten, waar-
door de setwinst met 25-14 naar Dash 
dames 1 ging.  
Bij de tegenstander zat het geloof er 
niet meer in en dit was in de derde 
set goed te merken. Dash kon com-
pleet haar eigen spel spelen en werd 
nergens in gehinderd. Door snoeihar-
de aanvallen van Maike van Mourik 
en Kelly Harbers, gecombineerd met 
goede serviceseries, wist Dash de set 
binnen één rotatie te veroveren. Met 

maar liefst de grootste setwinst tot op 
heden van dit seizoen, namelijk 25-7.
Aan het begin van de vierde set leek 
de concentratie bij de Vordenaren 
even weg te zijn, totdat Debbie van 
den Vlekkert aan service kwam. Met 
een service waar de dames uit En-
schede al de hele wedstrijd geen ant-
woord op hadden, liep Dash dames 1 
weer uit naar een ruime voorsprong 
die geen moment meer in gevaar 

kwam. Met 25-15 kwam er een eind 
aan deze wedstrijd.
Sinds lange tijd klonk het Vordende 
volkslied weer door sporthal ’t Jeb-
bink. Binnen anderhalf uur was het 
rondje van hoofdsponsor Visser Mode 
veilig gesteld. De eerstvolgende wed-
strijd is zaterdag 1 februari om 16.00 
uur in Varsseveld tegen VCV. Aan-
moediging kan Dash dames 1 goed 
gebruiken.

Dash overtuigend langs Twente ’05
Vorden - Op zaterdag 25 januari 
werd er weer in Vorden gespeeld 
door de dames van Dash. Na een 
weekend vrij te zijn geweest, 
mochten de dames uit Vorden 
weer hun kunsten laten zien. De 
vorige wedstrijd tegen Twente ’05 
was niet zo’n goed succes voor de 
Vordense dames. Het was dus tijd 
om orde op zaken te stellen.

Vorig jaar werd tijdens de collecte in 
Vorden 857 euro opgehaald. In 2013 
gingen in heel Nederland 25.000 vrij-
willigers langs de deuren en werd € 

1.73 miljoen opgehaald voor het 
mensenrechtenwerk van Amnesty.

Missie Amnesty
Amnesty International streeft naar 
een wereld waarin iedereen alle 
rechten geniet die zijn vastgelegd 
in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (UVRM) en an-
dere internationale mensenrechten-
documenten.

Collecte van Amnesty International

‘Geef om vrijheid’
Vorden - Mensenrechtenorganisa-
tie Amnesty International houdt 
in 2014 voor de twaalfde keer een 
landelijke collecte. In Vorden zul-
len 17 collectanten van 2 t/m 8 fe-
bruari 2014 de straat op gaan.

Salon Marianne gaat door met schoonheidssalon

Na bijna 20 jaren de kapsalon met veel plezier te hebben gerund 
heeft Marianne besloten hiermee te stoppen, 15 februari 2014 is 
de laatste dag dat zij voor u klaar staat in de kapsalon.

Zoals u misschien weet heeft Marianne de zaak altijd op een 
eerlijke manier gerund en stond kwaliteit bij haar hoog in het 
vaandel. Als gevolg van economische ontwikkelingen is het niet 
meer mogelijk haar visie waar te maken en dat heeft haar doen 
besluiten met de kapsalon te stoppen. Marianne is zich ervan 
bewust dat deze boodschap ook voor u niet de meest leuke is, 
maar deze beslissing is weloverwogen genomen.

Met de schoonheidssalon gaat Marianne uiteraard door, 
hier wil zij in de toekomst nog meer de nadruk op leggen, met 
vernieuwingen, een hoogstaande kwaliteit en vooral passie. 

Marianne wilt u hartelijk danken voor het gestelde vertrouwen dat 
u in al die jaren in haar en haar team gesteld heeft.

Wilt u een afspraak maken voor de schoonheidssalon, 
dan is Marianne bereikbaar per telefoon op 0575-551423 of 
via e-mail info@salonmarianne.nl

(Advertorial)



3D Printing 
Achterhoek

www.3dprintingachterhoek.nl

Annelies Wolsink 
tuinontwerp

www.annelieswolsink.nl

Hengelo

Derwishhuus
www.derwishhuus.nl

Doesburg

Harmsen Vakschilders
www.harmsenvakschilders.nl

Hengelo

Keltic Green
www.kelticgreen.nl

Drempt

Radio TV 
Elektra Rutjes

www.euronicsrtvrutjes.nl

Steenderen

Slotboom tweewielers
www.slotboomtweewielers.nl

Hengelo

Visser Mode
www.visser-mode.nl

Vorden

Lötters 
Beelden & sieraden

www.lotters-bronkhorst.nl

Bronkhorst

Lusanne Lingerie
www.lusannelingerie.nl

Ruurlo

Martine 
Hair + Beautysalon
www.martinehairenbeauty.nl

Hengelo

Tiny Koning travel 
counsellor

www.travelcounsellors.nl/tiny 

Vorden

HCI
www.bouwcenterhci.nl

Ulft/Hengelo

Hermans 
Schoenmode

www.schoenmodehermans.nl

Hengelo

Indoor Sport 
Vorden

www.indoorsportvorden.nl

Vorden

Wijnhandel Smit
www.bysmit.nl

Vorden

Met dank aan medewerking van:

Dineke Pelgrom
www.dinekepelgrom.nl

Drempt

Frederiks 
Mannenmode

 www.frederiksmannenmode.nl

Hengelo

Friso Woudstra 
architect

www.frisowoudstra.nl

Vorden

Bronkhorst Downtown
www.bronkhorstdowntown.nl

Bronkhorst

Davorta 
Bloemisterij

www.davorta.nl

Vorden

Achterkamp 
Bedrijfsopleidingen

Baak

Atelier Kunstzin
Anne von Drehle

Steenderen

Autobedrijf Melgers
Steenderen

Boschland Accountants
Hengelo

Bouwmarkt De Tolbrug
Toldijk

Coop Supermarkt
Steenderen

De Smoks Tapperij 
en Eeterij
Zelhem

Drogisterij de Vijzel
Steenderen

Ellens Restaurant
en Zalen
Zelhem

Gerritsen 
Grafmonumenten

Velp

Groot-Roessink
Bloemenboerderij

Hengelo

Administratiekantoor 
Oosterlaken
Steenderen

Albert Heijn 
Hengelo

Bierbrouwerij Rodenburg
Rha

Bosman groenspecialist
Hengelo

Bungalowpark 
Wolferswoud

Zelhem

Roozegaarde
Sportartikelen

Zelhem

Dales Autoverhuur
Zelhem

De Vries Aannemer
Hummelo

Drukkerij Uiterweerd
Hengelo

Fruitbedrijf Horstink
Rha

Goossens Atomica
Tuinmeubelen

Hengelo

Haarinstituut Ria Dierkink
Arnhem

Hobby Shop modelbouw
Zelhem

Hotel restaurant 
De Gouden Karper

Hummelo

IJssel Computerservice
Steenderen

Sieraden Köhler 
Wissink
Hengelo

Ineke Keesom
Grafi sche Vormgever

Installatiebedrijf Marketz
Steenderen

Kapsalon de Barbier
Hengelo

Kapsalon Reintjes
Toldijk

Kniphuus
Baak

Kunst of Art
Kunstuitleen & verkoop

Laag-Keppel

Kunstburg teken- en 
schildermaterialen

Doesburg

Sloot & Sessink
Installatietechniek

Hengelo

Kunsthandel en 
lijsten Koolwijk

Baak

Langeler Mode
Hengelo

LMB Huurnink
Steenderen

Loonbedrijf Seegers
Doesburg

Makelaardij 
Sandra Jurriëns

Doesburg

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

Vorden

Mart Eten en Drinken
Hengelo

Spannevogel Meubelen
Hengelo

Massink Bromfi etsen
Toldijk

Mouris Hout
Steenderen

Meeks Meubelen
Vorden

Installatiebedrijf 
Janssen B.V.
Keyenborg

Xandra Veltman
Massage & traumatherapie

Baak

Travel counsellor
Joke v.d. Kolk
Steenderen

Nieuwstad advocaten
Zutphen

Martijn van Doorn
Hengelo

Notariskantoor
 Blankestijn

Zelhem

Velthorst Gerdessen
Administratie en belasting

Zelhem

Ontstoppingsbedrijf 
Seegers
Baak

Partycentrum Langeler
Hengelo

Transportbedrijf
Gesink
Zelhem

Passchier Haarmode
Hengelo

Verheij installatie-
en watertechniek

Toldijk

Peter de Kapper
Doesburg

Vlogman Keurslager
Vorden

Reclamestudio Zelhem
Zelhem

Willemsen Bouwbedrijf
Steenderen

Regiobank
Steenderen

Wim Achterkamp
Financieel Advies

Steenderen

Restaurant 
Wapen van Bronkhorst

Bronkhorst

Rietman
 Klussenbedrijf (Skippy)

