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Ballonnenwedstrijd 
Weevers Grafimedia
en VOV

Van puppie 
tot blinden 
geleidehond

Angela en Brigit 
nemen regering in 
Kranenburg over

Ondernemen 
met Chocola 
in Vorden

Swingsisters 
winnen 
Playbackshow

Vrienden van het 
Kuijpertoernooi 
bezoeken Weevers

Dinsdag 12 februari 2013
74e jaargang no. 49

De situatie bij het geënsceneerd onge-
val voor de Dorpskerk in Vorden die 
aan de deelnemers werd voorgelegd 
was de volgende: een vrouw is van de 
weggeraakt en al slingerend met de 
auto tussen een grote boom en een rij 
paaltjes vast komen te staan. Daarbij 
raakte zij twee voorbijkomende fiet-
sers, die onder hun fietsen bekneld 
raakten en gewond waren. Een voor-
bijganger die het ongeval zag, viel van 
schrik en verwondde zich eveneens.
Nadat de EHBO’ers de situatie in zich 
opnamen en met de hulpverlening 
begonnen, werd de ambulance en de 
brandweer gewaarschuwd. De fietsers 
konden worden gestabiliseerd, warm 
behouden en verbonden, een daar-
van werd op een brancard afgevoerd. 
De bestuurster werd in haar auto 

stabiel gehouden door een EHBO’er 
en een nekband en na komst van de 
ambulance van een infuus voorzien. 
Omdat de vrouw rechtstandig uit de 
auto moest worden gehaald, knipten 
de brandweerlieden vervolgens het 
dak van het voertuig. Daarna kon de 
vrouw via een plank uit het voertuig 
worden gehaald en afgevoerd naar de 
klaarstaande ambulance. 
Aanwezig bij deze oefening was de do-
cente van de EHBO’ers mevrouw Els 
ter Voert. Tijdens de direct na afloop 
gehouden evaluatie in het Dorpshuis 
gaven zij en de Lotus slachtoffers aan 
dat de conclusies en daaropvolgende 

Grote oefening Brandweer en 
EHBO Vorden

Vorden - Op woensdagavond 6 februari voerden de Vrijwillige Brand-
weer en EHBO Vereniging van Vorden met medewerking van Lotus 
Hengelo Gld. en RISK organisatie uit Zeddam een gezamenlijke oefe-
ning uit. Het doel van deze avond was om de problemen die bij een 
ongeval naar voren komen, gezamenlijk op te lossen.

De Vordense EHBO’ers aan het werk tijdens de grote oefening bij de Dorpskerk.

handelingen prima waren gedaan. Na
een kop koffie of thee - met taart van
een dankbaar, met succes gereani-
meerd slachtoffer tijdens de Kasteel-
cross eind december, werd de avond
afgesloten. Rest nog een algemene 
ledenvergadering op woensdag 27 fe-
bruari, waarna dit lesseizoen wordt 
afgesloten. Kijk voor meer foto’s op
contact.nl.

Hallo
Op de 10e van elke maand 
weer kans op mooie prijzen!

Het kan bij Jumbo!

Tot ziens bij Jumbo!

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

Staatsloterij

Voorjaars katern in weekblad Contact
Verschijning week 11
Oplage: 33.200
Aanleveren: 1 maart 2013

In week 11 komen we met een bijlage 
Voorjaar/tuinen/mode. Een mooie 
bijlage die verschijnt in Bronckhorst, 
Ruurlo en Warnsveld/Leesten. Een 
totale oplage van 33.200 exemplaren 
om uw dienst of product onder de 
lezer te brengen. Vraag naar onze 
interessante tarieven. 

Meer informatie en reserveren: 
Jan Marinissen of Dyanne Schiphorst, 
advertentie@contact.nl of 
tel. (0575) 55 10 10.

Alles de deur uit!

Het voorjaar staat voor de deur en daar willen we opgeruimd aan beginnen. Daarom houden de Vordense winkeliers grote schoonmaak op 

zaterdag 16 februari. En daar profiteert u natuurlijk van! Vanaf 8.00 uur gaan de laatste artikelen weg voor de laagste prijzen. Van kleding 

en schoenen tot fietsen en horeca. Met elk uur nog eens extra aantrekkelijke aanbiedingen. We geven u een overzicht van uur tot uur. 

Zorg dus dat u er op tijd bij bent en kom zaterdag 16 februari naar het centrum van Vorden. Want alles moet de deur uit!Zaterdag 16 februari 2013

Opruiming in het centrum van Vorden

ALLE OPRUIMINGS-
SCHOENEN
1/2 PRIJS

(van de afgeprijsde prijs)

Alléén op 16 februari 2013 tussen 9.00 en 16.00 uur

ALLE SNOWBOOTS & 
SNEEUWLAARZEN

1/2 PRIJS
(dames, heren en kinder)

Alléén op 16 februari 2013 tussen 9.00 en 16.00 uur

Dorpsstraat 4   

Giesen Schoenmode

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

ALLEEN 16 FEBRUARI

ALLE WINTERCOLLECTIES

75% KORTING

en als extra: een waardecheque 

t.w.v. 10% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 19 febr. t/m 27 april

HABBEKRATS
€ 5,- of € 10,-

VAN 8.00 TOT 10.00 UUR

ALLEEN 16 FEBRUARI

ALLE WINTERCOLLECTIES

75% KORTING

en als extra: een waardecheque 

t.w.v. 15% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 19 febr. t/m 27 april

Burg. Galleestraat 9   

Burg. Galleestraat 9

G-star
Only
DEPT
P.M.E.

Scotch & Soda

Maromod
enz. enz.

Hele wintercollectie

3 halen, 1 betalen  (v/d originele prijs)

Restanten al vanaf € 10,= 

Dus heel veel halen...    heel weinig betalen

Zutphenseweg 8

Deze week 
in weekblad 

Contact

Mitra Slijterij
Sander Pardijs

Dorpsstraat 22 • 7251 BB Vorden
Tel. 0575 554264 mitravorden@online.nl

Aanbiedingen geldig t/m 16 februari.
(zolang de voorraad strekt)

Primitivo Di Manduria
Die heerlijke Italiaanse 
wildwijn!!
Per fles 7.99
Doos à 6 flessen 35.00

Floryn Jonge 
Jenever
Ltr nu voor 10.49
2 voor  19.98

 

Oranje 
“Kronings” 
likeur
Kruik a 50 cl, 

Collectors Item
Nu al te reserveren 9.99
Zie redactioneel stukje elders in dit Contact

Tonino Wit
Doos a 6 flessen
Nu voor  23.50

Jack Daniels 
Winter Jack
Apple Whiskey Punch
Fles 70 cl van 19.99
Nu voor  15.99
- Nieuw in ons assortiment -

Domaine de Fleur
Alcoholvrije Wijnen van topniveau
Nu met 20% introductiekorting
Zie redactioneel stukje elders in dit Contact



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Dorpskerk Vorden
Zondag 17 februari 10.00 uur, Doopdienst, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 februari 10.00 uur, ds. P. van Veen, Vriezenveen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 17 februari 10.00 uur, ds. W. Stolte, Warnsveld.

R.K. kerk Vorden
Zondag 17 februari 9.30 uur, Eucharistieviering, em.-priester J. 
van der Meer.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 16 februari Geen viering.
Zondag 17 februari 9.30 uur, Eucharistieviering, ’Kinderneven-
dienst’, ’t Klooster, m.m.v. Koorleden.

Tandarts
16 - 17 februari G.M. Wolsink, Laren (0573) 40 21 24.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 

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

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Februari = vlaaienfeest
Alle vlaaien div. smaken 
               6-8 pers. € 7,50

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

Stokbrood wit  € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 5 t/m za. 16 februari

Aanbiedingen geldig t/m maandag 18 februari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Champignons 300 gram  € 0.99
Spitskool per stuk  € 0.99
 gesneden 400 gram  € 0.99
Sappige navelsinaasappelen
 10 voor  € 2.99
Zoete Galia meloen per stuk  € 1.95
Huisgemaakte stamppot andijvie met 
een gegaarde speklap p.p. € 5.98

AANGIFTE 
INKOMSTENBELASTING?

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

�

Dagmenu’s              13 t/m 19 februari
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 13 februari 
Minestronesoep / Sukadevlees met aardappelpuree en rode
Kool.

Donderdag 14 februari 
½ gegrild haantje met jus, frieten, appelmoes en  rauwkost-
salade / Vlaflip met slagroom.

Vrijdag 15 februari 
Chinese groentesoep / Wokki wokki van vis met rijst en 
 rauwkost.

Zaterdag 16 februari (alleen afhalen en bezorgen) 
Vordense cordon bleu, frites en
Groente / IJs met slagroom. 

Maandag 18 februari 
tomatensoep/ wokki wokki van kipfilet met rijst en groente.

Dinsdag 19 februari 
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade/ijs met slagroom.

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 of 
u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

Het Grand Bistro de Rotonde team! Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl

De kledingwinkel van het

Leger des Heils  in Zutphen

vraagt nieuw en gebruikte

kleding.  Wij komen dit graag

bij u ophalen, ons nummer is

0620560271

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

�



Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

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

Uitvaartverzorging

Rianne van der Wal - Veenink
T. 06 - 41 83 85 00

www.entoenuitvaartverzorging.nl
Ongeacht wel of geen verzekering.

Sieradenreparaties
Atelier Henk Eggersman

Burg. Galleestraat 8, Vorden
Tel. (0575) 55 07 25

Afslanken zonder roofbouw. 
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

meubels te koop!
Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

Diep geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden 
van 

Henk Verstege

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn 
naaste familie en vrienden.

Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke 
periode.

Collega’s van
Bouwkracht Vakpersoneel B.V.
Spalstraat 31, Hengelo (Gld.)

Mijn unieke man, onze onvergetelijke vader, de leukste 
opa van de hele wereld,

Ab Bosman
missen wij enorm.
Maar dankzij jullie meeleven door middel van kaart-
jes, telefoontjes en lieve woorden voelen wij ons 
getroost.

Wij willen jullie hiervoor bedanken.

 Carry Bosman-Levi
 Kinderen en kleinkinderen

Halle, februari 2013

TONEELUITVOERING H.T.V.

„KIPPEN IN DE KOESTAL”
Vrijdag 15 februari 2013 en zaterdag 16 februari 2013

in ontmoetingscentrum „Ons Huis”, Beukenlaan 30

in Hengelo Gld.

Aanvang: 20.00 uur.

Kaarten in voorverkoop bij „Ons Huis”

en telefonisch bij H. Woerts,

tel. 0314-625322 of 06-55393350

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze 
zoon en mijn broertje

Hessel
4 februari 2013
4730 gram - 58 cm

Cordrik van der Meulen & Ursula Bettink
Robine

Kapelweg 12a
7233 SC Vierakker
06 - 511 550 35  /  06 - 114 202 50

We willen iedereen bedanken voor de overweldigende 
en indrukwekkende belangstelling.

De vele lieve woorden, kaarten en de mooie bloemen 
zijn voor ons een grote steun geweest na het  
overlijden van

Anja van Dijk - van Harskamp
 

Namens de familie
Bert van Dijk

 
Anja’s motto was: 
nooit de moed opgeven, 
altijd positief blijven en genieten.
Zo blijft ze voor altijd in onze herinnering.

 

'n Beetje sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,

't is vreemd, maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelf ontgaan,

je zegt: "ik ben wat moe"
Maar op een keer dan ben je,

aan je laatste beetje toe.
 

Toon Hermans

Positief tot het laatst is, na een leven vol liefde
en zorgzaamheid, rustig van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en

geweldige oma
 

Willemina Gerdina
van den Vlekkert - Visschers

Mientje
M Vorden
16 juni 1934

T Vorden
6 februari 2013

 

Reind van den Vlekkert
 

Jannie en Johan
   René en Janneke
   Rosalie en Chiel
 

André en Ans
   Debbie en Stefan
   Chantal en Marc
 

Hettie en Ruud
   Sharon, Nikki
 

Hermien en Harold
   Marit, Ilja
 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de medewerkers
van thuiszorg Groot Gelre en huisarts B.A. Albers voor hun
aandacht en liefdevolle verzorging.

 
" Heidebloem "
Almenseweg 61
7251 HP  Vorden
 

Mientje is thuis in haar vertrouwde omgeving.
 

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
dinsdag 12 februari van 20.00 tot 20.30 uur in het
uitvaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
 

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op woensdag 13 februari om 14.10 uur
in de aula van crematorium de Omarming, Voorsterallee 95
te Zutphen.
Hier kunt u van 13.45 tot 14.00 uur afscheid nemen van
Mientje.
 

Na afloop wordt u uitgenodigd in de ontvangkamer van het
crematorium, waar gelegenheid is tot condoleren.

 

Algemene kennisgeving
 

Trots en verdrietig gedenken wij het leven van

Pieter Tuijn
Soerabaja, 16 januari 1934 Brummen, 5 februari 2013

Hij heeft na een inspirerend leven op een door hem zelf
gekozen moment moedig afscheid van ons genomen.

 
Isoud E.B. Tuijn-Best
 
Marguerite Tuijn en Hans Ottens
Isoud, Eline, Joris
 
Anne Tuijn en Richard Gemser
Livia, Isis, Puck
 
J.W. Tuijn
J.E.A. Tuijn-Kinkhorst
Coosje en Remco en kinderen
Eline en Kim

H.G. Hartman-Tuijn t
J.W. Hartman
Antine en Wouter en kinderen
Marlies
Saskia en Jan en kinderen

 
Vorden
 
Brummen
 
 
Amsterdam
 
 
Den Haag
 
 
 
 
Wassenaar

De crematie heeft reeds plaatsgevonden op maandag
11 februari 2013 in crematorium "De Omarming", te Zutphen.
         
Correspondentie-adres:
Almenseweg 58A
7251 HS Vorden

Verdrietig en toch nog onverwacht moeten wij af-
scheid nemen van onze vriendin 

Mientje van den Vlekkert  

Zij was meer dan 25 jaar penningmeester van onze 
club. Mientje zal in onze herinnering blijven voortle-
ven als een plichtsgetrouwe vrouw met veel humor.

De klootschietvrienden: 
Gerda en Driekus
Dikkie en Rinus (in herinnering)
Janny en Jo
Gerda (in herinnering) en Jan
Dinie en Ab
Lea en Jan
Hanneke en Wim
Hermien en Henk
Nolda

Wij wensen Reind, de kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte met dit verlies.

Met bewonderingswaardige vechtlust is niet ge-
heel onverwacht overleden ons oud-lid en oud-
bestuurslid

Mientje van de Vlekkert-Visschers

Wij wensen Reind, kinderen en kleinkinderen heel 
veel sterkte.

Kegelclub „Op Goed Geluk”

. . .

Her-opening op 15 febr. 

Maar voor die tijd op 
woensdag 13 februari

OPEN HUIS
van 17.00 tot 20.00 uur!

Tot dan, Rob en Janneke

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

DE GRAVIN VAN VORDEN



Lieve Eddie,Het is een heerlijk gevoel om na 14 jaar nog kriebels in je buik te heb-ben. Ik hoop we samen nog heel lang van elkaar kunnen genieten. Ook samen met Nora en Lieke in goede gezondheid.
Love you, dikke knuffels

Sandra

Lieve Marietje,

Een fantastische vriendin ben jij!

Ik wil je bedanken voor alles 

steun en liefde die jij mij hebt 

gegeven.

Liefs Jacqueline

Na ruim 13 jaar is het nu mij 

gelukt om jou op een speciale 

manier te zeggen dat je nog steeds 

de liefste bent.

Je 35

Trots dat mijn man positief blijftTrots dat onze zonen hun eigen pad bewandelenTrots dat wij onze dromen willen waarmaken
Liefs Maureen

Lieve Arjen, je bent na 16 jaar nog steeds de liefste man van de wereld, mijn maatje en de aller-beste papa voor onze 3 kinderen. LOVE YOU!

Lieve Ingeborg.S

Had ik vandaag al tegen je gezegd

Dat ik van je hou...

...Ik hou van je skeetje... 

Samen worden we oud

Hele DIKKE VALENTIJNSKUS.

Liefs je poeperdie x x x 

ik wens alle nordic walking dames een hele 
mooie valentijns dag toe namens je trainer 

vr; gr Siep

Lieve Ro,

You’re my strength 

and my weakness

for I love you so dearly

and i hope our love shines

through the years just as clearly

x Il

Lieve Simon, ik hoop dat je dit leest

van elke 29e maak jij weer een feest

jij maakt het leven goed en fi jn

Dat we nog lang samen zullen zijn!!!!

graag sta ik nog met heel mijn hart

vaak met jou aan het biljart!

Jouw Marianne.

7 jaar zijn wij een gelukkig stel. 

En als ik heel goed tel wist ik dat 8 

jaar geleden al wel.

Een berichtje voor Hein van jouw 

lieve Valentijn.

ik wil me vriend verrassen met 

deze mail voor de valentijnswens 

ik heb hem vorig jaar maart 

leren kennen via een datingsite op 

internet

eerste date 23 maart word nu

23 maart 1 jaar samen

hij 56 jaar ik 53 jaar dat we het

zo fi jn hebben samen

groetjes joke
Lieve Annette,

Op 14-02-2014 gaan wij trouwen. 
Nog 365 dagen te gaan.

Ik tel de dagen.
Ik houd van jou. Liefs, Milo.

Cellie,wij houden van jou,omdat je 

de liefste-mooiste-grappigste-bes-

te-leukste papa/man bent! Voor 

altijd de jouwe,  zoals jij voor mij.

Lieve Ronald. 

Door jou is de zon weer gaan 

schijnen in mijn leven!

Ik hou superveel van jou!

Dikke kus, Linda.

Verrassing voor mijn drie kanjers :
Alex, Lynn en Stan vandaag
staan jullie in het zonnetje !

Bedankt voor alles wat jullie
voor mij hebben gedaan.

Dikke knuffel van mij  xxx 

Lieve Karin

Volgens de Maya kalender, ben 

jij met een verlichte opkomende 

maan van 19% geboren, ik met 

een afnemende verlichte maan 

van 81% . Samen zijn wij al 5 jaar 

volle maan! Altijd de jouwe! Ik 

hou van jou, Chris.

Lieve Ronpon,

Ik hoop nog op een bosje 

bloemen vandaag!

Ik hou van je.

Dikke kus, je beertje

Winnaars Valentijnsmenu bekend

De winnaars van de Valentijnsactie 

zijn geworden: 

Marianne en Simon

Zij zullen worden verwend met

een heerlijk Valentijnsmenu bij

Hotel Bakker in Vorden. Gefeliciteerd!

VALENTIJNS ACTIE
DE VORDENSE TUIN

 koop een Valentijns boeket
en maak kans op een

                    menu

 voor 2 personen 
bij Hotel Bakker

Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

like ons op

Een grootbloemige rode, roze of 
witte roos bezorgt in de gemeente 
Bronkhorst + Valentijnskaartje
+ Valentijnsballon

compleet voor maar € 7,50
Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Valentijn bij Grand 
bistro de Rotonde

 13 februari  
2-gangen diner, drankje & cabaret voorstelling 

Gijs Nillessen á € 32.50
Aanbevolen Start diner tussen 17.30-18.30 uur

Ontvangst met koffie in de Lindese Molen 20.00 uur…

14 februari  
Kom gezellig eten in onze bistro en wij zorgen dat 
Muziek het menu is! (sfeer en op de achtergrond..)

