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Bas Broekhof werd gekozen tot jeugd-
sportman van het jaar.
Op 14-jarige leeftijd begon Bas met het
rijden van clubwedstrijden motor-
cross in de klasse 65/85 CC kleine wie-
len. Hij wist direct het podium te vin-
den. Het seizoen werd afgesloten met
het kampioenschap. In 2008 volgde
promotie naar de 85 CC grote wielen
en werd Bas in die klasse eveneens
clubkampioen. Hij is niet alleen op de
baan van vaste waarde voor de VAMC.
Tijdens wintertrainingen is hij immer
van de partij. Ook actief meehelpen bij
de ‘Oost Gelderlandrit’ doet Bas met
veel plezier en grote inzet. Voorzitter
Vruggink kwam in zijn openings-
woord in het kort terug op het perfect
verlopen EK (Enduro) dat eind vorig

jaar samen met de motorclubs uit
Hengelo en Zelhem werd georgani-
seerd. De gemeente Bronckhorst werd
daarvoor door de KNMV onderschei-
den met de prestigieuze ‘Henk Vink
Trophee’.

Behalve de bekendmaking van de mo-
torsportman van het jaar, stonden er
tijdens deze feestavond een aantal hul-
digingen op het programma. Naast
het toneel een zee van bloemen en een
groot aantal bekers die aan de ver-
schillende kampioenen werden uitge-
deeld. Vier leden van de VAMC de
Graafschaprijders werden in hun tak
van sport kampioen van Nederland.
Dit waren: Erwin Plekkenpol Enduro
E3, Cees Simons idem in de klasse EV

40+, Rik Broer idem in de klasse N 1 en
Jan Lemmens in de Enduro klasse
N50+. Daarnaast werden de volgende
clubkampioenen in het zonnetje ge-
zet: Tim Tuitert, cross 50 CC, Rica Rad-
stake cross 65 CC, Bas Broekhof cross
85 CC, Tjeerd Stapelbroek cross recre-
anten, Niek Langwerden Superklasse.
Bjorn Schreijer Enduro Nationaal en
Erwin Plekkenpol Enduro Inters. Niek
Langwerden werd winnaar van de Del-
dentrophee en Bertus Kolkman win-
naar van de Schoenaker-ritten-tro-
phee. Rene te Walvaart werd toerkam-
pioen Nederland en Gerard Hartman
kampioen buitenland. Wim en Grada
Wisselink werden in de categorie
oriëntatieritten kampioen in de A-
klasse en Harm en Coby Broersma in
de C – klasse.

JUBILARISSEN VAMC
Vanwege hun 40 jaar lidmaatschap
werden de volgende jubilarissen ge-
huldigd: D. Mogezomp Lochem, G.W.J.
Hoftijzer Sinderen, G. Versteege Hen-
gelo, H. Groot Roessink Vorden, A.W.C.
Ridderhof Hengelo, A.J. Eijkelkamp
Vorden, H.M. Brunsveld Lochem, A.
Klein Brinke Vorden, G. van Zeeburg
Vorden, Joh. Berendsen Hengelo en
B.A.W. Horsting Vorden. Vanwege het
zilveren jubileum de Vordenaren A.J.R.
Linnenbank, G. Vruggink, G.J. Wullink
en W.F. Eskes.

Bas Broekhof jeugdsportman

Gerard Versteege sportman van het jaar
bij VAMC De Graafschaprijders

Tijdens de feestavond van de VAMC De Graafschaprijders die zaterdag in
de prachtig versierde zaal van De Herberg werd gehouden, maakte voor-
zitter Gerben Vruggink bekend dat Gerard Versteege tot sportman van
het jaar 2008 was gekozen. Versteege was jarenlang zowel sportief als be-
stuurlijk zeer actief binnen de club. Zo heeft hij onder meer van 1975 tot
1992 zitting gehad in de oriëntatiecommissie. In die periode behaalde hij
ook zijn eerste resultaten zoals clubkampioen bij de motoren in 1975 en
1976, gevolgd door het provinciaal kampioenschap in de A- klasse bij de
auto’s in 1977 en 1988. In teamverband werd hij in 1986 landelijk kampi-
oen bij de oriëntatie. Gerard Versteege heeft vanuit zijn commissieschap
veel ritten uitgezet, waarbij ook de door de VAMC georganiseerde LCC in
het jubileumjaar 1990. Ook was Gerard nauw betrokken bij de realisatie
van het clubhuis. Ook de toer had zijn interesse. In 1978 was hij toerkam-
pioen buitenland. Gerard Versteege is nog steeds bij tal van activiteiten
binnen de club betrokken.

Bas Broekhof (links) en Gerard Versteege.

Hoewel de vereniging nu nee moet
verkopen, is het natuurlijk zeer tevre-
den over het bereikte resultaat.

Er zijn twee trekkingen, op vrijdag 13
februari en op vrijdag 13 maart in de
Herberg te Vorden, met in totaal 150
prijzen en twee auto's als hoofdprijs.
De feestelijke trekkingsavond begint
om 20.00 uur met live muziek van
"Over The Hill".
De netto opbrengst van de Grote Verlo-
ting is bestemd voor uitbreiding van
de accommodatie met twee kleedka-

mers, een nieuwe bestuurskamer en
een volledige renovatie van de be-
staande kleedkamers. Uitbreiding van
het aantal kleedkamers is nodig van-
wege een flinke toename van het aan-
tal jeugdleden en pupillen.  De FCA (
Financiele Commissie Accommodatie)
heeft nog twee acties op stapel staan
om de benodigde geldmiddelen te ver-
werven.

Grote Verloting uitverkocht
De 1500 loten van de Grote Verlo-
ting van de voetbalverenging Vor-
den zijn allemaal verkocht. Met de
eerste trekking in zicht nam de
vraag de laatste week aanzienlijk
toe.
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• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!
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Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
InternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes  en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bossen
Tulpen

€5.00

Zaterdag 14 februari

alles de deur uit 

in Vorden

Ruim baan in
Hengelo Gld.
13 + 14 februari

Speciaal voor Hengelo en omstreken:
• Gratis toegangskaartjes voor de “schaatsbaan” die

in de krokusvakantie achter de kerk zal staan. (kijk in de winkel v.d. info)

• Gratis uien bij aankoop van Hacheevlees
500 gram € 3.99

• Kilo Schnitzels nu slechts € 5.99
• Kist Sinaasappelen 5 kilo, op=op € 2.99

Plus Service is b.v.: Wij bezorgen uw 
boodschappen thuis of bestel uw 

boodschappen online, via www.plus.nl!
Alleen bij

Plus Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Hervormde kerk Vorden
Zondag15 februari 10.00 uur ds. K. Datema.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 februari 10.00 uur ds. F. van der Weij, Rijssen.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 februari 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 februari 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v.
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 14 februari 17.00 uur Woord- en communieviering,
dameskoor.
Zondag 15 februari 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon 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

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

Buurtzorg Vorden
Voor persoonlijke en verpleegkundige zorg 24 uur per dag
bereikbaar, tel. (06) 12 32 34 11.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60

vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Zelhem; Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden;
P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Zelhem.
voor meer informatie en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl. E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur
tot 12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Pol-
man Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�20-21-en 22 Februari Kra-
nenburgs Carnaval  in grote
feesttent. Terrein SV Ratti

�Kranenburgs Carnaval: 20
feb: playbackshow 22 feb:
groot Carnavals bal met ont-
hulling Prins. 22 feb: kinder-
carnaval om 14.30 en Kas
Bendjen en Blinde ED

Dagmenu’s
11 t/m 17 februari 2009  

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 11 februari 
Knoflookroom soep/Huisgedraaide gehaktbal in jus,
aardappelpuree en groente.

Donderdag 12 februari 
1/2 gegrild haantje, appelmoes, aardappelen en rauwkost-
salade/rijstpudding met saus en slagroom.

Vrijdag 13 februari
Broccolisoep/Yellow fish met warme knoflooksaus, rijst
en groente.  

Zaterdag 14 februari
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkost-
salade/ijs met slagroom (alleen afhalen/bezorgen).

Maandag 16 februari
Preisoep/Huisgemaakte Hachee met aardappelpuree en
rode kool.

Dinsdag 17 februari 
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/ijs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Voor Nordic Walking:
www.vitalnowa.nl
0575 – 46 36 03

www.baanvanuithuis.nl
voor gemotiveerde

werkzoekenden.

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

� In februari gaat de bezem
door de Wereldwinkel Vor-
den. WINTEROPRUIMING
25 % korting op heel veel arti-
kelen, behalve food. Komt U
helpen vegen?

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

Verras je Valentijn

Vlaai v/d week
Frambozen-Slagroomvlaai 

6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag
3 bruin tijger € 4,75

Valentijnsaanbiedingen
Voor mijn liefste:

Gebakje om samen 
te delen € 2,00

Chocoladeschnitt 
p/st € 6,95

Maak kans op een leuke attentie 
voor je Valentijn

Schoonmaakhulp
gevraagd

Maandagochtend 
bij sportorganisatie-
bureau Free-wheel. 

info@free-wheel.com
0575 554228

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

�Rijvereniging de Graaf-
schap heeft weer haar jaar-
lijkse perkplantenactie, waar-
bij u in de gelegenheid ge-
steld wordt om perkplanten
op een eenvoudige wijze te
bestellen. Deze week worden
de bestelboekjes rondge-
bracht. Heeft u deze niet ont-
vangen en wilt u wel bestel-
len, ze zijn ook te verkrijgen
bij Super de Boer en Kluvers
Dierenbenodigdheden te
Vorden. De plantjes worden
in mei bij u thuis bezorgd.
Info 0575-477071.

�Ponyclub en Rijvereniging
De Graafschap bestaat bin-
nenkort 75 jaar. Wij zijn op
zoek naar foto's en video's
van lessen, escortes of wed-
strijden van onze vereniging.
Heeft u deze in uw bezit?
Dan zouden wij graag in con-
tact met u willen komen. Tel.
06 47011763 of per e-mail
geert_heuvelink@hotmail.co
m.

�Hondenschool ”Klein Weet-
ink” uit Velswijk begint met de
nieuwe trainingen op zater-
dag 14 februari.
Ook behendigheidsbaan.
Doorlopende puppycursus.
Inl. Ap Peters 0314-641436.
Lucia Mullink 0314-622361.
Zie: www.kleinweetink.nl

Bloemkool super kwaliteit, per stuk 1,25
Mineola’s lekker sappig, zoet en pitloos, 6 voor 2,99
+ 4 GRATIS

Hollandse Breaburn appelen 1,5 kg 1,98
Uit eigen keuken:

Erwtensoep 1 liter 4,99
+ GRATIS halve rookworst

Vanaf nu bij ons vaste lage prijs:
Turbana bananen kilo 0,99

Aanbiedingen geldig t/m maandag 16 februari. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

�Gezocht in centrum Vorden
Hulp in de huishouding voor
4-6 uur per week, dag (en )
nader  te bepalen. Zelfstan-
dig kunnen werken Brieven
onder nummer N 49-1 Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden



De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Van uw oude trouwring maken wij een
modern sieraad. Atelier Henk Eggersman.
Beelden in brons, reparaties, goud en zilver.
Burgemeester Galleestraat 8 in Vorden.
wo./za. 10.00-17.00 uur       tel. 0575-550725

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

Hondenschool ”Klein Weetink”
uit Velswijk begint met de nieuwe 

trainingen op zaterdag 14 februari.

Ook behendigheidsbaan. 
Doorlopende puppycursus. 

Inl. Ap Peters 0314-641436.
Lucia Mullink 0314-622361

Zie: www.kleinweetink.nl

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t t Afslanken, fitter, gezonder?

Simpel, gemakkelijk en
snel resultaat inclusief
persoonlijke coaching.

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Na vele fijne jaren in de Wehme is, omringt door
de liefdevolle zorg van de medewerksters, rustig
ingeslapen

Johanna Berendina Nijenhuis
”Jo”

* 16-03-1914 † 05-02-2009

W.J. Derksen-Stoelhorst

Correspondentieadres 
Zutphenseweg 83
7251 DJ  Vorden

De crematie heeft reeds plaats gevonden.

Café Uenk • Nieuwstad 13
Vorden

Muziek

De Houtwormen

14 februari

20.00 uur

Entree gratis

Met liefde bereid

Het is voordeelweek bij de Keurslager. 
Met 4 roomschijven en 500 gram shoarmavlees 

voor slechts € 6,-. Zo wordt het wel heel aantrekkelijk
om je partner met Valentijnsdag een geslaagd 

diner voor te schotelen. Dan mag het gerust iets meer
zijn en niet alleen wat de liefde betreft.

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

4 Roomschijven + 500 gram
Shoarmavlees 0samen voor € 6.00

SPECIAL

Filet Pancetta 100 gram € 2.30

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden rollade
GRATIS 100 gr Vlaamse likkepot

TIP VAN DE KEURSLAGER

Priklappen 4 stuks € 5.50

MAALTIJDIDEE

Babi pangang 500 gram € 4.98

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Verhuisbericht

Na 11 maanden
ziekenhuis en revalidatie
ben ik vanaf heden weer

thuis. 

Hierbij wil ik iedereen
bedanken voor zijn of
haar steun in de vorm

van kaarten, bloemen en
bezoek.

Mevrouw Keune-Oonk
Burg. Vunderinkhof 7
7251 XA  VORDEN

Wie wil
bloemetjes
bezorgen in

Vorden?
in het kader van een
reclameactie van de

middenstand.

Inlichtingen 
Eurofleur Holland 
024 622 13 69.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

LET OP: 14 t/m 28 februari, TROUWRINGENWEKEN
Kijk op de website voor meer informatie.

Vakkundig advies, ook ’s avonds op afspraak mogelijk.

Een bijzonder moment… een bijzonder sieraad...

Hofstraat 11, 7121 DM Aalten
Tel: 0543-466560
www.design-sieraden.nl

SIERHEKWERK
OP MAAT GEMAAKT TEL: 0314-327453

OF 06 46632683 

Dromen ... durven ... doen!

Dankbaar en vol blijdschap verwelkomen wij

Olivier Wybe
in ons gezin.

5 februari 2009 • 4155 gram • 52 cm

Erik en Natasja Duin-van Ditmars
Isabel en Tobias

Fokkinkweg 21
7255 AJ Hengelo (Gld.)

KAPELWEG 22 7218 NJ  ALMEN 

TEL.: 0575-431566 

Akkerbouw–Weidebouw–Grondverzet–Bermonderhoud

Wij zijn op zoek naar een 

MEDEWERKER

die ons team wil versterken.

Wij zoeken iemand met belangstelling voor

agrarisch loonwerk. De werkzaamheden zul-

len hoofdzakelijk bestaan uit werken met

mobiele kraan en/of shovel. Ervaring hier-

mee is dan ook een pré.

Voor inlichtingen en sollicitaties contact

opnemen met de heer F.J. Heuvelink.

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen
Bussen tot 85 personen, 

dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Grote Verloting
1e trekking 
op vrijdag 13 februari 
in de Herberg.
Aanvang 20.00 uur

Hoofdprijs: 
Chevrolet Matiz

Live muziek: “Over the Hill”
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Vorden

Overrompeld en verslagen zijn wij door het
overlijden van

Gea van Dommelen

Voorzitter van onze vereniging.

Wij wensen Eric en de familie veel sterkte.

De Wildenborchse Vrouwen Club

Gelukkig en trots zijn wij met de geboorte van
onze dochter

Cato
4 februari 2009

Cato weegt 3140 gram en is 49 cm lang.

José Winkel en Michiel Wagenvoort

Kruisdijk 1
7251 RL Vorden
Tel: 0575 - 55 23 87



Weeversdrukkerij
Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C O M M U N I C A T I E Weevers druk Weevers Net

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl LICHTENVOORDE GROENLO RUURLO ZUTPHEN ZELHEM VORDEN

NEVENVESTIGINGEN:

LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN

HHH ee tt ii ss hh ii ee rr ff aa nn tt aa ss tt ii ss cc hh ,, mmm aa aa rr .. .. ..
hh oo ee zz oo uu hh ee tt tt hh uu ii ss zz ii jj nn ??

Het èchte plaatselijke weekblad 
staat ook op internet, 
dus kijk snel op:

Het èchte plaatselijke weekblad 
staat ook op internet, 
dus kijk snel op: ww ww ww.. WWee bb PP aa pp ee rr .. nn ll

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

K a p s a l o n :
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.

S c h o o n h e i d s s a l o n :
Gelaatsbehandelingen dames en heren 
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

ADMIRAALS
BROOD 

LEKKER 

MEERGRANEN MET

POMPOENPITTEN

NU VOOR € 2.09

SLAGROOMSNITT

NU VOOR € 5.50

HARDE BROODJES

NU 3 VOOR € 1.00

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 10 t/m zaterdag 14 februari.

AARDBEIEN-
BAVAROISEVLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

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

WINTERWINTER--
OPRUIMINGOPRUIMING

restanten 75%75% korting
de helft van de helft
op dames- en herenmode
Josephine & Co, Gerry Weber, Basler, FrankWalder, Rosner, Zerres, Tence,

Gardeur, Roberto Sarto, Pools, Enjoy, Mezzo
Marco Manzini, For Fellows, MENS, Olymp, MAC, Trafic, Com4



• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

APK voor benzineauto’s € 19,-
APK voor dieselauto’s € 38,-

Autosnelservice Lucri
Wassenaarsweg 2 - Zelhem

Tel. 0314- 620871

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

WINTERBANDEN
TEGEN

SCHERPE PRIJZEN!

Van exper ts  kun je meer verwachten.

WIJ MAKEN PLAATS VOOR  
DE NIEUWSTE MODELLEN!!! 
GRANDIOZE KORTINGEN

OP=OP!

SPECTACULAIR  VOORDEEL!

MEENEEMPRIJZEN!

KOM NAAR DE WINKEL VOORNOG MEER VOORDEEL!
Prijzen excl. verwijderingsbijdrage. 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Expert HENGELO GLD, Kerkstraat 2, Telefoon (0575)464261

SONY 102 cm Full HD

LCD-TV

KDL40U4000. Met 1920 x 1080 pixels, BRAVIA

Engine 2, BRAVIA Theatre Sync, 24p True

Cinema, DVB-T tuner en 3 x HDMI. - Mat zilver

design

898.-
voorVan 1199.-

SIEMENS wasautomaatWM12A161FN. Met tiptoetsen,onbalansherkenning, LED-indicaties,
éénknopsbediening en grote vulopening. -Energieklasse A

329.-voor
Van 499.-

   Stoepverkoop bij Duthler
 ZUTPHEN- Zaterdag 14 februari a.s. vindt er een happe-
 ning plaats aan de Troelstralaan te Zutphen. Deze dag wor-
 den de laatste restanten voor te gekke prijzen aangeboden.
 De zogenaaamde stoepverkoop vindt traditioneel plaats op
 de stoep onder de luifel bij Duthler-mode-Zutphen. Dat deze
 'stoepverkoop' grote bekendheid geniet blijkt uit de grote
 drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt bij dit modehuis aan
de Troelstralaan.Dus zaterdag 14 februari bent u van harte 
welkom van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de stoepverkoop.
Tot ziens bij:

   Troelstralaan 39-43  tel. 0575 526080  www.murraymode.nl
           Ziekenhuis Spittaal ri. De Stoven, rotonde rechts, 2e links.

Kom naar onze nieuwe salon!

Jim Heersink Haarmode

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::
 :: 0544 46 13 08 :: CITYLIDO.NL ::

20 t/m 24 februari
CARNAVAL
GROENLO

Dolle dagen met optredens van
30 EURO LIVE - DE GEBROEDERS KO

e.v.a
Dresscode: CARNAVAL

KOM GEZELLIG
EN ZEKER

VEILIG
CARNAVALLEN

WELKOM
Alaaf Alaaf

WIJ HOUDEN VAN ONZE KLANTEN

DAAROM KRIJGT IEDERE TANKENDE

KLANT IN HET VALENTIJNSWEEKEND

EEN LEUK PRESENTJE.

DUS KOM TANKEN BIJ HET GEZELLIGSTE

TANKSTATION IN DE REGIO!

TOT ZIENS BIJ:

WEULEN KRANENBARG BRANDSTOFFEN 

ENKWEG 1A, VORDEN

WWW.WKOLIE.NL

Deze aktie is geldig van vrijdag 13 t/m zondag 15 febr. 

Op=op



Onder leiding van juf Gerrie Kappert
hadden de meisjes hard getraind, om
de verschillende oefeningen op de
balk, mat, brug en lange mat onder de
knie te krijgen. Dit is goed gelukt, en
heeft een aantal top 3 plaatsen opgele-
verd. In niveau 17 deden er 4 meisjes
mee en te weten Tetske van de Bigge-

laar die met 36,90 punten de 2e plaats
haalde en een zilveren medaille mee
naar huis mocht nemen. Brons werd
er om de nek van Jet Klein-Nengerman
gehangen die de 3e plaats had met
34,90. Naomi Schutte had met 35,75
punten een 6e plaats en Marije Koets-
chruiter had 28,85 punten bij elkaar
geturnd en een 46e plaats gehaald In
niveau 16 ontving Bente Wilgenhof de
gouden medaille, een welverdiende
nummer 1 met 33,45 punten. Op het-
zelfde plateau stond Robin Dadema
die 33,00 punten derde was geworden,
en daarmee een bronzen medaille om-
gehangen kreeg.

Goud, zilver en brons
voor Spartameisjes

Zaterdag 1 februari werd er een
pre-instap wedstrijd in sporthal 't
Hoge Wessel' in Steenderen gehou-
den, welke georganiseerd werd
door de gymverenigingen DOC
Baak en Sperwer uit Hummelo.
Van gymnastiekvereniging Sparta
deden er 6 kandidaten mee.

De toren van de Dorpskerk is het ei-
gendom van de gemeente Bronck-
horst en niet van de Nederlands Her-
vormde Kerk. Wethouder Baars is ver-
eerd dat hij het geld in ontvangst mag
nemen en is aangenaam verrast over
de bijdrage van de veilingcommissie. 

VERKOOP GOEDEREN 
De Veilingcommissie Vorden heeft het
geld ingezameld door het verkopen
van tweedehands goederen. Particu-
lieren kunnen zich melden bij één van
de bestuursleden. Deze bepalen of de
goederen bruikbaar zijn voor de stich-

ting. De goederen worden door vrijwil-
ligers opgehaald, schoongemaakt en
uiteindelijk uitgestald in het oude HA-
VO pand in Vorden. Elke zaterdagoch-
tend is er een verkoop van 9 tot 12 uur.
De zaterdagochtendverkoop is de
hoofdbron van inkomsten. Daarnaast
worden er jaarlijks activiteiten georga-
niseerd zoals een veiling, een boedel-
dag, een pleinmarkt en een boeken-
beurs. De stichting heeft ongeveer 100
vrijwilligers die in één of andere vorm
meewerken.

Veilingcommissie overhandigde 
€ 4.000,- aan Bronckhorst

De voorzitter van de Veilingcommissie Vorden Henk Vaags overhandigde
donderdagmiddag jl. bij de dorpskerk in Vorden een waardecheque ter
waarde van € 4.000,- aan Wethouder Baars van de gemeente Bronckhorst.
De cheque werd aangeboden ter ondersteuning van de restauratiekosten
voor het voegwerk aan de toren van de Dorpskerk.

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
Flash 1 slaat aanval op tweede
plaats af. 
Afgelopen donderdagavond heeft het
eerste team van Flash thuis tegen Di-
dam gespeeld. Didam had vijf punten
achterstand, dus er moest een goed re-
sultaat behaald worden om de tweede
plek in de poule vast te houden. Het
team speelde in de vaste samenstelling
met Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt,
Geeske Menkveld, Lianne en Berna-
deth Heijenk. Chjehrando en Niels
wonnen beide hun enkelspel redelijk
makkelijk en snel. Geeske had het
moeilijker en kwam in de eerste set net
te kort met 21-17. Ook de tweede set
won de speelster van Didam. Lianne
kon niet echt in haar spel komen en
verloor. De dubbel van Chjehrando en
Niels liep wederom goed, de tweede set
werd zelfs met 21-8 gewonnen. Geeske
en Bernadeth kwamen niet in hun
spel samen. De meiden van Didam
wonnen beide sets. Bernadeth en Niels
moesten in hun mix eerst opgang ko-
men, halverwege de eerste set stonden
ze met 15-8 achter, maar na een aantal
knappe punten wonnen ze de eerste
set toch nog met 21-19. In de tweede
set gingen Bernadeth en Niels op de-
zelfde manier verder en wonnen met
21-13. Lianne en Chjehrando waren
vanaf de start van de wedstrijd erg
scherp. Met zeer goed samenspel lie-
ten ze de tegenstanders niet in de wed-
strijd komen en wonnen gemakkelijk
in twee sets. Hierdoor kwam de eind-
stand op 5-3 voor Flash. Het team blijft
hierdoor tweede staan in de poule. Met
nog 1 wedstrijd te spelen staat het eer-
ste team van Flash 2 punten voor op de
nummer 3 in de poule. De laatste wed-
strijd over 3 weken wordt dus heel erg
spannend. Flash 1 – Didam 7: 5-3.
Flash 2 sluit het seizoen af met een
gelijkspel
Het tweede team trad vrijdagavond
aan tegen Euro uit Dinxperlo. Ge-
speeld wordt door Peter van Dijk,
Hans Brinkman, Robert Kater, Anne
van Eeuwijk (voor Marian te Riele) en
Marian Hulshof. Het was voor hen de
laatste wedstrijd van het seizoen. Peter
begon slap aan zijn enkelspel en hij
verloor de eerste set. Hij kwam echter
goed terug en wist daarna met 21-8 en
21-15 de partij naar zich toe te trekken.
Hans kwam er in zijn enkelspel net
niet aan te pas. Hij verloor in twee sets.