Steenderen

Alfaspecialist Kluit Auto’s
Steenderen

Autobedrijf Aal
Steenderen

Blooms and More
Hengelo

Bouwbedrijf Jolink
Hummelo

Colors @ Home 
woninginrichting

Steenderen

Schadehulp BV
Zelhem

De Olde Schuure
Streekproducten

Bronkhorst

Diervoerderfabrikant
Garvo ‘Voer mijn hart’

Drempt

Eetcafé de Groes
Zelhem

Garage Pelgrom
Hummelo

Scheffer Badkamers
Zelhem

Grillrestaurant Pepe
Baak

HCE Houtproducten
Zelhem

Hennita vd Weijdeven
Pedicure
Toldijk

Kom je hart ophalen
Neem iedereen mee die je lief is

Op vrijdag 14 februari 2014 vindt een uniek Valentijns Event plaats in Hengelo (Gld). Autobedrijf Jos Herwers heeft de gehele showroom ter beschikking gesteld, 
cafe-restaurant Den Bremer verzorgt de hapjes en drankjes, en dat is pas het begin… Vanaf ‘s middags 14.00 tot ‘s avonds 22.00 uur is er volop feest, live muziek, 
modeshows en nog vele andere activiteiten. Plus prachtige stands! Al voor € 7,50 kunt u mee genieten en, omdat u uw hart mag ophalen, krijgt u van ons een chique 
welkomstdrankje en gaat u naar huis met een waardevolle, aantrekkelijke gratis gevulde goodie-bag. Wilt u genieten van het Tapas buffet of de High Tea, compleet 
met twee extra drankjes? Trakteer uzelf en uw vrienden/vriendinnen dan op een kaartje van € 25,-. Belangrijk: de opbrengst is bestemd voor het nieuwe Inloophuis 
in Doetinchem: een veilige haven, ook voor alle Bronckhorsters en hun familie die te maken hebben (gehad) met kanker. Dus neem iedereen mee die je lief is en 
maak er iets moois van!

LC Bronkhorst organiseert zinderend Valentijsevent. De opbrengst is voor Inloophuis Oude IJssel

Lionsclub Bronckhorst dankt alle adverteerders 
voor hun fi nanciële bijdrage aan het goede doel:

Deze sponsoren doen mee. Ze hebben een prachtige stand op het event, boor-
devol verrassingen en mooie producten. Dus kom kijken! 

Programma
De hele dag en avond kunt u mooie stands 

bezoeken, van mode tot de nieuwste ap-

paratuur en tuininrichting en nog veel 

meer. Wie weet, vindt u hier net wat u 

zelf nodig heeft of leuke relatiegeschen-

ken. Doe ook mee aan de Amerikaanse 
verloting! Een aantal bedrijven heeft al 

leuke prijzen beloofd…

Op de catwalk
14.00 fotoshoot bij binnenkomst   

 (1e sessie)

14.00 opening door een speciale gast 

14.15 optreden Ladysingers ‘Edge’

14.30 modeshow door Visser Mode en  

 Frederiks Mannenmode

14.30 – 17.00  high tea bestaande uit 

  5 hapjes en 2 drankjes 

15.30 optreden Ladysingers ‘Edge’

16.00  presentatie Indoor Sport

16.30  presentatie Martine Hair & Beauty 

17.00  modeshow Bronkhorst Downtown 

17.30  fotoshoot bij binnenkomst (2e sessie)

18.00 optreden Ladysingers ‘Edge’

18.30 – 21.00 tapas bestaande uit 

  5 hapjes en 2 drankjes

19.00  modeshow door Visser Mode en  

 Frederiks Mannenmode

19.30 presentatie Indoor Sport

20.00  Martine Hair + Beauty 

20.30 modeshow Bronkhorst Downtown

21.00 trekking verloting met optreden 

 Ladysingers ‘Edge’

22.00 afsluiting

Inloophuis Oude IJssel Doetinchem
LionsClub Bronckhorst organiseert dit Va-

lentijnsevent om met veel Achterhoekse 

saamhorigheid geld in te zamelen. Voor 

het goede doel! U als bezoeker draagt met 

uw komst bij aan dit doel, terwijl u tegelij-

kertijd deel uitmaakt van een onvergetelijk 

en gezellig evenement. 

Het Hart
De opbrengst van dit Valentijnsevent is 

bestemd voor het hart van het nieuwe in-

loophuis Oude IJssel: de inrichting van de 

keuken. Het is in Doetinchem en ook be-

doeld voor iedereen in onze gemeente die 

te maken heeft (gehad) met kanker. Wij ho-

pen dat het veel Bronckhorsters troost en 

ondersteuning zal bieden.

Meer informatie: 
www.inloophuisoudeijssel.nl

Reserveer
Het wordt druk! Daarom adviseren we 

u om vooraf kaarten te bestellen op va-

lentijnsevent.nl. Of bel Tineke Roorda: 

(0575) 451 726 – (06) 132 198 30. Aan 

de deur kopen kan ook, zolang de voor-

raad strekt.

Kosten
toegang  € 7,50

toegang plus high tea € 25,-

toegang plus tapas € 25,-

Lekker eten en drinken
Er zijn high tea, tapas, losse hapjes 

en drankjes.

Lionsclub Bronckhorst is een gemengde 

club en bestaat sinds 2008. Wij willen in 

vriendschap en samenwerking bijdragen 

aan de leefgemeenschap van onze ge-

ceerd: dat betekent dat de overheid onze 

betrouwbaarheid streng heeft gecontro-

leerd. 

Lees meer op 
valentijnsevent.nl
www.lions.nl/bronckhorst

vrijdag 14 februari vrijdag 14 februari 

georganiseerd door 
Lionsclub Bronckhorst

veiligheidsmaatregelen

www.herwers.nl

www.denbremer.nl

www.pasman.com 

www.weevers.nl



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

Openingstijden
Op afspraak

Zonder afspraak

 

Telefonisch bereikbaar

17.00 uur 

aan het gemeentehuis een afspraak te 
-

 deskundige medewerker voor u beschik-
-

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

bellen: (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

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

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 
toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

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

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

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

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Op naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Politiek actief zijn, is haar met de 
paplepel ingegoten. Haar grootva-
der en vader waren al raadslid voor 
de vroegere gemeente Zelhem en 
Johanna Bergervoet is dat nu voor 
de gemeente Bronckhorst. Johanna: 
“Weet je, de gemeente bepaalt heel 
veel over je eigen leefomgeving. Als 
je het daarmee niet eens bent, dan 
kun je blijven mopperen, maar er 
ook actief iets aan doen. Dat lukt het 
 beste als je zo dicht mogelijk bij het 
vuur zit, daar waar de besluiten 
 worden genomen. Met opa en vader 
als voorbeeld was de stap naar de 
lokale politiek niet moeilijk. Het 
werk voor mijn partij (PvdA) en voor 
de  gemeenteraad doe ik al 27 jaar 
met veel plezier.” 

Zorgvuldig
Johanna Bergervoet is groepsleer-

-
ten die de gemeenteraad neemt, 

gemeente weer traag, maar dat 

Inwoners mogen inspreken, de raad 

-
ten. “We gaan niet over één nacht 

boeiende processen. Er komt van 
-

Groter geheel

de burgemeester en wethouders en 

 uitvoering van het gemeentebeleid 

als raad steeds de vraag: pakt het 
-

stuurd gaan worden? We willen 

i nwoners goed vooruit kunnen met 
de besluiten. We staan als raad voor 
het grote belang. En dat is soms wel 
lastig, want een besluit kan voor de 

meeste Bronckhorsters wel goed 

Ombudsfunctie

goed op dat we niet meer beloven 

Verkiezingen

dus over uw leefomgeving gaan. 

-
sten, via hun websites en op 

 vinden. Algemene informatie over 

De gemeenteraad gaat over je eigen leefomgeving

IJsselgraaf een positief advies over 

Woordhof in Hummelo, per 1 augus-

naar verwachting in het nieuwe 

vormen, waardoor stichting IJssel-
graaf geen goede kwaliteit van 

garanderen. 

-

-

hebben van 202 leerlingen, waardoor 

-

Brede school

voorgenomen fusie wordt de gedeel-

nu opgeheven. 