Naast onze menukaart hebben we een Valentijns menu 
voor € 24.50 (3 gangen) en leuke andere aanbiedingen..
Zangeres DAAN (van de Frank Sanders academie) zingt voor 

jullie in de bistro en aan tafel een lekker romantisch song die 
jezelf kunt uitzoeken want … Je zegt het met muziek!

Graag tot ziens
Het Grand Bistro de Rotonde team! Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl

€ 20,-



Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 

info@gerritsmakelaardij.nl www.gerritsmakelaardij.nl
Go ed Ge zien

Berkenlaan 38 

Helft van dubbel woon-

huis met garage in mooie 

woonstraat

€ 170.000,=

Kastanjelaan 8 

Fraaie vrijstaande jaren’30  

woning met garage en 

kantoor/praktijkruimte

€ 375.000,= 

Plataanweg 6 

Goed onderhouden 

 tussenwoning aan rustige 

woonstraat 

€ 189.000,= 

Ruurloseweg 25

Vrijstaande semi-bungalow 

met schuur/hobbyruimte 

aan de rand v.h. dorp

€ 398.000,= 

Synagogestraat 4

Sfeervolle woning met 

garage,  schuur en ruime 

tuin, in het centrum

               € 248.000,=

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Eulingkamp 15

Aan rustige woonstraat 

gelegen tussenwoning 

met berging.

€ 179.000,= k.k.

Koeriershoek 6 

Uitgebouwde  woning  in 

kindvriendelijke wijk.

Woningruil  (Hengelo) 

bespreekb.     € 235.000,=

Regelinkstraat 11 

Royale vrijstaande 

 semi-bungalow op mooie 

locatie 

€ 395.000,=

Ruurloseweg 27 

Landelijk gelegen vrijst. 

woonhuis met kantoor/

atelier op royale kavel

€ 495.000,=

Tramstraat 2a 

Mooie karakteristieke 

hoekwoning gelegen aan 

de rand van het centrum 

              € 214.000,= 

Keijenborg

Zelhem

Hengelo Gld

Zelhem

Hengelo Gld

Hanenhoek 33 

Vrijstaand woonhuis met 

aangebouwde garage aan 

mooie woonstraat

€ 359.500,= 

Lindenhof 8 

Levensloop bestendige 

hoekwoning met berging 

gelegen aan rustige straat

 € 149.000,= 

Roggestraat 10 

Goed onderh. vrijstaand 

woonhuis met garage aan 

rustige woonstraat

 € 225.000,=.

Ruurloseweg 36b

Vrijstaande woning met  

garage op rustige locatie.

Woningruil is bespreek-

baar                € 369.000,=

Zelhem

Keijenborg

Halle

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hoge Es 12

Geschakeld woonhuis met 

garage , carport en tuin 

op het zuiden

€ 249.000,= 

Middenweg  56 

Grote half vrijst.woning 

met  schuur/garage, car-

port en overdekt terras

€ 257.500,= 

Rozenstraat 9  

Vrijstaande semi-bunga-

low met garage nabij het 

centrum van het dorp

€ 209.000,= 

Schoenmakersplein 46 

Mooi 3-kamer apparte-

ment in het centrum.  

Woningruil bespreekbaar

€ 169.000,= k.k.

Zuivelweg 26 

Vrijstaande woning met 

garage en ruime tuin aan 

de rand v.h. centrum

                 € 389.000,=

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

WONEN IN BRONCKHORSTLief de  op  het ee rs te  ge zicht?
Kijk op ons woningaanbod en wellicht vindt u de ware!

Vordenseweg 21 

Helft van dubbel woon-

huis  op grote kavel met 

diepe tuin.

€ 198.000,=



blemen merkbaar en volgt de diagnose: de ziekte van Alz-
heimer. Mevrouw Bogers blijft eerst, met veel hulp aan huis 
en steun van haar dochter Patricia, nog zelfstandig wonen. 
Maar uiteindelijk wordt verhuizing naar een verzorgingsflat 
onvermijdelijk. De film laat ook zien hoe moeilijk het is, met 
name voor de dochter Patricia, om met de problemen die 
dementie met zich meebrengt om te gaan. De DVD vertonen 
wij voor de pauze. Daarna is er gelegenheid om vragen te 
stellen en met elkaar in discussie te gaan. 
Locatie:  De Coehoorn, De Singel Lunette, Coehoornsingel 3, 
Zutphen.
Het Alzheimer Café is vanaf 19.00 uur open, het program-
ma begint om 19.30 uur. Toegang gratis. Informatie: 06 
46540141.

Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem.
Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8. 7021CL in Zelhem. In-
loopspreekuur maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 
uur. Tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar via: 06-
13280466. Tevens informatiepunt van ProWonen. Als u 
vragen hebt voor ProWonen en moeite hebt om uw vraag 
telefonisch of digitaal voor te leggen aan ProWonen, kunt u 
tijdens de spreekuren het Streekhuus binnenlopen.

Valpreventie: Rollator voorlichting en -keuring  
Op 27 februari is er van 10.00 tot 14.00 uur in woonzorgcen-
trum De Zonnekamp, Magnoliaweg 34 Zelhem 27 februari 
2013 een actie rondom valpreventie. Emcart Groep organi-
seert samen met Zorgorganisatie Markenheem en Stichting 
Samenwerken Welzijn Bronckhorst in het kader van valpre-
ventie een rollator voorlichting en- keuring.
Er zijn te veel valincidenten met de rollator. “Voorkomen 
is beter dan genezen”. Emcart Groep geeft praktische voor-
lichting. Men laat zien hoe om te gaan met een rollator, hoe 
loopt u met een rollator, het staan en zitten. Wat is de juiste 
afstelling van de handvatten? Hoe ga ik een stoep op en af? 
Tijdens deze voorlichting worden verschillende rollators ge-
toond die te verkrijgen zijn. Hiern kunt u bij aanschaf van 
een nieuwe rollator een betere keuze maken. Na de voorlich-
ting worden de rollators gekeurd. De rollator voorlichting 
en - keuring is voor zowel bewoners van het verzorgingshuis 
alsook voor de mensen die zelfstandig wonen toegankelijk. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Kunst in Zelhem.
Schilderwerken van Jo Ebbers. Jo is geboren en getogen in 
Zelhem en heeft er haar hele leven gewoond. In haar jonge 
jaren tekende ze al. Later is er niet meer van gekomen. De 
laatste jaren heeft ze haar hobby weer opgepakt voor de ont-
spanning. Ze werkt met aquarel en pastel en schildert graag 
bloemen, dieren en landschappen in zowel groot en klein 
formaat. De schilderwerken van Jo zijn in overleg te koop.
Openingstijden voor de expositie: maandag en donderdag 
van 10.00 tot 11.30 uur en tijdens de activiteiten die u be-
zoekt. Er is gelegenheid om tegen een kleine vergoeding een 
kopje koffie of thee te drinken. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de Oranjehof. Tel 0314-622074

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle.
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ 
indicatie krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit 
treft zijn mensen met lichte/matige klachten op het gebied 
van lichamelijk- en geestelijk functioneren, eenzaamheids-
problemen of ter ontlasting van de mantelzorg. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij.
Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving of kent u 
mensen die voor seniorenopvang in aanmerking (willen) ko-
men, neem dan voor meer informatie of aanmelding contact 
op met Paul Tiggeloven. Tel: 0314-622074 of 06-13280466. 
De eigen bijdrage voor twee dagdelen is € 10,00 inclusief 
warme maaltijd.

Nieuw van ANBO Zelhem en SeniorWeb
Cursus social media voor 50 + . Wilt u via het internet com-
municeren met uw (klein)kinderen? Wilt u leren werken 
met hedendaagse communicatiemiddelen als Facebook, 
Twitter, YouTube etc.? Dan is hier uw kans! Woensdagavond 
20 februari van 19.00 tot 21.30 uur, geven wij gratis infor-
matie over de cursus Social Media, die u daarna na opgave 
wekelijks kunt volgen. 
Wij geven u handige tips, nemen een kijkje bij de verschil-
lende social media kanalen en geven informatie om zelf aan 

de slag te gaan. Er is natuurlijk ook tijd voor individuele
hulp en aandacht. U kunt de cursus volgen met behulp van
een groot scherm.
Locatie: Stichting Welzijn Leercentrum Oranjehof, Prinses
Beatrixstraat 41 te Zelhem.
De cursus bestaat uit 8 á 10 lessen van 19.00 tot 21.30 uur.
Tussendoor is er tijd voor koffie/thee. Kosten € 63,00 excl.
lesmateriaal en koffie. Opgave tot 20 februari. Vol=Vol!!! Wij 
hopen u te zien in de Oranjehof. Uw docenten zijn Alex Plat-
tel en Paulien Plattel.
Opgave bij Han Legters, Fortstraat 7 Halle, tel:0314-631036,
e-mail: han-rikie@hetnet.nl. 

Bewegingsactiviteiten
Fit Door bewegen. Kom in beweging, ontmoet en voel je goed.
Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel te 
nemen aan bewegingsactiviteiten met een lage drempel. Fit 
door bewegen. (bewegingslessen) 
Locatie Oranjehof, Zelhem. Dinsdag van 9.15 tot 10.00 uur 
en van 11.00 tot 11.45 uur. 
Locatie Dorpshuis De Korenaar, Halle. Maandag van 10.30 
tot 11.15 uur. 
Locatie zwembad De Brink, Zelhem: Aqua Sportief (bewegen 
in het water). Maandag van 13.30 tot 14.30 uur en van 14.30 
tot 15.30 uur. Ter introductie kunt u 3 weken geheel vrij-
blijvend gratis deelnemen aan de bewegingslessen. Opgave
en informatie: Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074 of 06-
13280466. e-mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Koffieochtenden
Ieder mens heeft behoefte aan contact met anderen. Een 
praatje maken met bekenden of kennismaken met nieuwe
gezichten. Gezellig met anderen een kop koffie of thee drin-
ken. U bent van harte welkom op maandag en donderdag-
ochtend van 10.00 tot 11.00 uur in de Oranjehof.

Activiteitenavonden
Elke dinsdag is er een activiteitenavond. Men kan allerlei
spellen spelen o.a. koersballen, kaarten, rummicub, sjoe-
len. Daarnaast kunt u gezellig samen koffiedrinken en een
drankje nuttigen. Houdt u niet van spelletjes maar wilt u
wel andere mensen ontmoeten, dan bent u ook van harte 
welkom. Lokatie Oranjehof, aanvang 19.30 uur.
Bingo, 1x per maand, eerstvolgende keer: 5 maart 2013, aan-
vang 19.30 uur.

Smartlappenkoor Wiami’s
Zondag 17 februari 2013 treedt het Wiami’s Smartlappen-
koor uit Wehl voor u op van 14.30 uur tot 16.00 uur. Locatie 
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem. Entree: Vrije
gift. Consumpties voor eigen rekening.

Fietsgroep Welzijn Zelhem.
Dinsdag 19 februari en dinsdag 19 maart 2013 is er een win-
terbijeenkomst. Deze winterbijeenkomsten staan in het te-
ken van samenkomen en een gezellige middag hebben.
Locatie: Oranjehof, aanvang: 14.00 uur.

Gezellige Middag met wafels bakken en live muziek.
Zaterdag 9 maart 2013, aanvang 14.30 uur. Locatie Oranje-
hof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem. Toegang gratis, con-
sumpties voor eigen rekening.

Paasstuk maken
Noteert u alvast deze datum. Op vrijdag 29-3 paasstuk ma-
ken o.l.v. Eef Oosterink.
Oranjehof, aanvang 19.30 uur. Onkosten zijn € 16,00. Opga-
ve en informatie bij Fien Berendsen, tel:0314-621130. 

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
Deze keuringen geregeld door ANBO Zelhem worden gehou-
den in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41 Zelhem. Voor 2013 
zijn voorlopig gepland 23 maart, 20 april, 25 mei en 29 juni.
Aanmelden via telefoon 06-27594051. Alleen bellen tussen
18.30 en 20.00 uur. Bij geen gehoor, later nog eens probe-
ren. Of via e-mail: anbozelhem@gmail.com Vermeld dan
uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en gewenste
keuringsdatum. Het CBR streeft ernaar alle aanvragen van 
een verklaring van geschiktheid zo spoedig mogelijk af te 
handelen met een maximumtermijn van 4 maanden. Vroeg-
tijdig laten keuren is altijd beter, immers de verklaring van
geschiktheid is één jaar geldig. De benodigde papieren voor
deze keuring dient u tijdig te halen op het gemeentehuis.
Hier zijn kosten aan verbonden.

Open-Tafel project/gezamenlijke maaltijden
“Zien eten…. doet eten”. Wat is er gezelliger dan samen eten? 

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met 
ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? 
Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
12-02 Alzheimer café:
 Dementie en kleinschalig wonen Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
12-02 De Bleijke: Muziek De Bleijke, Hengelo 19.00 uur
13-02 SWS: Kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
13-02 KBO: Kaarten en rummycub Parochiezaal, Drempt 14.00 uur
15-02 ANBO Vorden: bijeenkomst Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur 
16-02 Club 60+: Iesselschotsers Steenderen Effen naar Steef, Hummelo 14.00 uur
19-02 De Bleijke: Bingo De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
19-02 ANBO Vorden: sjoelen Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
20-02 ANBO Hengelo/Steenderen:

ledenvergadering Stamppotbuffet Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
20-02 Welfare Rode Kruis: handwerk De Wehme, Vorden 14.00 uur
20-02 SWS: Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
21-02 Bejaardensoos Vorden:

verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
23-02 ANBO Zelhem: rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0575-465556
23-02 PCOB Vorden: rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
23-02 De Bleijke: Muziek De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
25-02 SSWB, Markenheem,

Emcart: rollatorkeuring Maria Postel, Keijenborg 10.00 uur
26-02 SSWB/GGNet: Geheugenspreekuur Hyndendael, Hummelo 10.00 uur
27-02 SSWB, Markenheem,

Emcart: rollatorkeuring De Zonnekamp, Zelhem 10.00 uur
28-02 Bowlen met Jan Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
28-02 KBO: Kaarten en rummycub Parochiezaal, Drempt 14.00 uur
28-02 PCOB Vorden:

jaarverg./lezing/koffietafel Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur
02-03 Zonnebloem St. e.o: Zonnemiddag Den Bremer, Toldijk
06-03 Welfare Rode Kruis: handwerk De Wehme, Vorden 14.00 uur
05-03 De Bleijke: Bingo De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
06-03 Ons Contact:

Annie en Marie uit Halle Heide Seven Steenen, Steenderen 14.30 uur
06-03 De Bleijke: spelmiddag De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
07-03 Bejaardensoos Vorden:

verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
07-03 Regelzorg: rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300

ALGEMEEN

Vragen?
Hebt u een vraag? Wilt u hulp of ondersteuning? Zoekt u een leuke activiteit en/of een 
lekker kopje koffie in gezelschap? Wilt u iets meer bewegen, maar u ziet de sportclub 
niet echt zitten. Of bent u op zoek naar sociale contacten, vrijwilligerswerk misschien, 
een mogelijkheid om samen te eten of zo nu en dan gezelschap aan huis? Misschien 
moet u zo nu en dan naar een arts en heb niet altijd iemand die met u mee kan gaan. 
Wellicht wilt u graag meerijden naar het verpleeghuis in een andere gemeente, of wilt 
u iemand aanbieden mee te rijden.
Voor alles wat hierboven wordt genoemde, en meer, kunt u terecht bij de lokale wel-
zijnsstichting. Iedereen (niet alleen ouderen) die een ondersteuningsvraag heeft kan 
binnenlopen bij de welzijnsstichting in de buurt. De medewerkers zullen u helpen te 
zoeken naar een oplossing. Adressen, telefoonnummers en spreekuren vindt u in de 
bovenste kolom van deze rubriek.

Valpreventie door voorlichting en keuring rollator
In samenwerking met de zorgorganisaties Markenheem en Sensire en de Stichting Sa-
menwerken Welzijn Bronckhorst organiseert Emcart Groep in het kader van valpre-
ventie een rollator voorlichting en- keuring.
Er zijn te veel valincidenten met de rollator en “voorkomen is beter dan genezen”.
Tijdens de bijeenkomsten wordt er praktische voorlichting gegeven. Er wordt voorge-
daan hoe om te gaan met een rollator, hoe loopt u met een rollator, het staan en zitten. 
Wat is de juiste afstelling van de handvatten? Hoe gaat u een stoep op en af ? Ook wor-
den er verschillende rollators getoond. Bij aanschaf van een nieuwe rollator kunt u dan 
een betere keuze maken welke rollator voor u geschikt is. Na de voorlichting worden 
de rollators gekeurd. 
De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende locaties:
25 Februari 2013: Maria Postel, Koldeweiweg 11, Keijenborg, 10.00 tot 14.00 uur. 
27 Februari 2013: De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem, 10.00 tot 14.00 uur. 
26 Maart 2013: De Bongerd, De Bongerd 1 Steenderen, 14.00 tot 16.30 uur.
Het eerst halfuur bestaat uit een uitgebreide voorlichting.
De rollator voorlichting en - keuring is voor zowel bewoners van een verzorgingshuis 
als voor mensen die zelfstandig wonen toegankelijk. Er zijn geen kosten aan verbon-
den. U bent welkom op elke datum en plaats zo u het beste uitkomt.

Alzheimer Café Zutphen FILM “MEVR. BOGERS”
Woensdag 20 februari 2013. Deze DVD vertelt over het laatste deel van het leven van 
mevrouw Bogers. Enige tijd na het overlijden van haar man worden de geheugenpro-

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. 
Tel. 0314-380232. 
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl 
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak. 
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

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

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel. 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl
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Lickety Split is een all-girl 
coverband, die pop en 
rock classics combineert 
met top 40 hits, funk en 
disco. Niet alleen met de 
vrouwelijke bezetting on-
derscheidt Lickety Split 
zich van andere bands. 
Het enthousiasme en de 
energie waarmee gespeeld 
wordt is kenmerkend 
voor de Enschedese band 
met een veelzijdig reper-

toire.Lickety Split bete-
kent ‘vliegensvlug’ en is 
een passende naam voor 
deze hippe band. 
De band maakt van elk 
optreden een succes van 
discotheek tot tentfeest 

en van festival tot be-
drijfsfeest.
Acht jaar geleden ont-
moetten Liloe en Bernice 
elkaar in Enschede. Er 
was meteen chemie en ze 
begonnen een akoestisch 
duo, maar de akoestische 
gitaren werden al snel in-
geruild voor elektrische. 
Bernice ontpopt zich tot 
een rockende leadzan-
geres en Liloe vult het 
geheel aan met backing 
vocals. Rustige ballads 
worden vervangen door 
stevige popsongs. Drum-
chick Claudia en bass-girl 
Dayenne voegen zich bij 
het duo. Lickety Split is 
een feit.
Door het winnen van de 
speciale anti-aids competi-
tie ‘Virus Free Generation’ 
van de Kunstbende (de-
cember ‘06) heeft de band 
een vliegende start en 
mag, als prijs, optreden in 
downtown Praag. Al snel 
wordt de band opgepikt 
door regionale kranten en 

radio en er worden diver-
se festivals aangedaan. Na
veel spelen verovert Lic-
kety Split een derde plaats
bij Kunstbende 2007. Ver-
dere hoogtepunten waren
o.a. spelen in het voorpro-
gramma van Leaf en het 
feit dat hun single ‘Move’
gedraaid werd op 3FM.
Het eigen werk heeft de
band achter zich gelaten
en de meiden vormen nu
een coverband.
U kunt wekelijks de uit-
zendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’
bijwonen (er wordt geen
entreegeld gevraagd) of
beluisteren via Radio Ide-
aal en de livestream web-
site Radio Ideaal.   Bands
en artiesten die ook live 
in het programma willen
komen spelen, kunnen 
mailen naar live@ideaal.
org of schrijven naar Ide-
aal Radio, Televisie & In-
ternet, t.a.v. live@ideaal.
org Postbus 50, 7020 AB,
Zelhem.