Anne kende een goed debut en won
goed in twee sets. Marian speelde een
zware driesetter. Zij won de eerste set
goed maar verloor de tweede net met
23-21. In de derde set ging het weer be-
ter. Daarin trok Marian met 21-17 aan
het langste eind. Met drie punten uit
de enkelspelen dacht Flash de laatste
wedstrijd winnend te kunnen afslui-
ten. Het herendubbel van Hans en Ro-
bert ging echter net in drie sets verlo-
ren. Het damesdubbel ging wel in
twee straight sets naar Flash. In het
eerste mixeddubbel wisten Marian en
Peter geen vat te krijgen op het degelij-
ke spel van de Eurotegenstanders. Zij
verloren in twee sets. Het mixeddub-
bel van Anne en Robert werd zeer
spannend. Zij wisten de eerste set goed
te winnen maar toen lieten zij de te-
genstanders in het spel komen. Euro
won de tweede set en ook de derde set
ging met 21-18 helaas naar Euro. On-
danks een goed wedstrijdbegin werd
het uiteindelijk dus een gelijkspel.
Euro 3 – Flash 2: 4-4.
Jeugdteam 2
Team 2 trad afgelopen zondagmiddag
aan. Wij hebben de uitslag nog niet
ontvangen zodat wij daar volgende
week verslag van zullen doen.
Jeugdteam 3 
Flash J3 speelde tegen BABO J2 en had
daar een hele kluif aan. Wesley Boode
had een lastige tegenstander en begon
met een nederlaag in twee sets: 6-21
en 6-21. Lieke ten Have moest er flink
tegen aan. Ze won met een klein ver-
schil: 21-19 en 22-20. Dennis Cai had
het ook moeilijk. Hij verloor in twee
sets met 9-21 en 8-21. Lilian Nijlhuis
kwam een heel eind in haar enkelspel,
maar moest toch de winst bij haar te-
genstandster laten: 15-21 en 14-21. De
heren dubbel was best spannend,
maar met twee keer 16-21 lieten Den-
nis en Wesley de punten aan BABO.
Het damesdubbel werd gespeeld door
Rianne Fokkink en Wieneke Winkels.
Ze verloren met 8-21 en 9-21. Bram
Bruinsma speelde met Lieke ten Have
de eerste mixed, die eindigde in 11-21
en 10-21. Dennis en Lilian kwamen er
in de tweede mixed ook niet aan te pas
en verloren met 9-21 en 13-21. Al met
al een verdiende overwinning voor BA-
BO. Flash J3-BABO J2: 1-7.
Jeugdteam 4
Flash J4 moest aantreden tegen Varsse-
veld J5. Bij Flash ontbrak Niels Golstein
en daarom moest Laura Hulshof als
“heer” aantreden. Ze deed wat ze kon

maar kwam er eigenlijk niet aan te pas
en verloor met twee keer 6-21. Lynn Be-
renpas had ook een lastige tegenstand-
ster en moest tegen haar gewoonte in
ook de punten inleveren: ze verloor
met 9-21 en 7-21. Stefan te Riele haalde
bijna de eerste set binnen, maar ver-
loor uiteindelijk nog met 22-24. De
tweede set verloor hij daarna met gro-
ter verschil: 15-21. Paulien te Riele
speelde een spannende partij en won
de eerste set in de verlenging met 27-25
en de tweede set met 21-19, waarmee
ze het eerste punt binnenhaalde. Laura
en Stefan boden knap partij in hun
dubbel, maar verloren met 12-21 en 18-
21. Paulien en Lynn verloren de eerste
set met 8-21, maar wonnen de tweede
met 23-21. In de derde set kwamen ze
er niet meer aan te pas en verloren ze
met 9-21. Stefan en Lynn verloren ver-
volgens ook hun mixed dubbel met 11-
21 en 11-21. Rowin Burghout speelde de
tweede mixed met Paulien. Ze verloren
de eerset set met 11-21, maakten het de
tweede set nog wat spannend, maar
verloren die ook: 17-21. Daarmee ging
de winst royaal naar Varsseveld: Flash
J4-Varsseveld J5: 1-7

B a d m i n t o n

'Het is een heel karwei geweest. Maar
niet voor niets, want de eerste 1000
exemplaren zijn al de deur uit', aldus
Marlies Aartsen. De verkoop verloopt
via alle boekenwinkels in Nederland,
Bruna te Vorden, www.bol.com en
haar eigen massagepraktijk en site
www.marliesaartsen.nl. Tevens staan
de producten in de nieuwste Happi-
nez - magazine nr. 1 van 2009. Het
komt steeds meer in het nieuws dat
het tijd is om te bezinnen op thema's
als eigen verantwoordelijkheid, functi-
oneren, bewustwording en welzijn. 

Daar sluit deze uitgave van de 'Levens-
ladder' en 'De Rode Draad' bij aan. Een
blik op eigen leven. Bij de start van de
verkoop ging een gedeelte van de op-
brengst naar het Hospice te Zutphen. 

De 'Levensladder' is een perfect Valen-
tijnscadeau. Een design met allemaal
harten geeft de levensladder een wel-
kom en stijlvol aanzicht. Elk hart is
apart getekend. Een origineel cadeau
voor iedereen. Zeker in het kader van
Valentijn. Daarnaast wordt de 'Levens-
ladder' vaak gegeven bij geboorte, ver-
jaardag en bv bij trouwen. 

De Rode Draad is vergelijkbaar met de
Levensladder, maar geeft letterlijk de
draad weer die door elk levensjaar
gaat. Deze uitgave is neutraler en voor
iedereen bruikbaar. Het idee is ont-
staan doordat Marlies Aartsen merkte
in haar eigen leven en in de massage-
praktijk hoe belangrijk het is om het
geleefde leven op een rijtje hebben. 

Bewust te worden van eigen kracht en
positieve gebeurtenissen. Het is juist
het overzicht van het geheel dat het le-
ven krachtig maakt en impact geeft.
Een mogelijkheid om in een blik alles
te overzien, trots te zijn en kwaliteiten
te (h)erkennen.

Voor meer informatie: 
Marlies Aartsen, Vorden 0575-556217

Levensladder ideaal cadeau
voor Valentijn
Inmiddels is het al weer enkele
maanden geleden dat de 'Levens-
ladder' en 'De Rode Draad' zijn uit-
gegeven door Marlies Aartsen te
Vorden. Naast haar Massageprak-
tijk voor kinderen en volwassenen
is zij vorig jaar druk aan het werk
geweest om deze 2 uitgaven op de
markt te brengen.

Wilt u meer over deze Japanse metho-
de van zelfheling weten, dan bent u
van harte uitgenodigd. Ook geïnteres-

seerde niet-leden zijn welkom in ge-
bouw Withmundi naast de Hervorm-
de Kerk te Wichmond.

Op woensdagavond 18 februari geeft
mevrouw Sandra Otten uit Eerbeek
een workshop mozalek maken in gips.
Er worden stukjes glas en steen in vele
kleuren gebruikt. Je kunt van alles ma-
ken, bv. een schaal, spiegel, windlicht,
alles is mogelijk. Voorbeelden hiervan
kan men vinden in het verenigings-
boekje. Voor materiaal wordt gezorgd. 

Als u iets moois voor u zelf wilt maken
of een persoonlijk kadootje wilt kun-
nen geven, wordt deze workshop van
harte aanbevolen. Opgave voor deze
workshop z.s.m.bij het bestuur. 
Gebouw Withmundi of bij Hermien
Rietman, de Bosrand te Wichmond.

Reiki en mozaïek
Op woensdagavond 11 februari
komt mevrouw Margriet Wolfs-
kamp uit Lochem met 4 personen
naar de verenigingsavond om te
vertellen over de "universele levens-
energie", oftewel REIKI. Hoe kan
Reiki worden toegepast, hoe geven
we deze energie, die in alles wat
leeft en iedereen aanwezig is, door.
Zij zal daar iets van laten zien. Rei-
ki vermindert pijn, stress, geeft
rust en ontspanning. In elk mens
is deze energie aanwezig. Denk
maar eens aan het simpele feit dat
wanneer je jezelf pijn doet, bv.
stoot, dat je bijna automatisch je
hand naar de pijnlijke plek brengt.

VORDENSE BRIDGECLUB
Op maandagavond 2 februari is er in
competitieverband gebridged in het
Dorpscentrum te Vorden. Er werd in 2
lijnen (niveau's) gespeeld. De uitslagen
van de A-lijn:

1. Mevr. Hendriks/Dhr. Bergman 66,25%
2. Mevr. Van Gastel/Walter Kilian 59,95%
3. Mevr. en Dhr. Vruggink 57,39%

De uitslagen van de B-lijn:
1. Mevr. en Dhr. Koekkoek 63,33%
2. Dhr. Enthoven / Dhr. Jansen 60,42%
3. Mevr. en Dhr. Meijerink 55,83%

Op woensdagmiddag 4 februari is er
in competitieverband gebridged in het
Dorpscentrum te Vorden.
Er werd in 2 lijnen (niveau's ) gespeeld. 
De uitslagen van de A-lijn:
1. Mevr. van Gastel / Hendriks 59,03 %
2. Mevr en dhr. Thalen 58,68%
3. Mevr. Rossel en dhr. Wijers 57,64%

De uitslagen van de B-lijn:
1. Dhr. Hissink / dhr. den Elzen 68,50%
2. Mevr. v.d. Werf / dhr. Gille 58,50%
3. Mevr. en dhr. Brink 53,92%

B r i d g e



FEBRUARI
11 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
11 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

12 Klootschietgroep de Vordense Pan
13 ANBO lezing van Schoolbord tot

Smartboard in 't Stampertje
18 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
19 Bejaardenkring Vorden
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
20-21-22 Kranenburgs Carnaval, ter-

rein sv Ratti
25 ANBO klootschieten ‘t Olde Lettink
25 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
26 PCOB lezing in 't Stampertje over

"Open Doors"
26 Klootschietgroep de Vordense Pan

28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+
info-telefoon 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN
• t/m 28 februari Animatiekunst, de

illusie van beweging in Bibliotheek
8 maart Kunstzondag Vorden, Galeries

en ateliers in Vorden Dorp en bui-
tengebied 

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

DASH VORDEN - TSL ACTIVIA: 3-1
(16-25 25-15 30-28 25-23)
Vorige week speelde Dash Vorden (Vis-
ser mode) een uit wedstrijd tegen Tor-
nado Geesteren. Dit is de koploper van
onze competitie. De wedstrijd eindig-
de in een 3-1 verlies voor Vorden. Dash
had erg hard gestreden voor de pun-
ten maar het geluk zat jammer ge-
noeg niet mee. Het positieve van deze
wedstrijd was, dat het teamgevoel van
Dash Vorden weer stukken verbeterd
was. Dash Vorden stond 31 januari
weer helemaal klaar om te spelen te-
gen de nummer 2 van de competitie,
TSL Activia. De vorige wedstrijd tegen
Activia werd door Vorden gewonnen
met 3-1. Ze speelden toen een goede
wedstrijd dat uitpakte tot winst.
De eerste set straalde Dash niet echt
beleving en enthousiasme uit. Door
ons matige spel kwam Activia goed in
hun spel. Onze service was matig
waardoor hun te makkelijk de pass
konden geven en scoren. We kwamen
de eerste set niet in ons spel. Deze
werd ook verloren met 16-25.
Dash (subsponsor 'De Rotonde') begon
de tweede set met dezelfde opstelling
als de eerste set. Er moest anders ge-
speeld worden wilde Dash Vorden de
punten houden in Vorden. Vanaf het
begin was iedereen enthousiast en ge-
dreven. De service van Dash werd be-
ter waardoor Acitvia minder in hun
spel kwam. We wisten de punten snel
te scoren. Deze set werd ook terecht
gewonnen door Dash met een sets-
tand van 25-15.
De derde set liep in het begin gelijk op.
Dash kon halverwege de set een kleine
voorsprong opbouwen door goede ser-
vice series. Activia liet het er niet bij
zitten en deed er een tandje bij. Ze
kwamen gelijk tot 22-22. Vanaf dit mo-
ment was het erg spannend. Activia
kwam elke keer op een punt voor-
sprong maar dit wist Dash tegen te
houden. Het Vordense publiek ging
achter het team staan en begon fana-
tiek mee te zingen en te klappen. Dit
kon niet meer fout gaan, naar lange
rally's en mooie punten kon Vorden
deze set binnen halen in een stand
van 30-28.
Dash Vorden stond nu dus 2-1 voor. Er
was een enorme kick van de derde set,
we wouden dit erg graag doorzetten in
een overwinning. Het gevoel zat goed,
er werd voor elkaar gestreden in het
veld. Activia was voor ons een uitda-
gend team, die niet zomaar opgaven.
Deze set liepen we elke keer achter een
kleine achterstand aan, we hadden
even een goede service serie nodig om
de punten in te halen, dit werd ook ge-

daan. Hoe dichter we bij de 20 punten
kwamen hoe minder gemakkelijk we
gingen scoren. Er kwamen lange ral-
ly's, en er werd vaker gescoord door
ons. Wij wisten de beslissende punten
te scoren. Het was op het einde van de
set nog even billen knijpen wie de set
binnen ging halen, maar het werd be-
slist door Dash Vorden die hiermee een
overwinning binnen haalde. Zaterdag
7 februari spelen wij een uitwedstrijd
tegen Revoc. Deze tegenstander staat
onderaan in de 2e divisie. We gaan er
voorledig voor om hier ook een over-
winning binnen te halen.

Heren Dash revancheren zich
Na enkele volleybalwedstrijden met
een matig spelniveau moest en zou
het afgelopen weekend beter gaan
met de heren van Scheffer Keukens
Dash. Alle ingrediënten waren boven-
dien aanwezig. De selectie was op één
buitenspeler na compleet, iets dat de
afgelopen wedstrijden niet voor
kwam. Er was een goed gesprek met
de trainer geweest na de teleurstellen-
de uitwedstrijd in Doetinchem. En bij
de heren stond de heenwedstrijd te-
gen Pajodos uit Pannerden nog vers in
het geheugen gegrift. Daar gaf Dash
de wedstrijd weg nadat het met 2-0 in
sets voor stond. Het zorgde voor een
betere focus dan voorgaande wedstrij-
den en dat was aan het spelniveau te
merken.
De eerste twee sets gingen met 25-21
naar de Vordenaren. Met name in de
tweede set verliep dat niet helemaal
van een leien dakje. Door een onrusti-
ge passing kon de spelverdeler weinig
variëren in de aanval. De coach moest
daardoor ingrijpen met wissels. Ge-
lukkig voor Dash bleek de verdediging
van Pajodos zich maar moeilijk in te
kunnen stellen op de buitenaanval. In
de derde set profiteerde Dash van de
vele fouten aan de kant van de tegen-
stander. Zonder zelf goed te spelen
ging de set met 25-14 naar Dash. De
vierde en laatste set leek voor het opra-
pen te liggen. Na een grote voorsprong
van acht punten gaf Dash de tegen-
stander aan het eind van de set het
idee toch nog met een puntje uit Vor-
den te kunnen vertrekken. Met een
wissel voorkwam de coach een setver-
lies door met 25-20 af te sluiten. 
Dash blijft na de winst op een vierde
plek staan, doordat de naaste concur-
renten Favorita en Wevoc 1 ook won-
nen. De achterstand op de nummer
drie bedraagt 6 punten. De volgende
wedstrijd speelt Dash over drie weken
op vrijdag 27 februari tegen KSH uit
en in Harreveld.

Vo l l e y b a l

LANDELIJK
De Open Dag bij Mediq Apotheek
wordt landelijk georganiseerd bij alle
192 vestigingen. Mediq Apotheek wil
graag de band met de consument per-
soonlijker maken en nodigt daarbij ie-
dereen uit om eens een kijkje te komen
nemen in de apotheek. De landelijke

Open Dag maakt onderdeel uit van een
grote mediacampagne van Mediq Apo-
theek die op 2 februari is gestart op te-
levisie, in dagbladen en met diverse PR-
en thema acties in het land.

KORTING
Tijdens de Open Dag van 10.00 - 16.00

uur ontvangt de klant 25% korting op
het totale assortiment, m.u.v. zuigelin-
genvoeding, geneesmiddelen op re-
cept en lopende acties. Naast dit direc-
te voordeel gaat het Mediq Apotheek
vooral om persoonlijke kennismaking
en om het beantwoorden van alle vra-
gen die bij consumenten over het
werk binnen en van een apotheek le-
ven. Zoals wat er allemaal met de ver-
werking van een recept gemoeid is
vanaf het moment dat de klant bij de
apotheek komt. 

Ook persoonlijke vragen over medi-
cijngebruik of de samenwerking tus-
sen de apotheek, huisartsen en andere
zorgverleners kunnen ruimschoots
aan de orde komen.

Nationale Open Dag Mediq Apotheken

Kijk in de medicijnkast van Mediq Apotheek
Op zaterdag 14 februari houdt Mediq Apotheek een bijzondere Open Dag.
De Open Dag is met name gericht op de service en klantvriendelijkheid
van de apotheek. Met een rondleiding door de hele apotheek en de moge-
lijkheid om zelf crèmes te maken, kunnen bezoekers letterlijk een kijkje
nemen in de medicijnkast van de apotheek. Kinderen mogen als echte
'mini-apotheker' (eetbaar) salmiakpoeder maken.  Onder het genot van
een kopje thee of koffie en wat lekkers kunt u allerlei vragen stellen op
het gebied van gezondheid. Bovendien is er een riante korting te halen op
veel producten. Kortom, op 14 februari is het bij Mediq Apotheek niet al-
leen gezellig, maar zeker ook zinvol om langs te komen.

Bij de pupillen was vooral Bart Kuitert
uit Vorden goed op dreef. Op zowel de
500 als de 1000 meter verbeterde hij
zijn persoonlijke toptijden, en tevens
de clubrecords. Hij reed de 500 meter
in 48,24 en de 1000 meter was zelfs 6
seconden sneller, deze afstand reed hij
in 1.40,43.
Tim Hulshof uit Ruurlo reed eveneens
bijzonder sterk. Van zijn 500 meter
snoepte hij ruim 2 seconden af naar
een nieuwe tijd van 50,77. De 1000 me-
ter ging ook zeer goed en hij verbeter-
de zijn persoonlijk record met maar
liefst 8,4 seconde. Zijn nieuwe PR staat
nu op 1.46,61
Bij de junioren C verbeterde Ruth We-
zinkhof haar beide persoonlijke re-
cords. Op de 500 meter reed zij 49,41
en op de 1000 meter was zij 5 secon-
den sneller dan de laatste verbetering.
Nu reed zij 1.43,36
Tom Olthof uit Vorden reed bij de juni-
oren C eveneens twee persoonlijke re-
cords. Op de 500 meter was hij ruim 1
seconde sneller, zijn nieuwe PR is nu

47,40. Op de 1000 meter reed hij
1.36,01 en dat was weer ruim 2 secon-
den sneller.
Jorn Kuitert uit Vorden die net een
flinke griep had gehad reed helaas net
geen PR's. Toch reed hij zeer sterk
want hij bleef slechts enkele honderd-
sten van zijn PR's verwijderd. 
Sander Meijerink uit Vorden, die de
dag ervoor al sterk had gereden bij de
gewestelijke kampioenschappen
sprint, verbeterde zich alweer op bei-
de afstanden. Hij reed 42,60 op de 500
meter en 1.27,52 op de 1000 meter.
Eddy Derksen uit Ruurlo reed bij de
junioren A een persoonlijk record op
de 500 meter die hij aflegde in 39,21.
Hierna reed hij eveneens een goede
1000 meter maar dat werd geen verbe-
tering van zijn persoonlijk record. Hij
reed hier 1.19,22.
De overige rijders van de schaatstrai-
ningsgroep Lochem Simone en Miran-
da Blaak uit 't Harde, Jessica Oude-
nampsen uit Laren (G), Lisa van Eek uit
Holten, Sjoerd Christiaan uit Zutphen,
Harry Pardijs uit Laren (G) en Martin
Mensink uit Gelselaar reden eveneens
meerdere persoonlijke records uit de
boeken.

De complete uitslagen zijn te vinden
op de website van de schaatstrainings-
groep www.ijsclublochem.nl

Recordregen tijdens 
open wedstrijd in Enschede
Tijdens een open wedstrijd in En-
schede is door leden van de
schaatstrainingsgroep een ware re-
cordregen veroorzaakt. De 14 rij-
ders waren samen goed voor de ver-
betering van 22 persoonlijke re-
cords en 5 clubrecords.

De heer Visser wil graag aan de hand
van zijn privé-verzameling met betrek-
king tot Onderwijs, samen met de
aanwezigen, de lagere schoolperiode
terug beleven. Een nostalgische tocht
met behulp van oude schoolplaten
met geschiedenisonderwerpen, land-
kaarten, atlassen, leesboekjes over
Jaap en Gerdientje, Ot en Sien, reken-
boekjes en rekenschriftjes uit lang ver-
vlogen tijden. Handwerkvoorbeelden,
projectoren met glasplaatjes, oude
Schoolradiofilmpjes e.d. kunt u terug-
zien. Al pratende komt ook naar voren
wat het Nationaal Onderwijsmuseum
te Rotterdam de bezoekers te bieden

heeft. (Bijvoorbeeld een tentoonstel-
ling over de tekenaar Jetses, vanaf 31
januari t/m 21 juni 2009).

De heer Visser stelt het erg op prijs om
tijdens zijn praatje onderbroken te
worden door ervaringen van de aan-
wezigen. Iedereen heeft uiteindelijk
de lagere school meegemaakt en velen
hebben daar herinneringen aan. Wel-
licht heeft u bijzondere boekjes,
schriftjes of voorwerpen van uw lage-
re school, neem het dan mee.

Kom, kijk en beleef de oude schooltijd!
Iedereen is van harte welkom. De toe-
gang is gratis. De heer Visser heeft 40
jaar in het onderwijs gewerkt als on-
derwijzer, leraar Voortgezet Onder-
wijs, Directeur van een Basisschool te
Rotterdam en in de laatste werkjaren
Verenigingsdirecteur van het Chr. Ba-
sisonderwijs te Leiden. Nu woonachtig
in Vorden.

Van schoolbord tot smartboard
Vrijdag 13 februari verzorgt de
heer Visser, voorzitter van de Vrien-
den van het Nationaal Onderwijs
Museum te Rotterdam, een lezing
over bovenstaand onderwerp in
zaal 't Stampertje, Dorpscentrum
Vorden. Aanvang: 14.00 uur.

Zutphen behoort tot de oudst ontwik-
kelde steden van ons land. Twintig
jaar geleden zou niemand deze stel-
ling met stelligheid durven beweren.
Sterker nog, Zutphen zou een relatief

jonge stad zijn vergeleken met de
meeste omliggende steden. Er is bijna
geen stad in Nederland waarvan het
beeld van de voorgeschiedenis zo op
de kop is gegaan als die van Zutphen.

Dit is te danken aan een combinatie
van archeologisch, bouwhistorisch en
historisch onderzoek. Die vroegste fa-
se in de stadsontwikkeling kent zelfs
een Europese primeur want in 1997
werd voor het eerst op het vaste land
van Europa een Vikingaanval foren-
sisch aangetoond. De dreiging van Vi-
kingen vormde een belangrijke aanzet
tot stadswording Zutphen.

Stadsarcheoloog Michiel Groothedde naar
'Oud Vorden'
Stadsarcheoloog Michiel Groothedde uit Zutphen geeft dinsdagavond 10
februari in hotel Bakker om 20.00 uur een lezing voor ‘Oud Vorden’. Hij zal
dan o.m. spreken over Zutphen in de 9e eeuw, Vikingen en de ringwal-
burg, blauwdruk voor de stad Zutphen.

RATTI

THUIS 
Zaterdag 
07/02/2009 14:30 163075 Ratti B1D -
Wolfersveen B1D afgelast 
07/02/2009 10:00 139426 Ratti D1C - Ze-
los D2 1-4
07/02/2009 10:00 155458 Ratti F2C -
Pax F8C uitgesteld 

Zondag 
08/02/2009 10:00 121751 Ratti 2 (zon) -
Ulftse Boys 4 (zon) afgelast
08/02/2009 10:00 92734 Ratti 4 (zon) -
Brummen 6 (zon) afgelast

UIT 
Zaterdag 
07/02/2009 13:00 168144 Vorden C3 -
Ratti C1 afgelast

Zondag 
08/02/2009 14:30 100178 Den Dam 1
(zon) - Ratti 1 (zon) afgelast
08/02/2009 10:00 92567 SVBV 3 (zon) -
Ratti 3 (zon) afgelast
08/02/2009 11:15 105784 Erix DA1 (zon)
- Ratti DA1 (zon) afgelast

Programma volgende week 
THUIS 
Zaterdag 
14/02/2009 11:00 147881 Ratti E2C -
SBC '05 E2 
14/02/2009 10:00 160029 Ratti F2C -
Steenderen F4 

Zondag 
15/02/2009 10:00 89743 Ratti 3 (zon) -
Haaksbergen 8 (zon) 
15/02/2009 12:30 104648 Ratti DA1
(zon) - Meddo SC DA1 (zon) 

UIT 
Zaterdag 
14/02/2009 14:30 14079 Haarlo SP 3
(zat) - Ratti 5 (zat) 
14/02/2009 13:30 162030 Angerlo Voor-
uit B2 - Ratti B1D 
14/02/2009 10:30 168141 Eefde SP C2 -
Ratti C1 
14/02/2009 11:30 132558 Warnsveldse
Boys D5 - Ratti D1C 
14/02/2009 08:30 147876 DZC '68 E9 -
Ratti E1C 
14/02/2009 09:00 158976 Brummen F6
- Ratti F1C 

Zondag 
15/02/2009 14:30 100482 Aerdt 1 (zon) -
Ratti 1 (zon) 
15/02/2009 09:30 121753 Ulftse Boys 4
(zon) - Ratti 2 (zon) 
15/02/2009 09:30 89519 Warnsveldse
Boys 5 (zon) - Ratti 4 (zon)

Vo e t b a l

De vijftigplussers uit Zutphen, Warns-
veld, Gorssel, Lochem, Brummen Vor-
den en Omstreken gaan ook in 2009
varen en wel naar Kampen op donder-

dag 14 mei. Kampen is de stad van
Thea Beckman, hier spelen veel van
haar boeken zich af. De boot vertrekt
om 09.00 uur vanaf de IJsselkade in
Zutphen en komt na een heerlijke dag
varen om 21.00 uur weer terug op de
plaats van vertrek. Voor nadere infor-
matie kunt u zich wenden tot de heer
A.Rietdijk, telefoon: (0575) 51 32 56.

Boottocht naar Kampen
De Samenwerkende Bonden van
Ouderen nodigen vijftigplussers
uit om mee te varen met de jaar-
lijkse Boottocht, de twaalfde op rij.