Ontwikkeling kind centraal

van het kind centraal in het organi-
seren en vormgeven van de kind-

Fusie OBS De Bongerd en
OBS De Woordhof

Iets opknappen of extra aandacht 

 positieve manier onder de aandacht 
brengen? Nieuwe netwerken aanbo-
ren? Op 21 en 22 maart organiseert 

actie van Nederland en activeert 
 iedereen om een dag(deel) de handen 
uit de mouwen te steken. Alle organi-

 instellingen, natuurorganisaties, 

klus, maar te weinig handen om het 

-

Meld uw klus aan

met interessante kortingsbonnen. 

aanmelden, komen in aanmerking 

-

Meer info

met handige tips om uw klus goed te 

welke organisa-
-

ben aangemeld.

scannen kan 
ook.

Altijd te weinig mensen?
Tijdens NLdoet op 21 en 22 maart krijgt

u het voor elkaar



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.

Op 11 december 2013 presenteerden 
wij tijdens een informatieavond voor 
betrokkenen een plan voor voldoende 
parkeergelegenheid en verkeers-
veiligheid rond de nieuwbouw van de 
scholen Rozengaardsweide en De 
Pierson in Hengelo. Het plan betreft 
de herinrichting van Het Iekink, vanaf 
de Leliestraat tot aan de Bleekstraat. 
Deze parkeerplaatsen zijn voor 
 omwonenden, leerkrachten van de 
scholen en ouders die hun kinderen 
naar school brengen. Voor dit plan 
moeten circa 35 bomen wijken op Het 
Iekink. Tijdens de informatieavond 
brachten aanwezigen alternatieve 

 locaties naar voren om de bomen te 
kunnen behouden. Deze alternatieven 
zijn onderzocht en leiden tot een 
 (tijdelijke) aanpassing van het 
 oorspronkelijke plan. De direct 
 omwonenden en andere betrokkenen 
zijn hier per brief of per mail over 
 geïnformeerd.

Aanpassing 
Wij gaan een deel van de geitenweide 
op de hoek Het Iekink/Leliestraat 
 tijdelijk inrichten voor maximaal 10 
parkeerplaatsen. De bomen aan Het 
Iekink (thuja’s) bij de begraafplaats 
worden niet gekapt. Samen met beide 

scholen en ouders gaat Veilig Verkeer 
Nederland een zogenaamd Kans- 
project starten om het fietsgebruik 
naar en van school te stimuleren en 
het autogebruik te ontmoedigen.

Tijdelijke oplossing
Deze oplossing is nog niet definitief. 
Wij willen drie maanden na de 
 opening van beide scholen (de nieuw-
bouw van De Pierson is naar 
 verwachting vlak voor de zomer 
 gereed en gaat na de schoolvakantie 
officieel open) samen met alle 
 betrokkenen en Veilig Verkeer Neder-
land de situatie evalueren en werken 
aan een definitieve oplossing. De 
 evaluatie is gepland voor december 
2014.

Verkeersveiligheid kinderen
Veiligheid van de kinderen in het 
 verkeer staat voorop. Als blijkt dat 
gedurende de proefperiode de 
 verkeersveiligheid in het gedrag 
komt, dan zoeken we direct een 
 andere oplossing. 

Informatieavond 
In februari plannen wij een nieuwe 
 informatieavond over de inrichting 
van de tijdelijke parkeerplaatsen. 
 Begin februari krijgen direct betrok-
kenen hierover per brief informatie 
en vindt u ook op deze gemeente-
pagina’s een uitnodiging.

Tijdelijke oplossing voor parkeren bij scholen 
Rozengaardsweide en De Pierson in Hengelo

Bent u inwoner en van plan een 
 bedrijf te starten, maar u weet niet 
waar u moet beginnen? Hebt u advies 
nodig bij de lopende gang van zaken 
in uw onderneming, omdat het even 
wat minder gaat? Dan kunt u bij ROZ 
(Regionale Organisatie Zelfstandigen) 
terecht. Deze organisatie voert voor 
de meeste gemeenten in de Achter-
hoek, waaronder Bronckhorst, en 
Twente regelingen voor onderne-
mers uit. Daarnaast biedt ROZ advies, 
coaching en trainingen voor starters 
en ondernemers. Zo kunt u bijvoor-
beeld ondersteuning krijgen van 
(oud)ondernemers op het gebied van 
marketing, financiën of netwerken 
om uw bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit 
 bijstandsverlening zelfstandigen 
(Bbz) uit. Ondernemers die tijdelijk te 
weinig inkomsten uit het bedrijf halen 
om in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, kunnen hier een beroep op 
doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet 
 bancair voor elkaar kunnen krijgen. 

Vanzelfsprekend moet wel aan de 
geldende voorwaarden worden 
 voldaan. Naast kredietverlening biedt 
het Bbz de mogelijkheid voor een 
 tijdelijke inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen bij 
het verstrekken van een lening. 
 Daarnaast is ze het Microfinancie-
ring-ondernemerspunt voor Twente 
en de Achterhoek en kan u via Qredits 
een krediet tot max. €50.000,- 
 worden verstrekt. 
Ga naar www.rozachterhoek.nl voor 
meer informatie over de diverse 
 regelingen. 

Ook als u als ondernemer schulden 
heeft die u boven het hoofd dreigen te 
groeien of bij moeilijkheden met uw 
administratie kan ROZ hulp bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. Voor 
meer info kunt u bellen met het 
 secretariaat van ROZ, tel. (074) 245 
89 77, of mailen naar info@rozgroep.
nl. U kunt via het secretariaat ook een 
afspraak maken met een onderne-
mersadviseur tijdens het maandelijk-
se spreekuur in het gemeentehuis. De
eerstvolgende spreekuren zijn is op 4 
februari en 4 maart a.s. van 13.30 tot 
17.00 uur. Ook op www.rozgroep.nl 
en www.rozachterhoek.nl vindt u veel 
informatie. Verder houdt ROZ u op de 
hoogte van onder meer 
ondernemers nieuws, bijeenkomsten 
en workshops via www.twitter.com/
rozgroep.

Ondernemer worden en 
 blijven in Bronckhorst?

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de sirenes 
te horen in heel Nederland. Dus ook 
in Bronckhorst. De sirenes geven dan 
één luid alarm dat 1 minuut en 26 se-
conden te horen is. Omdat het om 
een test gaat, hoeft u geen actie te 
ondernemen. Het maandelijkse 
alarm heeft tot doel het landelijke 
waarschuwings- en alarmeringsstel-
sel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 

moet doen als de sirene gaat in geval 
van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, 
sluit ramen en deuren en zet de radio 
of TV op omroep Gelderland’.

Via deze omroep wordt u op de hoog-
te gehouden van de ramp en ont-
vangt u zonodig instructies. Op 
maandag 3 februari a.s. is de 
 eerstvolgende sirenetest.

Als aanvulling op de sirene is er
NL-Alert, een 
alarmmiddel voor 
de mobiele tele-
foon. Stel het in! 
Lees meer op 
www.nl-alert.nl of 
scan de QR-code.

Sirenetest

Ja, ik wil… trouwen in Bronckhorst!
Gaat u binnenkort trouwen of een partnerschap aan? Bronckhorst is een 
prachtige  gemeente voor uw mooiste dag. Mooi,  veelzĳdig, historisch, 
groen en kleurrĳk.  
Dit zĳn allemaal woorden die opgaan 
voor de bĳzondere locaties die de ge-
meente  huwelĳksparen en part-
nerstellen biedt:
• Gemeentehuis in Hengelo (Gld)
• Kapel in Bronckhorst
• Kasteel Vorden in Vorden
• Museum Smedekinck in Zelhem
• Kasteel Keppel in Laag-Keppel (foto)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

van 10.00 tot 16.00 uur, ontheffing art.35 Drank- en Horecawet, ontheffing Winkeltijdenwet, 
 stichting Oranjefeest Medlertol

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 
Ontvangen op 2 januari 2014:

Ontvangen op 16 januari 2014:

Ontvangen op 17 januari 2014:

Ontvangen op 19 januari 2014:

Ontvangen op 20 januari 2014:

Aanvragen

Ontvangen op 21 januari 2014:

Ontvangen op 23 januari 2014:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 6 november 2013:

Ontvangen op 5 december 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 eenmaal 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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 14 januari 2014:

tijd, C. Baardwijk
Afgegeven op 21 januari 2014:

-
se Wandelvierdaagse

 
10 mei 2014 tussen 07.55 en 10.50 uur en tussen 08.25 en 11.25 uur, stichting Batavierenrace

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor bezwaar 

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied; Toldijkseweg 26 Steenderen’

Bestemmingsplannen

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet Milieubeheer

   Week waarin onderhoud
Straat Plaats gebeurt

Werkzaamheden ivm onderhoud bomen

➝ ➝

Mogelijkheden voor beroep

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Buitengebied; Heideweversweg 2B Hengelo’

➝ ➝

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

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Bungalowpark

LIBRA Ommen

TE HUUR
Nog enkele moderne 

bungalows in de bos-

sen € 375,- p.w. all-in.

Zwembaden en recre-

atieteam aanwezig.