Lickety Split bij LIVE@IDEAAL 
Zelhem
Zelhem - Woensdag-
avond 20 februari 
speelt de girlband ‘Lic-
kety Split’ tussen 20.00 
en 22.00 uurlive in het 
programmalive@ide-
aal, dat vanuit Café ‘de 
Mallemolen‘ in Zelhem 
wordt uitgezonden.

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

OMFIETSEN A
.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD. 

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  64,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu  49,50

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

Deze aktie is geldig in de maanden
november, december, januari en februari

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

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

NU OOK LEVERBAAR:   WINTERBANDEN
Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 

of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

Deze aktie is geldig in
februari

Juist om mensen met elkaar in contact te brengen in een gezellige 
sfeer. De open tafel is bedoeld voor senioren die behoefte hebben 
aan contact en gezamenlijk een maaltijd willen gebruiken. Stichting 
Welzijn Zelhem is gestart met 1x per 2 weken een warme maaltijd 
te organiseren op de vrijdag. Begintijd 17.00 uur, eindtijd rond 18.30 
uur. Locatie: Oranjehof. De prijs voor een maaltijd bedraagt € 8,00. 
Drankjes worden apart afgerekend. Hebt u hiervoor belangstelling 
en wilt u mee-eten dan kunt u zich aanmelden bij de Stichting Wel-
zijn Zelhem. Telefoon: 0314-622074 of 06-13280466. U kunt zich ook 
inschrijven als u in de Oranjehof komt.

Lente-uitstapje in mei dinsdag 7 mei
Stichting Welzijn DHK organiseert, zoals u gewend bent, jaarlijks 
begin mei een uitstapje voor 55 plussers. Dit jaar op dinsdag 7 mei. 
Deze keer is het lenteuitje een bloesemtocht met wandeling en lunch 
in het mooie stadje Buren. U kunt zich eventueel met uw mantelzor-
ger inschrijven. Gebruik van rollator of rolstoel is geen bezwaar. Tel. 
0314-380232.

Over Vrijwilligers gesproken
Vrijwilligerswerk is in en ook steeds meer nodig. Hebt u af en toe 
tijd om iemand te bezoeken, een spelletje te doen of mee te wande-
len? Hebt u tijd om voor enkele uren de taak van een mantelzorger 
over te nemen? Kunt u voor iemand de boodschappen doen, mee 
naar de huisarts, het ziekenhuis of verpleeghuis? Bent u handig en 
wilt u helpen bij klusjes in huis of tuin? Wilt u assisteren bij het in-
vullen van formulieren? Maakt u b.v. reiskosten, dan kan daar een 
bescheiden vergoeding tegenover staan. Iedereen is welkom, jong 
en oud met veel of weinig tijd, ervaring en inzet. Geef u op bij Stich-
ting Welzijn DHK tel.0314-380232.Wij inventariseren uw wensen 
en mogelijkheden, zetten u op onze lijst en zullen in voorkomend 
geval graag van uw diensten gebruik maken.

Rollator Keuring
Er wordt een voorlichting en rollatorkeuring gehouden op maan-
dag 25 februari in verzorgingshuis Maria Postel te Keijenborg van 
10.00-14.00 uur. Ook op woensdag 27 februari in verzorgingshuis de 
Zonnekamp te Zelhem van 10.00-14.00 uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.

Computercursussen
De nieuwe cursussen starten weer in september. U kunt zich al aan-
melden.

Social Media
Het Graafschapcollege heeft voor veel belangstellenden op 20 no-
vember de succesvolle informatiemiddag Social Media gegeven. En-
kele personen hebben aangegeven behoefte te hebben aan b.v. het 
leren werken met I-pad, Face-book en dergelijke. Hebt u hier ook be-
langstelling voor, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan. Wij gaan een 
passende formule uitwerken. 

Tai-Chi-Tao Cursus
De cursus is doorlopend op de dinsdagmorgen en wordt gegeven 
door docente Francis Arntz. Secretariaat tel. 0314-380232
 
Fitness, nog enkele plaatsen vrij
De doorlopende trainingen zijn op dinsdag, woensdag en donderdag 
van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt een gratis proefles meemaken. De 
oefeningen worden op maat aangeboden onder deskundige leiding 
van een fysiotherapeut. Hebt u een medisch dossier, dan wordt hier 
aandacht aan geschonken. Ook mensen van buiten de regio Drempt, 
Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte in het Ge-
zondheidscentrum te Hoog-Keppel. Kosten € 60,00 voor 10 lessen. 
Opgave tel. 0314-380232.

Biljarten
Bij het biljarten op Hyndendael zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat tel. 0314-380232.

Koersbal
Koersballen is een gezellige activiteit die wekelijks plaatsvindt op 
donderdagmiddag in de huiskamer van het Gezondheidscentrum te 
Hoog-Keppel van 13.45 tot 15.30 uur. Op dit moment is de groep vol. 
Deelname is gratis. 

Nordic-Walking, sluit u aan 
Iedere zaterdagmorgen van 09.15-10.30 uur wordt in groepsverband 
met poles gewandeld in de omgeving van Keppel. Na afloop is er kof-
fie/thee in het centrum. Deelnemers buiten Drempt, Hummelo en 
Keppel zijn welkom. Start: plein te Hoog-Keppel en er zijn geen kos-
ten aan verbonden.

Bowlen in het Dorpshuis Drempt
In de winterperiode wordt gebowld met Jan van Hagen. Van 14.00 
tot 16.00 uur, kosten € 5.00 per keer. Op 28 februari en 28 maart. 
Informatie tel. 0313-472920.

Rummicub
Komt u Rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur in 
het Kerkhuis te Hoog-Keppel. De kosten zijn € 1,00 en loopt u eens 
binnen om kennis te maken met dit leuke spel.

Seniorenclub 60 + 
Op zaterdag 16 februari danst met u de Folkloristische Dansgroep
“de Iesselschotters” bij Effe naar Steef te Hummelo, aanvang 14.00
uur. Op woensdag 20 maart speelt Toneelvereniging 
“de Oppeppers” in het Dorpshuis te Drempt, aanvang 14.00 uur. 

Tafeltje -Dek-Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken b.v. na een ziekenhuis-
opname, of het koken even niet ziet zitten, dan kunt u uw warme, 
verse maaltijd aan huis laten bezorgen op ma- di- woe- do- vrij- zater-
dag (of op uw keuzedagen). Aanmelden tel. 0314-380232 en spreek
uw boodschap en telefoonnummer in.

Ouderenadviseur tel. 06 106 87 320
De ouderenadviseur is vraagbaak voor ouderen, mantelzorgers en al-
len die vragen hebben rondom de problematiek van ouderen. Ook
voor hen die zich zorgen maken over een oudere en behoefte heb-
ben om een signaal door te geven, is de adviseur voor u beschikbaar.
Inloopspreekuur is op dinsdag van 13.30-14.00 uur en op donderdag
van 09.00-9.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.

Welfareochtenden 
Het Welfarewerk van het Nederlandse Rode Kruis in zorgcentrum
Hyndendael te Hummelo is per 2 weken op woensdag van 09.30-
11.30 uur op 20 februari, 6 en 20 maart. Informatie, bestelling en
verkoop is tijdens deze ochtenden. Er worden deelnemers gevraagd
en Welfarewerk nodigt u uit om kennis te komen maken op deze
ochtenden. 

Opgave voor Cursussen en Activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan Tel. 0314-380232 of antwoordappa-
raat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en donderdag van
08.30 tot 16.30 uur.
De cursus- en activiteitopgaven kunt u sturen naar:
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, Burg.Van Panhuys-
brink 1E, 6997AA Hoog-Keppel. www.swdrempthummelokeppel.nl
info@swdrempthummelokeppel.nl

Cursus/activiteiten opgaveformulier
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:
O ...........................................................................................................................................................................

O ...........................................................................................................................................................................

O ...........................................................................................................................................................................

Heer/Mevr: ...................................................................................................................................................
Adres : ..............................................................................................................................................................
Postcode/woonplaats : .......................................................................................................................
Tel.nr.:..............................................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................................................



De voordrachten worden afgewisseld 
met improvisaties op de piano door 
pianist Jack van Dodewaard van Het 

Klavier in Vorden. Iedereen is wel-
kom op deze boeiende middag, waar
ook de tentoonstelling met schilde-
rijen van Hans Scholte in ’t Hoff en 
Rikie Radstake bekeken kan wor-
den, evenals het keramiek van Sylvia
Bauw. De poëziemiddag begint om
half drie. Reserveren is niet verplicht,
maar aan te raden vanwege gebleken
grote belangstelling bij voorgaande 
middagen. Er is plaats voor dertig
personen. Informatie en reserveren
via telefoon 06 - 57 07 95 58.

Muzikale poeziemiddag in 
Galerij De Burgerij
Vorden - Na de landelijke week 
van de poëzie is er donderdag 21 
februari een middag met poëzie 
in de sfeervolle galerie De Burge-
rij. Het wordt een speciale mid-
dag met veel muziek. Dichters 
uit de gemeente Bronckhorst 
e.o. hebben zich laten inspireren 
door het thema ‘muziek’.

‘Ze hebben het niet van een vreemde, 
ze zijn uit hetzelfde hout gesneden’, 
zo werd Vorden de afgelopen weken 
op geheimzinnige wijze voorgehou-
den. Toen plotseling, even na de klok 
van tienen, een gigantische herrie in 
de tent. Verkleed als bosarbeiders, 
met grote motorzagen en ronkende 
motoren kwamen ze binnen ge-
stormd. De vermomming werd afge-
daan en zie Prinses Angela de Eerste 
en haar Adjudant Brigit waren klaar 
voor hun taak: een jaar lang de Kra-
nenburg regeren!
‘Ze hebben het niet van een vreem-
de’, klopt als een bus. Bert Lichten-
berg, de man van Angela, was in 2005 
Prins en Frans Lebbink, de man van 
Brigit was in 1992 Adjudant. De affi-
niteit met het bos, was ook duidelijk, 
de Prinses en Adjudant zijn zussen, 
meisjesnaam Bos! De proclamatie van 
Prinses Angela vermeldde opbeuren-
de teksten zoals : ‘Wij springen uit de 
band, ondanks de crisis in het land’. 
Voorts: ‘Wij willen dat pestgedrag 
voorgoed stopt en er respect is voor 
elkaar’ of ‘Volgend joar hoeven jullie 
niet meer op de fiets noar huus, een 
kamer op het klooster voelt al gauw 
als thuus’of ‘Je kunt beter een beroer-
de ochtend hebben dan een slechte 
avond’. En dat vonden de circa 300 
feestvierders in de zaal ook, zo bleek 

al snel. De eerste taak van Prinses An-
gela, met muziek van de band met de
toepasselijke naam Bachus, de polo-
naise inzetten. Prins Sjoerd de Eerste
en zijn Adjudant Jan Willem namen
deze avond afscheid. Zij werden on-
derscheiden met de ‘Kranavalist’. De
prijs voor de mooist verklede groep
ging zaterdagavond naar ‘ De Fruit-
mand’. Het carnaval in de Kranen-
burg begon overigens vrijdagochtend
al. Toen kwamen Prins Sjoerd de Eer-
ste en zijn Adjudant Jan Willem naar
school de Kraanvogel waar de leer-
lingen al snel met de prins door de
school de polonaise liepen. De jeugd
vond het prachtig en genoot boven-
dien van de aangeboden traktaties.
Voor Prins Sjoerd restte toen alleen
nog de vrijdagavond, tijdens de play-
backshow waar hij voorzitter was van
de jury. Prinses Angela de Eerste en 
Adjudant Brigit konden zondagmid-
dag vol aan de bak. Nadat er met de
Schaddenstekkers uit Ruurlo voorop,
eerst een ‘rondje Kranenburg’ werd
gehouden, begon in de gymzaal van
school de Kraanvogel het kindercar-
naval, waaraan werd meegewerkt 
door Theater Fiets. Tegelijkertijd
was er in de feesttent een ouderwets
carnavalsfeest waaraan werd meege-
werkt door De Daltons, Farmers from
Hell en DJ Martin.

Prinses Angela en Adjudant Brigit 
nemen ‘regering’ in Kranenburg over

Vorden - In de feesttent op het sportcomplex van de voetbalclub
Ratti was de spanning zaterdagavond voelbaar. Wie zou deze avond
als nieuwe Prins c.q. Prinses uit de bus komen? Die namen maakt de
vereniging Kranenburgs Carnaval altijd pas in het carnavalsweekend
bekend.

Angela en Brigit hier nog vermomd

De Vrienden van het Kuijpertoernooi 
ondersteunt het jaarlijkse jeugdtoer-
nooi in Vorden. Tweederde van het 
lidmaatschapsgeld wordt besteed aan 
dit succesvolle sportevenement. Daar-
naast ontmoeten de vrienden elkaar 
tijdens interessante bijeenkomsten 
waarbij netwerken centraal staat.

Vrienden van het Kuijpertoernooi 
bezoeken Weevers Grafimedia

Vorden - De Vrienden van het Kuijpertoernooi brachten donderdag-
avond 7 februari jl. een bezoek aan de hoofdvestiging van Weevers 
Grafimedia in Vorden. Directeur Gerhard Weevers gaf een uitleg 
over de maatschappelijke verantwoording en kwaliteitsborging bin-
nen zijn bedrijf. Daarnaast vertelde hij over Achterhoekagenda, een 
platform waarop alle activiteiten en evenementen in de Achterhoek 
centraal worden verzameld. Binnenkort wordt daar meer over be-
kend gemaakt.

Na bekendmaking van de abdicatie 
op maandag 28 januari om 19:00 uur, 
kwam op dinsdag 29 januari 2013 
om 18:23 uur de goedkeuring van 
de RijksVoorlichtingsDienst (RVD) al 
binnen voor het gebruik van de beel-
tenissen en het op de markt bren-
gen van de speciale kruik voor deze 
bijzondere dag. Dit is nog minder 
dan 24 uur later dan de bekendma-
king van de abdicatie door Koningin 
Beatrix. Deze hofleverancier is daar-

mee één van de eerste die hier op in
heeft gespeeld. Deze unieke kruik 
met een inhoud van 50cl kunt u nu
al reserveren, levering medio April, .
Voor info of reserveringen: Mitra Slij-
terij Sander Pardijs, Dorpsstraat 22
Vorden, tel. 0575-554264

MITRA VORDEN START MET 
VERKOOP TOPMERK ALCOHOL-
VRIJE WIJNEN
De Mitra slijterij in Vorden van San-
der Pardijs start met de verkoop van
de Nederlandse alcoholvrije wijnen 
van Domaine de Fleur. Dit merk, dat
inmiddels in tal van Europese landen
wordt verkocht, geldt als een van de
beste merken op het gebied van alco-
holvrije wijnen ter wereld.

Unieke Kroningslikeur bij 
Mitra Slijterij Vorden
Vorden - Speciaal voor de abdi-
catie van Koningin Beatrix en 
de troonopvolging van Willem 
Alexander met Máxima op 30 
april 2013, is een ‘Kroningslikeur’ 
geproduceerd.

Een jager uit Ramelow (op zes uur 
rijden van Vorden) vond de ballon-
nen in het bos, zo is te lezen op de 
ansichtkaart die hij naar de VOV ver-
zond. De ballonnen waren zelfs nog 
heel toen hij ze zag. 

Merel en Jasmijn kregen de waar-
debonnen vrijdagmiddag van VOV-
voorzitter Marcel Leferink en Jan 
Marinissen.

Jasmijn en Merel Boerstoel winnen ballonnenwedstrijd van Weevers Grafimedia en VOV

Ballon maakt reis van Vorden 
naar Mecklenburg
Vorden - De twee ballonnen die 
Jasmijn en Merel Boerstoel uit 
Vorden op 25 november de lucht 
in lieten, zijn helemaal in het 
Noord-Oosten van Duitsland te-
rechtgekomen. Dat betekent dat 
de twee meiden de ballonnen-
wedstrijd van Weevers Grafmedia 
en de VOV Vorden gewonnen. Ze 
kregen een cadeaubon van Top-
1Toys Sueters.

Marena Seeling groeide op in Weurt, 
in een dijkhuis met uitzicht op de 
Waal en de uiterwaarden. Tijdens 
haar jeugd vulde de horizon zich met 
het silhouet van de oprukkende in-
dustrie en werd zo een vanzelfspre-
kend onderdeel van het landschap. 
Het beeld van het geïndustrialiseerde 
polderlandschap bij haar geboorte-
dorp Weurt, meandert als een arche-
typisch landschap door haar werk. 
Op 24 februari opent Coen Vernooij 
(saxofoon) land shape met ‘Ways of 
seeing’. 

Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20, 
Vorden (Gld) is tijdens tentoonstellin-
gen open van donderdag t/m maan-
dag van 11 – 17 uur. www.galeries.nl/
agnesraben.

schilderijen aquarellen en wandobjecten

Marena Seeling | land – shape
Vorden - Van 24 februari t/m 1 
april 2013 exposeert de Nijmeeg-
se kunstenaar Marena Seeling 
nieuw werk in Galerie Agnes Ra-
ben in Vorden.

Zonder titel, 2012, olieverf op linnen.



Herbert Rutgers zal waarschijnlijk tot 
in lengte van jaren terug denken aan 
zijn 49e verjaardag. En dus werd er 
nog tot diep in de nacht een feestje 
gebouwd! Overigens had de populaire 
voorzitter van Kranenburgs Carnaval 
zich tijdens de playbackshow ook als 
artiest gemanifesteerd. Samen met 
mede- presentator Richard Ooms 
en oud-voorzitter Willem Schmitz 
bracht het drietal een playback num-
mer op de melodie van ‘Es gibt Miljo-
nen Sternen’. Op een skischoen, ge-
monteerd aan een plank brachten zij 
als een soort tuimelaar ( buiten me-
dedinging) hun act. Als beloning een 
dankbaar applaus van het publiek. Er 
waren deze avond ongeveer 200 be-
langstellenden, die op enthousiaste 
wijze de deelnemers aan de show 
ondersteunden. De meeste toeschou-
wers waren als ouders, of andere fa-
milie, vrienden of kennissen, suppor-
ters van de artiesten. 
Herbert Rutgers: ‘Wij zijn blij met 
een dergelijk aantal. Voorgaande ja-
ren waren er soms wel 35 acts, waar-
door we na middernacht soms nog 
bezig waren. Veel te laat. Met het 
huidige aantal kunnen we het geheel 

beter inplannen. Wel jammer dat
we dit jaar in de leeftijdsgroep tot en
met 15 jaar geen deelnemers hadden.
Jongens en meisjes in deze leeftijd 
hebben waarschijnlijk geen lef om
mee te doen aan een playbackshow.
Maar misschien is dat volgend jaar
wel weer anders. De kleintjes tot en
met 12 jaar kennen geen schroom. 
Kijk bijvoorbeeld naar Melissa en
Kimberly Weenk, respectievelijk 3 en
5 jaar oud, die zelfs een tweede prijs
behaalden’, zo zegt Herbert. 
Tijdens de show zorgde Eduard ten
Have, met assistentie van Mathijs An-
sum voor het licht en geluid. De jury
bestaande uit Prins Sjoerd de Eerste ,
Adjudant Jan Willem, Gerald Tempel-
man en Erik Reindsen hadden geen
gemakkelijke taak om tot een juist
oordeel te komen. De uitslag was uit-
eindelijk: Jeugd t/m 12 jaar: 1 ‘Junior
Songfestival’ (Larissa, Maud en Roos);
2 ‘Aukje Fijn‘ (Kimberly en Melissa);
3 Trio Indy, Anouk en Romeé. De eer-
ste prijs bij de volwassenen ging naar
de groep ‘Swingsisters’ die vorig jaar
eveneens op de eerste plaats eindigde;
2 ‘De Schoapen’ (Schaap met de vijf
poten); 3 Sweet Charity’ .