Zo voert de Veldwijker laak door het
park, die in staat is verschillende wa-
terpartijen te voeden en tegelijkertijd
de aandacht van de mijmerende wan-
delaar weet te trekken.
Ten tijde van de aankoop door Natuur-
monumenten had het landgoed een
oppervlakte van 32 ha., door verschil-
lende aankopen is het uitgebreid tot
bijna 60 ha. Door de betrekkelijke rust

kan het natuurleven zich goed ont-
plooien. In botanisch opzicht kan ver-
meld worden dat op het Enzerinck o.a.
een groeiplaats van de zeldzame bos-
paardestaart aanwezig is.
Op paddestoelengebied is vrij recent
de inktviszwam waargenomen.
Ook de vogelwereld laat zich niet on-
betuigd; soorten als boomklever, bui-
zerd en verschillende soorten spech-
ten sieren het bos. Het Enzerinck staat
niet op zich: aan de overzijde van de
weg ligt het landgoed Den Bramel, ter-
wijl aan de oostzijde aansluiting ge-
vonden wordt bij de uitgestrekte bos-
sen van het Groote Veld. Op dit fraaie
kleinood zal onze ervaren natuurgids
u zondagmiddag 15 februari a.s. rond-
leiden en u veel vertellen over de histo-
rie en over het natuurgebeuren. Start
van de wandeling is bij de parkeer-
plaats van het landgoed langs de Al-
menseweg (t/o Den Bramel). Voor na-
dere info kan men contact opnemen
met Job Teeuwen, (0575) 43 11 98.

Wereld natuur fonds
Het Wereld Natuur Fonds zal haar
maandelijkse natuurwandeling
deze keer verzorgen over het klei-
ne, maar mooie landgoed het Enze-
rinck, dat gelegen ten noorden van
Vorden aan de weg naar Almen.
Het Enzerinck kent het beste voor-
beeld in de Gelderse Achterhoek
van een Engels landhuis met een
daarbij behorende Engels land-
schapspark. Kenmerkend hiervoor
zijn de kronkelige wandelpaden.
Bedoeling was om het verrassings-
effect groot te laten zijn.

Ook wisten toeristen steeds vaker de
weg naar de dorpskerk te vinden. Ge-
zien de positieve reacties wil de com-
missie niet alleen de opgaande lijn
proberen vast te houden, maar wil
men in aanloop naar deze concerten
ook een aantal concerten op de zon-
dagmiddag organiseren. In deze voor-
jaarsserie is er plaats voor een grote

verscheidenheid aan muziek door mu-
sici uit de regio en Vorden zelf. 
De concerten duren een uur en begin-
nen steevast om 15.30 uur. De entree is
5 euro, 65 plussers betalen 4 euro en
voor jongeren tot 12 jaar is het gratis.
Het eerste concert vindt zondagmid-
dag 15 februari plaats en wordt gege-
ven door Maaike Bosscher op harp en
Wilbert Berendsen op het Lohmanor-
gel. Na afloop zal Maaike Bosscher
haar harp demonstreren en nader toe-
lichten. Beide muzikanten waren vo-
rig jaar zeer succesvol met zowel een
concert in de Walburgiskerk in Zut-
phen als in de dorpskerk in Vorden.

Muziekcommissie dorpskerk Vorden
breidt haar concertserie uit
Een aantal jaren geleden startte de
Muziekcommissie Vorden op de
donderdagmiddagen tijdens het va-
kantieseizoen, een bescheiden con-
certserie. Het aantal bezoekers uit
Vorden en de regio nam gestaag toe.

Deze huisjes mogen gemaakt zijn van
alle denkbare materialen en in alle
denkbare vormen, want vreemde vo-
gels huizen in vreemde huizen. Laat
uw creativiteit de vrije loop! Suggestie:
knutsel zelf of samen met uw partner,
vriend, vriendin of met uw kinderen

een 'vogelhuisje van uw dromen'. Uw
inzending, voorzien van uw naam en
(email)adres kunt u vanaf 3 februari
t/m 14 maart inleveren bij de balie van
de bibliotheek van Vorden. We doen
ons best om alle inzendingen een
plekje te geven in de tentoonstelling.
Behalve vogelhuisjes zijn ook foto's
welkom. De mooiste of meest origine-
le foto's van vogelhuisjes (al of niet
met vogels) zullen een plaats krijgen
in de tentoonstelling. U kunt uw foto's
sturen of inleveren bij de balie van de
bibliotheek Vorden aan de Dorpsstraat
3 tot uiterlijk 14 maart.

De inzendingen van vogelhuisjes en
foto's maken kans op een leuke prijs!

Ontwerp uw eigen vogelhuisje
Tjielp tjielp: de literaire zoo
Dit is de titel van Boekenweek 2009,
die gehouden zal worden van 11 t/m
21 maart. In de periode 17 maart
t/m 18 april 2009 is er in de biblio-
theek Vorden een tentoonstelling te
zien over dit thema. Dit jaar roepen
we daarbij de hulp in van de bibilio-
theekbezoekers. Ontwerp uw eigen
vogelhuisje, onder het motto: 'huis-
jes voor vreemde vogels'

LADIES ONLY
Deze bijeenkomst voor dames met
ondernemersplannen had het karak-
ter van een inloopavond. Er was een
groot aantal stands met informatie en
advies over diverse onderwerpen zo-
als betalingsverkeer, verzekeringen,
branche-informatie, het schrijven van
een ondernemersplan en het bouwen
van een website. De avond vond plaats
in een uitstekende sfeer, overal waren
adviseurs van de Rabobank in gesprek
met de starters, en uiteraard spraken
de starters met elkaar. De reacties wa-
ren dan ook zeer positief. Na afloop
kregen alle toekomstige ondernemers
een Rabobank "Goody Bag" met spulle-
tjes die ze goed kunnen gebruiken bij
het verwezenlijken van hun droom.

ONDERNEMERSAVOND MET
CHARLES GROENHUIJSEN
Reeds bestaande zakelijke klanten van
de Rabobank konden woensdagavond
28 januari in de Hanzehof komen kij-
ken en luisteren naar een betoog van
Charles Groenhuijsen, ex-Amerikacor-
respondent bij de NOS. Op deze onder-
nemersavond kregen de 280 aanwezi-
gen een enthousiast verhaal voorge-
schoteld over hoe Barack Obama zo
ver is gekomen en wat we de komende
jaren van hem kunnen verwachten. 

Een belangrijke boodschap die hij het
geboeide publiek meegaf, was niet te
minachtend te kijken naar de Ameri-
kaanse politiek. Ook niet naar de re-
geerperiode van voormalig president
Bush. De geschiedenis zal uitwijzen
hoe zijn beleid heeft uitgepakt. Een in-
teressant verhaal en stof tot naden-
ken. Natuurlijk werd er na afloop nog
volop nagepraat en genetwerkt.

WORDT VERVOLGD...
Deze ondernemersavonden waren
zo'n groot succes dat de Rabobank ver-
wacht dat beide evenementen in de
toekomst een vervolg zullen krijgen.

Veel (toekomstige) bedrijven op Rabo-avonden 
Ondernemersavonden Charles Groenhuijsen en 'Ladies Only' goed bezocht

Maarliefst 50 startende vrouwelijke
ondernemers hebben dinsdag 27 ja-
nuari de allereerste Ladies Only in-
loopavond bezocht. De avond daarop
konden bestaande zakelijke klanten
van de Rabobank in de Hanzehof luis-
teren naar Charles Groenhuijsen. Hij
keek op bevlogen wijze vooruit én te-
rug op de economische crisis en de re-
cente machtswisseling in Amerika.

Het is een klein team van zeer betrok-
ken mensen, bij u in de wijk. Dat bete-
kent dat u altijd dezelfde gezichten

ziet en dezelfde personen aan de tele-
foon krijgt. Het spreekuur maakt het
helemaal gemakkelijk. U kunt gewoon

binnenlopen met uw vraag en krijgt
altijd vakkundige hulp. De mensen in
dit team hebben al jarenlang goede
contacten met huisartsen en zieken-
huizen, zodat zorg voor u snel gere-
geld is. 24 uur per dag is het team van
Sensire bereikbaar voor verpleegkun-
dige zorg. Ook in de nacht en bij alar-
mering. Juist dat zijn de momenten
waar het vaak op een snelle en alerte
reactie aankomt. Sensire regelt alles
voor u zodat de zorg waar behoefte
aan is snel geregeld is, inclusief de
aanvraag bij het indicatieorgaan. Het
inloopspreekuur is er voor iedereen
en het is gratis. U krijgt er informatie
en advies over bijvoorbeeld gezond-
heid, verzorging, verpleging en het
omgaan met beperkingen. Ook kan
het team zaken voor u regelen als alar-
mering en maaltijdvoorziening.
De wijkverpleegkundigen Diny Bul-
ten, Pieter Marsman en Nienke Nieu-
wenhuis houden spreekuur in het
kantoor van ProWonen in Vorden aan
de Raadhuisstraat en in Steenderen
aan De Bongerd 5. Beide spreekuren
zijn op dinsdag van 10.00 uur tot 12.00
uur. Als u het spreekuur niet kunt be-
zoeken, kunt u natuurlijk altijd op
kantoor binnenlopen op een moment
dat het u beter uitkomt, of bellen met
dit team. Via nummer (0314) 35 61 05
krijgt u één van de leden van uw wijk-
team direct aan de telefoon of via tel.
(0900) 88 56.

Paraat bij nacht en ontij

Sensire start spreekuur in uw wijk

Als u verpleegkundige hulp nodig heeft, dan wilt u niet tot morgenoch-
tend of zelfs tot na het weekend wachten. En u wilt ook het liefst deskun-
dige mensen dicht in de buurt. Sensire start in dit nieuwe jaar met een
verpleegkundig spreekuur bij u in de wijk. Daar krijgt u persoonlijk ad-
vies over bijvoorbeeld uw gezondheid of thuiszorg. Het team bestaat uit
vakmensen, die zich met hart en ziel inspannen voor mensen die zorg no-
dig hebben, vlak bij u om de hoek. Met achter dat team een deskundige en
betrouwbare ondersteunende organisatie.

Wijkverpleegkundigen Vorden en Steenderen: Nienke Nieuwenhuis en Diny Bulten. Pieter
Marsman ontbreekt op de foto.

Joop Tjoonk (70) en zijn grote passie voor filmen

Oranjecomité Vierakker-Wichmond
is er al dertig jaar blij mee

Joop: ‘Vroeger
deed ik dat al-
tijd alleen, de
afgelopen drie
jaar maken
Hans Hissink
en ik de film sa-
men. Wij begin-
nen altijd al op
de zondag
(oriëntatierit)
en verder alle
andere evene-
menten die in
de loop van de
feestweek
plaats vinden,
met als klapper
de optocht. We
maken vooraf-
gaande aan de
optocht eerst
close-ups van de
mensen voor,
achter en op de
wagens. Bij de eerste rondtoer staan
we op een vaste plek, bij de tweede
toer lopen we met de videocamera
rond. Nadien ben ik er ongeveer drie
weken mee bezig om alles aan elkaar
te plakken, de teksten er bij te maken
e.d. Dat is voor mij ook de absolute
kick, een leuk verhaal en een leuke
film brengen’, zo zegt Joop Tjoonk.

Voor zijn jarenlange inbreng tijdens de
Oranje feestweek ontving Joop uit han-
den van voorzitter Erna Roeterdink en-
kele stokjes. Een symbolische geste om
samen met echtgenote Riek een avond-
je te ‘Chinezen’! Joop Tjoonk heeft be-
roepshalve nooit iets met fotograferen
of filmen van doen gehad. Het was al-
tijd een hobby, hoewel hij de laatste ja-

ren wel eens gevraagd wordt om in op-
dracht een film te maken over een be-
drijfsfeestje, een jubilaris of i.d. ‘Toch
ook wel hobby hoor, want met het
geld dat ik er voor krijg, kom ik net uit
de kosten’, zo zegt Joop lachend. Gebo-
ren in de boerderij en bovendien
enigst kind was het volgens Joop niet
meer dan logisch dat hij de landbouw-
school in Vorden zou gaan volgen.
Joop: ‘Daarna ben ik in eerste instantie
thuis gaan werken, echter een te klein
bedrijf voor een goed inkomen.

Vandaar ook dat ik elders ging wer-
ken, eerst bij een bedrijfslaboratorium
voor grond onderzoek. Vervolgens als
grondwerker bij de PTT Telecom in
Zutphen. Ik kon wat later binnen de

PTT een bedrijfsopleiding volgen,
waarbij mij alle facetten van het be-
drijf werden bijgebracht. Uiteindelijk
belandde ik in de elektrotechniek en
in het management. Ik heb er 38 jaar
met heel veel plezier gewerkt. Op mijn
55e kon ik gebruik maken van de Pré
VUT-regeling. Dus nog meer tijd voor
mijn hobby's zoals fotograferen, fil-
men, tuinieren en vakanties’, zo zegt
Joop. De geboortes van zijn zoon Reint
en dochters Wilma en Marienke, wa-
ren voor Joop natuurlijk prachtige ge-

beurtenissen om ze
voor ‘eeuwig’ vast te
leggen.

In 1963 kocht hij voor
het eerst een filmcame-
ra een Super Acht.
Joop: ‘Dat was in het
begin best wennen. Fil-
men is een totaal an-
der medium dan foto-
graferen. Toch heel erg
leuk, filmpjes van drie
minuten maken en
daar tekst en muziek
aan toevoegen. Bij de
kinderfilmpjes stee-
vast, kinderliedjes.
Wanneer Riek en ik op
vakantie gaan, nemen
wij de videocamera en
de statief altijd mee.
Een vakantie in Duits-
land wordt op de video
veelal muzikaal onder-
steund door Tirolermu-

ziek of muziek van James Last. Vorig
jaar, toen ik een vakantie aan een
openluchtmuseum in België op de ca-
mera heb vastgelegd heb ik de bijpas-
sende muziek van het internet ge-
haald. Dat kan tegenwoordig natuur-
lijk prima’, zo zegt Joop. Inmiddels
hebben Joop en Riek Tjoonk vier klein-
kinderen. En zoals dat anno 2008 gaat
bij opa’s, veel tijd en aandacht voor de
kroost. 

En zo geven verjaarspartijtjes, evene-
menten op school e.d. een extra di-
mensie aan filmende opa Joop. Eerst
ter plekke tijdens de opnames genie-
ten en dan later nog een keer wanneer
hij de films thuis aan de familie ver-
toont.

‘Ik had al heel vroeg een enorme liefhebberij voor fotograferen. Toen ik 16
jaar was kocht ik voor 23 gulden een fototoestel, een Agfa Klack. Ik heb er
hard voor moeten werken want ik verdiende in die tijd 1,50 gulden per
dag. Wat was ik blij en trots met het toestel. De eerste kiekjes maakte ik
hier thuis in- en rondom de boerderij van mijn ouders’, zo zegt de thans
70-jarige Joop Tjoonk. Hij woont al vanaf zijn geboorte op boerderij ‘Het
Hellinger’ aan de Walterslagweg tussen Wichmond en Baak. Een pand
met een lange historie, dat bouwjaar 1773 op de gevel heeft staan. Hoewel
de tijd van fotograferen inmiddels al lang heeft plaats gemaakt voor zijn
passie ‘filmen’ kan Joop smakelijk over zijn hobby uit het verleden en he-
den vertellen. Nog onlangs werd hij door het Oranjecomité Vierakker-
Wichmond in het zonnetje gezet omdat hij al dertig jaar lang de feest-
week op video in beeld brengt.
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Breng nu uw fiets of electrische fiets 
voor een grote (winter) beurt,

voorkom wachttijden in de zomer
en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu € 52,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu € 37,50

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

Deze aktie is geldig in de maand februari.

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR!

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
fa.slotboom@planet.nl / www.slotboomtweewielers.nl

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

AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE

FIETSEN  •  BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD.

JORDI WESSELINK
bloembollen en bolbloemen

VERSE TULPEN
UIT EIGEN KWEKERIJ

Adres kwekerij: Hardsteestraat 1, Toldijk
(vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)

Verkoop van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur.

Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

wHH
ONINGSTOFFEERDERIJ

ENK VELS

ENGELO

Openingstijden:

Vrijdag van 13.30 - 21.00 uur
Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

Of na telefonische afspraak

Showroom, Molenenk 20
Hengelo Gd.
Tel. (0575) 46 40 09
Tel. prive (0314) 63 15 17

www.henkvels.nl

 Molenenk 6 7255 AX Hengelo (gld)
Tel: 0575-465258  Fax: 0575-460181

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Vergunning afsteken vuurwerk Katan Vuurwerk Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat 
zij op 6 oktober 2008 een aanvraag om een ontbrandings-
toestemming als bedoeld in artikel 3.3.2, derde lid, van 
het Vuurwerkbesluit hebben ontvangen van Katan 
Vuurwerk uit Ulft.

De aanvraag heeft betrekking op het tot ont branding 
brengen van vuurwerk en het opbouwen, installeren, en 
verwijderen daarvan in een weiland aan de Ruurloseweg 
te Vorden, op 30 april 2009 van 19.00 tot 23.10 uur.
Het betreft een buitenvuurwerk ten behoeve van 
Koninginnnedag, waarvan de afsteektijd is gepland tussen 
22.00 uur en 23.00 uur.

Conform het Vuurwerkbesluit heeft de burgemeester 
van de gemeente Bronckhorst verklaard geen bezwaar 
te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het 
vuurwerk. Gedeputeerde Staten hebben besloten de 
gevraagde ontbrandings toestemming onder het stellen 
van voorschriften te verlenen.

Voor meer informatie over de ontbrandings toestemming 
kunt u contact opnemen met de heer J. van Hesteren,
tel. (026) 359 87 70, van de afdeling Vergunningverlening.
De ontbrandingstoestemming kan op verzoek 
worden ingezien.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 20 maart 2009 
tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift 
dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten,
secretariaat Commissie bezwaar- en beroep schriften,
t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk 
“bezwaarschrift” vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij 
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage) 
een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te 
treffen.Voor het behandelen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Over de hoogte en de wijze van betaling van het 
griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad 
van State, tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 28 januari 2009
nr. 2008-016888/MPM15587

Zutphen Emmerikseweg 17, 7227  DG  Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarktdetolbrug.com

B  O  U  W  M  A  R  K  T
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De afgelopen zes jaar vond het song-
festival telkens plaats op de zaterdag-
avond van de Vordense Zomerfeesten
in de grote feesttent van Hotel Bakker.
De beslissing om het evenement te
verhuizen is in goed onderling overleg
gebeurd met Hotel Bakker. Organisa-
tor Kas Bendjen liep al enkele jaren
met het plan rond om het Vordens
Songfestival op een andere locatie te
houden. "Het organiseren van een
groot evenement zo middenin het
dorp is natuurlijk fantastisch en heel
sfeervol. Maar daar kleven ook een
aantal nadelen aan", zegt frontman
Hans Krabbenborg van Kas Bendjen.
"Het evenement is in de loop van de ja-
ren uit z'n voegen gebarsten. Naast al-
le positieve reacties hebben we daar
best wel wat kritiek op gehad. Van
mensen die wegblijven omdat ze het
gewoon te druk vinden. In de tent op
het plein bij Bakker is het allemaal
goed te volgen, maar daarbuiten kun-
nen de bezoekers het veel minder
goed zien en horen. En hoe je het ook
wendt of keert, dat plein wordt nooit
groter." 

ZONDAGMIDDAG
Kas Bendjen denkt in eerste instantie
in het belang van de bezoekers. "Het
belangrijkste is gewoon dat iedereen
het gewoon goed kan zien en horen.
We gaan het Songfestival ook op zon-
dagmiddag houden zodat iedereen er
naar toe kan: van jong tot oud. Het
moet een echt familiefeest worden
waarbij er voor de allerkleinsten een
apart afgezet terrein komt waar ze
kunnen spelen."

MEER SHOW
Met de nieuwe locatie wil Kas Bendjen
het Vordens Songfestival ook de ruim-
te geven om verder te groeien. Bassist
Ard Schouten: "Op de oude locatie za-
ten we wat alles betreft gewoon aan
onze maximale capaciteit. De tent in
Kranenburg biedt weer nieuwe kan-
sen. Net als vorig jaar bij de Baby Big-
gen Meal Bal kiezen we voor een volle-
dig verduisterde circustent met een
enorm podium. Het showaspect gaan
we verder uitbreiden. Het moet echt
een show met nog meer allure wor-
den. We willen het songfestival uit-

bouwen tot een regionale publieks-
trekker waarbij het grootste deel van
de zangtalenten uit het dorp Vorden
blijft komen."

JAMMER
Op de vraag of ze het niet jammer vin-
den dat het evenement uit het dorp
verdwijnt, zegt manager Freddy Ho-
gendoorn van Kas Bendjen: "Natuur-
lijk is het jammer. En we zijn er ons
terdege van bewust dat niet iedereen
blij is met onze beslissing. Maar wij
denken niet dat het de zaterdagavond
schade toebrengt door het songfesti-
val naar augustus te verhuizen. Als de
plaatselijke horeca zorgt voor een
goed programma is helemaal niets
aan de hand." Klaas Bakker van Hotel
Bakker laat weten dat er al druk wordt
nagedacht over een ander programma
voor de zaterdagavond.    

INSCHRIJVING
Het Vordens Songfestival werd het af-
gelopen jaar gewonnen door Cleo
Vlogman. Vraag is natuurlijk wie haar
dit jaar gaat opvolgen. De inschrijving
voor het Vordens Songfestival is in-
middels van start gegaan. Organisator
Kas Bendjen zoekt zestien nieuwe kan-
didaten. Deelnemers kunnen zich te-
lefonisch opgeven door te bellen naar
(0575) 55 63 20 (tussen 18.00 en 20.00
uur).

Organisator Kas Bendjen wil songfestival ruimte geven om te groeien:

Vordens Songfestival verhuist naar
weekend Baby Biggen Meal Bal

Het Vordens Songfestival verhuist van de Vordense Zomerfeesten in juli
naar de zondagmiddag in het weekend van het Baby Biggen Meal Bal op
9 augustus. Dat heeft organisator Kas Bendjen bekend gemaakt. Ook de
locatie verandert dus. Het songfestival zal op zondagmiddag 9 augustus
plaatsvinden in de grote feesttent op het terrein van Boer Wesselink in
Kranenburg.

Winnares Cleo Vlogman van 2008 tijdens het Baby Biggen Meal Bal met achter haar enkele leden van Kas Bendjen

Deze beide woningtypes zullen in ja-
ren 30-stijl gebouwd worden en krij-
gen een hoogwaardig afwerkingsni-
veau waarbij de typisch jaren 30-stijl
zal verrijzen. De verkoop van deze wo-
ningen zal geschieden via de in Ruur-
lo gevestigde makelaarskantoren, "Ge-
rard Wesselink Makelaardij, gevestigd
aan de Borculoseweg 15a in Ruurlo
(tel. 0573-454027)" en "Vrouwe van
Reurle makelaardij, gevestigd aan de
Dorpsstraat 53 in Ruurlo (tel. 0573-
458120)".

De bouwaanvraag van de 54 woningen
is reeds ingediend zodat er naar alle
waarschijnlijkheid in mei/juni 2009
begonnen kan worden met de bouw
van eerst de starterswoningen en in

een later stadium de vrijstaande wo-
ningen.
De starterswoningen zijn niet alleen
geschikt voor starters maar ook voor
gezinnen. Deze woningen hebben na-
melijk verrassend veel inhoud (circa
380 - 420 m3) en er zijn diverse opties
mogelijk (zoals een vaste trap naar de
zolder of een extra slaapkamer op de
1e of 2e verdieping). Ook de prijsstel-
ling is zeer gunstig te noemen, de tus-
senwoningen zullen namelijk onder
de € 170.000 v.o.n aangeboden wor-
den. De hoekwoningen zullen waar-
schijnlijk iets duurder zijn, omdat de-
ze nog groter zijn en een groter per-
ceel hebben.

De vrijstaande woningen aan de Pod-
zollaan zullen in de markt gezet wor-
den met een vanafprijs van circa
€ 395.000,=. De overige 3 woningen
zijn zelfs nog gunstiger geprijsd. Beide
makelaarskantoren zijn erg blij dit
plan te mogen verkopen "Een gunstige
prijsklasse in combinatie met het ho-
ge afwerkingsniveau en de fraaie
bouwstijl". "Kopers krijgen hier nog
waar voor hun geld". Op 5 april a.s. zal
er een informatiemiddag worden be-
legd waarbij gelnteresseerden het
plan kunnen inzien. Een nadere ken-
nisgeving van deze middag volgt bin-
nenkort in deze krant. Uiteraard kan
men zich nu ook al laten informeren
en/of inschrijven bij één van beide bo-
vengenoemde makelaarskantoren.

Nieuwbouw starters-/
eengezinswoningen in Ruurlo
van start
In december 2008 heeft de over-
dracht plaatsgevonden van 74 ka-
vels van de Gemeente Berkelland
aan Reuvers Bouw en Ontwikke-
ling. Reuvers is een gerenom-
meerd/oerdegelijk bouwbedrijf,
welke sinds jaren een eigen helde-
re visie heeft op projectontwikke-
ling. Zij staan in Brabant, Gelder-
land, Utrecht en zuid Holland be-
kend als een zeer solide en degelijk
bouwbedrijf waarbij vakmanschap
hoog in het vaandel staat. Reuvers
gaat op het nieuwbouwplan Leu-
sinkbrink te Ruurlo 54 starters/
eengezin-/rijwoningen en 20 vrij-
staande woningen bouwen.

Alle bruidsparen, die in 2008 hun hu-
welijksfeest bij pc Langeler hebben ge-
vierd, kwamen op uitnodiging van de
familie Langeler terug voor het feest

der feesten. Dit feest volledig verzorgd
met zang, dans en een grandioos buf-
fet met live cooking viel zeer goed in
de smaak. Onder de aanwezige bruids-
paren, werd een reischeque voor een
weekend Parijs verloot. De familie
Schieven was de gelukkige winnaar.

Uniek feest bij 
partycentrum Langeler

Vrijdag 30 januari j.l. was er in pc
Langeler een bijzonder feest.