April - mei - juni: 

€ 175,- p.w. all-in.

Voor folders, telefoon:

(0529) 45 72 24

Hartelijk welkom op zondag 02 februari bij de 

zang- en ontmoetingsdienst 
Achterhoek!

Spreker: Gijsbert Tomassen uit Ermelo.

Thema: Leven in verwachting. 

M.m.v. “Chr. Koor Testify Aalten” 

Aanvang 16.00 uur in “De Brink” 

Stationsplein 12 te Zelhem.
(ingang via de parkeerplaats aan de achterzijde) 

www.stichtingdeopdracht.nl
info: 0314-622878 (fam. Zemmelink)

Maandaanbieding JANUARI
Donzen dekbed, 

4 SEIZOENEN
Bijvoorbeeld: afm. 140x200

NU €139,-
In meerdere afmetingen

verkrijgbaar

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

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

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

www.spannevogel.nl
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Door: Henri Walterbos

Jan Manschot was in 1973, samen 
met Bennie Jolink, de oprichter van 
Normaal. Toen de boerenrockforma-
tie succes kreeg, diende dat uiteraard 
in goede banen geleid te worden en 
vonden er vele bandvergaderingen 
plaats. Met Jan Manschot als voorzit-
ter/notulist. “Jan was een uitgespro-
ken diplomaat,” weet Willem zich 
nog goed te herinneren. “Jan kon zo 
praten dat als er eens een keer iets 
was, het toch weer met een sisser af-
liep.” Muzikaal gezien bepaalde Jan 
mede door zijn typerende drumge-
luid het geluid en het succes van de 
band. “Jan was niet de meest techni-
sche drummer. Dat wist hij zelf ook,” 
vertelt Willem respectvol. “Hij maak-
te dat echter goed door veel inzet en 
power.”

‘Hiekikowokan’
Jan beperkte zich niet alleen tot het 

hanteren van de drumstokjes binnen 
Normaal. Hij had ook zijn aandeel 
in het schrijven van nummers voor 
de band, en later Boh Foi Toch, Bak-
kerij Manschot en het Hanska Duo. 
Niet enkel stukken voor op een lp/cd, 
zoals ‘Ik bun normaal ewordne’, op 
Ojadasawa uit 1979, dat zijn levens-
verhaal vertelt. Met Willem Terhorst 
schreef hij ‘Hiekikowokan’. Het was 
de grootste Nederlandstalige hit uit 
1984. “Daar hebben we toen nog een 
beeldje voor gekregen, die nog bij me 
in de kamer staat,” kijkt Willem te-
rug.

‘Hallo Ajouw’
Normaal had in ‘de wilde joaren’ een 
ruig imago, met de nodige publici-
teit, iets waar Manschot zich niet 
aan stoorde. “Loat ze moar lullen. As 
ze ’t moar oaver oe hebt,” keek hij 
daar later lachend op terug. Draaide 
het circus Normaal op volle toeren, 
Jan besloot in 1989 meer aandacht 

aan zijn gezin te geven en gaf zijn 
drumstokjes over aan Fokke de Jong. 
Jan nam op een singlehit afscheid in 
het nummer ‘Hallo ajouw’, een be-
werking van ‘Sloop John B’ van The 
Beach Boys.

‘Brekken Jan Schampschot, van 
de bakker uut Lichtenvoorde’
‘De overdracht’ vond plaats tijdens 
een concert van Normaal in een 
volle Hamelandhal in Lichtenvoorde, 
de plaats waar hij geboren werd en 
opgroeide. De plaats waar hij altijd 
warme gevoelens voor bleef houden, 
ondanks zijn verhuizen naar Doe-
tinchem. Hij speelde door de jaren 
heen regelmatig mee met KGB-band 
(Katholieke GelegenheidsBand). Hij 
werd tijdens de eerste concerten van 
Normaal in de regio en op de platen-
hoes van de debuut-lp ‘Oerend Hard’ 
dan ook aangekondigd als ‘Brekken 
Jan Schampschot, van de bakker uut 

Grote verslagenheid om overlijden Normaal-icoon

Jan Manschot: ’Gewoon een goeie kearl!’

Doetinchem/Lichtenvoorde - “Ondanks dat ik er al wel op voorbereid was, raak ik hier toch van streek van. 
Ik vind het heel erg wat er gebeurd is,” aldus een eerste reactie van Willem Terhorst, alias bassist Wimken 
van Diene van Normaal, op het overlijden van Jan Manschot, na een slopende ziekte. Jan overleed thuis 
in Doetinchem, in de nacht van maandag op dinsdag 21 januari. Hij werd 66 jaar. Terhorst bewaart enkel 
mooie herinneringen aan Jan, die in zijn Normaal-tijd als Brekken Jan Schampschot furore maakte en waar 
hij tot enkele maanden geleden nog samen muziek meemaakte in Old Ni-js. “Jan en ik waren gelijkgestem-
den. Altijd als we met Normaal ergens in een hotel verbleven dan sliepen wij bij elkaar op de kamer en 
hadden we het vaak over dezelfde dingen.”

“Ik bun normaal ewordne”
(tekst/muziek Jan Manschot)

Ik heb heupe dinge edoane um an de kost te kommen
‘K heb heel wat scholen bezoch, moar ’t kon mien nooit wat verdommen

Bi-j mien vader in de zaak, want doar was hee zo veur
Of ik ’t wol worden neet evroagd, moar dat had ik toen neet deur

Refrein:
Moar no wet ik wat ik wil, ik heb mien dreaj evondne

Een drumstel heb ik mien het eerste ekoch, en bun een band begonn’ne

Umdat ik thuus neet vri-j was, bun ik uut huus egoane
Ik wol wat wieter leren, op eigen bene stoan

Ik mos mien idealen doar d’n helen dag verkloaren
Doar balen ik op ’t leste van, en bun een band begonnen

Refrein:

‘Hallo Ajouw’
(Bennie Jolink/Jan Manschot)

Wat waren wi-j nog jong, toen wi-j d’r an begonnen
Wi-j kwamen, wi-j zagen en wi-j oaverwonnen

D’r is een tied van kommen
Moar ok een tied van goan

Wi-j zegt ‘hallo’
Moar ik zeg ajouw

Joaren in ’t rond, wi-j gingen van mond tot mond
Heftig høken, ’t bier vloag in ’t rond

Gewoon gin gezeur, wi-j slept oe d’r deur
De kop d’r veur, wi-j donderen deur

Altied met zien vieren, wi-j konden de wereld an
Wat ze ok zeiden wi-j trokken ons eigen plan
Het wier de hoogtse tied, veur ’t hardste lied

Al die verhalen, die deerden ons niet

Ik zeg no ‘ajouw’, wi-j zegt nog steeds hallo
Ik stop d’r met, en wi-j goat deur met de show

D’r is een tied van kommen
Moar ok een tied van goan

Wi-j zegt ‘hallo’, en ik zeg ‘ajouw’

Wi-j stonden veur kabaal, ’t dak dat mos d’r af
Høken in de zaal, iedereen wier maf

Ie moet neet blieven stoan
Altied wieter goan

Ik zeg ajouw, moar zal wel blieven sloan

Reactie Bennie Jolink op 
facebook:
“Ik vind voorlopig even niks meer 
leuk. Mijn beste kameraad Jan is 
overleden. Hij heeft na een lange 
manmoedig en gelijkmoedig ge-
dragen strijd het tijdelijke met het 
eeuwige verwisseld. We verliezen 
in hem een supergoeie kameraad 
en een positief ingesteld goed mens, 
die met niemand ruzie had, altijd 
rustig en vriendelijk, maar toch wel 
altijd zijn eigen gang ging. Ik voel 
een grote verslagenheid. Wij zullen 
hem NOOIT vergeten. Rust zacht 
Jan! BJ”

Lichtenvoorde.’ Hij verloochende zijn 
roots nooit, was er juist trots op. Jan 
was wars van kapsones en sterren-
dom. Hij was overal voor te benade-
ren. Zo was hij in 1998 op het grote 
Burenfeest, om de rivaliteit tussen 
Groenlo en Lichtenvoorde een week-
end lang samen te vieren in een grote 
feesttent in hartje Grolle, een van de 
presentatoren. Omdat ik medeorgani-
sator was werd me gevraagd of ik Jan 
wilde vragen of hij iets eten wilde tus-
sen het presenteren door. “Mek mie 
niks uut. Kiek moar,” zei hij vriende-
lijk. “Wat nem ie?,” vroeg hij me. Ik 
antwoordde dat ik een broodje kroket 
nam. “Doo mie ok moar,” zei hij. Ik 
heb nog nooit zo genoten van een 
broodje kroket!
Afgelopen jaar nam Jan in Toldijk 
voor de laatste maal plaats achter 
het drumstel van Normaal, waar hij 
de laatste jaren nog vele malen mee 
optrad in de oude bezetting. Het was 
zowel voor Jan als voor alle aanwezi-
gen een emotioneel afscheid!