Swingsisters winnen 
Playbackshow 
in de Kranenburg

Vorden - Het doek is gevallen, de lichten op de bühne gedoofd. Presen-
tator Herbert Rutgers staat met een pilsje in de hand, nog even met
het publiek na te praten over de succesvolle Playbackshow. Plotseling
gaat het doek weer open en wordt het toneel gevuld door het bestuur
en de werkgroep van Kranenburgs Carnaval. Een koor van circa dertig
personen, zingt de verbouwereerde presentator toe: ‘Lang zal Herbert
leven, lang zal hij leven in de gloria’!

Groep Junior Songfestival

Dat ze talent hebben om zich fanta-
sievol uit te dossen bleek dus wel bij 
aanvang van de schooldag. Eenmaal 
binnen mochten ze per klas hun an-
dere talent laten zien op gebied van 
sport, muziek, dans, theater of zang. 
Uit de gehouden voorronden per klas 
werden door de kinderen twee of drie 
acts gekozen die door mochten naar 
de finale. Na een dorstlessende beker 
fris en een buik vullende kleurrijke 
koek, werd de eindstrijd van de ta-

lentenjacht ‘Baak got talent’ gehou-
den in het grote speellokaal. Mark 
en Niels beten het spits af met een 
toneelstukje over Super Mario en Su-
perman, Meike playbackte het liedje 
’Knock Out’ van Rachel en Diede en 
Bente ‘Hallo Wereld’ van Kinderen 
voor Kinderen. Stijn en Isa gaven een 
heuse goochelshow ten tonele, Quin-
tje zong live het lied ‘Ben’ van Mi-
chael Jackson en Aukje en Pien deden 
een dansje op het liedje ‘Muisje meis-

je ’ uit het peutertijdschriftje Pippo. 
Tot slot traden de meiden van groep 
acht op. Sèra, Meike, Amy, Nadège en 
Demi vertolkten het nummer ‘Doe 
de Smoove’ van Ralf Mackenbach, 
waarbij Nadège de vocals voor haar 
rekening nam. 

De jury, bestaande uit Briget en Bet-
sy, hadden een moeilijke taak, maar 
waren unaniem in hun beslissing. Ze 
vonden Quinty dé nummer 1. Zij ont-
ving uit hun handen een prachtige 
beker, waar ze heel blij mee was. En 
zoals altijd mag de winnaar van een 
talentenjacht nog een keer het win-
nende nummer laten zien. Quinty 
deed dit met volle overgave. Hierna 
gingen de voetjes van de vloer en 
werd er gezellig gedanst en gehost en 
ontbrak de polonaise uiteraard niet.

Baak got talent

Baak – Het carnaval gedruis is afgelopen weekend overal goed los-
gebarsten. Op de St. Martinusschool in Baak vierden ze dit van oor-
sprong katholieke feest afgelopen vrijdag al. De kinderen hadden hun 
fantasie goed de vrije loop laten gaan, zodat er een bonte stoet op het 
schoolplein liep. Uit alle tijden en ambachten hadden ze inspiratie 
op gedaan. Ze waren verkleed als Robin Hood, ridder, Ninja strijder, 
astronaut, Super Mario, goochelaar, lieveheersbeestje, muis, poes, oli-
fant, clown, rockster en van alles daar tussenin.

De winnares Quinty Arendsen zingt live het lied ’Ben’ van Michael Jackson.

Thijs zag zichzelf na de eerste af-
stand, de 500 meter die hij won in 
een mooie tijd van 39,59 seconden 
terug op de eerste plaats in het tus-
senklassement. Door een zware val 
van Niek Deelstra op de 500 meter 
werd het kampioenschap ontsierd 
en ontdaan van twee kanshebbers. 
Deelstra, de man met het snel-
ste persoonlijke record op de 500 
meter,werd op de kruising geraakt 
door tegenstander Chris Huizinga 
(de latere winnaar van de 1500m) 
die werd gediskwalificeerd voor zijn 
actie. 

De nummer twee Govers noemde 
het ook ‘heel sneu’ voor Deelstra. 
De winnaar van de 500 meter moest 

op de eerste afstand enige tijd wach-
ten voordat hij mocht starten door 
de val van Deelstra. “Maar vorig jaar 
gebeurde er ook zoiets voor mijn 
race. Toen ging het daarna mis met 
mij, maar nu ging ik er wel goed 
mee om.” De winnaar van de 500 
meter reed ook een persoonlijk top-
tijd op de 1500 meter (2.02,59) en 
dat was voldoende voor het zilver 
bij het KPN NK. Govers was blij met 
zijn zilveren medaille. “Voor mij 
was dit een hartstikke goed toer-
nooi, dit had ik niet verwacht.” 

Het KPN NK Junioren Allround 
maakt samen met de NK Super-
sprint, de NK Pure Sprint, de Hol-
land Cup, de Marathon Driedaagse, 
de Challenge Cup en de Voorrondes 
van de Scholenploegenachtervol-
ging onderdeel uit van de Haagse 
schaatsmaand, een initiatief van 
de gemeente Den Haag dat door de 
KNSB wordt ondersteund. Deze ma-
nier van samenwerken past bij de 
strategie van de KNSB op weg naar 
2020 om samen met partners het 
schaatsen verder te ontwikkelen.

Thijs Govers wint zilver op 
KPN NK junioren allround
Vorden - De Vordense schaat-
ser Thijs Govers heeft afgelopen 
zondag op de ijsbaan de Uithof 
in Den Haag een wereldprestatie 
neergezet. Hij werd in een sterk 
deelnemersveld tweede in het 
algemeen klassement over 500 
en 1500 meter op het KPN NK 
Junioren C bij de heren.

Na wat commotie over de locatie het Dorpscentrum of 
was het nou het Kulturhus waar ze stonden, gaf Geert 
Harmsen namens de organisatoren (hij zelf en Paul Bun-
kers) een korte uitleg over de avond. Vervolgens waren er 

optredens van de drumband van de harmonie van Vorden, 
het christelijk gemengd zangkoor Excelsior, het Vordens 
huisvrouwenorkest, boerendansers de Knupduukskes, 
Harmonie Vorden en het Vordens Mannenkoor. Tussen 
deze optredens door, hadden Bart en Marieke ‘bijzonde-
re gasten’ aan tafel. Zo was er de hele cast van ‘Schone 
schijn’, verder een geëmancipeerde man die graag bij het 
huisvrouwenorkest wilde, alsmede twee leden van Har-
monie Vorden in het oude tenue en twee heren die om 
bijzondere redenen heel graag bij het mannenkoor wil-
den. De avond werd afgesloten met een optreden van de 
band Strike.

Vorden draait deur
Vorden - Onlangs werd er door de programmacom-
missie van het Dorpscentrum een unieke avond ge-
organiseerd . De avond werd verzorg door de vereni-
gingen die gebruik maken van het Dorpscentrum. 
De avond werd geopend door Jong Gelre. Tafelheer 
Bart en zijn spontane tafeldame Marieke praatten 
het programma aan elkaar.



Om voor het predicaat TopZorg in 
aanmerking te komen moeten zie-
kenhuizen voldoen aan een groot 
aantal criteria. Als de huisarts ver-
moedt dat er sprake is van prostaat-
kanker, moet de patiënt binnen tien 
werkdagen terecht kunnen voor een 
poliklinische afspraak met de uro-
loog. Alle vereiste onderzoeken in het 
ziekenhuis vinden op één dag plaats. 
Als er vervolgonderzoeken nodig 
zijn, dan hoeft de patiënt daar nooit 

langer dan tien dagen op te wachten.
Vervolgens krijgt de patiënt binnen
tien dagen na het laatste onderzoek
de uitslag en kan de eventuele be-
handeling beginnen. Deze behande-
ling kan bestaan uit een operatie, een
bestraling of een gecombineerde be-
handeling. 

Naast het voldoen aan de medische
kwaliteit moet ook worden voldaan
aan de eisen die gesteld worden door
de nieuwe Patiëntenwijzer Prostaat-
kanker van de ProstaatKankerStich-
ting.nl en de Nederlandse Federatie
van Kankerpatiëntenorganisaties
(NFK). In de Patiëntenwijzer Prostaat-
kanker wordt inzichtelijk gemaakt
welke ziekenhuizen voldoen aan de
gestelde minimale voorwaarden voor
goede prostaatkankerzorg. Deze voor-
waarden zijn gebaseerd op de wensen
van de patiënt en vooraf afgestemd 
met vertegenwoordigers van de ver-
enigingen van medisch specialisten
en verpleegkundigen. Het aan Gelre 
ziekenhuizen verleende TopZorg pre-
dicaat voor de behandeling van pros-
taatkanker geldt tot en met 2014.

Gelre ziekenhuizen krijgt 
predicaat TopZorg voor de 
behandeling van prostaatkanker
Zutphen - Gelre ziekenhuizen 
– met vestigingen in Apeldoorn 
en Zutphen – heeft het predicaat 
TopZorg gekregen voor de behan-
deling van prostaatkanker van 
zorgverzekeraar Menzis. Met dit 
predicaat laat Gelre ziekenhuizen 
zien dat het verder kijkt dan de 
behandeling en de mens centraal 
stelt, door speciale aandacht te 
geven aan nazorg, de omgeving 
van de patiënt en het geven van 
informatie. Slechts zestien Ne-
derlandse ziekenhuizen hebben 
dit predicaat in ontvangst mogen 
nemen.

Deze avond komt Metje Blaak naar Vorden. Zij werkte 23 jaar als prostituee,
maar de wensen van de klanten werden haar te extreem. Nu komt ze op voor
de belangen van prostituees. De avond is bij de Herberg en begint om 19.45 uur.

Bijeenkomst Vrouwen van Nu 
Vorden
Vorden - Woensdag 20 februari is er weer de maandelijkse bijeen-
komst van de Vrouwen van Nu afdeling Vorden.

In zijn figuratieve werk is de spon-
taniteit, de snelheid, de directheid 
en de kracht van het neerzetten van 
figuren, vlakken, lijnen en kleuren 
het uitgangspunt. In veel van zijn 
abstract werk komen (ronde) organi-
sche vormen terug in primaire kleu-
ren. Zijn magisch (sur)realistische 

schilderijen tonen prachtig getinte 
realistische voorstellingen in een ei-
genzinnige context, waardoor het ab-
surdistisch aan doet. Het schilderen 
van Rikie Radstake verloopt spon-
taan. Ze laat vormen en kleuren op el-
kaar reageren, waarbij het accent ligt 
op snelheid en beweging. Door deze 

beweeglijkheid en rijkheid aan kleur 
krijgen de schilderijen een krachtige 
en heldere uitstraling. Het keramiek 
van Sylvia Bauw is geïnspireerd op 
de wondere wereld onder water en 
prachtig gekleurde turkooizen voor-
werpen. De vormen zijn steeds zorg-
vuldig gekozen en afgewerkt. De 
expositie is t/m 24 maart te zien. De 
openingstijden zijn: vrijdag,zaterdag 
en zondag van 13.00 – 17.00 uur en 
op afspraak. 

Voor nadere informatie: 06- 51 11 23 
90 of www.deburgerij-vorden.nl

Expositie ‘Kleur in diversiteit’

Vorden - Zondagmiddag 17 februari is in Galerie De Burgerij aan de 
Zutphenseweg 11 de opening van de tentoonstelling ‘Kleur en Diversi-
teit’(15.30uur) met werken van de beeldend kunstenaars Hans Scholte 
in ’t Hoff, Rikie Radstake en Sylvia Bauw. Hans Scholte in ’t Hoff schil-
dert kleurrijk in een veelheid aan stijlen: magisch realistisch/surrea-
listisch, figuratief en abstract.

Twents landschap

Amnesty hoopt op veel gulle gevers.

Amnesty Collecteweek
Vorden - Deze week gaan er weer 15 collectanten in Vorden en 
Wichmond op stap voor de jaarlijkse collecte.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens 

bekend zijn zoals namen, jaartallen etc. dan horen wij dat graag. U kunt reageren via 

fotocommissie@oudvorden.nl of telefonisch: G. Eskes 0575-551410 of J. Berentsen 0575-553368.  

De foto’s staan ook gepubliceerd op: www.oudvorden.nl

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.  

De publicatierechten berusten bij de  vereniging Oud Vorden en Weevers Grafimedia.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en Weevers Grafimedia
Nummer 75 - 2013

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”



Jitske Wejden- Braam kijkt met een 
geamuseerde glimlach toe en zegt: 
‘Er is ook een andere kant van het 
verhaal. Elf puppies betekent de 

dieren verzorgen en bijna de gehele 
dag poep ruimen. Maar dat hoort er 
gewoon bij’. Haar man Hakan: ‘S’ 
avonds mogen er om de beurt altijd 

twee puppies hier in de kamer rond-
lopen, dus nadien weer veel poep rui-
men’, zo zegt hij. Het echtpaar heeft 
elkaar ruim dertig jaar geleden in 
Noorwegen leren kennen, waar Jit-
ske skiles had bij haar leraar de Noor 
Hakan Wejden. Weer terug in Ne-
derland kwam Hakan haar achterna, 
waarna een poos later de liefde met 
een huwelijk werd beklonken. Ha-

kan en Jitske woonden o.m. 20 jaar 
in Huizen en kochten circa zes jaar 
geleden een boerderij in het buurt-
schap Mossel, waar ze met heel veel 
plezier wonen.

Het echtpaar is sinds vorig jaar fok-
gastgezin. Jitske legt uit: ‘Toen we 
nog in Huizen woonden hadden we 
al een labrador. Op gegeven moment 
hebben we de KNGF gebeld (Konink-
lijk Nederlands Geleidehonden Fonds) 
en aangegeven dat wij een hond wil-
den adopteren. We wilden bewust 
geen pup, maar een hond van on-
geveer een jaar oud. We kregen een 
afgekeurde blinde geleidehond (Tari) 
. Toen we daarna aangaven wel een 
fokgastgezin te willen zijn, kregen we 
Twix, eveneens een labrador. We zijn 
vervolgens twee keer met Twix naar 
Amstelveen geweest, waar de KNGF 
is gevestigd en daar is Twix door een 
reu gedekt. En met succes, zo bleek. 
Vorige maand, na een draagtijd van 
negen weken, werden er elf puppies 
geboren.

Het zijn eigenlijk potentiële blinden 
geleidehondjes. Gedurende de twee 
maanden dat ze bij Jitske en Hakan 
verblijven leren de puppies via een 
CD allerlei geluiden kennen zoals 
vuurwerk, autoverkeer, ambulances 
e.d. De hondjes gaan straks allemaal 
naar de KNGF, waar ze verder worden 
opgeleid. Jitske: ‘Gemiddeld valt zo’n 
25 procent tijdens de opleiding af 
en worden die geen blinden geleide-
hond. Ze kunnen trouwens nog wel 
opgeleid worden tot een autisme ge-
leidenhond of assistentiehond (hulp-
hond). Hakan: ‘Het is mogelijk dat 
belangstellenden tegen een gering 

bedrag per maand een hond kunnen
adopteren. Zie www.geleidehond.nl.
Jitske: ‘Fokgastgezin zijn doen we
uitsluitend voor het goede doel de
KNGF. Alleen het voer en de kosten
van de dierenarts behoeven we niet te
betalen. Gedurende de weken dat de
puppies hier zijn, kunnen mijn man
en ik vrijwel niet tegelijk de deur uit.
Zo werk ik enkele dagen in de week
als WMO- consulente bij de gemeente
Enschede. Dan is mijn man thuis. Is
mijn man aan het werk, dan ben ik
thuis bij de puppies’, zo zegt ze. Ha-
kan: ‘Ik werk in Huizen als groepslei-
der met meervoudig visueel gehandi-
capte mensen. Slecht ziend of blind 
en daarbij ook nog een lichamelijke
en/of verstandelijke handicap. Ik help
deze mensen in de huishouding, ko-
ken, boodschappen doen, eigenlijk 
met alles. Zo ben ik ook in aanraking
gekomen met blinden geleidehon-
den’, zo zegt hij. 

Moederhond Twix kan in haar vrucht-
bare leven drie of vier keer een ‘nest‘
van pakweg tien puppies werpen. Jit-
ske: ‘In ons geval dus elf puppies, dat
betekent dat er hooguit tien tegelijk
kunnen drinken, Twix heeft namelijk
tien tepels. Wij letten er nauwkeurig
op dat iedereen aan de beurt komt. 
Bovendien moesten wij al heel snel 
gaan bijvoeren. Wij beleven heel veel
plezier aan de dieren’. En dan gaan ze
straks weg, is dat niet pijnlijk? Jitske:
‘Nee hoor, dan hebben we even een
paar maanden voor ons zelf en dan
komt het volgende ‘nest’ er al weer 
aan. En moeder Twix dan? Die vindt
het allemaal wel goed zo, die maakt
zich niet zo druk over haar puppies’,
zo zegt Jitske lachend.

Bij Jitske en Hakan in buurtschap Mossel

Van puppie tot blinden geleidehond

Vorden - Ze komen kwispelend met de staart uit de grote mand. Elf 
puppies, een beetje nieuwsgierig lopen ze naar de bezoeker met een 
blik in de ogen van ‘je mag ons wel aaien hoor’. Geweldig om te zien 
en gelijktijdig heel vertederend. Geen wonder dat met name kleine 
kinderen altijd zo dol zijn op jonge hondjes!

Moederhond Twix met haar puppies

Voor de pauze vooral dierenverhalen 
met zoveel parallellen waar het pu-
bliek zich als mens in herkende, dat 
menige lach door de zaal davert. Na 
de pauze is de oosterse sfeer van de 

1001 nachten niet alleen hoorbaar, 
maar ook voelbaar. Daarbij vertelt 
Karim - prachtige verhalen en geeft 
daarmee waar nodig de intense span-
ning aan. Anne gooit op de meest 

onverwachte ogenblikken vragen 
de zaal in, die aan het publiek on-
verwacht leuke antwoorden ontlok-
ken. Binnenkort kan men van deze
voorstelling een impressie zien op de
webstek van TOM. Er is nog slechts
één zo’n midwintervertelling te gaan
in 2013 en wel op zondagmiddag 24
februari met verteller Kees van Wan-
rooij en hangspeler Rob Verheul.

Rasvertelster Anne van Delft 
trok bomvol TOM

Vorden - Afgelopen zondagmiddag 10 februari was er in theater TOM 
een optreden van Anne van Delft, Karim Eharruyen en veel luister-
publiek. Karim zette meteen de toon met een prachtige solo op zijn 
Arabische luit.