Er konden dit jaar 16 jubilarissen ge-
huldigd worden, waaruit blijkt dat
er veel vrijwilligers zijn die al jaren-

lang trouw vrijwilliger zijn bij het
Nederlandse Rode Kruis.
De jubilarissen ontvingen een oor-
konde, een medaille of een gesp en
een bos bloemen. Mevr. Louise Tel-
man werd postuum gehuldigd. Zij
overleed eind 2008. De jubilarissen
van dit jaar zijn Anita Rutgers, Mi-
netta Hobbelman, Annemiek van de
Sterren, Jopie Vos, Ineke Weijers, Bea
van Zadelhoff, Nanda Dales, Theo
Rietman, Janine Garretsen en Mien-
tje Meijerink allen 10 jaar. Mientje
Meijerink, Henny Seesink, Louise Tel-
man, 20 jaar. Elly Eelderink en Ria
Dohmen, 30 jaar vrijwilliger.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Rode Kruis
Op 28 januari hield de afdeling
Bronckhorst van Het Nederlandse
Rode Kruis een gezellige nieuw-
jaarsbijeenkomst voor de vrijwil-
ligers in ‘de Brink’ te Zelhem.
Voorzitter mevr. Ria Dohmen
heette de vrijwilligers welkom en
wenste iedereen een goed en ge-
zond 2009. Verder sprak zij de
wens uit dat het goede werk van
het Nederlandse Rode Kruis in de
afdeling nog lang door mag gaan.

"We zijn nog maar een maand bezig
en staan nu landelijk al op de derde
plaats", stelt André Kaminski uit de
Houtdreef tevreden vast. Vorige week
streefde zijn straat de Burgemeester
Vunderinkhof voorbij. Die straat staat
nu op de zesdeplaats. De Eikenlaan is
nummer acht in de landelijke compe-
titie, waarbij buren samen aan de slag
gaan om energie te besparen.

De Achterhoekse straten doen van al-
les om hun energieverbruik terug te
dringen en de felbegeerde klimaat-
punten te pakken die nodig zijn om de
hoofdprijs te winnen. Buren worden
opgeroepen om mee te doen via flyers,
stickers en nieuwsbrieven. In de Hout-
dreef worden energie- en bandenspan-
ningsmeters uitgedeeld. Ook is een
collectief voor zonne-energie opge-
richt, met het plan om samen in de

straat zonnecollectoren of -panelen te
plaatsen. Met dit idee dingen de Vars-
sevelders mee naar de Prijs voor de Be-
ste Burenactie in Gelderland. De win-
naar van deze prijs van de Provinciale
Milieufederaties krijgt in mei, behalve
een straatfeest, ook nog eens 5000 eu-
ro om het idee uit te voeren.

KLIMAATSTRAATVIRUS
De Burgemeester Vunderinkhof in
Vorden laat voor een beter klimaat de
auto een dagje staan. Kinderen gaan
samen op de fiets naar school en deel-
nemers volgen hun nauwgezet hun
energieverbruik. Els Lammers: "Het is
inmiddels een sport geworden om
mijn stroom-, gas- en waterverbruik te
verminderen. In een schema houd ik
ons wekelijkse verbruik bij. Ik ben elke
keer weer trots als we minder verbrui-
ken dan de week ervoor."

De Eikenlaan in Ruurlo pakt het weer
anders aan. De straat scoort vanaf het
begin van de wedstrijd goed. Op dit
moment loopt in de Eikenlaan een on-
derzoek naar de staat van elektrische
kachels. De plaatselijke middenstand
is gevraagd om korting te geven op re-
gentonnen en compostvaten. Zelfs de
kinderen zijn aangestoken door het
Klimaatstraatvirus: Luc Bouwmeester
(9 jaar) houdt een spreekbeurt over
het klimaat en de campagne. "Leuk
aan deze actie is dat je samen actief
bezig bent met het milieu", zegt buur-
vrouw Rita Koster. "Je deelt tips uit,
houdt elkaar enthousiast en laat het
buurtgevoel weer opbloeien na een
kille winter."

Het Nationale Klimaatstraatfeest is op
30 oktober 2008 van start gegaan. Met
het Klimaatstraatfeest gaan honder-
den straten de komende maanden aan
de slag om energie te besparen. De 500
straten die de meeste energie bespa-
ren krijgen op 16 mei 2009 een straat-
feest cadeau. Deelnemen kan via
www.klimaatstraatfeest.nl

Drie Achterhoekse straten in top 10
Nationaal Klimaatstraatfeest
In de top 10 van het Nationale Klimaatstraatfeest staan maar liefst drie
straten uit de Achterhoek. Inwoners van de Houtdreef uit Varsseveld, de
Burgemeester Vunderinkhof uit Vorden en de Eikenlaan uit Ruurlo strij-
den samen met ruim 2500 andere straten in Nederland om een straten-
feest op 16 mei met een optreden van Nick en Simon.
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Een aantal spoedgevallen werd al snel
herkend, de kinderen wisten bijvoor-
beeld feilloos uit te leggen hoe het
eruit ziet als je pony koliek heeft. Na
deze cursus weten ze ook wat ze zelf
kunnen doen bij een spoedgeval en
wanneer ze hun dierenarts moeten
bellen. Na een lekkere limonadepau-
ze, volgde het praktische deel in de
paardenkliniek. De oefenpony Made-
lief liet zich gewillig door de kinderen

onderzoeken. Het hart, de longen en
de buik werden beluisterd met een
echte stethoscoop en alle benen van
Madelief werden ingepakt in het ver-
band. Het was een leuke en vooral leer-
zame avond! Voor volwassenen organi-
seert de Graafschap Dierenartsen
eveneens een cursus EHBO paard. 

Deze cursus wordt verdeeld over 2
avonden en zal plaatsvinden op 17 en

24 februari 2009. Ook de fokkers in
ons praktijkgebied worden voorzien
van de benodigde informatie in een
Cursus Verloskunde, die zal plaatsvin-
den op 18 maart 2009. Hierin wordt al-
les uitgelegd over de verzorging van
de hoogdrachtige merrie, hoe je kunt
herkennen dat je paard gaat veulenen,
wat er mis kan gaan en hoe je zelf het
beste in kan grijpen. Kortom, hoe geef
je je veulen de optimale start voor een
succesvolle carrière?! Voor beide cur-
sussen is vooraf opgave verplicht en is
nog een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar. Kijk op www.degraafschap-
dierenartsen.nl voor meer informatie.

Cursussen bij 
de Graafschap Dierenartsen

Maandag 9 februari organiseerde de Graafschap Dierenartsen een cursus
EHBO bij de pony voor kinderen. De groep kreeg een rondleiding door het
praktijkpand in Vorden, waarna hen in de dierenartsenkamer alles uitge-
legd werd over spoedgevallen bij de pony.

Veel mensen kwamen even een kijkje
nemen en werden verwelkomt met
een glas champagne, de aanwezige
kinderen konden gratis op de foto met
een echte raceauto, waar ze zelfs even
achter het stuur mochten plaatsne-
men.

Na deze geslaagde opening verliep ook
de eerst week heel goed en Sabine
heeft heel veel leuke reacties gekregen
op haar nieuwe winkel.
"We hebben er hard voor gewerkt en
het resultaat ziet er fantastisch uit.
Om dan zoveel positieve reacties te

krijgen is natuurlijk erg fijn. Het is al-
tijd maar weer afwachten wat mensen
ervan vinden, maar ik ben blij dat
mensen net zo enthousiast zijn als ik".
De winkel heeft een warme knusse
uitstraling gekregen en voor de kinde-
ren is er zelfs een speelhoekje aanwe-
zig. De nieuwe zomerlijn van Pointer,
Mexx en Bram's Paris hangt al in de
winkel en speciaal voor de feestelijke
openingsweken zijn er acties op de
nieuwe voorjaarslijn van ZieZoo en op
de zomerschoentjes.

Geslaagde opening BiBo Kinderkleding

Zaterdag 31 januari heeft BiBo kinderkleding haar deuren aan de Burge-
meester Galleestraat 10a in Vorden geopend. "Het was een zeer geslaagde
opening" verteld eigenaresse Sabine Bouwens enthousiast. "Na zoveel
werk te hebben verricht, was het dan eindelijk zover, erg spannend alle-
maal".

Je kleding staat net wat beter met een
paar maten minder. Kleding kopen
wordt weer leuk. De EGA eetwijze is
ook voor mannen, of zijn alle mannen
hier in de regio slank, ik geloof er niets
van. Ben jij niet degene die meestal
kookt, dan regel ik met je dat je je part-
ner meebrengt bij de uitleg van de EGA
eetwijze. Kun je beide een verantwoor-
de maaltijd op tafel zetten. Het voor-
deel met deze eetwijze is, dat je nor-
maal je boodschappen doet en voor je
gezin kookt. Alleen zul je voor jezelf
sommige etenswaren moeten wegen.
Dus voor jou zet je een weegschaaltje

op het aanrecht. Afvallen door gezond
te eten, je moet zelfs eten om af te val-
len. Gewoon aan tafel, met je gezin,
vrienden of alleen; voldoende en geva-
rieerd eten, en toch afvallen. Met recep-
ten, met menu's, met informatie en
niet te vergeten met verhalen, wat je
steun geeft om door te gaan. Wil je niet
bij een groep zitten mag je ook alleen
komen wegen, heb je toch die stok ach-
ter de deur van "op de weegschaal". Je
bent niet de enige met overgewicht,
dus stel het niet uit, maar meld je ge-
lijk aan. Kijk ook even op mijn website
www.egawichmond.nl  Hoofd.kantoor
www.eganederland.nl Hier in de regio
kunt je bij EGA in Wichmond terecht
op maandagochtend / avond en dins-
dagavond. 
Wilt u meer informatie of u in laten
schrijven kan dat: EGA Wichmond:
Paula Sanders tel. (0575) 44 18 01.

Maandag begin ik
Dat klinkt bekend in de oren, en
toch maar uitstellen, geloof me
maar er is altijd wat. Wil je straks
de zomer in met minder bagage
aan overgewicht zul je nu toch echt
moeten beginnen met afvallen.

Sinds april 2008 nemen de Nederland-
se Shell stations deel aan "Mensen ma-
ken het verschil!". Mensen maken het
verschil! heeft als doel de operaties, de
service en klantgerichtheid op de
Shell-stations naar het hoogste niveau
in de markt te tillen. 

Het is een internationaal programma
onder de titel "People Make the Diffe-
rence REAL!", en er doen inmiddels
ruim 35 landen mee. Elk kwartaal
worden in elk land de winnaars be-
kend gemaakt. De top 5 van elk land
behaald de Gouden status. In Neder-
land nemen ruim 300 Shell stations
deel aan Mensen maken het verschil!.

Jan Groot Jebbink van Shell station
Groot Jebbink is zeer verguld met deze
uitslag. "Dit is een belangrijke prijs op
ons vakgebied. Het is een
prachtig resultaat en geeft
aan dat ons station goed op
weg is om onze klanten die
service te bieden die zij van
ons verwachten. 

Aangezien het programma
Mensen maken het verschil!
een aantal belangrijke in-
strumenten kent om onze
prestaties te meten, waaron-
der ook de klantvriendelijk-
heid en verleende diensten
aan onze klanten, is het een

prima indicatie hoe de klant ons sta-
tion ervaart en waardeert. 

Onze gezamenlijke doelstelling "Tevre-
den klanten, elk bezoek, elke dag" stre-
ven wij ook op ons station na. 

We zijn klantgericht en geven altijd
extra service, zo proberen wij bij elke
klant het verschil te maken, en op die
manier trouwe en loyale klanten te
verkrijgen, die graag terugkomen bij
Shell station Groot Jebbink. 

Het is dan ook geweldig dat onze inzet
en enthousiasme erkent wordt. 

En dit is uiteraard alleen mogelijk
door de motivatie en bijzondere in-
spanning van alle medewerkers op het
station, en daar zijn we trots op!"

Tevreden klanten, elk bezoek, elke dag

Shell station Groot Jebbink
"Gouden Shell Dealer 2008"
Shell station Groot Jebbink uit Vorden is Gouden Dealer van het jaar 2008
geworden in het Shell-programma "Mensen maken het verschil!". In kwar-
taal 2 behoorde Groot Jebbink ook al tot de beste Shell stations van
Nederland. Een bijzondere prestatie, en alleen mogelijk gemaakt door de
motivatie en de voortdurende inspanningen van alle medewerkers op het
station. Shell Groot Jebbink heeft aangetoond niet alleen een kwartaal
goed te kunnen scoren, maar dat ze daarnaast ook heel constant zijn in
hun score.

Zoals misschien al bekend is, zal dit de
laatste editie zijn van de Lokale Hel-
den. Dus het is aan jullie om er voor te
zorgen dat de allerlaatste Lokale Hel-
den de meest geweldige wordt uit de
rijke Lokale Helden historie. Dit maal
bepalen jullie wie de Lokale Helden
van 2009 zijn Dus als je je buurman

nog een keer in die baljurk wilt zien,
of je buurvrouw andermans trommel-
vliezen wilt laten vernietigen, dan is
dit je kans!
Dogz is in de archieven gedoken en
heeft een overzicht gemaakt van alle
Lokale Helden die de afgelopen jaren
mee hebben gedaan. Dus laat jou stem
horen en die van al je vrienden en be-
paal wie er dit jaar op de kermis van
Hengelo het podium onveilig maken…
yes, you can!
Deze stemlijst vind je op www.dogz.nl 

Lokale Helden zal dus na 10 juli 2009
tot het verleden behoren, maar niet
getreurd! Dogz is al druk bezig met
het maken van plannen om Hengelo
opnieuw versteld te laten staan. Maar
voor het zover is: eerst allemaal stem-
men, en noteer in je agenda vrijdag
10 juli 2009, partycentrum Langeler,
Lokale Helden 2009.

Laatste editie Lokale Helden
tijdens kermis Hengelo
Het optreden van Lokale Helden
bij partycentrum Langeler tijdens
de Hengelos kermis, is inmiddels
een begrip. De komende editie zal
een lustrum betekenen van dit mu-
ziekspektakel. Daarmee heeft het
voorgoed de geschiedenis van Hen-
gelo veranderd. De afgelopen jaren
hebben de meest uitbundige, hila-
rische, muzikale, ontroerende en
gezellige helden met Dogz de ker-
mis tot een onvergetelijke gebeur-
tenis gemaakt.En natuurlijk zal
dat dit jaar niet anders zijn, maar…
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

Bij drukkerij Weevers in Vorden 

is dit niet meer mogelijk.

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lap-
pen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95.

Systemisch Tangodansen is uniek. Het
opstellingenwerk van Bert Hellinger
en de dynamieken van de Argentijnse
Tango gecombineerd. Tussen de work-
shop en de salon is er in overleg een
gezamenlijke maaltijd. 

Info en aanmelden: tel. (0575) 515567.
freerieksen@tiscali.nl

Tango salon en workshop
Zaterdagavond 14 februari is er een
Valentijnssalon in de TangoSchuur
aan de Kerkhofweg 15 te Warns-
veld.'s Middags is er een Workshop
Systemisch Tangodansen, een
verassende kennismaking met de
Argentijnse Tango en een speelse
verdieping voor dansers op elk
niveau.

Het stuk speelt zich af op het platte-
land. Boer Willem-Jan woont met zijn
vrouw op de boerderij. Naast hem
woont zijn vader, maar die gaat ver-
huizen naar het bejaardencentrum. In
zijn huis komen nieuwe bewoners,
Hedwig en David. Hedwig is een paar-
denbezitster en wil graag nog wat
grond bijkopen van Willem-Jan of zijn
buurman Gerrit. Allebei willen ze nog
geen meter grond aan Hedwig verko-
pen. Het andere huis naast Willem-Jan
krijgt ook een nieuwe bewoner. Ie-

mand waar de buurt heel blij mee is.
Het is namelijk Johnny die het oude
pittoreske boerderijtje omtovert tot
een relaxboerderij. Johnny heeft van-
uit het Oostblok vrouwen geronseld
om in zijn club te werken. Willem-Jan
en zijn buurman begaan een fatale
fout door met Johnny mee te gaan -
Waarom ook niet. Johnny garandeert
immers 100% privacy. Helaas heeft
Hedwig de beide heren naar binnen
zien gaan. Op zich nog niets aan de
hand. Totdat het gerucht verspreidt

wordt dat de dames geslachtsziekte
hebben. Hoe het afloopt? Kom op 6 &
7 maart naar Den Bremer in Toldijk. 

De ‘SCHUINSMARCHEERDERS’ heeft
een luchtige verhaallijn, waarin zich
een groot aantal komische taferelen
voordoen. Jong en oud worden uitge-
nodigd om te komen kijken. Voor de
senioren die slecht ter been zijn, heeft
de PJS op de zaterdagmiddag vervoers-
service. Zij kunnen bellen met Jeroen
van den Berg, telefoon (06) 42523533
of met Jeroen Janssen, telefoon (06)
20540518. De entree is 5 euro, kinde-
ren tot 12 jaar gratis. Voor meer infor-
matie over PJS, zie de site van
www.humstee.nl

Toneelgroep Plattelands Jongeren Steenderen 6 en 7 maart 2009

De komedie: ‘schuinsmarcheerders’

Zaal Den Bremer zal het toneel zijn van de nieuwe komedie van Toneel-
groep Plattelands Jongeren Steenderen: ‘SCHUINSMARCHEERDERS’.
Aanvang vrijdagavond 6 maart 20.00 uur, zaterdagmiddag 7 maart 14.00
uur en ’s avonds 20.00 uur.

Toneel van de Plattelands Jongeren Steenderen staat altijd garant voor komische taferelen.

ONDERTEKENING CONVENANT
Het convenant buurtbemiddeling
werd op donderdagmiddag 29 januari
in partycentrum Langeler in Hengelo
(gld) ondertekend door alle partijen.
Het project duurt tot september 2011.
In 2010 evalueren de partijen het pro-
ject. Dan wordt bekeken of buurtbe-
middeling na september 2011 door
blijft gaan.

15 VRIJWILLIGE 
BUURTBEMIDDELAARS!
Het werven van de buurtbemiddelaars
bleek een groot succes! De afgelopen
maanden zijn 15 buurtbemiddelaars
opgeleid die een bijdrage leveren aan
de leefbaarheid in de gemeente
Bronckhorst, Berkelland en Oost Gel-
re. Zo kregen ze een training conflict-
hantering en communicatietechnie-
ken. De eerste aanmeldingen zijn al

binnen. De buurtbemiddelaars kun-
nen dus snel aan de slag!

BUURBEMIDDELING?
Geluidsoverlast, pesterijen, roddels,
spelende kinderen en harde muziek
zijn zomaar voorbeelden van ergernis-
sen, waardoor conflicten en ruzies
tussen buren ontstaan. Vaak beginnen
ergernissen met een kleinigheid, waar
vooral niet over wordt gepraat. Een
langdurig conflict en vijandige sfeer
zijn vaak het gevolg. Buurtbemidde-
ling biedt vaak de oplossing in het her-
stel van de communicatie tussen bu-
ren.

WERKWIJZE
Zodra er niet meer met elkaar gepraat
wordt, ontstaan er vaak irritaties en
misverstanden die hun eigen leven
gaan leiden en hoog kunnen oplopen.
Een onafhankelijke en onpartijdige
derde kan dan soms nodig zijn om de
twee partijen weer aan tafel te krijgen.
Buren in een overlast situatie kunnen
contact opnemen met de coördinator
buurtbemiddeling van IJsselkring. De
coördinator informeert en begeleidt
de vrijwilligers, die vervolgens op pad
gaan om te bemiddelen tussen buren
of buurtbewoners. Zij proberen de ru-
ziënde partijen weer met elkaar in ge-
sprek te brengen om tot een oplossing
te komen die voor iedereen aanvaard-
baar is. Meer informatie? 
Neem dan contact op met Daniëlle Ra-
spe, projectleider buurtbemiddeling,
tel. 06 53703207 of mail naar 
d.raspe@ijsselkring.nl

Ondertekening convenant
buurtbemiddeling
Het project buurtbemiddeling is
officieel gestart! ProWonen, de ge-
meenten Berkelland, Bronckhorst
en Oost Gelre, De Woonplaats in
Groenlo en politie Noord- en Oost-
Gelderland ondertekenden het
convenant buurtbemiddeling: een
aantal goed getrainde vrijwilligers
bemiddelt in huis- tuin- en keuken-
conflicten tussen buren en buurt-
bewoners. Het doel? De ruziënde
partijen weer aan de praat krijgen
en zelf een oplossing laten beden-
ken, zonder dat het conflict esca-
leert en politie of justitie wordt in-
geschakeld. IJsselkring voert het
project namens de partijen uit.

Zondag 22 februari opent kasteel de
Wildenborch zijn toegangshekken
voor liefhebbers van sneeuwklokjes.
Deze witte klokjes staan tussen de
klimop onder de hoge lindes, langs de
paden en langs het water. Daar verwel-
komen zij als eerste lentebode de be-

zoekers in de tuin. Men kan die dag
langs een uitgestippelde route rustig
rondwandelen en genieten van de
winterse silhouetten, de zichtlijnen
over het Achterhoekse land, de
sneeuwklokjes en de gele winterako-
nieten. Tegelijkertijd zal in het kasteel

de lente ook te zien zijn in het nieuwe
voorlees prentboek van Jennine Sta-
ring, met schitterende tekeningen van
Trish Flannery (uitgeverij Christofoor). 
Het boek met als titel ‘Kom je bij mij
wonen’ is een vrolijk voorjaarsverhaal,
waarin de wevervogel met hun bolnes-

ten de hoofdrol spelen. De aanbieding
van het eerste exemplaar zal in de gro-
te hal van het kasteel plaats vinden,
waarna het boek bekeken en aange-
schaft kan worden. Auteur en illustra-
tor zijn aanwezig om het boek dat eu-
ro 13,50 kost, te signeren. Het publiek

heeft deze zondag 22 februari tussen
10.30 en 13.30 uur de gelegenheid om
rond te wandelen en in het huis een
kopje koffie/ thee te drinken en het
prentenboek te bekijken. De toegang
tot de tuin is gratis. Wel wordt een vrij-
willige bijdrage op prijs gesteld.

De tuinen gaan zondag 22 februari open Sneeuwklokjes op de Wildenborch

-- Joost, Joost! Heb je het al gehoord? Hijgend komt

Willem aanhollen bij de watermolen gebouwen naast het

kasteel. Joost is net met Martens bezig om een van de

waterschuiven te regelen. Het dooiwater heeft de beek

doen aanzwellen. 

-- Er is iets verschrikkelijks gebeurd in het Broek! 

Joost ondersteunt Willem, die zó buiten adem is, 

dat hij nauwelijks meer op zijn benen kan staan. 

-- Wat is er nu weer voorgevallen! Joost kijkt Willem

vragend aan. Ook Martens kijkt verwachtingsvol naar Willem.

- Het is de knecht van Berenschot, oh het is verschrikkelijk...

Martens zegt: -- Bedoel je soms Aornt? 

Willem knikt. - de jongen is hartstikke dood. Ze hebben

hem vanochtend gevonden, in het veld, bij de beek. 

Het is pure moord! Willems stem trilt. -- Heb je hem gezien?

Willem knikt, snikkend. -- Het was verschrikkelijk. 

-- Maar hoe? Was het mensenwerk? Martens staart grimmig

voor zich uit. -- Het moet hier toch niet gekker worden.

Welk lot treft ons dorp zo zwaar? Die Aornt is een flinke kerel. 

Joost schudt de schouder van Willem. 

-- Willem vertel me: en hoe is het met Reint Berenschot zelf?

Willem kijkt Joost verrast aan. Hij had het nog niet over

Reint gehad. - Dat, Jonker Joost, durf ik haast niet te

zeggen...

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Alles de deur uit!
Alles de deur uit!
De laatste artikelen voor de laagste prijzen

Zaterdag 14 februari 2009

Opruiming in het centrum van Vorden

GratisGratis  ontbijt 

voor vroege vogels

De fantastische aanbiedingen vormen een mooie 

aanleiding om op 14 februari vroeg uit de veren te 

komen. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben we 

voor vroege vogels tussen 8 en 9 uur ’s ochtends 

ook nog eens een lekker ontbijtje klaarstaan. Zo 

kunt u niet alleen als eerste genieten van de lage 

prijzen en de speciale ‘uuraanbiedingen’, maar ook 

van een heerlijk glaasje verse jus d’orange en een 

warm croissantje. Dat is pas een mooi begin van 

het weekend!

Het voorjaar staat voor de deur en daar willen we opgeruimd aan 

beginnen. Daarom houden de Vordense winkeliers grote schoon-

maak op zaterdag 14 februari. En daar profi teert u natuurlijk van! 

Vanaf 8 uur ’s ochtends gaan de laatste artikelen weg voor de 

laagste prijzen. Van kleding en schoenen tot huishoudelijke appa-

raten en cadeau-artikelen. Met elk uur nog eens extra aantrekke-

lijke aanbiedingen. We geven u een overzicht van uur tot uur. 

Zorg dus dat u er op tijd bij bent en kom zaterdag 14 februari 

naar het centrum van Vorden. Want alles moet de deur uit! 

• Sueters 

• Hotel Bakker 

• Bleumink

• Giesen Schoenmode 

• Tuunte Fashion 

• Fashion Corner 

• Visser Damesmode

• Hema  

• Yvonne jeugdmode

• Roosenstein Quality Wear

Bij deze 

zaken

staan 

zaterdag 

14 februari 

de deuren 

wijd open

REORGANISATIE
“ALLES DE DEUR UIT

prijzen van

€ 5.00 t/m € 60.00
Burg. Galleestraat 12     Roosenstein QUALITY WEAR 

ALLE
KINDERSCHOENEN

1/2 PRIJS
Ook niet afgeprijsde schoenen.

Alleen op 14 februari 2009.
tussen 8.00 en 16.00 uur.

Dorpsstraat 4 Giesen Schoenmode

ALLE
DAMESLAARZEN

1/2 PRIJS
Ook niet afgeprijsde schoenen.

Alleen op 14 februari 2009.
tussen 8.00 en 16.00 uur.

ALLE WINTERMODE
75% AFGEPRIJSD

NU

3 HALEN
2 BETALEN

Raadhuisstraat 2 Tuunte Fashion



Dorpsstraat 24 Hotel Bakker

Alles de deur uit!Alles de deur uit!
De laatste artikelen voor de laagste prijzen

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 14 FEBRUARI

ALLE WINTERCOLLECTIES
75% KORTING

en als extra: een waardecheque 
t.w.v. 10% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 18 febr. t/m 31 mei

VAN 08.00 TOT 10.00 UUR
ALLEEN 14 FEBRUARI

ALLE WINTERCOLLECTIES
75% KORTING

en als extra: een waardecheque 
t.w.v. 15% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 18 febr. t/m 31 mei

Tussen 8.00 en 10.00 uur

Alle* bh’s 3 euro
Alle* slips 1 euro
Alle* kinderkleding 3 euro
Alle* babykleding 2 euro

* op artikelen met een gekleurde sticker

Zaterdag 14 februari 2009
Opruiming in het centrum van Vorden

Burg. Galleestraat 9 Visser damesmode Burg. Galleestraat 9

VAN 08.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 14 FEBRUARI

HABBEKRATS

€ 5,- of € 10,-

uitzoeken

Dorpsstraat 18b HEMA

G-star
Levi’s
Only
DEPT

Wrangler
PallMall

Scotch & Soda
Martomod

Freeman T Porter
enz. enz.