Verslagenheid
Niet voor niets dat fans en muzikan-
ten verslagen zijn, de gehele Achter-
hoek verslagen is om het overlijden 
van een van zijn meest prominente,
populaire maar oh zo bescheiden 
zonen. Voor velen was hij een held, 
om wie hij was. Altijd een groet van-
achter zijn drumstel, voor iedereen 
een woordje, en die warme oprechte 
lach vanachter zijn brede snor. Jan 
Manschot; een zeer aimabele man, 
gewoon een goeie kearl!
Ik zet ‘Hallo ajouw’ op, en krijg kip-
penvel, pink een traan weg.....!



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

Tijdens het concert kunt u genieten van een 
3-gangen keuzemenu à € 22,50 p.p.
Muzikale omlijsting: 

Tremezzo Trio
Lichtklassieke muziek met een kwinkslag

Kerrie - Appelsoepje
met krokant gebakken uitjesxxxDorade Filet op een bedje van risotto en kreeftensaus

of reepeper met stampot van wortel en uixxxCoupe ijs met warme kersensaus

Reserveren: info@bakker.nl of 0575 - 551312

Muzikaal en culinair genieten.. .Zondag 2 februari
17.00 - 20.00 uur

0.39
v   van 0.75

0.99
v   van 1.85

46%
goedkoper

48%
goedkoper

3.99

79.99

1.69
v   van 1.99 1.25

v   van 1.29

1.39
v   van 1.49

1.19
v   van 1.29

15%
goedkoper

29.99

INHOUD: 3 L

4.99

HOOGTE: 17 CM

ALLE SMAKEN

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 29-01-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 29-01-2014 t/m dinsdag 04-02-2014.

Broccoli  
500 g

Minneola
1 kg

Vanaf zaterdag 01-02-2014

PRIJS-
VERLAGINGEN

Koffi epads
36 stuks.

Snel-
kookrijst
1 kg.

Spek-
knabbels
100 g.

Midi-gevulde 
of appelkoeken
12 stuks.

Met geïntegreerde 
koffi emolen.

Koffi ezet-
apparaat

Friteuse

Partylampje

BLIJVEND

VERLAAGD

Friteuse

Decolampje
Wit, blauw, rood of groen.

Gildenstraat 27
7005 BL Doetinchem
Bosberg 21
7271 LE Borculo

Volg een opleiding bouw, wonen en interieur 
bij een van de opleidings bedrijven in de regio.
Kijk voor informatie op de websites.

www.bouwmensen-gelderlandoost.nl    www.obd-opleidingen.nl

WERKEN IN DE BOUW, MEUBEL EN TIMMERINDUSTRIE. DA
,
S PAS SLIM

Openhuis
                     op 6 en 7                  februari

       van 14.00 tot 18.00 uur
2014
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Er is een interessant programma voor 
de zzp’ers samengesteld. Paul See-
sing, wethouder gemeente Bronck-
horst, heet iedereen welkom. ROZ, 
de gemeente Bronckhorst (wethou-
der Dorien Mulderije-Meulenbroek), 
Rabobank en de Belastingdienst pit-
chen over wat zij voor zzp’ers kun-
nen betekenen. Vervolgens kunnen 

de deelnemers een workshop naar 
keuze volgen: ‘Echt netwerken, 
werkt echt!’ door Bert Breukers, on-
dernemersadviseur en trainer bij het
ROZ, of ‘Identiteit & Personal Bran-
ding’ door Michiel Timpers, eigenaar
van en identiteit strateeg bij Quiver.
Meer informatie over de workshops:
www.rozgroep.nl/zzp-netwerkcafe-
gemeente-bronckhorst. 

Er is volop gelegenheid om te net-
werken met elkaar. Op de onderne-
mersmarkt vanaf 21.00 uur zijn ROZ,
de gemeente Bronckhorst, Oostwerk
administratief bedrijf, Rabobank en 
de Belastingdienst aanwezig waar 
zzp’ers terecht kunnen met hun vra-
gen.

Aanmelden
Deelname is gratis. Aanmelden
kan tot en met 31 januari. Bel of e-
mail met het ROZ (074 241 5100, 
b.bakker@rozgroep.nl). Geef bij aan-
melding ook aan welke workshop u
wilt volgen; Echt netwerken, werkt 
echt! of Identiteit & Personal Bran-
ding.

Netwerkcafé voor zzp’ers door 
ROZ en gemeente Bronckhorst
Bronckhorst - Zelfstandig onder-
nemerschap biedt veel vrijheid 
en stelt de ondernemer in staat 
zijn eigen keuzes te maken. Toch 
missen zzp’ers soms collega’s om 
mee te sparren. Of willen zij hun 
netwerk uitbreiden en in contact 
komen met collega zzp’ers in 
hun omgeving. Daarom organi-
seren ROZ (Regionale Organisatie 
Zelfstandigen) en de gemeente 
Bronckhorst een ZZP Netwerk-
café. Alle zzp’ers uit de gemeente 
Bronckhorst zijn van harte wel-
kom op maandag 3 februari 2014 
van 19.00 (inloop tot 19.15 uur) 
tot 22.00 uur in Partycentrum 
Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo 
(Gld).

In 1963 is voor het eerst gecrosst op de 
baan in Delden en zoals GroenLinks 
wil doen geloven reden er toen alleen 
zeer jeugdigen met de lichte motoren 
op de baan; het tegenovergestelde is 
echter waar in de beginjaren reden 
er alleen volwassenen op de baan in 
Delden: het merendeel met motoren 
met een cilinderinhoud tussen de 250 
en 500cc. Enige voorbeelden: Bennie 
Braakhekke reed vanaf het begin 
met BSA Goldstar 500 in Delden en 
daarna in 1968 met een 750 BMW 
met zijspan en in 1972 zelfs met 900 
Kawasaki met zijspan. En wie herin-
nert zich niet meer de topprestatie 
van de Vliegende Postbode (Jan Ooste-
rink): Nederlands kampioen in 1969 
op een CZ 250 cc en 1970 overgestapt 
op een Maico 500. Ondergetekende is 
in 1966 begonnen op een 50 cc, maar 
reed vanaf 1968 al op een 250 en in 
1972 op een Maico 500. De jeugd 

kwam er pas in een later stadium bij.
De Bed & Breakfast was op de hoogte
van de crossbaan. Ze hebben zelfs
met de toenmalige voorzitter van
de crosscommissie gesproken over
de stand van zaken m.b.t. de cross-
baan in Delden en de vervolgplannen
met de crossbaan, voor de aankoop
van hun huis. Het college heeft een 
zeer goede afweging kunnen maken
m.b.t. het geluidsrapport omdat dit
traject al lang liep, alleen op details
zijn er nog wijzigingen doorgevoerd. 
Ook in 2012 heeft de VAMC al een 
informatie avond belegd waar alle 
ins en outs van het circuit in Delden
besproken zijn en iedereen goed geïn-
formeerd werd over de crossbaan. De
crossbaan was 1 jaar gesloten i.v.m. 
recht van overpad, maar in de uit-
spraak september 2013 heeft de rech-
ter VAMC ‘de Graafschaprijders’ vol-
ledig in het gelijk gesteld m.b.t. het
recht van overpad, zodat we het cir-
cuit weer zonder problemen kunnen
bereiken. Ik hoop dat we snel kunnen
beginnen met de aanpassingen van 
het circuit en niet bij de Raad van
State terecht komen, hoewel de Raad
van State in een recente uitspraak 
m.b.t. een vergelijkbare crossbaan als
in Delden/Vorden vergunning heeft
verleend aan de crossbaan gezien de
langjarige historie van het betreffen-
de circuit.

Joop Wuestenenk
VAMC ‘de Graafschaprijders’

Bronckhorst en motorcross

Als VAMC de Graafschaprijders 
moeten we toch wel even rea-
geren op het politieke stuk van 
GroenLinks in het Contact van 21 
januari 2014. Het is jammer dat 
een politieke partij als Groen-
Links een stuk schrijft zonder 
zich goed te laten informeren, 
alleen afgaat op foutieve infor-
matie en het stuk daardoor vol 
onjuistheden staat (informatie is 
ook aangeboden door ondergete-
kende, GroenLinks was niet geïn-
teresseerd).