Anne Karim

Voor RTV kwamen 10 renners aan 
de start die onderling gingen uitma-
ken wie zich dit jaar de beste veldrij-
der van het seizoen 2012-2013 mag 
noemen. Peter Makkink reed vanaf 
het begin op kop, zijn koppositie 
kwam niet in gevaar, gedurende de 
wedstrijd wist hij zijn voorsprong 
alleen steeds verder uit te bouwen 
en kwam hij als verdiende winnaar 
over de streep. Erik de Greef reed 
vanaf het begin op de tweede plek 
en wist ook deze plek vast te hou-
den. Het was goed te zien dat Peter 

en Erik veel GOW’s hebben gereden 
het afgelopen seizoen, ze beheersen 
de techniek en hebben voldoende 
conditie om de rest op achterstand 
te zetten. 
De strijd om de derde plaats was 
wel spannend; Koen Jansen reed een 
goede wedstrijd en reed in het begin 
als derde maar bij een van de vele 
bochten kwam hij ten val; een mooie 
salto met een landing in de modder 
maar daarbij ging zijn ketting eraf 
en verloor hij teveel tijd om het nog 
weer goed te kunnen maken. 

Floris Besseling kwam als derde over 
te finish en mocht op het erepodi-
um. Renze Makkink verdedigde de 
eer voor RTV bij de jeugd II, hij reed 
mee in de wedstrijd tegen de ETP-
ers en Zwaluwen en wist een goede 
derde prijs te behalen. Hij kreeg 
uit handen van Rudi Peters een ex-
tra bos bloemen als algemeen RTV 
jeugd-clubkampioen!

Clubkampioenschappen 
Veldrijden RTV
Vorden - Vorige week zondag 
werden in Zutphen de clubkam-
pioenschappen veldrijden gehou-
den. Op het terrein van het wie-
lerpark in Zutphen werden de 
onderlinge wedstrijden verreden 
voor de renners van de Zwaluwen 
uit Deventer, wielerclub ETP uit 
Zutphen en wielerclub RTV Vier-
akker-Wichmond.

Godfried Nijs, in 1961 geboren in Lichtenvoorde, is werk-
zaam als leerkracht in het basisonderwijs en is als ama-

teur archeoloog al sinds 1983 geïnteresseerd in de linie,
toen hij in Antwerpen een belegeringskaart van Groenlo
kocht. De Tachtigjarige Oorlog, het wel en wee tijdens de
belegering, het verleden, heden en de toekomst van de
linie zullen tijdens de lezing van Godfried Nijs aan de orde
komen. Ook zullen de laatste sensationele ontdekkingen
tijdens de lezing in hotel Bakker voor het eerst aan een
groter publiek worden getoond.

Oud Vorden over 80 jarige oorlog
Vorden - De vereniging Oud Vorden krijgt donder-
dag 21 februari in hotel Bakker (aanvang 20.00 uur) 
bezoek van Godfried Nijs. Hij zal die avond een pre-
sentatie houden over de belegering van Groenlo in 
de 80- jarige oorlog

IEDERE DAG

-

FEBUARI

KUNSTAGENDA VORDEN
-

-



Alles de deur uit!

Het voorjaar staat voor de deur en daar willen we opgeruimd aan beginnen. Daarom houden de Vordense winkeliers grote schoonmaak op 

zaterdag 16 februari. En daar profiteert u natuurlijk van! Vanaf 8.00 uur gaan de laatste artikelen weg voor de laagste prijzen. Van kleding 

en schoenen tot fietsen en horeca. Met elk uur nog eens extra aantrekkelijke aanbiedingen. We geven u een overzicht van uur tot uur. 

Zorg dus dat u er op tijd bij bent en kom zaterdag 16 februari naar het centrum van Vorden. Want alles moet de deur uit!

Zaterdag 16 februari 2013

Opruiming in het centrum van Vorden

ALLE OPRUIMINGS-
SCHOENEN
1/2 PRIJS

(van de afgeprijsde prijs)
Alléén op 16 februari 2013 tussen 9.00 en 16.00 uur

ALLE SNOWBOOTS & 
SNEEUWLAARZEN

1/2 PRIJS
(dames, heren en kinder)

Alléén op 16 februari 2013 tussen 9.00 en 16.00 uur

Dorpsstraat 4   Giesen Schoenmode

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 16 FEBRUARI

ALLE WINTERCOLLECTIES
75% KORTING

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

te besteden vanaf 19 febr. t/m 27 april

HABBEKRATS
€ 5,- of € 10,-

VAN 8.00 TOT 10.00 UUR
ALLEEN 16 FEBRUARI

ALLE WINTERCOLLECTIES
75% KORTING

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

te besteden vanaf 19 febr. t/m 27 april

Burg. Galleestraat 9   Burg. Galleestraat 9

G-star
Only
DEPT
P.M.E.

Scotch & Soda
Maromod
enz. enz.

Hele wintercollectie

3 halen, 1 betalen  (v/d originele prijs)

Restanten al vanaf € 10,= 
Dus heel veel halen...    heel weinig betalen

Zutphenseweg 8



Alles de deur uit!

Alle overjarige fietsen 

25% korting 
op de nieuwprijs

Dorpsstraat 12

KLEDING & KLEDINGACCESSOIRES
geen nieuwe collectie

 1e artikel 25%
 2 artikelen 50%
 3 artikelen 75%



Uw festiviteit valt of staat met het kenbaar maken van wat er zich gaat afspelen. Weevers denkt 

graag met u mee en kan op zeer korte termijn uw promotie-materiaal leveren. Zo komt u nooit voor 

een lege zaal te staan.

www.weevers.nl

Snel posters nodig?

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset drukken afterpress

Alles de deur uit!
van 08.00 tot 09.00 uur

ALLEEN VOOR DE VROEGE VOGELS

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

€ 7,50
per persoon (normaal € 11,50)

Dorpsstraat 24 Hotel Bakker

70% KORTING
OP ONZE SALE!

Geldig op alle artikelen 
met een gekleurde sticker

Raadhuisstraat 2 Tuunte Fashion

IN DE KOOPJESHOEK

KOOPJES
met 

HOGE KORTINGEN

Dorpsstraat 15 Top1Toys Sueters

op alles uit de ‘keuken’
krijgt u op 17 februari van 11.00 tot 17.30 uur

10% korting
(alleen eten)

Kerkstraat 3 Grand Bistro de Rotonde



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 7 van
11 t/m 16 februari

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

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

DE BESTE ACTIES VAN NEDERLAND



Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

Open vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

De Venterkamp 6
7261 AH  Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

Met behulp van vooraf gedefinieerde 
sjablonen kunt u uw familiebericht voor 
de weekbladen Contact, Elna of Groenlose 
Gids, zelf samenstellen in de categorieën 
jubileum, geboorte, huwelijk, overlijden, 
dankbetuiging of in memoriam. 
 
U hoeft alleen de tekst in te vullen en 
eventueel een foto of afbeelding te 
 uploaden. Ga voor meer informatie en 
 opgave van uw advertentie naar 
www.contact.nl/info/adverteren

familieberichten
online opgeven:

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

KNIPBON
ACTIE
KNIP UIT en eet smakelijk!

2 pittige viandellen
of
2 zigeunersticks € 2,00

Gezinszak 5 personen friet
5 snacks naar keuze*
Grote beker fritessaus
* Keuze uit: frikandel, kipfrikandel, kroket, bamischijf, kipsaté-kroket en nasischijf.

€ 12,00
Gezinszak 4 personen friet
4 snacks naar keuze*
Grote beker fritessaus
* Keuze uit: frikandel, kipfrikandel, kroket, bamischijf, kipsaté-kroket en nasischijf.€ 9,00

Gezinszak 3 personen friet
3 snacks naar keuze*
Middelbeker fritessaus
* Keuze uit: frikandel, kipfrikandel, kroket, bamischijf, kipsaté-kroket en nasischijf. € 7,00

Gezinszak 2 personen friet
2 snacks naar keuze*
Middelbeker fritessaus
* Keuze uit: frikandel, kipfrikandel, kroket, bamischijf, kipsaté-kroket en nasischijf.€ 5,00

PLAZA 
VORDEN
Dorpsstraat 8
7251 BB  Vorden
tel. (0575) 55 43 55

Aktie geldig t/m 28 februari 2013.
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

1 broodje frikandel of
broodje kroket
met 1 blik cola € 3,00

A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
11

-0
2-

20
13

 t
/m

 1
6-

02
-2

01
3.

KEURSLAGERTROTS

Verse hele scharrelkip

100 gram 089

SPECIAL

Pittig preipakketje

100 gram 175

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram  runderrookvlees

GRATIS 100 gram eiersalade

KEURSLAGERKOOPJE

Sudder lapjes

500 gram 595

MAALTIJDIDEE

Hachee
kant & klaar

300 gram 298
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl3 bos tulpen € 5,00

2 bos tulpen op bol € 5,00
Potrozen

€ 1,95 p.s. en 3 voor € 5,00
+ 1 gratis

3 bossen bloemen of planten 
Iedere week voor maar € 5,00

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 7, 12 februari 2013

-

ProWonen-woningen aan de Raad-

het bouwterrein worden gekapt en 

parkeerplaats aan de Schoolstraat 

een begin met de aanleg van het 
toekomstige parkeerterrein achter 

-

van dit centrumgebied starten nadat 

-

Overlast

aan de Raadhuisstraat en de School-

gewoon bereikbaar. 

-

op de hoogte wordt gehouden wan-

plaatsvinden.
 
Informatie

ons opnemen via ons algemene 
telefoonnummer (0575) 75 02 50. 
U kunt ook een mail sturen naar 
info@bronckhorst.nl.

Start voorbereidingen bouwlocatie 
nieuwe Albert Heijn in Hengelo (Gld)

De gemeente wil toezicht houden op de meest risico-
volle onderwerpen om te voorkomen dat inwoners 
slachtoffer worden. De hoogste prioriteit ligt op 
het gebied van veiligheid en gezondheid. B en w 
stelden ook voor 2013 weer een handhavings-
programma vast. Hierin staat hoe de gemeente er 
de komende periode op toeziet dat bedrijven en in-
woners zich aan de regels houden, de zogenoemde 
handhaving. In het handhavingsbeleid geven we ook 
aan welke onderwerpen voor ons voorrang hebben.
 
Liefst geen dwangsommen

-

gauw aan sancties, het opleggen van dwangsommen 

willig worden overtreden, treden we streng op. 
-

Om het vervolgens aan de betrokkene over te laten 
-

haven door niet te handhaven’ dus. Het past ook 
-

Prioriteiten

waarop de gemeente probeert spontane naleving 

worden en hoe de gemeente omgaat met bestaande 
overtredingen. Ook de rechten die overtreders 

-

verruimd en door de economische recessie maar 
ook de demografische ontwikkelingen het aantal 

-

evenementen goed worden nageleefd en in principe 
alleen handhaving voor grote evenementen met 
risico’s voor de veiligheid nodig is. Waar we meer 

permanente bewoning van recreatiewoningen die 

verband met het nieuwe afvalsysteem, assistentie 

gebruik etc.

onderwerpen voorkomen dat u slachtoffer wordt 

Burgemeester Aalderink: “Ons handhaafbeleid 
is erop gericht om niet te hoeven handhaven”
Handhavingsprogramma 2013 vastgesteld

-
dersteuning (Wmo) is er de afgelopen 

de economische crisis, kortom: meer 

het wel of niet in aanmerking komen 

persoonsgebonden budget of ontvangt 

-

veranderingen uit en wat u van de 

ook ruim gelegenheid voor het stellen 

consulenten van de gemeente. 

uur en duren tot 17.00 uur en vinden 
plaats op de volgende data:

, 

 Raadhuisstraat 6

 Hyndendael in Hummelo, 

U bent van harte welkom! Aanmelden 
kan via info@bronckhorst.nl of 
telefonisch via (0575) 75 02 50. 

uw eventuele vragen stellen.

Vragen over de veranderingen in de Wmo? 
Bezoek onze informatiebijeenkomsten!



Openbare bekendmakingen

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

De gemeente houdt algemene per-
soonsgegevens bij van alle inwoners 
én mensen die voor hun overlijden of 
vertrek naar het buitenland in onze 
gemeente woonden. Deze persoons-
gegevens staan in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgege-
vens (GBA). Bedrijven, instellingen, 
overheden en particulieren mogen 
uw gegevens uit de GBA opvragen. 
Tenminste, onder bepaalde voor-
waarden.

Wat houdt de GBA en het recht 
op privacy in?
Sinds 1 oktober 1994 staan de per-
soonsgegevens van alle inwoners 
van Nederland geregistreerd in de 
gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA). De GBA is 
een gesloten elektronische admini-
stratie. Dit betekent dat niet iedereen 
zomaar persoonlijke gegevens mag 
inzien, opvragen of aanpassen in het 
systeem. Denk aan gegevens als: 
naam, geboortedatum, adres, huwe-
lijkse staat, kinderen of datum van 
overlijden. Het recht op privacy speelt 
hierin een belangrijke rol.

Wie mogen uw persoonsgegevens 
inzien?
Toch zijn er ook personen en instel-
lingen die wettelijk gezien wél ge-
bruik mogen maken van gegevens 
in de GBA. Meestal hebben deze 
instanties persoonsgegevens nodig 
om hun taak goed uit te voeren. Denkt 
u bijvoorbeeld aan pensioenfondsen, 
overheidsorganisaties, de sociale 
verzekeringsbank en een aantal 
zogenaamde ‘vrije derden’ zoals het 
Rode Kruis. Let op: wij verstrekken 

nooit gegevens uit de GBA aan com-
merciële bedrijven. Een compleet 
overzicht van uw rechten en plichten 
in de GBA leest u in de brochure ‘De 
basisregistratie personen: voor de 
overheid en voor u’ van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en koninkrijks-
relaties. De brochure is te vinden op 
www.bprbzk.nl/
Brochures/Brochures 
GBA/De basisregistra-
tie personen. 
Of scan de QR-code.

Hoe kunt u verstrekkingen 
tegengaan?
U kunt gegevensverstrekking uit 
de GBA aan bepaalde personen en 
instanties tegengaan. Hoe? Door 
een verzoek om geheimhouding in 
te dienen. Hiermee voorkomt u dat 
advocaten, niet-commerciële bedrijven 
of instellingen, verenigingen en kerk-
genootschappen uw gegevens kunnen 
opvragen. Voor een verzoek om 
geheimhouding van uw persoons-
gegevens hoeft u niet te betalen. 
Is het verzoek tot geheimhouding in 
Bronckhorst geregeld en verhuist u 
naar een andere gemeente? Dan 
blijft ook in de nieuwe gemeente de 
geheimhouding van kracht. Wilt u 
dat gemeenten waar u eerder heeft 
gewoond ook geen gegevens ver-
strekken, dan laat u dat schriftelijk 
aan deze gemeente(-n) weten.

Meer informatie
Voor meer informatie over de 
Gemeentelijke basisadministratie en 
geheimhouding kunt u contact met 
ons opnemen per mail info@bronck-
horst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Recht op geheimhouding persoonsgegevens

Deze en volgende week is het vakantie. 
Daardoor kan het drukker worden aan 
de publieksbalie dan anders. U kunt 
wachten voorkomen door een afspraak 
te maken. Gemak dient immers de mens! 
U kunt dit via onze website doen. Onder 
andere voor een paspoort, identiteits-
kaart, rijbewijs en geboorteaangifte. 
Op www.bronckhorst.nl vindt u onder 
‘Direct naar...’ een link naar afspraak 
maken. Hier reserveert u een datum 
en tijd die in uw agenda past. Handig! 
Met een afspraak kunnen wij u direct 
helpen. Een afspraak maken kan ook 
telefonisch, via ons algemene nummer 
(0575) 75 02 50. U kunt nog niet voor 
alle producten een digitale afspraak 
maken. De komende tijd breiden wij 
het aantal producten waarvoor u een 
digitale afspraak kunt maken uit. Zie 
hiervoor de informatie op onze website.

Maak een afspraak en voorkom wachten

Stelt u zich eens voor: U hebt finan-
ciële zorgen en u kunt wel wat hulp 
gebruiken om te voorkomen dat het 
erger wordt. Zou het niet fijn zijn als 
u iemand had, die u kan steunen in 
deze moeilijke situatie? 
De gemeente Bronckhorst, Stichting 
Samenwerken Welzijn Bronckhorst 
(SSWB) en Diaconaal Netwerk 
Bronckhorst hebben daarvoor het 
project Schuldhulpmaatje in het 
leven geroepen. Zij gaan vrijwilligers 
tot schuldhulpmaatje opleiden, die 
mensen in (dreigende) financiële 
nood kunnen helpen. Schuldhulp-
maatjes werken samen met profes-
sionele hulpverlening en proberen 
schuldsaneringstrajecten zo veel 
mogelijk te voorkomen. 

Gedachte achter schuldhulpmaatje
Momenteel zijn een miljoen Neder-
landers niet in staat om hun maan-
delijkse rekeningen te betalen. Vol-
gens de ramingen zijn er daarnaast 
ongeveer vijf miljoen Nederlanders 
die onverwachte inkomensdalingen 
niet kunnen opvangen. Pech gehad, 
of eigen schuld dikke bult? Dat oor-
deel is lang niet altijd terecht. 
Door echtscheiding, werkloosheid, 
arbeidsongeschiktheid kan ons 
allemaal een dergelijk drama over-
komen. Dat is het, want schulden 
zetten je hele leven op de kop. 

En al had iemand het wel kunnen 
voorkomen, dan is ‘wat nu?’ een 
betere vraag. In dit soort situaties 
kunnen schuldhulpmaatjes een 
belangrijke ondersteunende rol 
spelen.

Wat doet een schuldhulpmaatje
De hulp van een schuldhulpmaatje 
loopt uiteen. Van een luisterend oor 
zijn tot het helpen op orde brengen 
van de administratie, zodat er over-
zicht komt. Of ze leren mensen hoe 
een goede administratie gevoerd 
moet worden. Maar ze kunnen ook 
ondersteuning bieden als iemand in 
een traject van schuldsanering zit. 
Want het is niet gemakkelijk om dat 
drie jaar vol te houden. Ook kunnen 
schuldhulpmaatjes mensen adviseren 
om terugval in schulden te voorkomen. 

Schuldhulpmaatje worden of meer 
informatie
Schuldhulpmaatje is op zoek naar 
vrijwilligers die schuldhulpmaatje 
willen worden. Wilt u hierover meer 
informatie of u al aanmelden als 
vrijwilliger, neem dan contact op via 
e-mail schuldhulpmaatje@sswb.nl.

Financiële hulp nodig?
Hebt u naar aanleiding van dit artikel 
behoefte aan een gesprek over uw 
financiële situatie? U kunt dan contact 

opnemen met de welzijnsadviseur 
in één van onze grote kernen. Zie voor 
de contactgegevens op de SSWB-
pagina’s, elders in deze Contact. 
Zij brengen u desgewenst in contact 
met een schuldhulpmaatje.