Zutphenseweg 8 Fashion Corner Zutphenseweg 8

De laatste restanten nu voor hèèl weinig.....

Alles de hele dag: 3 halen, 1 betalen (v/d originele prijs)

Voor de vroegste vogels � koffie & broodje 
� de meeste keus!

Restanten spijkerbroeken v.a. € 10,= Dus heel veel halen...heel weinig betalen

Van 08.00 tot 09.00 uur

ALLEEN VOOR DE VROEGE VOGELS

SUPERONTBIJT
Met verse jus - croissants - vers gebakken broodjes e.d.

€ 5,-
per persoon (normaal € 9.95)



Dorpsstraat 15 TOP1TOYS Sueters

Alles de deur uit!Alles de deur uit!
De laatste artikelen voor de laagste prijzen

Zutphenseweg 3c Yvonne Jeugdmode

12,5
DIVERSE

KINDERFIETSEN

€ 100.=

16
DIVERSE

KINDERFIETSEN

€ 125.=

20
DIVERSE

KINDERFIETSEN

€ 150.=

24
DIVERSE

KINDERFIETSEN

€ 175.=

26
DIVERSE

KINDERFIETSEN

€ 200.=
Dorpsstraat 12 Profile Bleumink Dorpsstraat 12

Restant wintercollectie 
75% korting!

Partij zomercollectie GSUS-GBRO
20% korting!

Wij maken plaats voor de 

voorjaarsartikelen en daarom 

op 14 februari veel restanten 

met kortingen tot wel 75%!!
O.a. op speelgoed, boeken, ordners, 

kaarten, fotolijsten en nog veel meer!!

Zaterdag 14 februari 2009

Opruiming in het centrum 
van Vorden



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 7, 10 februari 2009

Misschien heeft u het weleens
meegemaakt. U komt een verkeers-
situatie tegen op de weg die naar 
uw mening onduidelijk of onveilig is.
U stoort zich aan het parkeergedrag
bij de school of de voetbalclub. Of u
bent van mening dat de auto's bij u in
de straat wel erg hard rijden. Wat is
hier dan aan te doen? De gemeente
stelt een speciaal verkeersspreek-
uur in waarin u persoonlijk met ons,
de politie en Veilig Verkeer Neder-
land van gedachten kunt wisselen
over verkeerssituaties die volgens 
u aandacht behoeven. Het eerste
spreekuur is op 2 maart a.s. 

Natuurlijk kunt u ons ook bellen met
een vraag over een verkeerssituatie.
Vaak kunnen we u dan echter niet
direct een antwoord geven, omdat we
moeten overleggen met meerdere
instanties. De gemeente is bijvoor-
beeld verantwoordelijk voor de
wegen die zij beheert, maar mag
niet handhaven op verkeersgedrag.
Daarvoor is de politie de aangewezen
instantie. Vragen die we als gemeen-
te niet alleen kunnen beantwoorden
of uitvoeren, bespreken we iedere
zes weken met onder andere verte-
genwoordigers van de politie en
Veilig Verkeer Nederland. Voordat we
antwoord op een telefoontje kunnen
geven, zijn we dan soms al een paar
weken verder. 

Een persoonlijk gesprek
In een persoonlijk gesprek is het
vaak ook gemakkelijker om over een
verkeerssituatie van gedachten te
wisselen. Dáárom bieden wij nu het
verkeersspreekuur aan. Bovendien
zorgen we ervoor dat hierbij alle
partijen, die vaak bij één verkeers-
vraag betrokken zijn, aanwezig zijn

zoals de politie en Veilig Verkeer
Nederland. We kunnen dan gezamen-
lijk uw verkeersvraag bespreken.
Het spreekuur is iedere zes weken
op maandagochtend. 
Op www.bronckhorst.nl vindt u onder
Infobalie � Verkeer en vervoer alle
data van de verkeersspreekuren in
2009. 

Let op
We vragen u wel uw onderwerp
twee weken voor het eerst volgende
spreekuur aan ons te door te geven.
Wij hebben deze tijd nodig om te
kunnen beoordelen of het onderwerp
dat u wilt bespreken past in het ver-
keersspreekuur. Vragen die alleen
voor bijvoorbeeld de politie of Veilig
Verkeer Nederland zijn, worden
direct doorgespeeld naar de betref-
fende instantie om te bekijken en te
beantwoorden en zijn niet bedoeld
voor het spreekuur.

Aanmelding
Voor het verkeersspreekuur op 
2 maart a.s. kunt u tot 20 februari
12.00 uur een afspraak maken 
met mevrouw S. van Laarhoven 
van de gemeente, tel. (0575) 75 03 85.
U ontvangt dan zo spoedig 
mogelijk bericht bericht of uw 
onderwerp behandeld kan worden 
in het spreekuur en wanneer u 
wordt verwacht. 

Wilt u een verkeerssituatie
bespreken? Meld u aan voor het
verkeersspreekuur. Wij bekijken
graag hoe we u van dienst kunnen
zijn! 

Gemeente komt met verkeersspreekuur

?

Op 13 februari a.s. opent wethouder
Peter Glasbergen het nieuwe Biblio-
theekservicepunt in Keijenborg. 
De Radar Troefmarkt in het dorp 
en de Bibliotheek West-Achterhoek
starten deze unieke pilot. Het Biblio-
theekservicepunt krijgt een plek in
de sociale ruimte van de supermarkt,
het punt waar bezoekers ook voor
een kopje koffie terecht kunnen. 
Met behulp van een computer kunt u
de door u gewenste boeken reser-
veren. Als de boeken voor u klaar
staan, krijgt u van de bibliotheek een
berichtje thuis en kunt u ze in de
winkel ophalen. Daar kunt u ze ook
weer inleveren. Uw lidmaatschap
van de bibliotheek is voldoende om
van deze dienst gebruik te kunnen
maken. Bent u niet zo thuis in het
werken met de computer? Geen

enkel probleem, de medewerkers
van de winkel helpen u graag. 

Leefbaarheid vergroten 
Zowel de gemeente als Radar
Troefmarkt en de bibliotheek zijn
blij met deze samenwerking. De
Radar Troefmarkt draagt bij aan
het vergroten van de leefbaarheid
in het dorp doordat ze diensten
waar mensen behoefte aan hebben
zo dicht mogelijk bij huis aanbiedt. 
Dat is ook de reden waarom de
gemeente het bibliotheekproject
financieel steunt met een bedrag
van ruim 28.000 euro voor drie jaar.
De bibliotheek richt zich met het
nieuwe servicepunt vooral op 
diegenen in Keijenborg die minder
mobiel zijn. Zij hebben op deze
manier de bibliotheek toch dichtbij.

Bibliotheekservicepunt in 

Radar Troefmarkt in Keijenborg 

binnenkort van start
De Achterhoekse gemeenten
garanderen de zorg die een groot
aantal mensen nu ontvangt van
Sensire (het gaat dan om hulp bij
het huishouden, algemeen maat-
schappelijk werk en jeugdgezond-
heidszorg/Yunio). Het moeder-
bedrijf van zorgverlener Sensire,
Meavita, heeft financiële proble-
men, zoals verschillende media 
al meldden. 

Op dit moment vinden gesprekken
plaats om te bekijken of Sensire
zich kan afscheiden van Meavita en
zelfstandig verder gaan. Sensire
zelf is een gezonde organisatie. 
In Bronckhorst krijgen ongeveer
1.000 mensen zorg van Sensire en
Yunio. “Deze zorg komt niet in ge-
vaar”, zeggen b en w, “daar kunnen
onze cliënten op rekenen.”

Achterhoekse gemeenten 

garanderen zorg

In de laatste week van februari
verwijdert de gemeente alle kerst-
stukken en kerstversierselen van 
de graven op de algemene begraaf-
plaatsen. De gemeente wil voor-
komen dat verwelkte, verwaarloosde
of seizoensgebonden grafversierselen
de begraafplaatsen ontsieren. Heeft
u kerststukken geplaatst op een graf
van een dierbare, dan vragen wij u

deze vóór 23 februari te verwijderen.
Na deze datum worden kerststukken
en kerstversierselen die nog op 
de graven aanwezig zijn door de
begraafplaatsbeheerder verwijderd. 

Heeft u hierover vragen, dan kunt u
contact opnemen met de heer 
A. Vries van de gemeente, 
via tel. (0575) 75 02 50.

Kerststukken op graven

De monumentencommissie
vergadert op 18 februari 2009 om
09.00 uur in het gemeentekantoor. 
De vergadering is openbaar. 

De agenda voor deze vergadering
vindt u op onze website
www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie



Ook in 2009 worden door Stichting
Welzijn Ouderen Steenderen en
Veilig Verkeer Nederland rijvaardig-
heidsritten georganiseerd voor
automobilisten uit Bronckhorst die
vijftig jaar en ouder zijn. De ritten zijn
dit jaar op 10 maart a.s. bij restaurant
Den Bremer in Toldijk. De kosten van
deze rijvaardigheidsritten bedragen
€ 12,50 per deelnemer. De rijvaardig-
heidsrit is bedoeld om de bestuurders
inzicht te geven in het eigen verkeers-
gedrag en vrijblijvend adviezen te
krijgen over eventuele verbeteringen
in het rijgedrag. In een ontspannen
sfeer gaan de rijadviseurs met de
deelnemers, die zich voor deze rit
hebben opgegeven, ongeveer een
half uur rijden in hun eigen auto
richting Zutphen of Doetinchem. 
Het gaat daarbij niet om een examen
of een test! Met de rijadviseur wordt
de rit nabesproken onder het genot
van een kop koffie of thee.

Aansluitend kunnen de deelnemers
een reactie- en een ogentest doen.
Ook is er een theoretisch gedeelte in
het programma opgenomen om de
kennis van de (nieuwe) verkeersregels
en de verkeerborden op te vijzelen,
zoals het rijden op de rotondes, de
maximum snelheden in relatie met
de wegmarkering, fietsstroken en
fietssuggestiestroken etc.

Aanmelden
Voor meer informatie en/of aanmelding
kunt u bellen met mevr. J. Wieggers,
tel. (0575) 45 25 38, dhr. G. Jansen,
tel. (0575) 46 20 56 of dhr. E. Steen-
tjes, tel. (0314) 62 21 26. U kunt zich
ook direct inschrijven door € 12,50
over te maken op bankrekening 
37 47 04 104 ten gunste van VVN,
afd. Bronckhorst in Zelhem onder
vermelding van Rijvaardigheidsrit.
Let op: inschrijving is mogelijk tot 
17 februari 2009.

Rijvaardigheidsritten voor 

50+ automobilisten uit Bronckhorst

Het is belangrijk veilig aan het verkeer te kunnen blijven deelnemen.

De gemeente heeft een subsidie-
beleid op basis waarvan diverse
organisaties jaarlijks recht hebben
op subsidie. Bijvoorbeeld sportver-
enigingen, muziekverenigingen en
ouderenorganisaties kunnen een
bijdrage van de gemeente krijgen.
Om voor zo'n waarderingsubsidie 
in aanmerking te komen, moeten
organisaties vóór 1 mei voorafgaand
aan het jaar waarvoor subsidie
wordt aangevraagd, een aanvraag-
formulier indienen bij de gemeente. 
Dit betekent dat uw 'Aanvraag
subsidie 2010', vóór 1 mei 2009 in-
gediend moet zijn bij de gemeente.

U vindt het subsidiebeleid van de
gemeente op www.bronckhorst.nl.
Hier kunt u bekijken of uw orga-
nisatie recht heeft op subsidie. 
Het beleid is ook in te zien bij de
afdeling Maatschappij en organi-
satie in het gemeentekantoor. 
De beleidsstukken zijn daar tegen
betaling verkrijgbaar.

Subsidie 2010 aanvragen
Het aanvraagformulier om subsidie
aan te vragen is verkrijgbaar bij de
recepties van het gemeentehuis en
het gemeentekantoor en te down-
loaden via de website. Het originele
formulier moet u terugsturen naar
de gemeente. Aanvragen per 
e-mail kunnen wij helaas niet in
behandeling nemen. Na ontvangst
van uw aanvraagformulier ontvangt
u van de gemeente een ontvangst-
bevestiging. Informatie over het

invullen van de aanvraag vindt u op
het aanvraagformulier zelf.

Te laat indienen subsidieaanvraag
Voor aanvragen die op of nà 1 mei
2009 binnenkomen, geldt een kor-
ting op de subsidie. Hoe later de
aanvraag binnenkomt, hoe groter
het kortingspercentage is dat wordt
toegepast. Als de aanvraag meer
dan vijf weken te laat is, kunnen 
wij deze niet meer in behandeling
nemen en ontvangt u geen subsidie.
U kunt de volledige kortingsregeling
vinden in de subsidieverordening
Bronckhorst (artikel 12, lid 2).

Bekendmaking subsidieplafonds
Bij de berekening van de subsidie-
bedragen maken wij gebruik van
subsidieplafonds. Deze plafonds
worden bepaald na het vaststellen
van de gemeentelijke begroting in
de gemeenteraad in november 2009.
De subsidieplafonds worden dan
ook bekend gemaakt op de website
van de gemeente en op deze
gemeentepagina's.  

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidie-
aanvraag ontvangt u uiterlijk op 
31 december 2009.

Vragen
Voor vragen over de subsidieaanvraag
2010 kunt u contact opnemen met
mevr. A. Koster van de gemeente,
tel. (0575) 75 04 90, of mailen naar
a.koster@bronckhorst.nl.

Vraag uw subsidie aan voor 1 mei a.s.!

Bronckhorst is door de Provinciale
Commissie Boomfeestdag uitge-
roepen tot 'Accentgemeente 2009'
van de provincie Gelderland. Per
provincie wordt door deze Commis-
sie de gemeente uitgekozen waarin
de provinciale viering van de Boom-
feestdag wordt gevierd. Boomfeest-
dag, dit jaar op 18 maart, wordt in
Bronckhorst op de locatie van het
nieuwe gemeentehuis in Hengelo
gevierd.

Spaar de Bomen
Het thema van deze 53e Boomfeest-
dag is: 'Spaar de Bomen'. Het thema
is gekozen om aandacht te vragen
voor bomen in steden en dorpen.
Bomen hebben het niet altijd
gemakkelijk in bebouwd gebied. 
Wij zijn vaak al blij als een boom 
in een stedelijke omgeving 30 jaar
wordt, terwijl deze eigenlijk veel
ouder kan worden. Bomen hebben
dus bescherming nodig. Ofwel, ze
moeten gespaard worden! Zeker in
stad of dorp. Het blijkt namelijk
regelmatig dat het makkelijker is
om een boom te kappen dan een
lantarenpaal te verplaatsen. 

Sterlocatie
Bronckhorst is blij met de verkiezing
tot Accentgemeente van de provincie
Gelderland, aangezien op 18 maart
ook de actie 'Klimaatbosjes voor 
de toekomst' wordt uitgevoerd.
Bronckhorst is 'sterlocatie' van dit
project. Dit houdt in dat de gemeente
in alle 43 kernen en buurtschappen
een klimaatbosje mag planten.
Reden voor Bronckhorst om Boom-
feestdag extra feestelijk te vieren.
Een comité is inmiddels gestart met
de voorbereidingen. 

Boomfeestdag
Sinds 1957 vieren we in Nederland

jaarlijks een Nationale Boomfeest-
dag. Ruim 100.000 kinderen van
basisscholen planten op deze dag
een boom. Bomen zorgen voor een
schone lucht en een goed leefklimaat,
denk maar eens aan klimbomen
voor de kinderen. Kinderen zijn de
volwassenen van morgen en als zij
het belang van bomen in de natuur

inzien, gaan zij zich later ook inzetten
voor een groene, leefbare wereld. 

Klimaatbosjes
Klimaatbosjes bestaan uit minimaal
drie walnotenbomen geplant in de
kenmerkende driehoeksvorm. 
Deze driehoek symboliseert het
gevaar van de klimaatverandering.
Ook staan deze bosjes symbool 
voor de grote compensatiebossen.
Het project 'Klimaatbosjes voor de
toekomst' is een initiatief van Land-
schapsbeheer Nederland en DE
LANDSCHAPPEN en roept iedereen
op een bijdrage te leveren aan het
verlagen van de CO2 uitstoot en
daardoor het klimaatprobleem te
verkleinen. Het is onderdeel van de
landelijke klimaatcampagne HIER
en wordt gefinancierd door de
Nationale Postcode Loterij. Onder-
deel van klimaatbosjes is de actie
'43 dorpskernen puzzelen voor het
klimaat' in Bronckhorst. Deze actie
wordt uitgevoerd in samenwerking
Landschapsbeheer Gelderland. 

Bronckhorst Accentgemeente Gelderland 
Klimaatbosjes en Boomfeestdag 18 maart extra feestelijk

Op 14 februari a.s. begint de voor-
jaarsvakantie. Met name de laatste
schooldag voor de voorjaarsvakantie
is bekend vanwege de vele verzuim-
meldingen. Ook dit jaar wordt op 
13 februari steekproefsgewijs
gecontroleerd op de scholen in
Bronckhorst. Alle verzuimmel-
dingen, ook ziekteverzuim, worden
gecheckt. Als uw kind ziek is, moet
u het adres waar uw kind verpleegd
wordt, doorgeven. Als het vermoe-
den bestaat dat sprake is van onge-
oorloofd verzuim, nodigt de leer-
plichtambtenaar u uit voor een
gesprek op het gemeentehuis. 
De leerplichtambtenaar beslist
uiteindelijk of een proces-verbaal
wordt opgemaakt. 

Schoolverlof aanvragen
Bij bepaalde omstandigheden kan
een leerplichtige leerling school-
verlof krijgen, buiten de door de
school vastgestelde vakantiedagen.
De mogelijkheden daarvoor zijn
echter beperkt. Het verlof voor uw
leerplichtige zoon of dochter dient
u schriftelijk aan te vragen bij de
directeur van de school. 

Ook de school moet zich aan de wet
houden. De school mag alleen aan
uw verzoek voldoen als sprake is
van 'gewichtige omstandigheden'.
Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld
familieomstandigheden, zoals
huwelijk, verhuizing, jubilea of over-
lijden. Wanneer u niet op vakantie

kunt gaan tijdens de schoolvakan-
ties vanwege de specifieke aard 
van uw beroep, mag de directeur
eenmaal per schooljaar uw kind vrij
geven.  Dit verlof dient u tenminste
één maand van te voren aan te
vragen, waarbij  u een werkgevers-
verklaring moet overleggen. Als er
medische of sociale redenen zijn
voor extra verlof kan dat alleen wor-
den toegekend  als u een verklaring
hebt van uw  arts of van een sociale
instantie. 

Onmogelijkheden
Extra schoolverlof wordt niet ge-
accepteerd als u één of meerdere
dagen eerder met vakantie wilt
gaan of later terug wilt komen om
financiële redenen (goedkoper
reizen buiten het seizoen). Dit geldt
ook als u files wilt vermijden of met
anderen meerijdt. Verlofaanvragen
voor een tweede vakantie worden
ook afgewezen wanneer u van
buitenlandse afkomst bent en voor
langere tijd uw land van herkomst
wilt bezoeken. 

Bezwaar
Het verlof dient u schriftelijk aan 
te vragen bij de directeur van de
school. Daarbij moet u de reden 
en duur van het verlof opgeven.
Wanneer het minder dan tien
schooldagen betreft, neemt de
directeur een beslissing. Gaat het
om meer dan tien schooldagen dan
legt de directeur uw verzoek voor
aan de leerplichtambtenaar van de
gemeente. Als u het niet eens bent
met de beslissing van de directeur
en/of de leerplichtambtenaar, 
dan kunt u een bezwaarschrift
indienen.

Luxe verzuim van school



Openbare bekendmakingen

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

De vier milieuwethouders van de ge-
meenten Bronckhorst, Doetinchem,
Montferland en Oude IJsselstreek

tekenden onlangs een overeenkomst
met de Stichting Centrum Natuur-
en Milieu-educatie Doetinchem en

omstreken (NME). Namens onze ge-
meente heeft wethouder André Baars
de overeenkomst ondertekend,
waardoor de basisscholen en speciaal-
onderwijs-scholen gebruik kunnen
blijven maken van natuur en milieu
educatie. Hierdoor kan elke klas
voor zeker vijf uur per jaar een frisse
neus halen in het bos, een praktijkles
krijgen langs de waterkant, een speur-
tocht doen op de kinderboerderij,
een bezoek aan het dierenasiel
brengen of een leskist op school
ontvangen bomvol onderzoeks-
materialen en gereedschappen etc.

De nieuwe overeenkomst houdt wel in
dat de gemeenten meer zeggenschap
krijgen in de keuze van onderwerpen
die het NME-Centrum aanbiedt. 
Zo komt er meer aansluiting met
gemeentelijke thema's en speer-
punten van ons beleid.

Gemeenten sluiten overeenkomst met NME over natuur 
en milieu educatie op scholen

Wethouder Baars spreekt namens de vier gemeenten het vertouwen uit in het NME centrum.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. fuchsia- en plantenshow, 19 juli t/m

2 augustus 2009, fuchsiavereniging Oost Gelderland
• Bronckhorst, wandelvierdaagse, 18 t/m 21 augustus 2009, stichting Achterhoekse

Wandel4daagse
• Hengelo (Gld), 30 april 2009, optocht, aubade, kindervrijmarkt, kinderspelen, klimwand en

springkussen, van 09.00 tot 18.00 uur, afsluiten Spalstraat, tussen Iekink en Ruurloseweg,
Kerkstraat en parkeerplaats bij museum 40-45, De Spannevogel en Expert, stopverbod Spalstraat,
van 09.00 tot 18.00 uur, Oranjecomité Hengelo

• Hengelo (Gld), Broekweg, verjaardagsfeest Broek uut fuif, 18 april 2009 van 20.00 tot 01.30 uur,
Broek uut fuif

• Hengelo (Gld), De Hietmaat, concours hippique, 6 juni van 13.00 tot 18.00 uur en 7 juni 2009 van
07.00 tot 18.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, rijvereniging De Bosruiters

• Hengelo (Gld), Keijenborg, Zelhem, Vorden, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. Hengels-
feest, 9 t/m 23 augustus 2009, Hengelsfeest

• Hengelo (Gld), Marktstraat, demonstratie militaire re-anacters, 21 februari 2009, Achterhoeks
museum 40-45

• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, concert, tijdelijke gebruiksvergunning, verloting, 26 april 2009
van 14.00 tot 18.00 uur, Koninklijke Harmonie Concordia Hengelo

• Hoog-Keppel en omgeving, Keppelrun (prestatieloop met diverse afstanden), afsluiten Monu-
mentenweg, 14 juni 2009 van 09.30 tot 14.00 uur, Hessenrijders

• Laag-Keppel, afsluiten Jonker Emilweg en gedeelte IJsselweg, tussen de Slondeweg en de
Jonker Emilweg, i.v.m. wandelvierdaagse, 18 augustus 2009 van 08.30 tot 13.00 uur, stichting
Achterhoekse Wandel4daagse

• Steenderen, lampionnenoptocht, 29 april 2009 van 20.30 tot 22.00 uur, aubade, kinderspelen en
vrijmarkt op het Burgemeester Buddingh'plein, 30 april 2009 van 09.00 tot 18.00 uur, afsluiten
Burgemeester Buddingh'plein en gedeelte Dorpsstraat en stopverbod diverse wegen in het
centrum, 30 april 2009 van 07.00 tot 19.00 uur, Oranjecomité Steenderen

• Zelhem, afsluiten gedeelte Brinkweg voor het pand 15A i.v.m. oefeningen door trialrijder
tijdens open zondag, 29 maart 2009, Engbers Motors B.V.