Met de nieuwe single nemen de 
bandleden het niet persé op voor de 
boeren in Nederland. De plaat gaat 
vooral over het leven op het pitto-
reske platteland, waar het buitenge-
bied zienderogen verandert. Boeren 
worden zeldzaam en boerenerven 
worden steeds vaker bewoond door 

burgers en buitenlui die hun intrek 
nemen in de verlaten nostalgische 
boerderijtjes, die omgebouwd wor-
den tot mooie grote woningen. Op 
zich is daar volgens zanger Lars Kar-
nebeek niets mis mee, als het platte-
land maar gerespecteerd en gewaar-
deerd wordt. “Wij hebben absoluut 

niets tegen de grote stad of het wes-
ten des lands, laat dat duidelijk zijn!” 
geeft Karnebeek aan. “De dorpen 
verliezen hun agrarische functies en 
worden steeds meer woon enclaves 
van gevluchte stedelingen met in 
hun hoofden het nostalgische beeld 
van het platteland als natuurlijke 
groene en vooral stille tegenhanger 
van de drukke en rumoerige stad.” 
vervolgt hij. Daarbij worden bepaalde 
kenmerken en gewoontes van het 
platteland vaak vergeten. “Dat het 
af en toe wat stank en lawaai met 
zich mee brengt moet gerespecteerd 
worden. Het is hier geen kuuroord. 
Er lopen nog steeds koeien in de wei, 
zo nu en dan worden er leuke tent-
feesten of festivals georganiseerd en 
de saamhorigheid staat hier hoog in 
het vaandel. Dat moet je ook kunnen 
waarderen en helaas gebeurt dat niet 
altijd!” Aan iedereen die van plan is 
de grote stad te verruilen voor het 
platteland hebben de bandleden van 
Kiek Now Us, allemaal woonachtig in 
het kleine Achterhoeks dorpje Mari-
envelde, een duidelijke boodschap: 
“Koop onze single, bekijk onze video-
clip, luister goed en weet wat je kunt 
verwachten. Iedereen is welkom, 
maar niet alles is te koop!” 
Op maandag 27 januari is de nieuwe 
single in première gegaan op Radio 2 
en is deze als download verkrijgbaar. 
Meer informatie is te vinden op hun 
website www.kiek-now-us.nl en alle 
social mediakanalen van de band.

Achterhoekers brengen ode aan het platteland

Nieuwe single Kiek Now Us

Mariënvelde - “Het platteland is niet te koop” is de boodschap van 
de Achterhoekse band Kiek Now Us en tevens de titel van de nieuwe 
single die deze week verschijnt. Eind vorig jaar brak de band, die al 10 
jaar lang onvervalste rock & roll muziek speelt, door in Nederland met 
de single “Wi-j goan niet noar huus”, wat zorgde voor veel aandacht 
en airplay op de grote landelijke radiostations, waaronder 3FM (Giel 
Beelen), Radio 538 (Edwin Evers) en Radio 2 (Daniel Dekker).

In een ongedwongen sfeer en onder 
het genot van een hapje en drankje, 
konden de sponsoren, de club van 
50 leden, toekomstige sponsoren en 
andere belangstellenden kennis ma-
ken met de teams. Maar er was ook 
aandacht voor de mensen die achter 
de schermen altijd veel werk verzet-
ten om dit alles mogelijk te maken. 
Cross Team Bronckhorst is ontstaan 
doordat alle teams woonachtig zijn 
in de gemeente Bronckhorst. Het 

doel van het crossteam is om verdere 
samenwerking te bevorderen en de 
motorsport een gezicht te geven naar 
buiten toe.

Zijspancross:
Komend seizoen zal Team Koen 
Hermans en Roy Bijenhof hun op-
wachting gaan maken bij het We-
reldkampioenschap, tevens zullen zij 
gaan deelnemen aan het Nederlands 
kampioenshap. Belangrijk is voor het 
duo veel ervaring op te doen met het 
rijden op harde circuits. Hiervoor zul-
len ook enkele wedstrijden voor het 
Belgisch en Duits kampioenschap 
worden gereden. Team Hans Garrit-
sen en Rik Wiegerinck. Zij zullen ook 
hun opwachting gaan maken bij het 
Wereldkampioenschap, tevens zul-
len zij gaan deelnemen aan het Ne-

derlands kampioenshap. Team Her-
bert Enzerink en Henk Roenhorst. 
Dit team zal gaan deelnemen aan 
Classic Zijspancross Club wedstrijden 
met hun schitterende Jumbo.

Motorcross:
Solorijder Marnik Janssen zal bij de 
KNMV jeugd NK’s uitkomen in de 
klasse 125cc MX2. Hij zal ook een 
aantal ADAC wedstrijden gaan rijden 
in Duitsland en Nederland, maar ook 
de streek- en clubwedstrijden hier in 
de regio. Crossteam Bronckhorst be-
staat dus uit drie zijspanteams en één 
solo rijder. Alle teams bedanken de 
genodigden voor hun bijdrage en de 
complimenten voor deze presentatie. 
De geslaagde avond werd mede mo-
gelijk gemaakt door BD evenementen 
uit Zelhem en de band Underkoffer.

Crossteam Bronckhorst klaar 
voor dit seizoen

Hengelo - Op zaterdag 25 januari 
werd de teampresentatie gehou-
den van Cross Team Bronckhorst. 
Tijdens de presentatie waren de 
zijspannen, en één motor, alle rij-
ders met hun teams en hun ma-
teriaal aanwezig om de aftrap te 
geven van het seizoen 2014.

Vlnr: Marnik Janssen, Koen Hermans, Roy Bijenhof, Henk Roenhorst, Herbert Enzerink, Hans Garritsen en Rik Wiegerinck. Foto: Eddy Koedijk.

Wilt u ook een keer uw werk komen 
exposeren? Neem dan contact op met 

mevrouw M. Beerten: m.beerten@bi-
bliotheekwestachterhoek.nl. U kunt 

zich natuurlijk ook melden in de 
bibliotheek zelf. Daarnaast beschikt 
bibliotheek Hengelo ook over drie vi-
trines. Heeft u een verzameling, die u 
aan onze klanten wilt laten zien, dan 
is dat ook mogelijk.

Bibliotheek Hengelo zoekt exposanten
Hengelo - Vanaf juni 2014 zoekt bibliotheek Hengelo exposanten. Op 
dit moment exposeert de heer B. Krudde zijn foto’s in de bibliotheek. 
Vele exposanten zijn hem de afgelopen jaren al voor gegaan.

Van de gelegenheid wordt ook ge-
bruik gemaakt een convenant te on-
dertekenen om het samenwerkings-
verband tussen bibliotheek, consulta-
tiebureau en gemeente vast te leggen.
Ouders en kinderen krijgen tijdens 
het bezoek aan het consultatiebureau 

een brief uitgereikt van de gemeente
met daarin de informatie over het
Boekstartprogramma. In de biblio-
theek worden dan de boekstartkof-
fertjes uitgereikt. De bibliotheek ver-
zorgt ook op verschillende locaties de
boekstartbijeenkomsten. BoekStart 
is een programma dat het lezen met
zeer jonge kinderen bevordert én ou-
ders met jonge kinderen laat genie-
ten van boeken. Uit onderzoek blijkt
dat kinderen die op jonge leeftijd in
aanraking komen met boeken een 
grotere woordenschat hebben. Kin-
deren die regelmatig worden voorge-
lezen beginnen met een voorsprong 
aan hun schoolcarrière. Samen een
boekje kijken, plaatjes aanwijzen en
benoemen, versjes leren, verhaaltjes
vertellen en ernaar luisteren, ver-
sterkt de band tussen ouder en kind.
Tijdens de bijeenkomsten wordt voor-
gelezen, gezongen en gespeeld.

Aftrap Boekstart in Bronckhorst
Hengelo - Voor de allerkleinsten 
beginnen de gemeente Bronck-
horst, Yunio en Bibliotheek 
West-Achterhoek een nieuwe 
samenwerking. Op vrijdag 31 ja-
nuari van 9.30-10.30 uur wordt 
de feestelijke aftrap gegeven in 
aanwezigheid van Josefien Stef-
fens, wethouder, Fokalien Booij, 
jeugdverpleegkundige Yunio 
Jeugdgezondheidszorg en Wieb 
Broekhuijsen, directeur van Bi-
bliotheek West Achterhoek. 
Daarbij worden de eerste boek-
startkoffertjes uitgereikt.
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Vierentwintig leerlingen van scholen 
uit de gemeentes Doetinchem, Does-
burg en Bronckhorst lezen die dag 
een zelfgekozen stukje voor uit hun 
favoriete boek. De jury, bestaande uit 
de directeur van bibliotheek West-
Achterhoek, Annie Freriks en schrijf-
ster Loes Hazelaar, kiest ’s ochtends 
en ’s middags een winnaar. 
Deze twee winnaars mogen naar de 

halve finale in maart in bibliotheek
Groesbeek. Uiteindelijk wordt er een
provinciale winnaar gekozen, die
moet strijden tegen de andere pro-
vinciale winnaars. De wedstrijd is
besloten, maar de lezers hebben al-
lemaal eigen fans meegenomen. De
Nationale Voorleeswedstrijd is een
voorleeswedstrijd voor kinderen uit 
groep 7 en 8 van het basisonderwijs. 