Wethouder Josephine Steffens: 

“Helaas constateren wij dat er 
steeds meer mensen schuldhulp 
zoeken of nodig hebben. Met het 
project schuldhulpmaatjes willen 
wij zo veel mogelijk financiële 
problemen bij mensen voor-
komen en de kosten daarvan 
voor de maatschappij beperken. 
Schuldhulpmaatje zijn is een 
dankbare taak. Geeft u om 
mensen, bent u discreet en 
heeft u enig gevoel voor cijfers 
en structuur, dan beschikt u 
over de belangrijkste kwaliteiten 
voor schuldhulpmaatje. Als u 
als vrijwilliger aan de slag gaat, 
dan staat u er niet alleen voor. 
U wordt opgeleid en kunt terug-
vallen op het team schuldhulp-
maatjes bij de SSWB. Mocht uw 
financiële situatie zorgelijk zijn, 
wacht niet te lang met hulp zoe-
ken. U voorkomt daarmee dat de 
financiële problemen u boven het 
hoofd groeien.”

Schuldhulpmaatje start in Bronckhorst

Voor ouders, opvoeders en iedereen 
die graag meer wil weten over het 
opvoeden en opgroeien van kinderen 
in Bronckhorst is deze nieuwsbrief 
van het CJG (Centrum voor Jeugd en 
Gezin). Vol wetenswaardigheden, 
nieuws en achtergrondinformatie 
over zwangerschap, baby, peuter, 
schoolgaand kind, puber en volwassen 
kind. Met deze maand:

Mis hem niet en meld u gelijk aan: 
kijk op www.cjgbronckhorst.nl 
onder het kopje ‘nieuws’ of mail 
naar info@cjgbronckhorst.nl o.v.v. 
‘nieuwsbrief’. 

Weerbaarheidstraining of een eigen willetje
CJG nieuwsbrief over opvoeden en opgroeien

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

29 april t/m 12 mei 2013, stichting Kunst en Cultuur Bronckhorst

wedstrijden, 17 maart 2013 van 09.00 tot 19.00 uur, catering H. van Heijst

Chr. muziekvereniging Crescendo

Aanvragen

rommelmarkt, 9 mei van 09.00 tot 16.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 9 mei van 
09.00 tot 21.00 uur, diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, 9 mei, plaatsen tijdelijke reclameborden 
voor kunst-, antiek- en rommelmarkt, 24 april t/m 8 mei 2013, voetbalvereniging HC’03

op het Burg. Buddingh’plein, 30 april van 10.00 tot 18.00 uur, afsluiten Burgemeester Buddingh’plein 
en de Dorpsstraat, stopverbod diverse wegen in het centrum, 30 april 2013 van 07.00 tot 19.00 uur, 
stichting Oranjecomité Steenderen

-
werkzaamheden, M. Lammerts Kraanverhuur bv

tijdelijke gebruiksvergunning tent, 31 maart van 20.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend, 
 afsluiten van diverse wegen, instellen diverse stopverboden, instellen omleidingsroute, 31 maart 

vanaf 17.00 uur t/m 1 april 2013 03.00 uur, stichting Paasvuur Velswijk



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Drank- en Horecawet (art. 3)

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 

dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Afgewezen vergunning

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

mansdijk

Verleende vergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar

bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 

van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 
werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de 
werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 

 ontwerpvergunning

 ingebracht tegen de ontwerpvergunning

bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

Ontheffing verbranden van afvalstoffen (Paasvuren)

Mogelijkheden voor bezwaar 

bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 

van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 
werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de 
werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 

Wet milieubeheer



Raadhuisstraat 21a
7255BK Hengelo
Telefoon: 0575 - 795185
Email: capuchongirlsenboys@online.nl
Website: www.kidzkinderkleding.nl

70%70%
is binnen!is binnen!

Wintercollectie restantenWintercollectie restanten
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De lenteDe Lente
collectiecollectie

Kom en proef de lente!

Meer info? Bel ons vrijblijvend:  T (0575) 462 511 
óf bezoek onze website: 

www.arendsen-hengelo.nl
Nijverheidsweg 2 - 7255 RA  Hengelo

Wij berekenen de mogelijke opbrengst voor uw 
situatie, rekening houdend met de hellingsgraad 
en oppervlakte van het dak, zonrichting en even-
tuele schaduwwerking van bijvoorbeeld andere 
woningen. In de berekening gaan we uit van de 
energieprijs van dat moment. 
Zonnepanelen zijn de laatste jaren steeds voor-
deliger geworden en de energiekosten gestegen, 
dus kijk wat úw investering opbrengt!

INVESTEER IN 
ZONNEPANELEN

VOOR ÚW TOEKOMST!

DE ZONNIGE VOORDELEN:

 Bespaar fl ink op uw energiekosten

Waardeverhogend voor uw woning

Een rendabele investering

Goed voor het milieu 

Nú tot € 650,- subsidie!

Spalstraat 11 Hengelo Gld
(0575) 46 15 21

www.memelink-bergervoet.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

SPAREN

Het adres 
voor al uw 

druk- en printwerk!

Naast het leveren van 
offsetdrukwerk 

is Uiterweerd druk & print
uw bedrijf voor het printen van

digitale bestanden.

Flexibel, voordelig, 
goede service 

en korte levertijden.

Vraag vrijblijvend advies of een prijsopgave.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Telefoon 0575-463818

info@uiterweerd.nl

Tevens kunt u uw familiedrukwerk bestellen 
bij Drogisterij De Vijzel.

Dorpsstraat 7, 7221 BM Steenderen
Telefoon 0575 451296

info@devijzel.nl

VASTE WEEK
AANBIEDINGEN:

Maandag + Dinsdag:

€ 1,75Achterhoeks volkoren-

grof)

€ 4,953 broden 
Woensdag:

€ 1,906 Krenten-
bollen

Donderdag:

€ 6,99Weekend-
gebak
nu voor:

€ 1,80



Cv-ketel
vervangingsweken
Koop, huur of lease een nieuwe cv-ketel 

en profi teer van onze speciale acties!

Nijverheidsweg 2 - 7255 RA  Hengelo

T (0575) 462 511

w w w . a r e n d s e n - h e n g e l o . n l

Vaillant Ecotec cv-ketel

vanaf € 1.700,- (incl. BTW)

compleet geïnstalleerd

OF VANAF 

€ 21,83* 
per maand 

*Vraag naar de voorwaarden

50%
korting

extra korting op alle 
mode met een sticker

laatste ronde 
opruiming

alle kleding met een sticker 50% extra korting
deze actie is geldig van 11 februari t/m 16 februari 2013

HEMA Hengelo, Raadhuisstraat 21B
HEMA Vorden, Dorpsstraat 18B

Het is weer

Lente
     in 
Hengelo...



Het programma is opgesplitst in een 
aantal blokjes t.w. De Oorsprong: Na-
tuur, Ontkende Liefde, Onluikende 
Liefde, Afscheid en Kwellende Liefde.
“The Great Charm” was al eerder met 
groot succes in de Dorpskerk te gast 
en bestaat uit Gudrun Herb en Bal-
drick Deerenberg blokfluiten in soor-
ten en maten en Frank Wakelkamp 
cello/viola da gamba.
Voor dit programma nemen zij een 
paar ‘vrienden’ mee: Harjo Neutkens 
luit en de tenor Falco van Loon.
The Great Charm. Drie musici, die 
hun sporen al verdiend hebben als 
solist en in bekende ensembles als 
Huelgasensemble, Collegium Vocale 
Gent, Anima Eterna en Les Musiciens 
du Louvre, blijken elkaar op het po-
dium enorm te inspireren. 
De combinatie blokfluiten met gam-
ba en cello geeft ongekende mogelijk-
heden: zo ontstaan programma’s met 
muziek van de vroege Middeleeuwen 
tot de 21e eeuw. Liefde voor de mu-
ziek staat voorop. Geïnspireerd door 
historische instrumenten bouwt Bal-
drick Deerenberg voor elke compo-
sitie passende fluiten, daarbij maakt 
een metertje meer of minder niet uit. 
Ook het wisselen van gamba naar 
cello gebeurt moeiteloos. 
www.thegreatcharm.com 
Harjo Neutkens bespeelt de luit/the-
orbe. Hij begon al op jonge leeftijd 
met muziek maken, te-kenen en 
schilderen. Na het voltooien van zijn 
studie aan de academie voor beel-
dende kunsten te Den Bosch ging hij 
muziekwetenschappen studeren aan 
de Universiteit van Utrecht al-vorens 
zich uitsluitend toe te gaan leggen op 
het bespelen van de luit en aanver-
wante instrumenten. Hij studeerde 
luit bij David van Ooijen in Eindhoven 
en bij Toyohiko Satoh in Den Haag en 
nam deel aan diverse masterclasses 
van vooraanstaande luitisten. Harjo 

speelt met grote regelmaat concerten
in Nederland, België en Duitsland en
heeft zijn medewerking verleend aan
diverse CD-opnames, radio-uitzendin-
gen en televisieregistraties. Als conti-
nuospeler is hij regelmatig betrokken
bij de meest uiteenlopende theater-,
dans- en muziekproducties. 
Falco van Loon. De tenor Falco van 
Loon (1976) zong als kind al in een
koor en deed daar ook zijn eerste er-
varingen op als solist. In 1999 nam hij
zanglessen bij Margriet Hoek. Vanaf
2001 studeerde hij klassieke solo-
zang en ensemblezang aan de con-
servatoria van Enschede en Arnhem
bij Annette Kleine, Harry van Berne
en Lodewijk Meeuwsen. Hij volgde
masterclasses bij o.a. Marien van
Nieukerken, Breda Zakotnik, Pierre
Mak, David Wilson Johnson, Bernard
Loonen en Meinard Kraak.  Falco van
Loon vertolkte de tenorpartijen uit 
het Weihnachtsoratorium en de Mat-
thäus Passion en diverse solo’s in can-
tates van Bach. Hij was ook te horen
als solist in oratoria van onder ande-
ren Mozart, Schubert, Mendelssohn,
Haydn, Händel en Beethoven. Falco
van Loon heeft sinds augustus 2008
een vaste aanstelling bij het Groot
Omroepkoor. Hij zingt regelmatig als
freelancer bij diverse professionele 
ensembles zoals het Nederlands Ka-
merkoor, The Amsterdam Baroque 
Choir, Capella Isalana, Ensemble Ly-
rique en Pulchra Mundi.

‘ODE AAN DE LIEFDE’
Dorpskerk Vorden, zondag 17 febru-
ari 2013 aanvang 15.30 uur. Toegang
€10,00 t/m 16 jaar gratis. 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Ode aan de Liefde in de 
Vordense Dorpskerk
Vorden - Op zondagmiddag 17 
februari aanstaande wordt een 
Ode aan de Liefde verklankt in 
de Vordense Dorpskerk door het 
ensemble “The Great Charm” 
and friends. Zij hebben hun pro-
gramma rond Valentijnsdag zo 
genoemd omdat er Engelse lie-
deren uit de 17e eeuw over het 
onderwerp liefde uitgevoerd wor-
den. Een breed scala aan compo-
nisten komen voorbij: Henry Pur-
cell, Charles Young, John Danyel, 
John Downland, Henry Lawes, To-
bias Hume, John Blow en Natha-
niel Giles.

Zaalvoetbal jeugd.Alle 16 pupillen-
teams hebben in de winterstop mee 
gedaan aan de regionale zaalvoetbal-
competitie en zodoende zijn de aller 
jongste jeugdspelers van v.v. Vorden 
in deze winterse periode toch lekker 
actief geweest. Op de laatste speeldag 
was er voor v.v. Vorden ook nog een 
prachtig kampioenschap te vieren, 
want twee minuten voor tijd stond 
Vorden D2A nog met 5-4 achter, 
maar het werd in de allerlaatste mi-
nuut toch nog 5-5. 

Vorden D2A moest echter winnen 
om Be Quick voorbij te stevenen op 
de ranglijst en daarom ging men in 
de allerlaatste 20 seconden nog een 
keer naar voren. Djoi Stevens maakte 
het feest compleet door in de aller-
laatste seconde de 6-5 te scoren en 
zodoende werd Vorden D2A ook in 
de zaal kampioen! Ook Vorden D3A 
en Vorden F5 hadden kans op de 1e 
plaats in de zaalvoetbalcompetitie, 
maar zij hadden beide een extra op-
dracht omdat er flink gescoord moest 
worden in verband met het doelsaldo. 
Vorden F5 is keurig bovenaan geein-
digd, maar had 9 doelpunten minder 
dan Be Quick dus ging het kampioen-
schap naar Zutphen. Vorden D3A 
was er nog dichterbij maar zij kwa-
men uiteindelijk 1 doelpunt te kort. 
In een mooie en spannende wedstrijd 
verkocht Vorden D4A haar huid zo 
duur mogelijk en werd het uiteinde-
lijk 3-1 en kon Doetinchem D2A het 
kampioenschap met evenveel punten 
als Vorden, maar met 1 doelpunt ver-
schil op haar naam schrijven. Al met 
al is deze zaalcompetitie weer prima 
verlopen met in totaal 150 teams, 
600 wedstrijden, 1.100 spelers en 7 
sporthallen, waaronder ‘t Jebbink in 
Vorden en de sporthal in Wichmond. 
Een groot compliment voor de orga-
nisatie, die bestaat uit twee vrijwil-
ligers van Concordia Wehl, en de 
deelnemende clubs, want het wordt 
allemaal op afstand met een excel-
lijst, heel veel mail en een prima sa-

menwerking en bereidwilligheid van 
leiders en ouders georganiseerd.
2e helft van de competitie Vorige 
week is er reeds een inhaal ronde 
voor de 1e elftallen gespeeld en af-
gelopen zaterdag speelde Vorden E1 
reeds een vooruit gespeelde wedstrijd 
tegen Warnsveldse Boys E (2-5 winst), 
maar officieel begint komend week-
end de tweede helft van de competi-
tie 2012-2013. Voor Vorden 1 houdt 
dit in dat er nog elf wedstrijden ge-
speeld moeten worden, inclusief 
de inhaal wedstrijden tegen WVV, 
Ruurlo en FC Trias. Halverwege het 
seizoen heeft de equipe van Michel 
Feukkink dertien punten behaald uit 
elf wedstrijden en staat het nu, met 
2 wedstrijden minder dan de overige 
clubs, op een tiende plaats. Rondom 
deze tiende positie zal het traditiege-
trouw nog weer heel erg spannend 
worden in 3c, aangezien deze plek 
in houdt dat er nog nacompetitie ge-
speeld dient te worden voor degrada-
tie. De verschillen tussen de clubs wie 
voor deze positie in aanmerking ko-
men is heel erg klein, want qua ver-
liespunten heeft Vorden 1 maar vier 
punten minder dan de nummer drie, 
FC Eibergen. Het is voor Vorden 1 een 
prachtige uitdaging om het eerste 
jaar na de promotie goed af te sluiten 
in 3c en als zij na de winterstop het 
ritme en de voetbalkwaliteiten weer 
laten zien zoals in de eerste helft van 
de competitie, dan is een positie rond 
de 5e t/m 7e plaats zeker mogelijk. 
Voor het elftal is het zeer prettig dat 

in de winterstop spits Frank Hiddink 
volledig is genezen van een pittige 
liesblessure, die ervoor heeft gezorgd 
dat hij dit seizoen nog niet heeft ge-
speeld. Ook buitenspeler Daan Hors-
tman is sinds een maand weer volle-
dig hersteld van een klaplong, die hij 
had opgelopen in de laatste wedstrijd 
tegen Doetinchem, vlak voor de win-
terstop. Zodoende heeft op dit mo-
ment trainer Michel Feukkink de ge-
hele selectie tot zijn beschikking en 
zal hij aanstaande zondag thuis tegen 
FC Eibergen zijn elftal tot op het bot 
motiveren om de tweede helft van 
het seizoen direct goed te beginnen.

PROGRAMMA 16 EN 17 FEBRUARI:
Vorden A1-Angerlo Vooruit A1, 
DVOV A1D-Vorden A2, Vorden B1-
Klein Dochteren B1G, Concordia-W 
B3G-Vorden B2, Vorden C1-Angerlo 
Vooruit C1,SDZZ C1D-Vorden C2, 
Vorden D1G-Ruurlo D1, Spcl. Brum-
men D3G-Vorden D2G, Vorden D3D-
DZC ‘68 D7, Vorden D4G-Doetinchem 
D2,GSV ‘38 E2-Vorden E2, Warns-
veldse Boys E12-Vorden E3G, Pax 
E3-Vorden E4G, Vorden E5G-Wolfers-
veen E2, Vorden E6-VVL E2G,Vorden 
F2-SBC ‘05 F2, DZC ‘68 F7-Vorden F3, 
Kilder F3-Vorden F4G, Colmschate F6-
Vorden F5, Vorden F6G-AZC F5

Vorden 1-FC Eibergen 1, Vorden 
2-Warnsveldse Boys 3, Vorden 
3-Voorst 2, Vorden 4-Dierense Boys 4, 
Voorst 4-Vorden 5, Oeken 3-Vorden 
6, Dierense Boys 5-Vorden 7

Winterstop ten einde

Seizoen wordt hervat bij v.v. Vorden
De winterstop is natuurlijk pas 
echt ten einde als er geen sneeuw, 
vorst en ijzel meer voorspeld 
wordt, maar komend weekend 
begint officieel de tweede helft 
van de competitie en is de voet-
bal-winterstop voorbij. Bij v.v. 
Vorden is daarom de zaalvoetbal-
competitie voor de pupillen ook 
ten einde en dat leverde op de 
laatste speeldag nog een prachtig 
kampioenschap op.

Daarna volgden nog enkele medede-
lingen. Het jaarverslag werd voorge-
lezen door de secretaris Marietje ter 
Horst en het financieel verslag door 
de penningmeester Ricky Borgonjen. 
De kascommissie bestaande uit me-
vrouw E. Schut en de heer C. Vester 
gaven aan dat de financiën in orde 
waren. 
Ricky Borgonjen was aftredend en 
herkiesbaar, en met instemming 
van de aanwezige leden begint ze 
aan de tweede bestuursperiode. Na 
de pauze werd de middag verzorgd 
door de heer J. Jansen van het bedrijf 
Aangepast-thuis en M. v. Opheusden, 
ergotherapeut. Omdat de indicatie 
om opgenomen te worden in een ver-

zorgingshuis steeds hoger wordt en 
mensen dus langer thuis blijven wo-
nen, is het goed om te weten wat er 
allemaal is om dit met hulpmiddelen 
zo gemakkelijk en praktisch mogelijk 
te maken. Ook werden er tips gegeven 
over kleine aanpassingen die niet veel 
kosten maar wel veel gemak met zich 

meebrengen.De volgende activiteit is
op dinsdag 2 april en wordt verzorgd
door de heer Heusinkveld uit Doe-
tinchem. Hij presenteert een proe-
verij met Oud-Hollandse likeuren en
vertelt hier anekdotes over. Tot slot 
dankte de voorzitter iedereen voor de
komst en wenste hen wel thuis.

Jaarvergadering 
KBO IJsselsenioren in Baak
Baak - Op donderdag 7 februari 
heeft de KBO IJsselsenioren haar 
jaarvergadering gehouden in Zaal 
Herfkens te Baak. De voorzitter 
mevrouw Joke Jansen opende de 
vergadering en heette iedereen 
van harte welkom. Daarna ging 
ze nog in op de actualiteit van dit 
moment, de bezuinigingen die 
voor iedereen aan de orde van de 
dag zijn. Daarom is het ook heel 
belangrijk om lid te zijn van een 
seniorenbond. Hoe meer leden, 
hoe krachtiger de stem richting 
de regering.

De KBO IJsselsenioren kregen informatie over hulpmiddelen om langer thuis wonen gemak-
kelijk en praktisch te maken.