• Zelhem, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. supermoto, 14 juni 2009 van 10.00 tot
19.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, H.J. Vosmeijer

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Kerkstraat 11, verbouw garage tot verblijfsruimte
• Halle, Kuiperstraat 2B, oprichten landgoed met twee wooneenheden
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 41, bouwen schuur
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 7, vergroten kleedruimten
• Steenderen, Toldijkseweg 21, doorbraak loods en uitbouw laadstation
• Vorden, Bedrijvenweg 10, tijdelijk (maximaal 5 jaar) plaatsen loods
• Vorden, Ruurloseweg 51, bouwen garage/berging
• Vorden, Wiersserallee 9, bouwen loods
• Zelhem, Bergstraat 37, bouw schuur en verbouw woning
• Zelhem, Lisweg 2, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Petersdijk 7, bouwen woning
• Zelhem, Jan Steenstraat 90, plaatsen schuifpui
• Zelhem, Wassenaarweg 14, wijzigen bedrijfshal

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 4 februari 2009:
• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 21B, aanbrengen van (licht)reclame op de gevel, dhr. Offringa
• Hummelo, Broekstraat, 14 februari 2009, carnavalsfeest van 14.00 tot 02.00 uur, carnavalsoptocht

Verleende vergunningen

van 12.30 tot 14.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 14.00 tot 01.00 uur,
D.G.W.W. carnavalsvereniging

• Hummelo, Broekstraat 12, tijdelijke gebruiksvergunning schuur i.v.m. carnavalsfeest, 
14 februari 2009, D.G.W.W. carnavalsvereniging

Verzonden op 5 februari 2009:
• Hengelo (Gld), plaatsen kunstijsbaan tussen de N.H. kerk en museum 40-45 en diverse 

activiteiten tijdens de openingsuren, 11 t/m 24 februari 2009, Dorpsbelang Hengelo, 
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 13 t/m 22 februari 2009, ijsvereniging Steintjesweide

• Hummelo, kunstwandelroute, 9 april t/m 1 juni 2009, kunstmarkt, 26 april 2009 van 11.00 tot
17.00 uur, stichting Het Web kunstenaarsnetwerk

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 4 februari 2009:
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 28-30, vergroten kantoorpand 

Kapvergunningen
Verzonden op 28 januari 2009:
• Zelhem, Halseweg 1 t/m 25, vellen van één Amerikaanse eik en tien esdoorns, herplant verplicht:

tien winterlindes
Verzonden op 29 januari 2009:
• Baak, Pastoriestraat, vellen van één beuk, herplant verplicht: één beuk
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg, vellen van negen populieren, herplant verplicht: vijf beuken of

inlandse eiken
Verzonden op 5 februari 2009:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg, vellen van 500 m2 bosplantsoen, herplant verplicht: volgens nog

vast te stellen herbeplantingsplan
• Steenderen, Harmen Addinkstraat 13, vellen van twee sierkersen, herplant niet verplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 9 februari 2009:
• Halle, Meuhoek 5, voor het verbranden van snoeihout nabij eerder genoemd adres
• Hengelo (Gld), Holterveldseweg 8A, voor het verbranden van snoeihout nabij eerder genoemd

adres
• Hummelo, Korte Broekstraat 1, voor het verbranden van snoeihout nabij eerder genoemd adres
• Hummelo, Laarstraat 9, voor het verbranden van snoeihout nabij eerder genoemd adres
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 6, voor het verbranden van snoeihout nabij Hoogstraat 34

in Toldijk
• Steenderen, Schiphorsterstraat 3, voor het verbranden van snoeihout nabij eerder genoemd

adres
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 32, voor het verbranden van snoeihout nabij eerder genoemd

adres
• Vorden, Galgengoorweg 19A, voor het verbranden van snoeihout nabij eerder genoemd adres
• Vorden, Nijlandweg 2, voor het verbranden van snoeihout nabij eerder genoemd adres
• Zelhem, Aaltenseweg 7A, voor het verbranden van snoeihout nabij eerder genoemd adres
• Zelhem, Michelstraat 1, voor het verbranden van snoeihout nabij eerder genoemd adres
• Zelhem, Michelstraat 13, voor het verbranden van snoeihout  nabij eerder genoemd adres
• Zelhem, Michelstraat 26A, voor het verbranden van snoeihout nabij eerder genoemd adres
• Zelhem, Priesterinkdijk 10, voor het verbranden van snoeihout nabij eerder genoemd adres

Sloopvergunningen 
Verzonden op 3 februari 2009:
• Vorden, Berkendijk 1, geheel slopen drie schuren en gedeeltelijk slopen woning en kapschuur,

komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Raadhuisstraat 2, geheel slopen verwarmingsruimte in winkelpand, komt asbesthoudend

afval vrij
Verzonden op 4 februari 2009:
• Drempt, Hulsevoortseweg 4, slopen berging/hobbyruimte/schuur, carport en plantenkas, 

komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens het plaatsen van een kunstijsbaan in de periode van 11 t/m 24 februari

2009 is de parkeerplaats aan de Kerkstraat afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Hummelo, tijdens de kunstmarkt is parkeerplaats 't Wissel op de hoek Dorpsstraat/
Van Heeckerenweg van 25 april 17.00 uur t/m 26 april 2009 17.30 uur afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

Website 
De website van de gemeente www.bronckhorst.nl is vernieuwd!

U kunt nu digitaal producten (uittreksel GBA, uittreksel burgerlijke

stand, bewijs van in leven zijn, bewijs van Nederlanderschap, 

verhuizing doorgeven en melding woon- en leefomgeving) 

bestellen en afrekenen. 

Doen! De gemeente maakt het u graag gemakkelijk.



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

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

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van 
artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 4 februari 2009: 
• Zelhem, Velswijkweg 46, bouwen fietsenstalling/overkapping

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van 
artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 2 februari 2009:
• Vorden, Zutphenseweg 63, bouwen bijgebouw

Mogenlijkheden voor beroep 
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, 
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw hand-
tekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u
het griffierecht van de gemeente terug.

• Hengelo (Gld), in verband met werkzaamheden aan het riool sluiten wij 9, 10 en 11 februari 2009
de Ruurloseweg, tussen de Synagogestraat en Het Karspel, af 

• Hengelo (Gld), door het vellen van bomen is de Beatrixlaan, vanaf de Ruurloseweg tot aan de
Koepelberg, van 16 t/m 18 februari 2009 afgesloten  

• Halle en Keijenborg, in verband met het snoeien van bomen zijn de Bocholtseweg, tussen 
de Pluimersdijk en Halseweg, en de Velswijkweg, tussen de Korenweg en Kruisbergseweg 
(allebei in Halle), en de Hengelosestraat, tussen de Kruisbergseweg en Steenderenseweg 
(in Keijenborg), van 16 t/m 20 februari 2009 afgesloten                                                                      

• Hummelo, tijdens werkzaamheden aan het groen sluiten wij van 16 t/m 20 februari 2009 de
Beatrixlaan, tussen de Groeneweg en de Bakkerstraat, af

Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet helemaal exact aangeven omdat er omstandig-
heden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. 
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de weersomstandigheden. Aanwonenden blijven bereikbaar
tijdens de werkzaamheden.

• Veldhoek, de provincie is begonnen met de aanleg van een fietspad langs de N315, Veldhoekseweg
en Zelhemseweg, tussen Veldhoek en Ruurlo. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in 
juni 2009 klaar. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een nieuw fietspad ter vervanging
van het bestaande pad aan de oostzijde van de Veldhoekseweg en Zelhemseweg en het bouwen
van een bruggetje over de Veengoot. Voor het fiets- en autoverkeer zijn omleidingsroutes ingesteld

• Zelhem, door de aanleg van een verhoogd kruisingsvlak is de kruising Slotenmaker de Bruine-
straat/Groen van Prinstererstraat van 16 t/m 28 februari 2009 of zoveel langer of korter als
wenselijk is, afgesloten voor het verkeer

Werkzaamheden aan weg, groen en riool

Inspraak bestemmingsplan 'Zelhem Dorp'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Zelhem Dorp' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 12 februari t/m 25 maart 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen
op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de actualisatie van diverse bestemmingsplannen voor de kern
Zelhem door één nieuw bestemmingsplan. In het bestemmingsplan wordt de bestaande situatie
vastgelegd in een actuele bestemmingsregeling. 

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
inspraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur
heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Orchideetuin Zelhem'
Het bestemmingsplan 'Orchideetuin Zelhem' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking
op het planologisch mogelijk maken van de nieuwbouw van 23 woningen op de hoek Hummeloseweg/
Orchideestraat in Zelhem. Er worden zes patiowoningen voor senioren, negen tussenwoningen
voor starters en acht hoekwoningen gerealiseerd.

Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl 
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie.

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

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Toldijk, Beekstraat 8A, voor het omzetten van een voormalige tweede bedrijfswoning naar een

burgerwoning, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993' 
Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Galgengoorweg 6, voor het verbouwen van een varkensstal tot woonruimte, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Halle, hoek Halle-Heideweg/Heurneweg (locatie Brunsveld), voor het realiseren van zes 

rijwoningen en twee vrijstaande woningen, geldend bestemmingsplan 'Buurtschappen Zelhem'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 12 februari t/m 
25 maart 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Voorgenomen ontheffingen
B en w zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Oude Zutphenseweg 11, vergroten kantine/kleedruimten, ontheffing wegens het

overschrijden van de maximale oppervlakte van de gebouwen, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

• Zelhem, Eckhorsterstraat 1, vervangend bouwen bijgebouw (gehele vernieuwing), geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988 gemeente Zelhem', tevens met toepassing
van artikel 50, lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers   

• Zelhem, industrieterrein Vinkenkamp kavel 32, bouwen bedrijfshal, ontheffing van de toegestane
activiteiten, geldend bestemmingsplan 'Vinkenkamp herziening 2005-2' 

De bouwplannen liggen van 12 februari t/m 25 maart 2009 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in 
te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, 
tel. (0575) 75 02 88. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een gemoti-
veerde zienswijze over de te verlenen ontheffingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Ontwerpbesluit ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening
• Halle, Dwarsdijk 4, voor het gebruiken van een schuur als kantoorruimte, geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 12 februari t/m 
25 maart 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een hogere geluidwaarde, als bedoeld in artikel 83 van de
Wet geluidhinder, toe te kennen om de bouw van zes rijwoningen en twee vrijstaande woningen
op de hoek Halle-Heideweg/Heurneweg in Halle (locatie Brunsveld) mogelijk te maken.

Het verzoek tot vaststelling van de hogere grenswaarde, het ontwerpbesluit en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 12 februari t/m 25 maart 2009 tijdens openingstijden
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, 
dan  kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 
75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke
plannen.

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

Wet geluidhinder



Openbare bekendmakingen - vervolg

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 12 februari
t/m 25 maart 2009 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 
Wet milieubeheer ter inzage:
• Steenderen, Emmerweg 7, voor het wijzigen van een melkrundveehouderij, waarop het Besluit

landbouw milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Belastingverordeningen 
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 29 januari jl. de Wijziging Leges-
verordening Bronckhorst 2008 en de Wijziging Legesverordening Bronckhorst 2009 vastgesteld. 

De wijzigingsverordeningen treden op 11 februari 2009 in werking en liggen vanaf nu voor iedereen
ter inzage bij de afdeling Belastingen en organisatieondersteuning in het gemeentekantoor. 
Ze zijn hier tegen betaling van de kosten verkrijgbaar, maar gratis te downloaden via
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Snel naar � Verordeningenregister � Financien en economie. 

Gemeentelijke regelgeving algemeen

De wijzigingen in de Legesverordening Bronckhorst 2008 en de Legesverordening Bronckhorst 2009,
over de verlaagde tarieven voor reguliere bouwvergunningen voor de gebruiksfuncties: industrie
en agrarisch bedrijfsgebouwen, werken terug tot en met 1 januari 2008 respectievelijk vanaf 
1 januari 2009. De wijziging in de Legesverordening Bronckhorst 2009 tot het opheffen van het
tariefverschil tussen de lichte en reguliere bouwvergunningen en het doorvoeren van het prijs-
stijging op de bouwleges (voor 2009 = 2%) treedt in werking op 1 februari 2009. 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het aangaan van
bruikleenovereenkomsten voor de verstrekking van WMO-hulpmiddelen
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat zij ieder voor zover het hun, dan
wel zijn bevoegdheid betreft in de vergadering van 28 oktober jl. hebben besloten vast te stellen
het besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het aangaan van bruikleenovereenkomsten
voor de verstrekking van WMO-hulpmiddelen. 

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en ligt voor een ieder kosteloos ter
inzage bij de afdeling Maatschappij en organisatie in het gemeentekantoor en is tegen betaling
van de kosten verkrijgbaar. 

Inwerkingtreding wijziging van de grenzen van de bebouwde kom Boswet 
B en w van Bronckhorst maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland op 28 januari 2009
het besluit 'Bebouwde kom Boswet' van de gemeenteraad van 24 april 2008 hebben goedgekeurd.
Bij dat besluit zijn de grenzen van de bebouwde kom op grond van de Boswet opnieuw vastgesteld. 

Met ingang van 12 februari tot 26 maart 2009 ligt het besluit 'Bebouwde kom Boswet' voor een ieder
ter inzage bij de afdeling Openbare werken in het gemeentekantoor.

ALBERT HEIJN HENGELO (G.)

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

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

De STERREN van de EREDIVISIE. Scoor ze allemaal!

DOMMELSCH
PILS
krat

van 10.89
voor    7.99

AH ROODSCHILLIGE
AARDAPPEL
zak 5 kg

nu   1.99

HONIG
MIX
div. var.

o.a. mix voor macaroni/spaghetti

3 pak à 52 gram

van 2.67
voor 1.77

2+1 G2+1 GRRAATITISS

DR. OETKER
RISTORANTE PIZZA
3 dozen naar keuze

van 6.80 / 9.87 
voor 5.00

HOOGHOUDT
DUBBELE GRAANJENEVER
2 flessen à 1 liter

van 24.98
voor 19.98

AH KIPFILET
voord. verp.

van 6.49
voor 3.99

 
info@smokshanne.nl 
Michel van Amstel 
tel. 06-10651447 
 

Verkoop accu verwarmde  
handschoenen, bodywarmers en 

draagbare infraroodsauna’s 

 
ideaal voor: wintersport, paardensport, scooterrijders, jacht, mensen die het 

altijd koud hebben (reuma, suikerziekte, ziekte van renaud), etc. 
 

(ook verhuur van springkussens en skydancers) 

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

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

De VVV tip van deze week: Kijk voor evenementen en accommodaties in

de nieuwe VVV Bronckhorst brochure!

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

Kijk voor meer informatie op: www.vvvbronckhorst.nl
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Vierakker
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Kranenburg

Delden
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Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10% kortingop onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZENKoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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Zie in het hart van Contact
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Deze weekin Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: iverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld.tel:0575-467278
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Uitnodiging! 

woensdag 11 februari feestelijke heropening
van de Blokker winkel aan de Smidstraat 10-12, in Zelhem

SPECTACULAIRE OPENINGSAANBIEDINGEN! 
U bent van harte welkom vanaf 09:30 uur.

Thuis in jouw wereld

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 14 februari

in het café

Chain Gang

in de discotheek

D.J. Dion

Ook voor
bedrijfsauto’s

Uitdeuken
zonder spuiten

Spotrepair Zorgeloos
schadeherstel

Ook voor
Ruitreparatie

Handelsweg 7-11, 7021 BZ  Zelhem
Tel. 0314 - 62 28 39

www.autoschadewillemsen.nl

€ Te huur: Carnavalskleding
DS Design, Molenkolkweg 33,

Steenderen 0575-452001.

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Speciale extra lage nieuwbouw-

rente. Informeer ernaar!

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl



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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Liepen.

B. Noffeleg.

C. Gräölen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Veel mensen willen graag Engels leren
spreken, toegespitst op de praktijk,
maar daarvoor moet wel eerst de nodi-
ge basis worden gelegd. Tenminste als
deze niet aanwezig is, aldus de gedre-
ven en ervaren lerares uit Bredevoort.
In principe kan iedereen die Engels
wil leren, deelnemen aan de cursus
Engels voor volwassenen'. Afhankelijk
van het niveau en voorkeur van de cur-
sist wordt er voor een passende in-
stroomgroep gekozen.
Vaak worden gebruiksaanwijzingen
van apparaten in het Engels geschre-
ven en om deze goed te kunnen lezen
besteedt mevrouw Rots hier aandacht

aan. "De technische woorden zijn vaak
niet bij iedereen bekend en dan wordt
het moeilijk om de gebruiksaanwij-
zing goed te bestuderen. Ook bij de
computer komen veel Engelse woor-
den voor en ook hier besteed ik aan-
dacht aan zodat het voor velen een
stuk eenvoudiger wordt te begrijpen
wat er bedoeld wordt. Maar er zijn ook
volwassenen die technische gesprek-
ken moeten voeren, bijvoorbeeld voor
hun werk, en ook zij kunnen bij mij te-
recht."
In navolging van deze cursus heeft
mevrouw Rots zelf studie- en leesboe-
ken technisch Engels ontworpen. Deze

zijn zeer geschikt voor technische be-
drijven en/of mensen die technisch
Engels nodig hebben. De technische
uitleg van bijvoorbeeld machines
wordt makkelijker te begrijpen door-
dat ze in verhaalvorm zijn geschreven. 
De 4-jarige basiscursus omvat vier de-
len en deze worden momenteel gege-
ven in Winterswijk en Bredevoort. In
principe is het mogelijk in te stromen
in al deze groepen, afhankelijk van
het niveau van de cursist. Na de vier
delen/cursusjaren, welke de basiscur-
sus omvat kan de cursist naar de con-
versatie/trainingsgroep.
Voor dit conversatieonderwijs kunnen
ook cursisten geplaatst worden die el-
ders een gelijkwaardige opleiding heb-
ben genoten. Heeft u interesse dan
kunt u contact opnemen met me-
vrouw Rots, Misterstraat 35 te Brede-
voort, tel. (0543) 45 14 76.

Gespreksgroep Engels
Nu ook technische leesboekjes
Voor gevorderden heeft mevrouw T. Rots uit Bredevoort sinds vorig jaar in
het verlengde van de bestaande 4-jarige opleiding een nieuwe conversatie-
cursus Engels opgezet. De cursus heeft de vorm van een Engelstalige
gespreksgroep/conversatietraining. Daarnaast heeft ze ook studie- en
leesboeken technisch Engels ontworpen.

Nadat de kinderen het huis uit waren
verruilde ze naald en draad voor
kwast en verf. Ze nam aquarellessen
bij Bep Que in Renkum. In 2001 ver-
huisde ze naar Ruurlo.

De Enschedese schilder Gabriel Marti-
nez, die haar teken- en etsles gaf, haal-
de haar over om eens met olieverf te
schilderen. Dat schonk haar zoveel
plezier dat dit nu haar grootste hobby
is. Hilly ontwikkelde haar kunstzinni-
ge talenten nog verder door les te ne-
men bij Arend Mol en door het volgen
van workshops acrylschilderen bij
Gustave Nouel. En natuurlijk pikt ze af
en toe ook enkele schildertechnieken
op van haar man Joop. Vindt u het
buiten nog te onaangenaam, pak dan

alvast een toefje voorjaar mee door
middel van de prachtige schilderijen
van Hilly Huisman. Haar expositie, in
het voorste gedeelte van Familie Park
Cactus Oase, is gratis te bezichtigen.

Hilly Huisman exposeert in
familie park cactus oase
van 20 februari t/m 3 april 2009
Hilly Huisman werd geboren in
Achttienhoven, een dorpje bij
Utrecht. Haar creativiteit uitte zich
eerst in het naaien en breien van
kleding voor haar gezin en voor
haarzelf.

Myrthe Nagel (Markelo)wist de partij
tegen Rowie Freling te winnen met
een Yuko , maar kwam in de ronde
daarna niet tot scoren tegen Laura
Prince die uiteindelijk goud behaalde
op dit N.K tot 20 jaar. Hierdoor kwam
ze in de verliezers ronde te staan tegen
Manon Derks , ook deze bleek te sterk
voor Myrthe die eigenlijk uitkomt in
de klasse tot 40 kg. Jeanne van Hal
(Hengelo gld)had de eerste partij een
vrijloting maar moest in de tweede
partij tegen Merel Groenen. Deze wist
met een ippon Jeanne in de verliezers
ronde te zetten. Hier moest Jeanne
strijden tegen Ditte Bruil, een span-
nende partij. In de golden score wist
Jeanne een Yuko te scoren en daar-
door kwam Jeanne in de kleine finale

Denise van Loo tegen. In deze kleine fi-
nale kon Jeanne geen score maken,
met drie Yuko's verloor ze voor de 3e
plaats.

Beiden judoka's die trainen bij de jud-
school van Leo Buitink hebben dit N.K.
tot 20 jaar laten zien dat ze nationaal
op de goede weg zitten. Voor Myrthe
Nagel is het eerstvolgende N.K. waar ze
zich voor moet kwalificeren tot 17
jaar, Jeanne van Hal kan nog op twee
N.K.'S deelnemen tot 15 jaar en tot 17
jaar. Dit was een mooie ervaring voor
ze waar ze beiden heel trots op mogen
zijn, aldus trainer Leo Buitink.

Aankomend weekend zal Leo Buitink
samen met pupil Antoinette Hennink
afreizen met de selectie van de judo-
bondNederland naar Wenen. Hier
wordt de Superworldcup gehouden
voor de senioren. Hennink zal deelne-
men in de klasse tot 63 kg, waarin ook
Esther Stam en Deborah Gravenstein
hun opwachting zullen maken in
deze klasse.

NK-20 jaar en
Superworldcup Wenen
Jeanne van Hal (13 jaar) en Myrthe
Nagel (14 jaar) stonden afgelopen
weekend in Nijmegen op de mat bij
het N.K. -20 jaar judo. Beiden had-
den zich op de ON kampioenschap-
pen gekwalificifeerd in de nieuw
toegevoegde klasse -44 kg.

Om een volledige verzorging te kun-
nen bieden is Marian ook gespeciali-
seerd in de Diabetische- en Reumati-
sche voet om zo preventief voetproble-
men te voorkomen of te beperken. De-
ze twee genoemde risicogroepen kun-
nen eventueel in aanmerking komen
voor een vergoeding bij de zorgverze-
kering, afhankelijk van het verzeke-
ringspakket van de klant. “Verder
werk ik met een spraytechniek wat
een optimale behandeling biedt, voor-
al bij het frezen van dikke nagels en of
de behandeling van een likdoorn. Een
ander aspect van voetverzorging is de
schimmelnagel, ook wel kalknagel ge-

noemd. Dit vereist een speciale aan-
pak waarin ik graag mijn klanten advi-
seer”.

Pedicure Praktijk Marian Seesink is
aangesloten bij de branche organisatie
van Provoet en moet zich bijscholen
en bekwamen op het vakgebied van de
voetverzorging. Alle behandelingen
zijn op afspraak. Na een intensieve ver-
bouwing nodig ik u van harte uit in
mijn nieuwe pedicure praktijk tijdens
het Open huis op 21 februari 2009. U
bent welkom van 11.00 uur tot 14.00
uur. Het adres is Waarleskamp 32,
7255 WG in Hengelo. Tel. 0575-463902.

Zaterdag 21 februari

Open huis Pedicure Praktijk
Marian Sesink
Door haar werk als wijkziekenver-
zorgende in de thuiszorg, werd Ma-
rian Sesink vaak geconfronteerd
met voet en nagel problemen bij
mensen. Dit heeft haar interesse
gewekt om zich te gaan verdiepen
in de voetverzorging. Zij volgde de
opleiding bij het Gelders Oplei-
dings Instituut te Arnhem die in ja-
nuari 2007 met succes werd afge-
rond.

BIOGRAFIE CHAINGANG
Chaingang is een formatie rondom
zanger Henk Hengeveld die volgens de
regionale betweters van De Gelderlan-
der POWERROCK speelt. Nou nou, dat
belooft wat! De band speelt in verschil-
lende samenstellingen al zo'n 10 jaar. 

De meeste bandleden werden vervan-
gen omdat zenuwinzinkingen, finan-
ciele malversaties, gehoorproblemen,
drugs/alcoholverslavingen en het P(re)
M(enstrueel) S(yndroom) roet in het
eten gooiden. 
Nu bestaat de band uit lead-zanger
Henk (zanger met ballen, dus geen
last van PMS (?)), lead-zanger/bassist

Philip de Haan die zijn cokegebruik
uitstekend onder controle heeft, gita-
rist (kleine schreeuwerd) Bert Stolten-
borg (nooooit anabole steroiden ge-
bruikt) en drummer/zanger Wilco
Zoethout die al jaren stabiel is en nau-
welijks meer professionele hulp be-
hoeft (zolang hij maar geen percussie
hoeft te spelen).

Het repertoire beslaat een mix van de
hits van de laatste jaren, is rock-ge-
oriënteerd, virtuoos uitgevoerd etc etc
(whatever), maar meestal is iedereen
toch te zat om dat te horen en zingt
het publiek harder mee dan dat de
band speelt. Het zijn allemaal covers
zodat we zelf niks hoeven te verzin-
nen. Oh ja, we hebben een eigen num-
mer, van zo'n 25 jaar geleden. website:
www.chaingang.nl

"Live On Stage in Café de Zwaan"
Chaingang zaterdag 14 februari in
Café de Zwaan te Hengelo gld. Aan-
vang 21.30 uur

Futsal WK 13-2-2009 
20:00 HC '03 1 - LZVV/Sport-innLochem 1
21:00 HC '03 2 - GS '80/De Waggel 1
22:00 HC '03 4 - Steenderen 6
Veld ZA 14-2-2009 
10:00 HC '03 E2HC '03Erica '76 E1 
10:00 HC '03 E5 - Angerlo Vooruit E4
12:45 HC '03 B1 - VVO B2
12:45 HC '03 C2D - Hoven De C1
14:30 HC '03 1 - Westervoort 1
15:00 HC '03 A1 - SDZZ A1
15:00 HC '03 B2D - Concordia-W B3
9:30 Doetinchem E5C - HC '03 E4
10:00 Zelhem F2 - HC '03 F4
11:00 AZC D1 - HC '03 D1
13:15 Warnsveldse Boys C2 - HC '03 C1
14:30 Jonge Kracht C3 - HC '03 C3D
Veld ZO 15-2-2009 
9:30 HC '03 DA1 - Den Dam DA1
10:30 HC '03 5 - DVV 8
9:30 SDZZ 2 - HC '03 2
9:30 OBW 9 - HC '03 4
11:00 MvR 2 - HC '03 3

Vo e t b a l

Deze vindt plaats op donderdagmid-
dag 26 februari. Leerlingen van een
school in Doetinchem die alles van
mobiele telefoons weten, geven uitleg

en beantwoorden alle mobiele vragen.
Onder het genot van een kopje
koffie/thee met iets lekkers zal het,
naast een nuttige middag, vooral ook
een gezellige middag worden. De deel-
name is gratis. Men kan zich aanmel-
den door te bellen naar Hennie Sees-
ink; tel. 0575 - 461968 op dinsdag-
avond 17 februari tussen 19.00 u -
21.00 u. Het Rode Kruis hoopt u te mo-
gen begroeten op donderdagmiddag
26 februari in "Ons Huis".

Mobieltjesmiddag rode Kruis
Het RODE KRUIS afdeling Bronck-
horst houdt in "Ons Huis" aan de
Beukenlaan 30 te Hengelo Gld. een
MOBIELTJESMIDDAG voor senio-
ren (55+) die moeite hebben om
goed met hun mobiele telefoon om
te gaan. In de Vrouwen Werkgroep Bronck-

horst zitten vrouwen die de diverse
vrouwenverenigingen in de gemeente
Bronckhorst vertegenwoordigen. De
bijeenkomst begint om 13.00 en duurt
tot 16.30 uur. In het eerste gedeelte

geeft de Nederlands- Iraanse schrijf-
ster Corine Naranji een presentatie. In
het tweede gedeelte van de middag is
er een optreden van het dameskoor
AmaZing. De diverse verenigingen
wordt deze middag gelegenheid gebo-
den om zich te presenteren. Ook Am-
nesty en de Wereldwinkel zullen aan-
wezig zijn. De middag is er vooral op-
gericht dat de vrouwen uit Bronck-
horst elkaar deze zaterdagmiddag in
het dorpscentrum ontmoeten. De en-
tree is vijf euro, inclusief twee con-
sumpties.

Internationale Vrouwendag in

Bronckhorst op zaterdag 7 maart
De Vrouwen Werkgroep Bronck-
horst organiseert ter gelegenheid
van de Internationale Vrouwendag
op zaterdagmiddag 7 maart in het
dorpscentrum in Vorden een bij-
eenkomst voor alle vrouwen in de
gemeente Bronckhorst.