De Nationale Voorleeswedstrijd
wordt mogelijk gemaakt door Stich-
ting Lezen en wordt georganiseerd in
samenwerking met de bibliotheken.

Voorleeswedstrijd
Doetinchem - Op zaterdag 8 fe-
bruari wordt de kwartfinale van 
de voorleeswedstrijd gehouden in 
de bibliotheek van Doetinchem.

Rik Ringenier werkt als fysiothera-
peut en studeert manueel therapie, 
Michiel Oerbekke is fysiotherapeut, 
maar studeert nu fysiotherapiewe-
tenschappen. Als badmintonner 
komt hij veel in aanraking met Indo-
nesische trainers en werd zo nieuws-
gierig naar het land.
Yayasan Sayap Ibu is gevestigd in Jog-
jakarta en heeft op meerdere locaties 
opvangtehuizen, de panti’s. “Ener-
zijds voor de weeskinderen, achterge-
laten op straat, anderzijds voor moe-
ders die voor het huwelijk zwanger 
worden,” vertelt Michiel. “Het is een 
non-profit organisatie, een stichting. 
Zij hebben geen politieke of religi-
euze banden, wat in onze ogen heel 
goed is, omdat ze dan kunnen doen 
waarvoor ze staan. Ze hebben zelf de 
vrijheid om te doen wat zij belang-
rijk vinden: goede zorg voor de kin-
deren.”
Sayap Ibu heeft op de panti’s ook 
scholen opgericht voor kinderen met 
een beperking. “Er komen ook kinde-
ren uit de buurt die wel bij hun ou-
ders zijn gebleven. Ze leren daar de 
basisvaardigheden, beetje schrijven, 
beetje lezen, enigszins communice-
ren,” vertelt Rik. “Sinds enige tijd 
zijn er ook computers, waar wat ba-
sisvaardigheden op worden geleerd. 
Eigenlijk zijn ze beroepsgericht, ze 
proberen degene die het kan, terug 
te brengen in de samenleving.”
Rik en Michiel vertelden met veel 
plezier en enthousiasme over hun er-
varingen in Indonesië, maar vroegen 
ook vooral aandacht voor de proble-
men die zich daar voordoen en het 
belang van financiële steun, dona-
ties. “Ze worden niet gesteund voor 
de overheid, daar hebben ze zelf voor 

gekozen. Maar ze hebben wel geld 
nodig om de gebouwen te onderhou-
den, de mensen die in dienst zijn te 
betalen, spullen voor de kinderen,” 
legt Rik uit. “Het benodigde geld kun-
nen ze zelf niet creëren, nog niet. Ze 
hebben wel hart en ziel voor de kin-
deren. Daar komt ook ons warme ge-
voel vandaan.”
Michiel legt uit welke behoeftes er 
zijn. “Wat ze nodig hebben zijn prak-

tische dingen waar ze zelf het nut 
van inzien, zoals een wasmachine, 
gereedschappen voor werkplaats, be-
nodigdheden voor een kapsalon en 
een boiler.”
De Lionsclub Bronckhorst zal contact 
opnemen met de Lionsclub in Indo-
nesië en heeft de voorkeur om de 
spullen ter plaatse te kopen. Belang-
rijk is dat erop wordt toegezien dat 
het geld goed besteed wordt.

Lionsclub Bronckhorst steunt 
project Yayasan Sayab Ibu
Bronckhorst - Tijdens een verga-
dering van de Lionsclub Bronck-
horst in hun residentie Pepe in 
Baak, kwamen Rik Ringenier en 
Michiel Oerbekke vertellen over 
hun ervaringen in Indonesie. Zij 
liepen drie maanden stage bij 
Yayasan Sayab Ibu, dit is Stich-
ting ‘Onder moeders vleugels’, 
het buitenlandse goede doel voor 
2014.

Initiatiefnemer is de regionaal be-
kende Graafschapsupporter en ‘Lid 
van Verdienste’ Herman Vermeer. De 
oud-veiligheidscoördinator van de Su-
perboeren heeft vele relikwieën ver-
zameld vanaf de beginjaren van de 
Zebra’s. In het museum zullen onder 
meer oude shirtjes, foto’s, program-
maboekjes, krantenartikelen, kampi-
oensschalen, magazines en speldjes 

tentoongesteld worden van de popu-
laire Achterhoekse voetbalclub. 

Wie nog relikwieën over De Graaf-
schap thuis heeft en deze wil uitle-
nen voor de tentoonstelling kan con-
tact opnemen met Herman Vermeer
via telefoonnummer: (06) 12 26 32 57.
Zijn e-mailadres is: h.vermeer81@
upcmail.nl.

Expositie de Graafschap 
in ’t Brewinc

Doetinchem - Van 24 april t/m 20 mei wordt er een grote expositie over
de zestigjarige historie van De Graafschap gehouden in ‘t Brewinc aan
de Spinbaan in Doetinchem.

Herman Vermeer. Foto: Vidal Horjus

Ook wordt hij dikwijls ingehuurd 
tijdens thema-avonden, waarbij gas-
ten in speciale kledij verschijnen en 
Remon daarbij voor passende muziek 
zorgt. 
“Mijn favoriete muziek is eigenlijk 
Nederlandse repertoire: Normaal, 
Mooi Wark, André Hazes, Jan Smit, 

Thomas Berge, dat genre. Ze kunnen
overigens voor alle muzieksoorten
bij mij terecht: disco, muziek uit de
jaren 60, 70, 80, noem maar op”, zo
zegt Remon Derksen.

Zie voor meer informatie zijn web-
site: www.djremon.mysites.nl

Remon Derksen wil aan de 
bak als DJ

Vierakker - De 18-jarige Remon Derksen uit Vierakker hoopt deze zo-
mer aan het Graafschap College in Doetinchem af te studeren als kok.
Een opleiding waaraan Remon veel plezier beleeft. Toch is muziek zijn
grootste hobby. In zijn vrije tijd treedt Remon Derksen regelmatig
tijdens bruiloften, verjaarsfeestjes, bedrijfsfeestjes als DJ op.

Onlangs kregen Daniël en Roy de 
kans om met de winkel te verhuizen 
naar een locatie met een grotere op-
pervlakte. Hier hebben ze een grotere 
reparatieruimte, waardoor ze meer 
reparaties tegelijkertijd kunnen uit-
voeren dan voorheen. De nieuwe lo-
catie bied ook meer ruimte voor de 
winkel zelf. Hierdoor kunnen ze een 

nog ruimer assortiment aanbieden 
aan de klant. Vanuit de nieuwe win-
kel zal hetzelfde pakket aan diensten 
aangeboden worden als de klanten 
de laatste jaren in Zelhem gewend 
waren. Zowel aan particulieren als 
bedrijven wordt een breed assorti-
ment computers, notebooks, tablets, 
supplies, software, randapparatuur 

en diensten aangeboden. Naast bo-
venstaande behoren ook het aanleg-
gen van kleine netwerken, ADSL en 
kabelinternet tot de activiteiten van 
DPC Solutions. 

Sinds vijf jaar kunnen particulieren 
en bedrijven bij DPC Solutions ook te-
recht met vragen over glasvezel. DPC 
Solutions heeft in deze gemeente 
zorg gedragen voor het hele glasve-
zeltraject in Zelhem: van product-
voorlichting tot de daadwerkelijke 
glasvezelaansluitingen. Vandaag de 
dag sluit DPC Solutions nog steeds 
huishoudens en bedrijven aan op 
glasvezel en voorzien zij de klanten 
van goed advies over de kansen en 
mogelijkheden die deze vorm van da-
taverkeer te bieden heeft. Dit doen ze 
onder de naam DPC Glasvezel Advi-
seurs. In de winkel is nu meer ruimte 
en daarom is er nu een glasvezelhoek 
ingericht waar je terecht kan voor 
vragen, informatie en aanmeldingen. 
Een vrijblijvende offerte aanvra-
gen voor één van de producten of 
diensten? Geen probleem. De mede-
werkers van DPC Solutions spreken 
begrijpelijke taal en geven u graag 
advies zodat u een goede keuze kunt 
maken.
“Vanaf zaterdag 8 februari staat DPC 
Solutions zoals vanouds aan de Markt 
27 voor u klaar, kom gerust een kijk-
je nemen. Wij zijn 8 februari van 9.00 
tot 16.00 uur geopend.” 

Voor verdere openingstijden kunt u 
kijken op www.dpcsolutions.nl en op 
www.glasvezeladviseurs.nl.