In 2010 startte ze met de Chocolate-
rie- Magadalena naast haar reguliere 
baan. Sinds een paar maanden gaat ze 
volledig voor het zelfstandig onderne-
merschap. Hoe breng je de chocolade 

aan de man. Of misschien toch meer 
gegeten door de vrouw? De tong pa-
pillen worden ook zeker getest op 
deze avond. Mocht er nog een gepast 
Valentijn-cadeautje worden gezocht. 
Er is gelegenheid om een bonbon 
voor thuis mee te nemen. 

Twijfelt u al langer om eens een keer 
het Vordens Ondernemers Café te 
bezoeken? Schroom niet en kom ge-
woon! Wel graag even opgeven via 
onderstaand mail adres. Opgave: 
vordensondernemerscafe@gmail.com

Ondernemen met 
Chocola in Vorden
Vorden - 14 Februari, Valen-
tijnsdag! Een papillen strelend 
onderwerp in het Vordens On-
dernemers Café. Chocolade is 
het onderwerp van deze avond. 
Magdaleen Haverkamp gaat ons 
vertellen over het opstarten van 
haar onderneming.
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Leerlingen uit groep 7 of 8 kunnen 
voorleeskampioen van hun eigen ba-
sisschool worden. Iedere school kon 
voor 1 december zijn of haar voor-
leeskampioen aanmelden. Biblio-
theek West-Achterhoek heeft dit jaar 
29 schoolkampioenen in haar werk-
gebied. Daarom zijn er dit jaar drie 
kwartfinales gehouden. Op zaterdag 
2 februari streden kandidaten uit 
Doesburg, Doetinchem, Gaanderen 
en Wehl om een plekje in de halve 
finale. Ochtend winnaar werd Jesra 

Blom van de Wilhelminabasisschool 
uit Doetinchem. Hij las ontspannen 
voor uit het boek ‘Mees Kees en de 
rekenrap’ .
Ezrah van Daal was de winnares van 
de middageditie. Zij zit op basisschool 
St. Martinus in Gaanderen. Ezrah las 
een spannend gedeelte voor uit ‘7 
griezels en een scooter’.
Op zaterdag 9 februari is een kwartfi-
nale gehouden in bibliotheek Henge-
lo Gld. Hiervoor zijn de voorleeskam-
pioenen uit de gemeente Bronckhorst 

uitgenodigd.
Tien kandidaten streden om een 
plekje. Uiteindelijk heeft de deskun-
dige jury, onder leiding van Fred Diks 
een winnaar gekozen: Jasper Dor van 
basisschool de Meene uit Zelhem. Jas-
per las voor uit het boek ‘Raveleijn’. 
Alle drie winnaars gaan nu door naar 
de halve finale, die gehouden wordt 
in bibliotheek Arnhem op woensdag 
7 maart. Daarna volgt de finale van 
Gelderland op zaterdag 13 april. De 
landelijke finale is op woensdag 29 
mei in Utrecht. Wij wensen alle kan-
didaten heel veel succes toe in het 
vervolgtraject en hopen op een win-
naar uit West- Achterhoek.

Jasper Dor winnaar in Bronckhorst

Winnaars nationale voorleeswedstrijd 
bibliotheek West-Achterhoek

Hengelo - Het jaar 2013 is uitgeroepen tot jaar van het Voorlezen. Een 
onderdeel van het voorlezen is de Nationale Voorleeswedstrijd. De na-
tionale Voorleeswedstrijd bestaat dit jaar 20 jaar.

Fred Diks met de winnaar Jasper Dor uit Zelhem.

Een eigen koopwoning hebben is voor 
de meeste mensen toch veel aantrek-
kelijker dan een huurwoning. Bij een 
koopwoning weet je als starter dat 
je over dertig jaar geen maandlasten 
meer zult hebben, en dus tegen die 
tijd zorgeloos samen van de oude dag 
kunt gaan genieten. Bij een huurwo-
ning betaal je heel je leven de maan-
delijkse huur. Een huurwoning be-
machtigen zal sowieso voor een hoop 
mensen moeilijk zijn. Als je namelijk 
met zijn tweeën een gezamenlijk 
bruto inkomen hebt van meer dan € 
34.229,00 kom je niet in aanmerking 
voor een woning van een woning-
bouwstichting. Je bent dan aangewe-
zen op een huurwoning van een vast-
goed- of investeringsmaatschappij. 
De huurprijzen van die commerciële 
bedrijven liggen een flink stuk hoger 
dan de huurprijzen van de woning-
bouwstichtingen. Meestal kun je voor 
die hoge huurprijzen beter een eigen 
woning kopen waardoor je hetzelfde 
of zelfs minder per maand kwijt bent. 
Als je de woning van je dromen hebt 
gevonden zorg er dan altijd wel voor 
dat je een tweede bezichtiging aan-
vraagt voordat je over de prijs gaat 
onderhandelen. Neem bij zo’n twee-
de bezichtiging dan ook een aankoop-
makelaar of kennis mee die verstand 
heeft van woningen. Het gevaar be-

staat namelijk dat je zo verliefd raakt
op de woning dat je sommige gebre-
ken of manco’s van de woning niet
opmerkt. Ze zeggen wel eens dat je
dan een roze bril op hebt. Zo’n aan-
koopmakelaar of kennis staat veel
objectiever tegenover de woning en
kan je wijzen op zaken die je wellicht
zelf over het hoofd hebt gezien. Ook
de onderhandeling over de koopprijs
kun je beter laten doen door iemand
die al eens vaker met dat bijltje ge-
hakt heeft. Doordat die persoon geen
emotie heeft bij de woning zal die
scherper durven te onderhandelen
dan je zelf durft. Gevolg hiervan is 
een lagere aankoopprijs.
De allereerste stap die je vòòr bezich-
tiging of aankoop natuurlijk altijd
moet doen is eens uit laten rekenen
wat je maximaal kunt lenen en wat
voor woning je dan kunt gaan bekij-
ken. Wellicht ben je naar woningen
aan het kijken die je niet kunt be-
talen. Of je denkt dat een bepaalde
woning nooit haalbaar zal zijn en het
misschien toch zal meevallen. Zo’n
advies kun je het beste inwinnen bij
een onafhankelijk financieel advi-
seur. Natuurlijk kun je ook naar jouw
eigen bank gaan, maar daar moet je
vaak een paar weken wachten voor-
dat je er terecht kunt en ze laten je al-
leen zien wat ze zelf willen verkopen.
Een onafhankelijk financieel adviseur
zoals Hypotheekadvies Bronckhorst 
laat u vrijblijvend en zonder kosten
zien wat uw mogelijkheden zijn en
wat uw maandlasten gaan worden.
Hypotheekadvies Bronckhorst kan 
voor een groot aantal banken en 
geldverstrekkers bemiddelen en zal
samen met u een op maat gesneden
advies gaan uitwerken. 

Hypotheekadvies Bronckhorst is be-
reikbaar op tel.nr. 0575-460038 of 
06-16673986. Ook kunt u natuurlijk
eerst kijken op de site 
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl.

Liefde op het eerste gezicht
Hengelo - Wat is er romantischer 
dan te dromen over een huisje 
waarin je samen oud kunt wor-
den. Maak Valentijnsdag eens an-
ders dan anders en ga samen met 
jouw partner eindelijk die droom 
in vervulling brengen. Momen-
teel zijn de koopwoningen door 
de flinke prijsverlagingen van de 
laatste jaren een stuk aantrekke-
lijker geworden. Daarnaast staat 
de rente momenteel vrij laag 
waardoor de maandlasten ook 
mee zullen vallen. Zo heb je al 
een 10 jaar vaste rente van 4,3%.

Het Hengelsfeest begon zeven jaar 
geleden als een gezellige feestavond 
georganiseerd door een groepje 
‘’Hengelse’’ vrienden. Inmiddels is 
de fuif uitgegroeid tot een publieks-
evenement met regionale uitstraling. 
De afgelopen editie trok in het derde 
weekend van augustus 1800 bezoe-
kers naar het terrein aan de Zelhem-
seweg in Hengelo. En de organisatie 
denkt dat er nog wel wat groei in 
zit. “We hebben niet de ambitie om 
een megafestijn te worden”, zegt Jan 
Willem Harmsen. “Dat zou ten koste 
gaan van de gezelligheid en die staat 
bij ons voorop. Maar we denken wel 
dat we met een tweedaags festival 
een bredere doelgroep kunnen bedie-
nen. Zo willen we voor jongeren een 
speciale dance area gaan inrichten 
naast het bestaande terrein.” 
Het hele terrein krijgt een facelift, 
maar de bestaande elementen zoals 
iedereen deze kent zoals bijvoorbeeld 
de supergezellige après-ski, blijven 
behouden.  

WAAROM FEESTIVAL
De naam Hengelsfeest dekt de lading 
straks niet meer, denkt de organisa-

tie. “In de loop der jaren is het Hen-
gelsfeest eigenlijk vanzelf uitgegroeid 
tot een klein festival,” zegt Nando. 

“Een festival dat ondanks zijn groei 
altijd een traditioneel, gezellig feest 
is gebleven. Feestival wordt dus let-
terlijk en figuurlijk een mix tussen 
dat gezellige Hengelsfeest en een ver-
nieuwend festival.” Hoewel het pro-
gramma voor 16 en 17 augustus 2013 
nog niet rond is, kan de organisatie 
wel vast wat namen prijsgeven. Zo is 
er vorig jaar na de afbouw onder het 
genot van een biertje het idee geop-
perd, om op ‘’de vorig jaar nieuw ge-
introduceerde festivalbar’’ een etage 

te bouwen waar vrijdag en zaterdag 
diverse DJ’s  het publiek bespelen. 
Een uniek concept, dat komende zo-
mer uitgewerkt gaat worden. 

Vrijdag avond zal dit jaar in het te-
ken staan van: HET FOUTE UUR van 
Q-music. Het hele terrein zal in de 
sfeer zijn van foute muziek en gol-
den oldies.  Wat er dit jaar nog meer 
te beleven valt op de eerste editie van 
Feestival wordt binnenkort bekend 
gemaakt.  Voor meer informatie kijk 
op de vernieuwde website: www.fees-
tival-hengelo.nl of www.hengelsfeest.
nl Like ons op Facebook en volg ons 
op Twitter!

Hengelsfeest stopt! 

Hengelsfeest wordt tweedaags 
‘Feestival’
Hengelo - Na zeven succesvolle 
edities groeit het ‘Hengelsfeest’ 
in 2013 uit tot een tweedaags eve-
nement: ‘Feestival’. Op vrijdag 16 
en zaterdag 17 Augustus staan 
diverse bekende artiesten op het 
feestterrein aan de Zelhemseweg 
in Hengelo.

De reünie zal plaatsvinden op za-
terdag 1 juni in de school aan de 
Bronkhorsterweg 33 in Steenderen. 
De voorbereidingen hiervoor zijn in 
volle gang en de organisatie hoopt 
onder andere via de bekende mond-
tot-mondreclame veel mensen te 
bereiken: “Hoort zegt het voort”. 
Daarnaast is er een Facebook pagina 
aangemaakt, Reünie CBS De Akker 
Steenderen.

‘s Middags zal er een reünie zijn voor
oud leerlingen en oud leerkrachten
en de dag wordt afgesloten met een
feest.

Raadpleeg te zijner tijd voor verdere
informatie, onder andere tijden, de
Facebook pagina. Belangstellenden
kunnen zich opgeven voor deze dag
via het mailadres: schoolreünie@
cbsdeakker-steenderen.nl.

Reünie CBS De Akker in 
Steenderen

Steenderen - Dit jaar is het 125 jaar geleden dat de School met de Bij-
bel, thans CBS De Akker, in Steenderen is gesticht. Een mooi moment
om bij stil te staan nu het nog kan. Zoals velen inmiddels weten gaan
de scholen in Steenderen, door de steeds verder teruglopende leerlin-
genaantallen als gevolg van de krimp, fuseren. Deze fusie zal resulte-
ren in een mooi nieuw gebouw nabij de sporthal en in2015 in gebruik
worden genomen.

CBS De Akker aan de Bronkhorsterweg 33 in Steenderen.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!
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De foto’s en kleurrijke schilderijen 
zijn te bezichtigen in de hal naar het 
restaurant en op de tweede verdie-

ping in de gang van o.a. de poliklinie-
ken cardiologie en longgeneeskunde 
en de gang van de scopieafdeling.

De expositie Monika Eijkelkamp en 
Ina Bijvank is te bezichtigen van 7.00 
tot 20.00 uur. Voor meer informatie 
kunnen belangstellenden kijken op 
http://eykel053.wix.com/fotomonika 
en www.galeriebronkhorst.nl

Expositie ‘We hangen” in Gelre Zutphen

Zutphen - Tot 1 mei 2013 exposeren medewerkers Monica Eijkelkamp 
uit Zutphen en Ina Bijvank uit Steenderen hun kunstwerken in Gelre 
Zutphen. Voor RTV kwamen 10 renners aan de 

start die onderling gingen uitmaken 
wie zich dit jaar de beste veldrijder 
van het seizoen 2012-2013 mag noe-
men. Peter Makkink reed vanaf het 
begin op kop, zijn koppositie kwam 
niet in gevaar, gedurende de wed-
strijd wist hij zijn voorsprong alleen 
steeds verder uit te bouwen en kwam 
hij als verdiende winnaar over de 
streep. Erik de Greef reed vanaf het 
begin op de tweede plek en wist ook 
deze plek vast te houden. Het was 

goed te zien dat Peter en Erik veel 
GOW’s hebben gereden het afgelo-
pen seizoen, ze beheersen de tech-
niek en hebben voldoende conditie 
om de rest op achterstand te zetten. 

De strijd om de derde plaats was wel
spannend; Koen Jansen reed een goe-
de wedstrijd en reed in het begin als
derde maar bij een van de vele boch-
ten kwam hij ten val; een mooie salto
met een landing in de modder maar
daarbij ging zijn ketting eraf en ver-
loor hij teveel tijd om het nog weer
goed te kunnen maken. Floris Bes-
seling kwam als derde over te finish
en mocht op het erepodium. Renze
Makkink verdedigde de eer voor RTV
bij de jeugd II, hij reed mee in de wed-
strijd tegen de ETP-ers en Zwaluwen
en wist een goede derde prijs te be-
halen. Hij kreeg uit handen van Rudi
Peters een extra bos bloemen als alge-
meen RTV jeugd-clubkampioen!

Clubkampioenschappen 
veldrijden RTV
Vorden - Zondag 3 februari wer-
den de clubkampioenschappen 
veldrijden gehouden in Zutphen. 
Op het terrein van het wielerpark 
in Zutphen werden de onder-
linge wedstrijden verreden voor 
de renners van de Zwaluwen uit 
Deventer, wielerclub ETP uit Zut-
phen en wielerclub RTV Vierak-
ker-Wichmond.

Ut wud weer het aller-gezelligste 
beachtoernooi van de Achterhook. 
“Binnenkort zie’j op www.wiksteen-

deren.nl en via Twitter @wikbeach 
meer informatie oaver het toernooi 
en ’t anmelden,” aldus de beachcom-

missie, van links naar rechts: boer 
Jeffrey, boer Herbert, boerin Simone, 
boer Jasper, boerin Marieke, boer 
René, boer Gerhard, boerin Carla en 
boer Henk. “Hol ‘t weekend van 7, 8 
en 9 juni alvast vri-j en zorg daj d’r 
bi-j bunt.” Goed goan!

’t Geet deur: WIK Steenderen 
Beachvolleybaltoernooi 2013

Steenderen - “Wi’j bunt d’r uut! Ok dit joar geet ‘t WIK beachvolleybal-
toernooi weer vedan. De eerste vergadering hew d’r alweer opzitt’n, de 
Moes is achter de kiezen, de eerste plannen bunt gesmeed.”

De beachcommissie van het WIK Beachvolleybaltoernooi 2013.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Punderen (uutspr. Pundan)
 B. Dale
 C. Gliesken (uutspr. Glieskan)

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Southern Style is een Blues-Rock-
band, die stevige (blues)rock afwisselt 
met de ene keer subtiele en dan weer 
broeierige, dampende blues. De keu-
ze van de naam was logisch omdat de 
band in eerste instantie bluesmuziek 
maakte uit het zuiden van Amerika, 
de Mississippi-delta, Texas en Louisi-
ana. Tegenwoordig vertolkt de band 
verschillende blues- en rockstijlen, 
maar ook uitstapjes naar de ‘Soul’ 

worden niet geschuwd. Ook treedt de
band regelmatig ‘akoestisch en un-
plugged’ op.
Southern Style bestaat uit Ab Me-
ijerink-basgitaar en zang, Jan Wild-
vank-gitaar en zang, Frans Lenferink-
drums en zang, Henri Grootenhuis-
(Cigarbox)Gitaar en zang en Dirk van
Brink-mondharmonica. Nadere gege-
vens over de band vindt u op www.
southernstyle.nl.

Livemuziek Blues-Rock 
band Southern Style

Wittebrink - Zondagmiddag 17 februari verzorgt de Southern Style
bluesband tussen 16.00 en 19.30 uur een optreden in café ‘de Tol’ in
de Wittebrink.

TOLDIJK
Uitslag van de derde competitieavond 
in de vierde ronde van Bridgeclub 
Bronkhorst gespeeld op woensdag 
6 februari 2013 te Toldijk. A-lijn: 1. 
Will Snelder & Dick Brinkman 60,94 
%; 2. Emmy Stegeman & Joop ten 
Holder 56,77 %; 3. Aartje Bernards & 
Pop Grizell 54,69 %. B-lijn: 1. Jenny 
van Wanrooij & Wim van Wanrooij 
60,83 %; 2. Irene Lichtenberg & Theo 
Schoenaker 60,00 %; 3. Margaret 

Heijting & Geerte Menkveld55,83 %. 
C-lijn: 1. Riet Niesink & Annie Berent-
sen 62,50 %; 2. Ans Knaake & Leida 
Pennekamp 59,17 %; 3. Svatja de 
Wolf & Jirka de Wolf 56,67 %.

DONDERDAG 14 februari 2013 spe-
len we de vierde competitieavond van 
de vierde ronde.
Met het uitspreken van de wedstrijd-
uitslag in de C-lijn ontstond er een wel 
heel vrolijke, verraste en terecht trot-

se stemming. Hoge percentages en 
op de 1e plaats eindigde ook nog eens 
het gelegenheidspaar Riet Niesink en 
Annie Berentsen. Hartstikke leuk en 
natuurlijk dito zo goed! Gefeliciteerd! 
Bent u aanstaande donderdag verhin-
derd, laat het ons zo snel mogelijk 
weten alstublieft. Hoe? 
Afmelden kan met een sms, door te 
bellen naar 06-28633453 (inspreken 
lukt niet!) of door te mailen naar  
bcbronkhorst@hotmail.nl.

B R I D G E N
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De VrouwenWerkgroep Bronckhorst, 
die deze middag organiseert, bestaat 
uit afgevaardigden uit verschillende 
vrouwenverenigingen in onze ge-
meente. De verschillende verenigin-
gen hebben een informatiestand in-
gericht. De middag wordt muzikaal 
opgeluisterd door Pien Hartjes uit 
Drempt. Zij begeleidt zichzelf op pi-
ano en brengt songs van Margriet 
Esthuis, Marco Borsato, Adele, Birdy, 
maar ook vele andere luisterliedjes.