Heren handbalvereniging SV Quintus
laten punten in Beltrum liggen. Afge-
lopen zondag is de wedstrijd gespeeld
om de eerste plaats in de heren derde
klasse regio oost. Er werd veel van de
wedstrijd verwacht, omdat thuis maar
met één doelpunt verschil is verloren
van Vios uit Beltrum. Vios is koploper
en SV Quintus bezet de tweede plaats.
In een stevige wedstrijd liep SV Quin-
tus net achter de feiten aan. Vios was
attenter en slagvaardiger in de verde-
diging en beter in het benutten van de
kansen in de aanval. SV Quintus liet
het liggen in de aanval. In de tweede
helft werd het spel van Quintus wel
beter, maar Vios had al een ruime
voorsprong opgebouwd. De eindstand
was 22-11. SV Quintus werd onder-
steund door een groot aantal meege-
reisde supporters, die voor veel stem-
ming zorgde. Ondanks het verlies be-
houden de heren van SV Quintus de
tweede plaats in de competitie.

H a n d b a l
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Liepen:
Huilen. "Zee zit steurig te liepen."

B. Noffeleg:
Dom-dwaas. "Hol ow neet zo noffeleg, i'j wet wal better."

C. Gräölen:
Binnenpret hebben. "De mansleu zaten te kaarten en 
Jannao zat in den hook te gräölen."

Christelijke Basisschool Varssel valt
onder scholengroep GelderVeste, waar
20 basisscholen in de regio deel van
uitmaken. Het is een kleine school
waar in 3 combinatiegroepen onder-
wijs gegeven wordt. Door de kleine
klassen is maatwerk voor alle kinde-
ren mogelijk, uitgangspunt is dat het
onderwijs wordt afgestemd op de indi-
viduele ontwikkelingsaspecten van
het kind. Hierbij wordt gebruik ge-
maakt van coöperatief leren. 

De missie is "Samen zorgen voor el-
kaar"; leerkrachten, kinderen en ou-
ders dragen zorg voor elkaar, er wordt
samen geleerd, samen gespeeld, sa-
men gewerkt en samen gevierd. De

school is in een prachtige, natuurlijke
omgeving gelegen met veel ruimte
voor buiten-spelen. Door het continu
rooster blijven de kinderen tussen de
middag onder toezicht van de leer-
krachten over. Ook de na-schoolse op-
vang is georganiseerd. 

Nieuwsgierig geworden naar onze
school?  Dan bent u van harte welkom
op zaterdagochtend 28 februari aan
de Zelledijk 22 te Varssel. Terwijl de
kinderen, onder begeleiding, knutse-
len, spelletjes doen, buiten spelen of
genieten van de clown, kunt u rustig
rondkijken en met leerkrachten en
ouders praten. En natuurlijk worden
een hapje en een drankje verzorgd.

Open dag bassischool Varssel

Op zaterdag 28 februari a.s. organiseert de Belangenvereniging Varssel
een open dag op de basisschool van Varssel. Vorig jaar is in het buurt-
schap Varssel een belangenvereniging opgericht met als doel het beharti-
gen van de belangen van de inwoners van Varssel, om de leefbaarheid te
behouden en te bevorderen en om het buurtschap te vertegenwoordigen.
Vanuit de belangenvereniging zijn diverse commissies actief die zich in-
zetten voor Varssel (zie ook www.bvvarssel.nl). Eén daarvan is de School-
commissie die zich richt op het behoud van onze kleine school, als cen-
trum van de Varsselse gemeenschap. De commissie bevordert de betrok-
kenheid van de inwoners van Varssel bij de school en brengt de mogelijk-
heden en voordelen van de school breder onder de aandacht. Dit omdat
onze school voor kinderen uit de hele gemeente Bronckhorst een aan-
trekkelijke school kan zijn.

Kinderen kunnen een middag lekker
tussen de konijnen spelen, de ezels
kammen, de varkens voeren, allerlei
andere dieren aaien en bekijken, of ge-
woon lekker spelen in het hooi en bij
mooi weer buiten op de skelterbaan. 

Maar dat niet alleen: het is 14 februa-
ri, Valentijnsdag. En dat laat de kin-
derboerderij niet ongemerkt voorbij
gaan. Op Valentijnsdag laten geliefden
aan elkaar merken dat ze veel voor de

ander voelen. En dat geldt niet alleen
voor mensen! Kinderboerderij Feltsigt
stelt kinderen in de gelegenheid om
met hun lievelingsdier van de kinder-
boerderij op de foto te gaan.  René
Arentsen van hiergeweest.nl is bereid
gevonden om deze foto’s te maken tus-
sen 14.30 en 16.00 uur. Na afloop van
de dag zijn de foto’s natuurlijk te be-
kijken op de site www.hiergeweest.nl.
Ouders en kinderen, grijp deze kans
en laat een mooie foto maken van je

kind met zijn of haar lievelingsdier!
De kinderboerderij vraagt alleen de re-
guliere entree van twee euro per per-
soon (ook voor kinderen). 

Om 16.00 worden de dieren gevoerd.
Uit ervaring blijkt dat dit altijd een
groot succes is, dus ook deze keer kun-
nen de kinderen helpen met voeren. 

Tegen een knorrende kindermaag is
er in de ‘zitschure’ gelegenheid om
wat te eten en te drinken.  Kinderboer-
derij Feltsigt is geopend van 14.00 –
17.00 uur. 
Zie ook de site www.feltsigt.nl

Kinderboerderij Feltsigt

14 februari: Valentijnsdag

Op zaterdag 14 februari zal kinderboerderij Feltsigt de deuren weer ope-
nen voor alle kinderen die dat willen. Omdat het Valentijnsdag is kunnen
kinderen met hun lievelingsdier van de kinderboerderij op de foto.

Pax Kinderhulp wil hen een onbezorg-
de vakantie bieden.
De beste plaats daarvoor is binnen een
warm gezin, waar zij kunnen genieten
van dagelijkse dingen en weer even
kind kunnen zijn. 

Daarom zoekt Pax Kinderhulp gezin-
nen die in de zomer drie weken (en/of
rond Pasen twee weken) een plekje be-
schikbaar kunnen en willen stellen
aan een kind, dat dit heel hard nodig
heeft.

Is uw nieuwsgierigheid gewekt en wilt
u meer informatie, kijk dan op de site
www.pax.kinderhulp.nl, of neem tele-
fonisch contact op met Jacquelien van
Dillen, tel. 0314-684408, of Leo Olthof,
tel. 0316-225055.

... als je om kinderen geeft ...

Gastouders gezocht:
Wie heeft er een plekje over?
Ook dit jaar is Pax Kinderhulp op
zoek naar gastvrije gezinnen. Nog
steeds hebben veel kinderen in Ber-
lijn het niet zo goed als wij zouden
willen. Het gaat hier om kansarme
kinderen, die een stabiele thuisba-
sis missen.

Socii, programma 15 februari
Socii 1 - Carvium 1
Stokkum 2 - Socii 2

De Hoven 4 - Socii 3
Socii 4 - Worth Rheden 3
Vorden 5 - Socii 5

Vo e t b a l

WINTERSWIJK / HALLE - “Vrijwel niemand zag mij ooit
zonder shagje”, lacht Arno Vloet van eraCare. “Aan stop-
pen dacht ik niet en als ik daarop aangesproken werd,
strooide ik vrolijk met alle bekende rokersargumenten:
Het is zo gezellig, het is zo lekker, je moet toch ergens
dood aan gaan...” Dat is inmiddels heel wat jaren geleden.
De straffe roker van weleer is opgelucht en blij dat hij
nooit meer hoeft te roken. Zo blij dat hij al duizenden
anderen van het roken af heeft geholpen. Dat zijn aanpak
mensen aanspreekt blijkt wel uit het feit dat hij dankzij
een overweldigende hoeveelheid nominaties van tevreden
klanten in 2008 door Stivoro is gekozen tot beste stop-
ondersteuner van Nederland.

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

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

een nieuw puntje dat voor-
komt dat u gaat aankomen.  

Gaat het ondanks 
alles tóch soms 
even wat minder 
makkelijk? Dan 
kunt u gewoon 
tussendoor recht-
streeks telefonisch
contact opnemen
met de heer Vloet
voor een extra
duwtje in de rug. 

Levenslang garantie!
eraCare is zo overtuigd van de werking van haar behandel-
methode dat zij maar liefst levenslange garantie geeft.   

Gratis stoppen met roken 
Dit jaar bestaat eraCare 5 jaar. Om dat te vieren geven wij
van jan. t/m aug. maandelijks een gratis behandeling weg.
Tegen inlevering van dit artikel maakt ook u kans om uw
volledige behandelkosten terug te ontvangen. 

Zorgverzekeraars
Heeft u niet gewonnen; dan niet getreurd. Arno Vloet is
als gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeut aange-
sloten bij de BATC waardoor zijn behandelingen door
de meeste zorgverzekeraars (deels) worden vergoed.
(O.a. door CZ, VGZ, Achmea, Menzis, Agis en Ohra; zie
voor specifieke vergoedingen ook de website).

eraCare werkt uitsluitend op afspraak. U kunt in Malden
wekelijks terecht voor een behandeling maar zij zijn
binnenkort ook weer bij u in de buurt.  

Do. 19 februari in Wamelink in Winterswijk

Za. 7 maart in café/zaal Lovink in Halle
(kijk voor meer data en plaatsen in de agenda op onze website)

- Advertorial -

GRATIS Stoppen met roken!
Probleemloos stoppen met roken kan bij eraCare mét levenslange garantie.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 24 uur 
per dag bellen naar 024-3880457 of kijk op www.eraCare.nl
Voor bedrijven en instellingen zijn in huis trainingen op afspraak mogelijk.

Denkt u nog steeds dat stoppen met roken onmogelijk is? 

Of bent u bang voor ontwenningsverschijnselen, een slecht 

humeur of overgewicht? Dankzij de gecombineerde methode 

van eraCare is die angst ongegrond. Ook als u al diverse 

pogingen hebt ondernomen, kan eraCare u helpen.

Arno Vloet van eraCare is in 2008
door Stivoro gekozen tot beste 

stopondersteuner van Nederland



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

De naam ‘brink’ is in het algemeen
een grasveld of onverhard plein in of
bij een dorp, waar men samenkwam.
Bij raadsbesluit van 21 augustus 1969
is het schoolpleintje vernoemd naar
Jhr. F.W.P.M. van Panhuys die burge-
meester van Hummelo en Keppel was
van 16 januari 1950 tot 21 februari
1969. Achter de boom is de oude open-
bare school te zien, die tot 1955 dienst
heeft gedaan en waar meester van den
Berg tot 1940 de scepter zwaaide. In
het boekwerk ‘De geschiedenis van
een dorpsschool’ dat in de maand no-
vember 1980 is gepubliceerd door de

dames B.H. Bloemendaal-Braakman
en E.M. Dokter-van Oort staan veel we-
tenswaardigheden over de school zel-
ve, maar ook over genoemde school-
meester en zijn ervaringen in dit deel
van de gemeente Bronckhorst. Rond
1900 werd H.A.J. van den Berg geboren
in het Brabantse Huijbergen. 

Na het behalen van de Akte van Be-
kwaamheid in 1919 kwam hij in 1926
als onderwijzer naar Hummelo en in
1928 werd hij benoemd tot hoofdon-
derwijzer aan de openbare lagere
school te Hoog-Keppel. In genoemd

boekwerk kijkt de toen 80 jarige ‘bo-
venmeester’ terug op die periode in
zijn leven: “Het is een bekend gezegde:
het kan raar lopen in de wereld. Iede-
re die deze inleiding leest, zal dit moe-
ten beamen. In de periode 1922-1926,
dat ik onderwijzer was te Gendringen,
reisde ik vaak met de G.T.W. richting
Arnhem v.v., en passeerde dan Laag-
Keppel en Hoog-Keppel. Meermalen
heb ik de stille wens gekoesterd: “Ik
zou best in deze mooie omgeving als
onderwijzer werkzaam willen zijn”.
Deze wens is 1 januari 1926 in vervul-
ling gegaan: onderwijzer in Hummelo
en de toezegging van de Inspecteur:
“Je pakt het in Hummelo goed aan en
dan zien we over een paar jaar wel
weer verder”. Ik denk nog met plezier
aan de Hummelose periode terug”.
Tot zover het citaat van zijn overpein-
zingen. In de Graafschapbode van 1
oktober 1940 stond een verslag van de
afscheidsreceptie voor meester van
den Berg. Hij wordt overgeplaatst naar
de school in Drempt en wordt opge-
volgd door meester Zeevalking, die tot
dat moment hoofd in Laag-Keppel was.

Rondom de Hessenweg (77)

Deze week een oude foto van de Van Panhuysbrink in Hoog-Keppel.De
brink wordt door oude inwoners nog steeds het schoolpleintje genoemd
en was oorspronkelijk het dorpsplein waar de openbare lagere school aan
stond.

Aan het begin van de veertigdagentijd
hebben we een gezamenlijke werkdag
georganiseerd op zaterdag 28 februari
in Vorden. Meld u aan als u belangstel-
ling heeft om aan dit bijzondere pro-
ject mee te doen. De deelname is gra-
tis. Werkdag: zaterdag 28 februari in
de Christus Koningkerk in Vorden, van
10.00 tot 16.00 uur (programma volgt
na aanmelding). 
Aanmelden vóór 20 februari per e-
mail: secretariaatpvgz@planet.nl o.v.v.
Kruisweg. Voor meer informatie: Mar-
griet te Morsche tel. 06-47116409.
Viering Kruisweg: vrijdag 10 april,
15.00 uur in de St. Janskerk te Zut-
phen.

ZING MEE IN EEN UNIEK JONGE-
RENKOOR OP GOEDE VRIJDAG
We gaan met onze twaalf parochies
van het Parochieverband Graafschap
Zutphen op weg naar Pasen. Dat doen
we door samen onze eigen kruisweg te
maken. We schilderen de veertien sta-
ties, maken gebeden, schrijven tek-
sten. De muzikale invulling zal ver-
zorgd worden door een projectkoor
van jongeren uit onze twaalf paro-
chies.

Wij nodigen jongeren en jongvolwas-
senen (lid of geen lid van één van de
koren) uit om deel te nemen aan het
projectkoor op Goede Vrijdag. We ko-
men samen in het Parochieel Cen-
trum Mariaschool (Tengnagelshoek 6,
Zutphen) en gaan een aantal liederen
instuderen o.l.v. dirigent Jan te Plate
en pianist Frank Sterenborg. Aanvang
11.00 uur (koffie staat klaar).

Het projectkoor zal de ingestudeerde
liederen dezelfde middag ten gehore
brengen in de viering van Goede Vrij-
dag, aanvang 15.00 uur, in de St. Jans-
kerk te Zutphen. Voor koffie, thee,
broodjes en soep zal worden gezorgd.

Wil je meezingen op Goede Vrijdag in
deze unieke en bijzondere Kruisweg
meld je dan aan voor dit projectkoor
door je naam, adres, plaats, e-mail-
adres en stem (alt/sopraan/bas) door te
geven aan het secretariaat van het Pa-
rochieverband Graafschap Zutphen:
secretariaatpvgz@planet.nl; uiterlijk
eind maart.

Samen op weg naar Pasen

Creatief geloven: Ontwerp
een eigen kruiswegstatie
Van oudsher is de kruisweg een
pelgrimage, een samen onderweg
zijn. Wij gaan met onze twaalf pa-
rochies van het Parochieverband
Graafschap Zutphen op weg naar
Pasen. De parochianen willen daar-
bij samen hun geloof belijden in
woord en daad. De kruisweg op
Goede Vrijdag zal een gemeen-
schappelijke viering zijn. Parochia-
nen gaan deze kruisweg met el-
kaar invullen door zelf de veertien
halteplaatsen, staties te maken.
Hiermee brengen zij in beeld wat
er in het leven aan lijden op ons
pad komt. We gaan dus samen met
alle twaalf parochies onze eigen
kruisweg maken. Daarvoor gaan
we veertien teams vormen die allen
een eigen statie gaan schilderen,
onder deskundige begeleiding van
schilder Jan Wiegers.

Het wijkteam bestaat uit vakmensen,
die zich met hart en ziel inspannen
voor mensen die zorg nodig hebben,
vlak bij u om de hoek. Met daarachter
Sensire als ondersteunende organisa-
tie. De teamleden onderhouden goede
contacten met huisartsen en zieken-
huizen, zodat zorg voor u snel gere-
geld is. Doordat het een wijkteam is,
krijgt u zoveel mogelijk dezelfde ge-
zichten aan de telefoon en aan de
deur. Sensire regelt alles voor u, zodat
de zorg snel geregeld is, inclusief de

aanvraag bij het indicatieorgaan.
Doordat Sensire 24 uur per dag bereik-
baar is voor verpleegkundige zorg is er
snel hulp op die momenten waar het
op een snelle en alerte reactie aan-
komt. 

INLOOPSPREEKUUR
Het inloopspreekuur is er voor ieder-
een en is gratis. Hier kunt u terecht
met uw vragen over wonen, welzijn en
zorg en ook uw belasting als mantel-
zorger kunt u daar bespreken. Samen

met u wordt bekeken wat de mogelijk-
heden zijn en wordt gezocht naar een
passende oplossing. De wijkverpleeg-
kundige houdt wekelijks een inloop-
spreekuur. In Hengelo (G) is het
spreekuur van Josine Nijenhuis op
dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur in het
pand Kastanjelaan 11. In Hoog Keppel
houdt Auktje v.d. Meulen op maandag
spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur in
het pand Burg Panhuisbrink 1. Truus
Kempers houdt op donderdag van
11.00 tot 12.00 spreekuur in de Leef-
winkel, Stationsstraat 6-8 Zelhem.
Als u het spreekuur niet kunt bezoe-
ken, kunt u natuurlijk altijd op kan-
toor binnenlopen op een moment dat
het u beter uitkomt, of bellen. Via tel.
0900-8856 krijgt u één rechtstreeks
van de leden van uw wijkteam aan de
telefoon.

Paraat bij nacht en ontij

Sensire start spreekuur in uw wijk

Als u verpleegkundige hulp nodig hebt, dan wilt u niet tot de volgende
ochtend en helemaal niet tot na het weekend wachten. En u wilt ook het
liefst deskundige mensen dicht in de buurt. Sensire start in dit nieuwe
jaar met een verpleegkundig spreekuur bij u in de wijk. Daar krijgt u per-
soonlijk advies over bijvoorbeeld wonen, welzijn en zorg of thuiszorg.
Daarnaast heeft Sensire een uitgebreide sortering aan hulpmiddelen
waarover zij advies kan geven.

Op donderdag 2 april komen de ant-
woorden op tafel bij het derde Kli-
maatcafé Gelderland aan Zee in De
Keizerskroon in Ruurlo. Angelique
Krüger (TV Gelderland) daagt u uit tot
een discussie over de kansen van duur-
zame energie voor boeren. 

Welke voordelen bieden Gelderse ini-
tiatieven voor biogasopwekking? Wat
is het profijt voor boeren en burgers
van energie uit hout, wind, aard-
warmte en koude-warmteopslag? Is de
boer straks niet meer alleen boer,
maar ook energieleverancier?
Ook kijken we naar de rol van de land-
bouw bij waterberging. Door de kli-

maatverandering krijgen we meer en
heviger regenval. Dit water moet wor-
den opgevangen en geborgen om de
grote rivieren te ontzien en overstro-
mingen te voorkomen. 
Willen boeren hun land beschikbaar
stellen om dit water op te vangen?
Wat is het profijt ervan voor land-
bouw en natuur? Als voorbeeld ne-
men we de Baakse Beek bij Zelhem. Is
dit project een blauwdruk voor een
duurzame toekomst voor boeren of
moet het anders?

Het debat in Ruurlo is deel van de de-
batreeks Gelderland aan Zee, een ini-
tiatief van de Gelderse Milieufederatie
en wordt georganiseerd in samenwer-
king met LTO Noord. Het volledige
programma staat binnenkort op
www.geldersemilieufederatie.nl en
www.ltonoord.nl 

Wat: Klimaatcafé Gelderland aan Zee
3. Wanneer: 2 april 2009 van 20.00-
22.00 uur. Waar: Restaurant Keizers-
kroon, Dorpsstraat 15 in Ruurlo

Toegang gratis. Informatie en aan-
melden: Gelderse Milieufederatie,
Christine Wevers, tel. (026) 352 37 40, 
c.wevers@geldersemilieufederatie.nl

Klimaatcafé Gelderland aan Zee

Duurzame kansen voor boeren
Gelderland is op zoek naar nieuwe
energiebronnen. De olie- en ener-
gieprijzen stijgen weer op termijn
en fossiele brandstoffen raken op.
Welke rol kan de landbouw spelen
bij het leveren van nieuwe energie?
Neemt Nederland straks massaal
duurzaam opgewekte stroom en
gas af van Gelderse boeren? En als
vanwege klimaatverandering het
toch hevig en langdurig gaat rege-
nen, kunnen boeren dan voorko-
men dat delen van Nederland over-
stromen?

Hierbij kan het gaan om onderwerpen
die al op de agenda voor de raadsver-
gadering staan, maar u kunt ook nieu-

we onderwerpen aansnijden. Om te
voorkomen dat u moet wachten én
om ervoor te zorgen dat de fractiele-
den met de juiste specialisme aanwe-
zig zijn, wordt u vriendelijk verzocht
om u vooraf aan te melden bij de frac-
tiesecretaris, Jannie Rexwinkel. 

Telefoon 0575-463476 of e-mail: 
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

Spreekuur fractie CDA Bronckhorst
De fractie van het CDA nodigt de
inwoners van Bronckhorst op-
nieuw uit voor een spreekuur op
woensdagavond 18 februari. U
kunt dan uw mening geven over za-
ken, die de gemeente betreffen.

Van woensdag 11 tot en met maandag
16 februari kan er weer oud papier in
de container worden gedeponeerd die
dan bij school staat. De container voor

oud ijzer staat permanent in het wei-
land van de fam. Bretveld aan de Bos-
kapelweg.

Oud papier basisschool Veldhoek



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

PERSOONLIJK

VASTE CONCURRENDE PRIJZEN

ONDERNEMEND

Minerva adviseert u aangaande de:

• bedrijfsstructuur en rechtsvorm van de onderneming

• financiële en fiscale planning

• bedrijfsstrategie

• bedrijfsfinanciering

Minerva verzorgt voor u de:

• financiële administratie

• loonadministratie

• aangifte omzetbelasting

• aangifte vennootschaps- en inkomstenbelasting

• jaarrekening

Erwin ten Kate          Jeroen Rosendahl          Ronald Buunk

Minerva b.v.

Koopmanslaan 3 (2.04)

7005 BK Doetinchem

t 0314 - 393 151

f 0314 - 393 240

e info@minervadoetinchem.nl

i www.minervadoetinchem.nl

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak
Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

Ondersteuning nodig? 
BURO JIJ biedt u de oplossing!
VAN GLAZENWASSER TOT KLUSSENSERVICE, VAN COMPUTER-
EXPERT TOT HOVENIERSBEDRIJF.EEN BEDRIJF INHUREN IS ALTIJD
WEER EEN HEEL GEREGEL.WANT:WIE MOET U KIEZEN EN TEGEN
WELKE PRIJS? BURO JIJ BIEDT U VOOR ELKE KLUS HET JUISTE
BEDRIJF.GEKWALIFICEERD, BETROUWBAAR EN SCHERP GEPRIJSD!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren 
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
- U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen te staan 

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

BURO JIJ 
Contactpersoon: Johann IJsselstein
Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309
Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 14 februari

in het café

Chain Gang

in de discotheek

D.J. Dion

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

AUTO RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

Een nieuwe Peugeot voor € 29,-?

*Wanneer u in de periode tussen 1 januari en 31 december 2009 de APK door een Erkend Reparateur van Peugeot laat uitvoeren, maakt u kans op een Peugeot 107. Uw kenteken is uw lotnummer. 

Kijk voor de actievoorwaarden op www.peugeot.nl > service & financiering > peugeot service > APK.

Laat voor € 29,- extra de APK 

uitvoeren bij een reguliere 

onderhoudsbeurt en maak 

kans op een Peugeot 107.*

ACTIE!

...metsmaak ingericht!
Bruggink. Een badkamer naar wens.
Een badkamer moet passen bij uw stijl van

werken, wonen en ontspannen. In onze show-

room vindt u een ruime keuze in stijlen, de

laatste trends en de nieuwste technieken.

Onze adviseurs ontwerpen samen met u een

inrichting naar uw wensen. Meer inspiratie op:

www.bruggink-bv.nl.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

Veiligheid - Comfort - Kwaliteit - Ergonomie

Zowel met een lichte als met een zware professionele motorzaag 

concentreert u zich nauwkeurig en ontspannen op uw werk. 

Want elke STIHL motorzaag biedt u een groot vermogen, ergonomische vormgeving, 

uitgebreide veiligheidsuitrusting en eenvoudige bediening.

Meer informatie bij uw erkende dealer:

STIHL, voor een lange levensduur

Waarom een STIHL motorzaag 
altijd goed voor u is
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Vrijdag 13 februari bent u van harte
welkom in De Bierkaai in Baak. U kunt
luisteren naar een spetterend optre-
den van deze volbloed Ierse zanger.
Speciaal voor dit weekend komt hij
overgevlogen vanuit Dublin. Hij bege-
leidt zijn zang met gitaar en keyboard.
Zijn repertoire beslaat vele decennia,
van The Beatles tot David Gray, van
The Eagles tot Robbie Williams. En na-
tuurlijk brengt hij ook een grote hoe-
veelheid Ierse volkssongs. Speciaal
voor deze avond wordt er Iers bier ge-
schonken: Guinness en Kilkenny van
de tap. De entree is vrij.

Op zaterdag de 14e is het Valentijns-
dag, dan is het tijd voor een heel ander
genre, de ballads, de lovesongs, de ro-
mantische mooie liefdesliedjes zullen
dan de sfeer in De Slof bepalen. Ook in
de Ierse historie zijn prachtige songs
gecomponeerd, heel geschikt voor de-
ze avond. Sommige herkent u mis-
schien, bijvoorbeeld Red Rose Cafe of
The Wild Rover, andere zult u voor het
eerst horen. De teksten gaan vaak over
het verlaten van je geboortegrond en
je geliefden, omdat de armoe je
dwingt naar een ver land te gaan. Ook
hier vrij entree.