DPC Solutions Zelhem gaat 
 verhuizen

Zelhem - Ruurloër Daniël Brekveld en Zelhemmer Roy Bulten openen 
zaterdag 8 februari de deuren van hun nieuwe winkel aan de Markt 27 
te Zelhem. In Zelhem hadden de twee ondernemers vanaf 2005 al een 
winkel van waaruit ze met klanten, particulieren en bedrijven hun 
kennis en producten delen.

Daniel Brekveld (rechts) en Roy Bulten van DPC Solutions.
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Durf jij het beste 
uit jezelf te halen?

Jij bent verpleegkundige of VIG en je hebt 
een afgeronde HBO- of MBO-opleiding. 
Dan is Sensire op zoek naar jou!

 

is onderdeel van Sensire. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Sensire wijkzorg
De wijkteams in Hengelo zijn op zoek naar een verpleegkundige 

en/ of VIG voor 16-20 uur. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact 

op met Ria Teunissen: 06 – 130 449 19.

Tekenaar Werktuigbouwkunde M/V
Omgeving Ulft – Fulltime - Vacaturenummer VMA1237342

Omschrijving
Onze opdrachtgever heeft op de engineeringsafdeling ruimte voor 
een startende tekenaar constructeur. De werkzaamheden bestaan 
uit het tekenen van stalen constructies in een 3 d tekenprogramma. 
Qua type ben je iemand die het voortouw neemt, een goede techni-
sche kennis heeft en ambitie heeft. Ben jij net afgestudeerd en klaar 
voor een uitdaging. Dan vragen wij je te solliciteren.

Functie criteria
- afgeronde hbo werktuigbouwkunde
- leergierig
- enthousiast
- communicatief sterk
- ambitieus
 

TIG Lasser RVS niv3/4  M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime – Vacaturenr. VIO1237215

Omschrijving
Onze opdrachtgever is een producent van RVS apparaten en instal-
laties voor de voedingsmiddelenbranche.  
Je werkzaamheden als TIG  Lasser niv3/4 zijn: Het zelfstandig voor-
bewerken lassen, monteren en samenstellen van RVS apparaten.  
Als TIG Lasser RVS ben je verantwoordelijk voor de samenstelling 
van de  complete tanks. Je werkt vanaf technische tekeningen. Je 
bewerkt de materialen zowel in de voorbereiding als in de afwer-
king. Het gaat  om hoogwaardig laswerk. Je kan zelfstandig de 
tekeningen “vertalen” naar het product.  Je bepaalt zelf je werkplan. 
Dat betekent initiatief tonen en denken in oplossingen. Een uitda-
gende vacature voor een echte vakman!

Functie criteria
- Zelfstandig in het lassen TIG RVS;
- Zelfstandig constructiebank werkzaamheden uitvoeren; 
- Enige jaren relevante werkervaring als TIG Lasser RVS; 
- Zelfstandig technische tekeningen lezen; 
- Minimaal een afgeronde LTS metaal opleiding; 
- Flexibele instelling, geen 9-5 mentaliteit; 
- Zelfstandig als in teamverband werken.

Constructie bankwerker lasser M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime - Vacaturenr. VIO1237588

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever, een machinebouwer, zoeken wij een 
ervaren constructiebankwerker / lasser Mig Mag. In de functie van 
constructiebankwerker / lasser werk je zelfstandig vanaf tekening 
en ben je in staat kwaliteit laswerk te leveren. Spreekt deze vacature 
je aan en voldoen je aan het profiel? Neem dan contact met ons op!

Functie criteria
- Bij voorkeur ervaring met laswerk in de machinebouw;
- Mig Mag lassen niveau 3 ;
- Tekening lezen;
- Werken in dagdienst.

Sales Engineer Logistieke Systemen M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime - Vacaturenr. VIO1237235

Omschrijving
De werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van het verkoop-
proces door het ontwerpen van systemen op het gebied van logis-
tieke systemen (material handling) en processen met betrekking 
tot technische, technologische en kostprijstechnische aspecten. 
Dit gebeurt voornamelijk intern, door middel van het maken van 
voorstellen op klantspecificatie, inclusief flowcharts, globale lay-
outs, gedetailleerde tekeningen, proposal teksten en bijbehorende 
voorcalculaties. De sales-engineer is verantwoordelijk voor het 
realiseren van zijn werkzaamheden binnen de overeengekomen 
planning. Genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd conform 
een gestructureerd proces.

Functie criteria
- HBO opleiding werktuigbouwkunde of vergelijkbaar;
-  Ervaring in een technische projecten omgeving of een omgeving
  met complexe machines;
- Zelfstandig als in teamverband werken;
- Omgaan met het werken onder tijdsdruk en wisselende 
  prioriteiten;
- Cijfermatig inzicht en ervaring met calculatiesystemen;
- Beheersing van het MS-office pakket (Excel/Word/PowerPoint/Visio);
-  Goede beheersing van de moderne talen waarbij Engels en Duits
  een must zijn;
- Bereid om internationaal reizen.

Manager Operations M/V
met doorgroei naar Technisch Directeur 

Fulltime - Vacaturenummer VMA1237342

Onze opdrachtgever maakt geavanceerde en geïntegreerde syste-
men voor de machinebouw.
Als Manager Operations word je na een gedegen inwerkperiode, 
verantwoordelijk voor de afdelingen: assemblage, buitendienst 
monteurs, lasafdeling, RVS afdeling, kunststofafdeling, magazijn, 
engineering,bedrijfsbureau en de besturingsafdeling. Tevens word 
je verantwoordelijk voor de kwaliteit en arbo aangelegenheden. De 
kandidaat die wij zoeken beschikt over een HBO/W.O. niveau, heeft 
minimaal 10 jaar ervaring in de RVS – Foodindustrie en heeft aan-
toonbare kennis & ervaring met het toepassen van ERP systemen. 
Verder heb je uitstekende kennis van CAD 2000 en Solid Works, 
ben je goed in staat om projectmatig te werken en beheers je de 
Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. Daarnaast ben je 
een motivator, je bent in staat om mensen achter je te krijgen. Wij 
zoeken iemand die proactief en energiek is en uitdagingen niet uit 
de weg gaat. Je kunt uitstekend organiseren en plannen en werkt 
probleemoplossend. Je bent iemand die zaken met doortastend-
heid en tact zal aanpakken en voor elkaar krijgt.
Ook de productiviteit en voor en nacalculaties behoren tot je 
takenpakket.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Ingrid Olivier. Telefoon-
nummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl o.v.v. 
het vacaturenummer.



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

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

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

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

3 kamer kussen  
Buitenzijde 90% dons en binnenin 
zachte eendenveertjes. 
van 79,95 p/st.  nu 2 voor 119,-

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

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

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

 Vossen & Vandyck 
handdoeken

restanten nu met 

30% korting!

 openingstijden:  ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur / vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

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

MAGISCHE MIDWINTEROPRUIMING

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

90/200  van  16,95  voor  12,95

90/220  van  19,95  voor  13,95

140/200  van  22,95  voor  17,95

160/200  van  25,95  voor  19,95

180/200  van  29,95  voor  22,95

180/220  van  32,95  voor  25,95

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

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

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

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

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

90/200  van  29,95  voor  19,95

90/220  van  34,95  voor  22,95

140/200  van  39,95  voor  25,95

160/200  van  44,95  voor  29,95

180/200  van  49,95  voor  34,95

Flanellen lakens
1 pers. van  29,95  voor  24,95

2 pers. van  44,95  voor  32,95

litsjum.  van  49,95  voor  35,-

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

2 persoons van 49,95 voor 29,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 39,95

Lits Jumeaux XL van 79,95 voor 59,95

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

2 pers. van 49,95 voor 39,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 49,95

onderslopen van 20,95 voor 16,95

DUIZEND DEKBEDSETS 
met kortingen tot 70%

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

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

Gastendoek van 6,95 nu 4,95

Washand  van 3,95 nu 2,95

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

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

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

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

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

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

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

voelt weer schoon en als nieuw aan.

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

na 17.00 uur weer klaar.

 on
de

r 
vo

or
be

ho
ud

 v
an

 z
et

- 
en

 d
ru

kf
ou

te
n.

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN

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

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

Vaat/werkdoeken  4 voor  6,-

KEUKEN

WOLLEN DEKBEDDEN

KAMEELHAREN DEKBED
Wollen onderdeken met vacht 

en goed vochtregulerend.
80/200  van  99,-  voor  69,-
90/200  van  109,-  voor  79,-
140/200  van  159,-  voor  119,-
160/200  van  169,-  voor  129,-
180/200 van  189,-  voor  149,-
Ook extra lange maten leverbaar!

 Dekbedden en kussens kunnen om 
begrijpelijke redenen slechts op de dag 

van aanschaf worden geruild.

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

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

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

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

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

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

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