Muziek is één van de eerste levensbe-
hoeften in Ierland. Een dag zonder
muziek is geen goede dag. Donal is
ooit begonnen met gitaar spelen en
het zich eigen maken van de songs
van de radio. Dat was in de jaren 70.
Vervolgens speelde hij in een band
waarmee door heel Ierland werd ge-
trokken. De jongens werden ouder en
kregen een gezin. Er was geen tijd
meer voor de band.

Zanger uit Ierland bij De Bierkaai

in Baak en De Slof in Vorden

Donal McCann verzorgt dit weekend twee muzikale optredens. Het wor-
den wel twee heel verschillende avonden. Op vrijdagavond 13 februari bij
De Bierkaai in Baak een optreden met veel popnummers en op zaterdag-
avond 14 februari, Valentijnsdag, bij De Slof in Vorden is het dé avond voor
lovesongs.

Nederland werd tijdens de vakwed-
strijd vertegenwoordigd door Bastiaan
Lurvink van het Graafschap College en
Jourie van Eck van het ROC Eindho-
ven. Zij namen, samen met tweeën-
twintig andere deelnemers uit twaalf
landen, deel aan de Europese vakwed-
strijden voor jeugdige bakkers tot 23
jaar. De deelnemers zijn getraind en
werden begeleid door docent Richard
Jansen en oud-docent Hans Som van
het Graafschap College. De deelne-
mers moesten binnen vijf uur een

groot assortiment grootbrood, kro-
kantbrood, koffiebroodjes en getoerd
gerezen broodjes maken. 

Daarnaast moest er binnen het thema
‘dieren’ een sierstuk gemaakt worden
van brooddeeg of een taart. De leerlin-
gen, begeleiders Joop Tromp en Jos de
Graaf van het Graafschap College, bak-
ker Roel Tempels en de voorzitter van
het ROBO Dick ten Broeke konden zo
het evenement bijwonen en de deelne-
mers aanmoedigen.

Naast het bijwonen van de vakwed-
strijden, bracht het gezelschap een be-
zoek aan de Zwitserse bakkersvak-
school Richemont. Deze bakkersvak-
school leidt niet alleen bakkers op,
maar werkt voortdurend aan kwali-
teits- en productontwikkeling. Tijdens
het bezoek heeft het gezelschap dit
uitgebreid kunnen zien in het labora-
torium van de bakkersvakschool waar
samenstellingen van bijvoorbeeld
bloemsoorten worden geanalyseerd
en vervolgens getest. Met deze onder-
zoeksresultaten wordt elders op de
school verder onderzocht op welke
wijze het beste en het meest economi-
sche resultaat kan worden bereikt. Te
denken valt aan het toevoegen van de-
sem, de rijstijd, de baktemperatuur, de
bakwijze en de baktijd.

Leerlingen van het Graafschap College
op reis naar Zwitserland

Van zondag 25 januari tot en met donderdag 29 januari zijn ruim veertig
leerlingen en begeleiders van de bakkersopleidingen van het Graafschap
College en de voorzitter van het ROBO (Regionaal Overleg Bakkerij Onder-
wijs) naar Zwitserland geweest om de 29e vakwedstrijd FBK in Bern bij te
wonen. Het gezelschap bracht daarnaast ook een bezoek aan de bakkers-
vakschool Richemont in Luzern.

Voelt u zich u betrokken bij de streek-
taal? Dan is er ook voor u de mogelijk-
heid om deel te nemen. De eerste aan-
meldingen voor dit streektaaldictee
komen ondertussen binnen. Ook een
aantal bekende Achterhoekers en Lie-
mersen hebben zich al aangemeld om
met elkaar hun taalstrijd uit te vech-
ten. Mensen die nauw verbonden zijn
aan het Staringinstituut of het organi-
serend comité strijden tegen elkaar in

een aparte categorie. Deze keer krij-
gen de deelnemers het dictee voorge-
schoteld in de vorm van een twee-
spraak, een ontmoeting tussen het
Achterhoekse en het Liemerse dialect.
Aan het begin van de bijeenkomst
wordt uitleg gegeven over de spellings-
regels. Het programma wordt muzi-
kaal omlijst door enkele streektaalar-
tiesten. Op de website van de organisa-
tie www.streektaaldictee.nl staan dic-
teeoefeningen waarmee de deelne-
mers zich kunnen voorbereiden op de
pennenstrijd. Ook is daar meer achter-
grondinformatie te vinden. Aanmel-
ding voor deelname is mogelijk door
middel van een mail naar info@streek-
taaldictee.nl, met vermelding van
naam en adres. Via dit adres kunnen
ook vragen worden gesteld. Tele-
fonisch aanmelden kan ook bij het
Staring Instituut te Doetinchem via
(0314) 33 28 31.

Schrijvers, maar vooral liefhebbers
van de streektaal van beide zijden
van de Oude IJssel komen op don-
derdag 19 maart naar Hummelo om
daar hun taalstrijd uit te vechten. In
zaal De Gouden Karper wordt dan
voor de tweede maal het Oost-Gel-
ders Streektaaldictee gehouden. De
voorbereidingen zijn in volle gang
en er wordt al druk geoefend met
voorbeeld dictees op internet.

Daarnaast is de maandlast goed op te
brengen i.v.m. de maandelijkse bijdra-
ge die weer op de rekening gestort
wordt. Uiteraard zitten er wel een
flink aantal voorwaarden aan, voor-
dat je voor een koopsubsidie in aan-
merking komt. Als 1e mag je als aan-
vrager in de afgelopen drie jaar geen
eigenaar zijn geweest van een eigen
woning. Daarnaast mag het eigen ver-
mogen niet hoger zijn dan € 20.014,00
bij 1 aanvrager of € 40.028,-- bij 2 aan-
vragers. De koopsom van de woning
die men wil kopen mag niet hoger zijn
dan € 163.625,00, daarnaast mag de
totale hypotheek niet hoger worden
dan € 176.715,00. Uiteraard moet de le-
ning onder extra zekerheid van de Na-
tionale Hypotheekgarantie afgesloten
worden, maar dat is sowieso altijd
zeer belangrijk. Hierdoor heb je name-

lijk de zekerheid dat je nooit met een
restschuld blijft zitten en krijg je ook
nog eens de laagste rente. Tenslotte
moet de rentevast periode minimaal
10 jaar vast zijn. Zoals je ziet zitten er
dus nogal wat voorwaarden aan waar-
aan je moet voldoen. Maar als je een-
maal aan deze voorwaarden voldoet
heb je in ieder geval de eerste 5 jaar
een leuke maandelijkse toelage om de
maandlasten goed op te kunnen bren-
gen. Na deze 5 jaar wordt er gekeken
of het inkomen hoger is geworden. Als
het inkomen dan volgens de normen
hoog genoeg is om de maandlast zelf
op te brengen dan vervalt of verlaagd
de koopsubsidie. Maar als het inko-
men over 5 jaar niet echt veel is geste-
gen dan blijft de koopsubsidie gewoon
geheel doorlopen. Dus als je een wo-
ning op het oog hebt die onder de
grens van € 163.625,00 valt en je denkt
aan de rest van de voorwaarden ook te
kunnen voldoen laat dan eens door de
hypotheekadviseur van Hypotheekad-
vies Bronckhorst uitrekenen hoeveel
subsidie je kunt krijgen. Vaak is dat
meer dan je denkt. Het extra voordeel
van koopsubsidie is dat je in ieder ge-
val veel meer kunt lenen dan wat je
zonder koopsubsidie zou kunnen krij-
gen. Dus voor een duidelijk en per-
soonlijk hypotheekadvies neem dan
gerust contact op met Hypotheekad-
vies Bronckhorst tel.nr. (0314) 46 00 38
of kijk op onze site 
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Starters op de woningmarkt
en Koopsubsidie
Voor starters op de woningmarkt is
het zeer moeilijk om een hypotheek
te krijgen die hoog genoeg is om de
woning te kunnen kopen. Vaak
wordt gezegd dat het inkomen te
laag is en zie je je eerste eigen wo-
ning aan je neus voorbij gaan. Ge-
lukkig is een aantal jaren geleden
koopsubsidie voor starters op de wo-
ningmarkt in het leven geroepen.
Dit is een maandelijkse subsidie die
door het ministerie van Vrom ver-
strekt wordt en het starters moge-
lijk maakt meer te lenen dan ze in
1e instantie zouden kunnen.

Wie ben ik, wat wil ik en wat wens ik?
Mag en durf ik mij goed te voelen over
wie ik ben, los van wat een ander hier-
van vindt? Wat houd mij tegen om
mijn doelen te bereiken ? Wat willen
mijn gevoelens, dromen, angsten en
verlangens mij vertellen? Bezig zijn
met bovenstaande, of soortgelijke vra-
gen en gedachtes, betekent bezig zijn
met bewustwording, een proces dat
soms niet makkelijk is. Supernova kan
ondersteunen in dit proces. Bij Super-
nova gaat het om het vinden van en
(h)erkennen van jouw eigen 'ik' en de
kracht die in je zit. Het creeren van
ruimte om te zijn en te groeien zoals jij
dat wilt. In haar praktijk werkt Sari
Booltink met reading, healing, li-
chaam in balans en coaching. Ze
maakt contact met energie (in li-
chaam, aura en chakra's) en leest en be-
noemt de informatie die vrijkomt. Tij-
dens een reading krijg je meer inzicht
in patronen, angsten en processen die
op dat moment jouw aandacht vragen.
Een healing is zowel het 'schoonma-
ken' als het in balans brengen van jouw
energiesysteem.Lichaam in Balans is
vooral gericht op ontspanning. Sari
maakt op zowel fysieke als energeti-

sche wijze contact met jouw lichaam.
Door aanraking en pulsing(zacht bewe-
gen) ontstaan diepgaande ontspan-
ning, rust, ruimte en balans in zowel li-
chaam en geest. Verder behoort coach-
ing tot de mogelijkheden; bij coaching
is het doel opgedane inzichten in de
praktijk te brengen. Coaching is uiter-
aard maatwerk en kan op verschillen-
de manieren tot stand komen. Sari
Booltink is gecertificeerd reader, hea-
ler en coach en heeft jarenlange erva-
ring in het begeleiden van ontwikke-
lingsprocessen van mensen.

WORKSHOP
Op 28 maart a.s. organiseer Supernova
de workshop "Voel je Vrij". 
Op deze middag staat het in contact
komen met je lichaam en gevoel en
het loslaten van het denken centraal.
De workshop vindt plaats in een relax-
te sfeer en omgeving en is geschikt
voor eenieder die meer ruimte voor
zichzelf wil creeren en/of eens lekker
wil loskomen van de dagelijkse bezig-
heden. Supernova maakt gebruik van
dans, visualisatie, energiewerk en ont-
spanningsoefeningen. 
Voor informatie, een afspraak en/of
opgave voor de workshop, neem dan
contact op met Supernova praktijk
voor Bewustwording, Sari Booltink,
Keijenborg. Tel: (0575) 46 01 17 of 
(06) 18 72 82 59 sari.booltink@tele2.nl

Supernova praktijk voor Bewustwording
In ons veelal drukke en gehaaste le-
ven van alledag, nemen we meestal
weinig tijd om stil te staan bij wat
we voelen, ervaren en wie we zijn.

Tweede editie van het Oost-Gelders Streektaaldictee

Taalstrijd
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de Zadelaar

Zadelpassen
Zadelverkoop
Zadelreparatie

Lankhorsterstraat 6A

7255 LB Hengelo Gld.

0575-461040

06-54320715

tekenburo
bouwkundig cad tekenburo

Voor: Particulieren, Architecten, Bouwbedrijven, Vastgoedmanagement’s, enz.
U bent bij ons aan het juiste adres voor:

Het maken van digitaal bouwkundig tekenwerk, van schetsontwerp t/m werktekening, voor
verbouw- en nieuw te bouwen woonhuizen, bedrijfsgebouwen, kantoren en overige werken

Daliastraat 2  7221 AN Steenderen   tel.: 0575 - 451641   Hoogstraat 42   7227 NJ Toldijk   tel.: 0575 - 452047
E-mail: info@awa-tekenburo.nl   website: www.awa-tekenburo.nl   tel. mob.: 06 - 30382364   of   06 - 40700995

Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

Tel. 0575-462892 Website: www.deheesterhof.nl Postadres: 
Mob. 06-53362300 E-mail: heesterhof@planet.nl Hofstraat 5, 7255 CH Hengelo

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

BERICHT VAN ADRESWIJZIGING:
Voor een korte tijd dat een definitieve vestiging
nog niet is gerealiseerd zijn wij verhuisd naar het
adres:
KROEZERIJWEG 1, 7256 KR KEIJENBORG

De Kroezerijweg is gelegen tussen de rotonde aan
de Rondweg (Kruisbergseweg) en de Hengelose-
straat. De ingang is aan de achterzijde van de
schuur. Ook op deze tijdelijke locatie wil ik U
graag van dienst zijn.
Tijdelijk alleen bereikbaar op 06-50676024.

Handelsonderneming
Willie Waenink

Handelsonderneming
Willie Waenink

Keijenborg

Denk aan de voorjaarinspectie van uw maaiers!

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

VRIJDAGAVOND 20 FEBRUARI

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

Aanvang: 20.30 uur ZATERDAGAVOND 21 FEBRUARI       Entree € 6,00

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

ZONDAG 22 FEBRUARI

kindercarnaval
14.30 uur: OPTOCHT ‘RONDJE KRANENBURG’
             vanaf de feesttent m.m.v. “DE SCHADDENSTEKKERS”
     gevolgd door een DOLDWAZE KINDERMIDDAG
  verzorgd door PETER EN DE VLIEGMACHIEN
                                  met DE GROTE TOVERSHOW

14.30 uur:  OUDERWETS CARNAVALSFEEST

met KAS BENDJEN Entree: € 8,--

                      enBLINDE ED

KRANENBURGS

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

in de feesttent

MET GRATISTRAKTATIETOEGANG GRATIS

Aangeboden tijdelijke oppas(vakantie)
woonruimte in mei, juni, juli 2009 of
gedeelte daarvan, in het buitengebied
van gem. Bronckhorst. Evt. gebruik
makend van semi biologische groente-
tuin, op paarden en poezen passend,
binnen niet rokend. Vergoeding in
overleg, fam. Wesselink 06-22776547.

PARTICULIER:
€ 25,- per man per dag

BEDRIJVEN:
€ 15,- per man per dag

+10% KORTING
op materiaal (excl. glas)

De De 

WWinterinterscschilder hilder 

is er nois er nog tot g tot 

31-3-200931-3-2009

WEBER-HYDRAULIK

Bestell.nr: 320230740
Betr.druck: 160 bar
Fabrik nr:  92

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem
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Ruim baan

in Hengelo Gld.

Ruim baan

in Hengelo Gld.

Ruurloseweg 2 Dorpsstraat 27 Markt 9
HENGELO GLD. RUURLO GROENLO
(0575) 46 14 84 (0573) 45 31 93 (0544) 46 33 35

Ruim baan!

„Hengelo on ic„Hengelo on ice”e”

Nu € 10,00 extra korting
op alle afgeprijsde laarzen en schoenen*

* € 10,00 laagste prijs

OP ZOLDEROP ZOLDER
LAATSTE KANS DAMES- EN HERENMODE

ZATERDAG 14 FEBRUARI
VROEGE VOGELAKTIE

van 08.00 t/m 09.00 uur ontvangt u
bij een aankoop op zolder een

CADEAUBON VAN € 10,00
te besteden van 23 t/m 28 februari a.s. 

op onze nieuwe voorjaarscollectie!
Voor elke klant een gratis entreekaartje voor de ijsbaan!

Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 12 35

OVERHEMDEN

T-SHIRTS

BLOUSES

ROKKEN

BROEKEN

PULL-OVERS

BLAZERS

JACKS

€ 10,00OVERHEMDEN

€ 5,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 50,00

RUIM BAAN KORTING 13 en 14 FEBR

30% OP ALLE BABYKLEDING
KIJK OOK IN ONZE OPRUIM ETALAGE

OP = OP

Spalstraat 29, Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 38 28

‘Hengelo maakt ruim baan’

HOV pakt groots uit met
actie en sponsoring
De Hengelose Ondernemers Vereniging houdt op 13 en 14 februari een extra actie

met als thema: ‘Hengelo maakt ruim baan’. Deze actie wordt door de HOV voor de

eerst keer gehouden. Iedere winkelier heeft haar eigen actie waar klanten van kun-

nen profiteren. De een geeft extra korting, de ander heeft een verloting of een bij-

zondere aanbieding. Voor de klant wordt het in ieder geval een verrassingsweek-

end. De adverteerders van HOV (zie pagina) geven onder andere kaartjes weg voor

de kunstijsbaan in de periode van de krokusvakantie 13 tot en met 22 februari.

HOV ondersteunt kunstijsbaan

De HOV haakt ook in op de kunstijsbaan die, op initiatief van Dorpsbelang Henge-

lo en in samenwerking met IJsvereniging Steintjesweide, wordt geplaatst in het cen-

trum van Hengelo. De kunstijsbaan wordt gelegd op het plein tussen het Achter-

hoeks Museum 1940-1945 en de Remigiuskerk. De kunstijsbaan is open van 13 tot

en met 22 februari (krokusvakantie). De HOV ondersteunt graag dit initiatief en is

op vele fronten actief met sponsoring, zoals de aankondigingsborden bij de invals-

wegen. Diverse winkeliers sponsoren activiteiten, zowel op de baan als eromheen.

Burgemeester Henk Aalderink opent op 13 februari om 9.00 uur de kunstijsbaan.

Service Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, 7255 AC  Hengelo Gld. www.apotheekhengelo.nl

VALENTIJNS STUNTACTIE!!
Heren:
• Roma Uomo edt 125 ml

van € 60,00 voor € 44,95
Dames:
• Hugo Boss Femme edp 75 ml

van € 70,00 voor € 49,95

Bij besteding van meer dan € 10,00 in ons handverkoop
assortiment krijgt u gratis een schaatskaartje!
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Wereldwinkel Hengelo Gld.

Ook de Wereldwinkel maakt ruim baan!

Door artikelen op te ruimen maken wij ruimte vrij

op de schappen. Ruimte die wij nodig hebben om

nieuwe nijverheidsproducten uit de Derde

Wereld-landen te kunnen plaatsen.  Producten

waarmee we u zeker weer kunnen verrassen!

Loopt u vrijdag 13 of zaterdag 14 februari eens bij

ons binnen.

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

LAATSTE KANS • LAATSTE KANS

GGGEEEHHHEEELLLEEE
WWWIIINNNTTTEEERRRCCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIEEE

VRIJE-TIJDSKLEDING
222   HHHAAALLLEEENNN===111   BBBEEETTTAAALLLEEENNN

KINDERKLEDING
333   HHHAAALLLEEENNN===111   BBBEEETTTAAALLLEEENNN

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

LAATSTE RONDE
OP DE HELE WINTERCOLLECTIE
1 STUK
50%

2 STUKS
60%

3 STUKS

70%

14 februari Valentijnsdag

Spalstraat 10a, 7255 AC Hengelo Gld • 0575-460160

CARNAVALSAANBIEDING
SCHMINKPALLET

diverse kleuren

van 15,95 voor 9,95 op=op

Zaterdag 14 februari voor de kids

GRATIS SCHMINKEN
van 12.00 tot 15.00 uur.

Spalstraat 23
Hengelo Gld.
0575-464110
www.fun23.nl

Ruim baan

in Hengelo Gld.

Ruim baan

in Hengelo Gld.
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DAT KAN!
(0575) 55 10 10
Drukkerij Weevers

(0544) 37 13 23
Weevers Elna

Een nieuwe baan?

Zo gedaan.

Een nieuwe baan?

Zo gedaan.

Jouw job ligt 

op de deurmat!

Jouw job ligt 

op de deurmat!

Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé
of werk blijf je jezelf ont-
wikkelen. Je bouwt waar-
devolle ervaring op, denk
aan samenwerken met
collega's, nieuwe technie-
ken, administratie bijhou-
den, werkzaamheden en
functies die je in je vrije
tijd hebt gedaan, etc. Maar
hoe kun je die opgedane
ervaring inzichtelijk ma-
ken? Heb je de papieren
om die ervaring aan te to-
nen? Veel mensen hebben
geen diploma's of hun di-

ploma's zijn niet meege-
groeid. Een Ervaringscerti-
ficaat (EVC) biedt uit-
komst. Het brengt in kaart
wat iemand precies kan.
Alle kennis en vaardighe-
den op én buiten het werk,
bijvoorbeeld als vrijwilli-
ger, worden erin vastge-
legd. Handig om te weten
waar je staat. Voor werkne-
mer en werkgever!

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

Wat is een
Ervaringscertificaat?

De bruto bedragen van het
wettelijk minimumloon
en het minimumjeugd-
loon stijgen per 1 januari
2009 met 1,81 procent.
Wettelijk bruto minimum-
loon (WML)  voor werkne-
mers van 23 jaar en ouder

bij een volledig dienstver-
band per 1 januari 2009:
" 1.381,20 euro per maand 
" 318,75 euro per week 
" 63,75 euro per dag 

Meer informatie is te vin-
den op www.szw.nl

Wat zijn de minimumloon-
bedragen per 1 januari 2009?

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

LOODGIETER/ CV MONTEUR LAREN-LOCHEM

Werkzaamheden
Je werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit Service
en onderhoudswerk (CV en gawalo) en het uitvoeren van
werkzaamheden t.b.v. (kleine) verbouwingen en renovaties.

Functie-eisen
* Bij voorkeur afgeronde monteursopleiding en

producttraining
* Bereidheid om storingsdiensten te draaien
* Electro en regeltechnische kennis zijn een pre

CHAUFFEUR OMGEVING DOETINCHEM

Werkzaamheden
Voor het bezorgen van goederen.

Functie-eisen
- In bezit van CCVB (Chauffeursdiploma)
- Representatief
- Klantvriendelijk

(VOORMAN) MONTAGE ZUTPHEN

Werkzaamheden
Montage van staalconstructies. En een klein groepje
monteurs kunnen aansturen.

Functie-eisen
* Ervaring met montage van staalconstructies
* VMBO- techniek + lasdiploma's
* In bezit van een rijbewijs B (+E)
* Goede motivatie en geen 8 tot 5 mentaliteit

E MONTEUR WEHL

Werkzaamheden
Je voert op locatie zelfstandig of in projectteamverband
elektrotechnische montage- en onderhoudswerkzaamheden
uit aan elektrotechnische en/of meet- en regeltechnische
installaties. Je bent mede verantwoordelijk voor de
veiligheid.

Functie eisen
* MBO (e)mbi/ (e)msi
* Utiliteit en/ of Industrie
* VCA diploma is pre
* Bereid te werken op div. locaties
* Kans op vast

AANKOMEND HOOFD FINANCIELE ADMINISTRATIE
OMGEVING LOCHEM

Werkzaamheden
Je bent eindverantwoordelijk voor de administratie. Je
bereidt de jaarrekening voor en leidt de periodieke
afsluitingen. Verder verzorg je diverse rapportages. 

Criteria
* HBO niveau en aantal jaar werkervaring
* Ervaring met diverse automatiseringssystemen
* U kunt operationeel sturing geven

SOFTWARE ENGINEER

Werkzaamheden
Je ontwerpt en schrijft zelfstandig software applicaties voor
projecten in de procesindustrie.

Criteria
* HBO 
* Ervaring in het programmeren van applicaties voor

PLC´s (Siemens S7) en SCADA-systemen (zoals
Cimplicity). * Kennis van MES gerelateerde

* Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
* je hebt 3-5 jaar ervaring in soortgelijke functie.

SYPRO MEDIA GROEP
LANDELIJKE & REGIONALE UITGEEFCONCEPTEN

Software Engineers m/v
www.dims.net

DiMS! organizing print is op zoek naar:

Ter uitbreiding van ons flexibele en dynamische team zijn wij op 
zoek naar: Software Engineers

Onze ontwikkelomgeving bestaat uit: Microsoft; .Net; VB; 
Unix/Linux;  C/C++; SQL; Internet; PHP; XML; HTML.

Functieomschrijving:

Functie-eisen:

Is uw interesse gewekt en voldoet u aan bovenstaande profiel, 
mail dan binnen 14 dagen uw CV en begeleidende brief naar 
jobs@dims.net ter attentie van de heer G. Marneth. 
Telefoon: 0544-39 66 00 – Internet: www.dims.net

Binnen DiMS! organizing 
print zijn 80 werknemers 
wereldwijd betrokken 
bij de ontwikkeling, 
implementatie, verkoop 
en ondersteuning 
van DiMS!, een 
Management Informatie 
Systeem voor grafische 
bedrijven. DiMS! 
wordt internationaal 
gebruikt door, onder 
andere, vellen- en 
rotatiedrukkers, 
afwerkingsbedrijven 
en bedrijven die 
gespecialiseerd zijn in 
het produceren van 
verpakkingsmaterialen.

Success is Your Choice
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antoon snelder
schildersbedrijf
Wij zijn een middelgroot schildersbedrijf met ca. 15 medewerkers die
voornamelijk werkzaam zijn in de particuliere sector, maar ook voor
bedrijven en aannemers.

Wegens uitbreiding van ons personeelsbestand zijn wij op zoek naar:

ervaren onderhoudsschilders

Ben jij een zelfstandig ervaren schilder die graag mooi en vakkundig
werk aflevert? Neem dan contact met ons op.

Voor informatie kunt u bellen en vragen naar Alex Koenders of
Sigrid Snelder. Ons telefoonnummer is: 0313-472107.

Ons adres is:
Zomerweg 37c info@antoonsnelder.nl
6996 DP Drempt www.antoonsnelder.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen we niet op prijs.

Dr. Grashuisstraat 28-30 Zelhem. Telefoon (0314) 62 28 82

www.vancampenbouwgroep.nl

Van Campen Bouwgroep is een middelgrote 

bouwonderneming, gevestigd in Zelhem en 

omvat een tweetal werkmaatschappijen: 

- Van Campen Bouw/Zelhem B.V.

- Van Campen Planontwikkeling B.V.

In ons zeventigjarig bestaan zijn we succes-

vol actief op het gebied van nieuwbouw in 

zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw.

Wil jij onze nieuwe collega worden? Wij hebben de volgende vacatures:

• Werkvoorbereider • Projectleider

• Timmerlieden • Werkplaatstimmerman

Denk je voor één van deze vacatures in aanmerking te komen, mail of schrijf ons dan.

Email kan verzonden worden naar: info@vancampenbouwgroep.nl

Ons postadres is: Van Campen Bouwgroep B.V., Postbus 215, 7020 AC  Zelhem.