Spreker van deze middag is mevrouw 
Annemarie Jorritsma. Zij vertelt over 
‘Drie generaties onder één dak’. An-
nemarie Jorritsma is op dit moment 
burgemeester van Almere en is voor-
zitter van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten. Zij heeft haar 
sporen in de politiek. Zo was zij Lid 
van de gemeenteraad in Bolsward, 
Lid van de Tweede Kamer, Minister 
van Verkeer en Waterstaat, Minister 

van Economische Zaken en Vicepre-
mier. Voordat zij tot burgemeester
van Almere werd geïnstalleerd, was
zij waarnemend burgemeester van
Delfzijl.

Alle vrouwen van de gemeente 
Bronckhorst zijn van harte welkom
om naar Toldijk te komen voor een 
inspirerende middag.

Internationale vrouwendag gemeente Bronckhorst 9 maart 2013

Middag van en voor 
 vrouwen in Toldijk
Toldijk - Ter gelegenheid van de 
Internationale vrouwendag op 8 
maart wordt zaterdag 9 maart in 
Zaal Den Bremer in Toldijk een 
middag georganiseerd voor alle 
vrouwen uit de gemeente Bronck-
horst. Aanvang 13.30 uur, de zaal 
is open om 13.00 uur.

Annemarie Jorritsma.

Als agrariër word je tegenwoordig 
heen en weer geslingerd tussen al-
lerhande argumenten voor en tegen 
bepaalde productie methoden van 
voedsel. De discussie is fel opgelaaid 
door uitspraken van Aalt Dijkhui-
zen en publicaties van Louise Fresco. 
Daarnaast zijn er nog de acties van 
Wakker Dier die weer reacties oproe-
pen. De werkgroep Achterhoek van 
Contact Christen Agrariërs heeft een 
aantal mensen uit de praktijk en een 

lid van de Tweede Kamer gevraagd 
hun idee over deze problematiek te 
geven. Dat gebeurd op woensdag-
avond 13 februari in zalencentrum 
de Radstake te Varsseveld. Op deze 
avond zetten zij in een paar minu-
ten hun standpunt uiteen waarna we 
onder leiding van een discussieleider 
met hen (en elkaar) in gesprek gaan. 
De volgende mensen komen hun op-
wachting maken: Gerard Franken, 
gangbaar melkveehouder uit Neede, 
Erik Ormel, biologisch melkveehou-
der uit de Heurne, Gerjan Hilhorst, 
bedrijfsleider van proefboerderij “de 
Marke” en onderzoeker Jan Heijink, 
kredietadviseur Rabobank, Carla 
Dik-Faber, lid Tweede Kamer voor de 
Christen Unie. De discussie zal onder 
de inspirerende leiding staan van 
dhr. Jan van der Zee.

Tweede Kamerlid komt  discussiëren 
over verantwoorde voedsel productie
Varsseveld -Megastallen, plof-
kippen, onverantwoorde pro-
ductiemethoden, residuen van 
bestrijdingsmiddelen, te veel 
antibiotica etc…. Zijn we goed 
bezig om ons voedsel te produ-
ceren? Moet het extensiever of 
juist intensiever?

Men kan zich melden via het te-
lefoonnummer 0575-750250 of 
het  e-mailadres: 
info@bronckhorst.nl.

De feestelijke dag zal van start gaan 
met het forum: ‘De plattelandsjonge-
ren draaien door’ onder leiding van 
Antoinet van Helvoirt-Looman. Het 
forum bestaat uit twee rondes: een 
ronde over het verleden en de toe-
komst van het algemeen jongeren-
werk en een ronde over het agrarisch 
jongerenwerk. De forumdeelnemers 
van de algemene ronde zijn gedu-
peerde van de provincie Gelderland 
Annemieke Traag, directieraadslid 

van de VNG Kees Jan de Vet en de 
actieve PJG-er Jeroen Jansen. Voor 
de ronde over het agrarisch jonge-
renwerk zullen Europarlementariër 
Esther de Lange, voormalig NAJK 
voorzitter Evert-Jan Aalpoel en de 
voorzitter van het Gelders Agrarisch 
Jongeren Kontakt Tom Keuper aan-
wezig zijn. 
Na dit interessante forum opent de 
koningin de fototentoonstelling ‘100 
jaar vrijwillig jongerenwerk op het 

Gelderse platteland’. Het lopen door 
de tentoonstelling zal ervaren als een 
tijdsreis. Voordat de gasten kunnen 
genieten van de Boerentapas gemaakt 
van streekproducten, kunnen zij nog 
genieten van een optreden van de ca-
baretgroep Hoe?Zo! uit Vorden. Kom 
allemaal naar het avondfeest ‘Dubbel 
Goud’, om samen dit geweldige jubi-
leum af te sluiten! Vanaf 1 februari 
is de kaartverkoop ook geopend voor 
oud-bestuurders, oud-leden en voor 
alle jongeren in de omgeving. Kaar-
ten voor dit feest zijn verkrijgbaar op 
www.pjg100jaar.nl. 

Kom allemaal op vrijdagavond 1 
maart naar Toldijk en vier dit feest 
samen met de PJG!

Koninklijk bezoek voor PJG, deel 3:

Forumleden PJG 100 jaar bekend
Toldijk - Tijdens een van haar laatste bezoeken als staatshoofd zal 
Koningin Beatrix vrijdagmiddag 1 maart in Toldijk ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) 
een forum over de toekomst van plattelandsjongeren bijwonen en 
opent ze de fototentoonstelling ‘100 jaar vrijwillig jongerenwerk op 
het Gelderse platteland’.

Gemeente zoekt infor-
matie over vliegtuig-
wrak Zelhem

Regio - De gemeente Bronk-
chorst is op zoek naar getui-
gen of mensen die meer weten 
over het vliegtuigwrak dat in 
het weiland aan de Humme-
loseweg in Zelhem ligt, bij 
boerderij De Gasthuisplaats. 
Het gaat zeer waarschijnlijk 
om de Lancaster ED470 die 
op 23 september 1944 niet te-
rugkeerde van een bombarde-
ment op Duitsland. Het plan 
is om de zes inzittenden te 
herbegraven en een educatie-
project op te zetten zodat dit 
hoofdstuk uit de regionale 
geschiedenis ook voor de vol-
gende generaties beschikbaar 
blijft.

Het toernooi is bedoeld voor vrien-
dengroepen, personeelsverenigingen, 
buren, (sport)verenigingen, culturele 
groepen enzovoorts. Enige voorwaar-
de is dat deze groep afkomstig is uit 
de gemeente Bronckhorst. Teams van 
vier of vijf personen zullen, verdeeld 
over drie avonden, kunnen strijden 
om de eer en de wisselbeker. Naast 
de deelname van teams kunnen ook 
individuele personen aan het Bronck-
horster schiettoernooi deelnemen.
Om iedereen de kans te geven een 
ereplaats te bemachtigen zal er in 
verschillende klassen worden ge-
schoten. Geschoten wordt er met of-

ficiële wedstrijdluchtgeweren op een
afstand van 10 meter. De wedstrijd 
zal verschoten worden op maan-
dins- en woensdagen en wel op 4,
5, 6, 11, 12 en 13 maart. De finales
worden verschoten op 25, 26 en 27
maart. De wedstrijden zullen ver-
schoten worden bij S.V. Willem Tell,
op het sportpark Elderink in Hengelo
Gld. Voorafgaand aan de wedstrijden
bestaat de mogelijkheid te trainen 
met de door Willem Tell beschikbaar
gestelde wedstrijdluchtgeweren. Dit
is mogelijk op woensdagavond 20 fe-
bruari van 19.30 tot 22.00. Inschrijf-
formulieren zijn verkrijgbaar tijdens
openingstijden bij de Welkoop in
Hengelo (Spalstraat) en in het club-
gebouw van Schietvereniging Willem
Tell (dinsdag en vrijdag vanaf 19.30
uur en op zondag van 10.30-12.00
uur). Inschrijven is nog mogelijk.
Nadere informatie kunt u vinden op
de website http://www.svwillemtell-
hgld.nl. Of in het clubgebouw van
Willem Tell.

SV Willem Tell organiseert het 34e keer
Het Bronckhorster 
Schiettoernooi 2013
Keijenborg - Traditie getrouw zal 
Willem Tell in de eerste maanden 
van het jaar weer het Bronckhor-
ster schiettoernooi houden. Er 
staan weer veel vrijwilligers van 
Willem Tell klaar om dit toer-
nooi te laten slagen. Deelname 
staat open voor iedereen en alle 
groepen vanaf 16 jaar.

Het boek gaat in op de mogelijkhe-
den die de regio biedt om economie 
en landschap samen te brengen. Het 
boek beschrijft de verandering van 
het Achterhoeks landschap vanaf 
1900. Het coulisselandschap staat 
flink onder druk, maar heeft, volgens 
de schrijvers, zeker nog kwaliteit en 
potentie. De economie wordt meer 
bepalend en die ontwikkeling gaat 
nogal eens ten koste van dat land-
schap. Bovendien trekt de overheid 
zich terug uit de sturing op dat land-
schap.
Daarom is het belangrijk dat onder-
nemers, waar mogelijk, rekening 

houden met de kwaliteit van de om-
geving. In de Achterhoek zijn prach-
tige voorbeelden van bedrijven, die 
gebruik maken van het landschap, 
maar met veel oog voor haar kwali-
teiten. Het laat zien hoe ondernemers 
in hun bedrijfsactiviteiten rekening 
kunnen houden met natuur en land-
schap. In sommige gevallen wordt 
er zelfs verdiend aan het landschap. 
Hiervan worden diverse inspirerende 
voorbeelden aangehaald. 
De auteurs hopen hiermee veel on-
dernemers te stimuleren om land-
schappelijk te gaan ondernemen in 
de Achterhoek.

Economie en landschap samen in één boek

Landschappelijk Ondernemen 
in de Achterhoek

Regio - Op 21 februari verschijnt het boek ‘Landschappelijk onderne-
men in de Achterhoek’, geschreven door twee Achterhoekers, Anne 
Oosterbaan van Alterra, Wageningen UR en André Kaminski van de 
Stichting Achterhoek weer Mooi (StAM).

Ralph van Raat sloot zijn conservato-
riumstudie cum laude af, evenals zijn 
studie muziekwetenschappen. In het 
buitenland volgde hij vervolgens vele 
masterclasses en hij behaalde belang-
rijke prijzen, waaronder het Prinses 
Christina Concours. Als solist speelde 
hij onder andere met het London 
Sinfonietta BBC Orchestra en met 
vele andere binnen- en buitenlandse 
orkesten. Hij trad op tijdens vele be-
roemde festivals, zoals het Gergiev 
Festival en de BBC Proms. Hij heeft 
zijn eigen concertserie in het Con-
certgebouw en het Muziektheater 
aan het IJ.

Ralph van Raat zal naast werken van 
Debussy, List en Janacek ook de be-
kende ‘Rhapsody in Blue’ van Gersh-
win spelen.  Voor nadere informatie 
kunt u terecht op de website 
www.kamermuziekzelhem.nl.

Stichting Kamermuziek Zelhem

Pianoconcert Ralph van Raat
Zelhem - Zondagavond 17 febru-
ari zal de pianist Ralph van Raat 
het podium van de stichting Ka-
mermuziekZelhem in sociaal cul-
tureel centrum ‘de Brink’ betre-
den voor een concert.

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

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Punderen (uutspr. Pundan): Het gewicht (van een kind of 
dier) schatten. “Hee wol de poggen eerst nog punderen, 
doorumme nam e ’n töwken en lae dat achter de veurpeute 
um ’t poggen hen:  ’t poggen was 45 duim, dus 200 pond 
zwoor.” “Bi’j ’n olderwets wievenmao mos de kleinen deur 
alle vrouwleu epunderd wodn.”

 B. Dale: 
  1. Neer
  2. “Gao zitten en smiet ow dale.” Ga zitten.
  3. “’t Geet van ne hogen boomdale.” Het kan niet op. 

 C. Gliesken (uutspr. Glieskan): Spottend lachen, stilletjes plezier 
hebben. “Zee ’m ’s gliesken.”

De doelstelling is om regionale bands 
te programmeren die een eigen oeu-
vre ten gehore gaan brengen. Inzet 
van het muzikale gevecht is een op-
treden op PaasPop Zieuwent. Een 
jury, bestaande uit 3voor12 hoofd-
redacteur Edwin Niemantsverdriet, 
Toon Molleman van de Paaspop mu-
ziekcommissie en Timo Pennings als 
voormalig winnaar van de Slag om 
Paaspop en frontman van de band 
Elephant Inc., zal bepalen welk mu-
zikaal ensemble er met deze prijs 
vandoor gaat. Naast de juryprijs is er 
ook een publieksprijs. Het publiek 
kan deze avond stemmen op hun fa-

voriet en ook deze band verdient dan 
een podiumplek op Paaspop Zieu-
went. De bands Uit Groenlo komen 
de vier mannen van de band Fortress. 
Ze maken nu ongeveer een jaar eigen 
werk dat het beste te omschrijven is 
als alternative grunge rock. Vissers 
& Jansen is een hiphop formatie uit 
Winterswijk. Dit duo zal met hun 
live beats en energieke raps voor het 
eerst hiphop op Slag om Paaspop 
brengen. De band D-Ages uit Vars-
seveld heeft een zangeres die van de 
positie bassiste promoveerde naar 
frontvrouw. Ze maken in de huidige 
formatie sinds 2011 eigen werk in het 

alternatieve rock genre. Thirsteth is 
een hardcore-punk band uit Lichten-
voorde. Dit vijftal is sinds 2011 bezig 
om op een strakke manier verschil-
lende stijlen te combineren en eigen 
werk te maken. Tenslotte doet er nog 
een band uit Groenlo mee aan de 
strijd. Landing the Apollo begon met 
een avondje whiskey en resulteerde 
uiteindelijk in vier jongens die samen 
een knap stukje indierock schrijven. 
Al met al belooft dit dus een mooie 
en afwisselende avond te worden. 
Zaterdag 16 februari zullen de deu-
ren het Witte Paard te Zieuwent wijd 
open staan voor muziekminnende 
Achterhoekers. Op de avond zelf 
wordt om de volgorde van optreden 
geloot, waarna de eerste band om 
20:30 uur het podium zal betreden. 
De entree is gratis en dezelfde avond 
zullen de winnaars bekend worden 
gemaakt.

Witte Paard Zieuwent is 16 februari plaats van muzikaal gevecht

Slag om PaasPop
Zieuwent – Zaterdag 16 februari wordt voor de elfde keer de Slag om 
PaasPop gehouden. De Achterhoekse bands Fortress, Vissers&Jansen, 
D-Ages, Thirsteth en Landing the Apollo strijden deze avond om twee 
felbegeerde podiumplaatsen op Paaspop Zieuwent. Als kleine broertje 
van het PaasPop-festival biedt de Slag om PaasPop een podium voor 
beginnende bands.

Het fotograferen startte voor André 
Brands als hobby. Tijdens vakanties 
in verre landen portretteerde hij 
mensen met karakteristieke gezich-
ten die een vertaal vertellen. Na het 
behalen van zijn vak diploma’s op de 
fotovakschool in Apeldoorn is André 
Brands in 2009 als zelfstandig onder-
nemer gestart en heeft hij al vele pro-
jecten op zijn naam staan. De pure fo-
tografie is een uitdaging voor Brands. 
,,Ik ben altijd op zoek naar dat ene 
moment. Een beeld dat de klant her-
kent. Bij een fotoshoot van kinderen 
fotografeer ik het liefst hun onbevan-
genheid. 
Ook bij bruidsfotografie maak ik ge-
bruik van de sfeer van dat moment.” 
Naast zijn werk als portretfotograaf 
werkt André Brands voor bedrijven 
die bedrijf- en sfeerreportages willen, 

voor magazines en reclamebureaus. 
Hij is dus een veelzijdig en allround 
vakfotograaf. Verder kan men bij 
hem terecht voor allerlei fotopro-
ducten, het aanleveren van fotoprint 
tot een print op hout, aluminium en 
roest vrij staal en canvas. Eigenlijk is 
hem niets te gek. 

Andre Brands Fotografie: 
tel. 06-20753319, e-mailadres 
info@andrebrandsfotografie.nl, web-
site: www.andrebrandsfotografie.nl, 
Twitter: twitter.com/fotodre.
Maak nu een afspraak en krijg bij een
portretshoot een print op A4 cadeau.
(Zie de advertentie elders in de krant).

Eigen fotostudio aan Venterkamp in Ruurlo

André Brands fotografeert met passie 
en gaat voor puurheid
Ruurlo - Fotograaf André Brands 
uit Doetinchem heeft een voor-
liefde voor het fotograferen van 
mensen zoals ze zijn, puur en 
karakteristiek. Of het nu gaat 
om portret-, zakelijke- of bruids-
fotografie, het vastleggen van 
persoonlijkheid staat centraal. 
Creatief gebruik van licht en om-
geving en oog voor detail draagt 
bij aan een duidelijk herkenbare 
eigen stijl. Freelance fotograaf 
André Brands heeft inmiddels 
ook een eigen fotostudio in Ruur-
lo. Aan De Venterkamp heeft hij 
met zijn studio intrek genomen 
in het pand van Witteveen Cal-
culaties. Op afspraak is André 
Brands aanwezig in de studio.

Als gevolg van de ziekte van de part-
ner of ouder kan de toekomst van 
de mantelzorger er anders uit gaan 
zien. Zo hebben zij vaak minder tijd 
voor de eigen activiteiten en raken 
contacten kwijt. Ook krijgen veel 
mantelzorgers te maken met het feit 
dat hun partner of ouder niet meer 
dezelfde persoon is als voorheen, ze 

krijgen te maken met gedragsveran-
deringen en/of verliezen door de gees-
telijke achteruitgang hun ‘maatje’. 

Hoe ga je als mantelzorger om met de 
gedragsveranderingen, hoe voelt dat, 
wat doet dat met je? Minke Schota-
nus geeft nuttige handvatten en ad-
viezen.

Er is gelegenheid om lotgenoten te 
ontmoeten en ervaringen of informa-
tie uit te wisselen en aan het einde 
van de bijeenkomst is er de mogelijk-
heid om persoonlijk iets met de man-
telzorgconsulent te bespreken.

De bijeenkomst begint om 13.30 uur
en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Op-
gave gewenst, dit kan tot 12 febru-
ari door te bellen naar VIT-hulp bij
mantelzorg 0544-820000 of te mailen
naar info@vithulpbijmantelzorg.nl.
De bijeenkomst is een initiatief van
VIT-hulp bij mantelzorg.

Dinsdag 19 februari

Omgaan met gedragsveranderingen
Hengelo - Op dinsdag 19 februari wordt voor mantelzorgers uit de 
gemeente Bronckhorst een informatiemiddag georganiseerd. Onder-
werp deze middag is omgaan met gedragsveranderingen bij de part-
ner of ouder als gevolg van een ziekte. De bijeenkomst wordt van 13.30 
tot 16.00 uur gehouden in Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 
in Hengelo.

NNP staat voor Nederlandse Nieuws-
blad Pers en bij deze organisatie 
zijn zo’n zestig uitgevers aangeslo-
ten die samen wekelijks 350 lokale 
kranten uitbrengen. De NNP reikt 
de prijs sinds 1999 uit. De jury be-
stond dit jaar uit Jeroen Ranzijn, op 
dit moment werkzaam als hoofd 
communicatie van het Havenbedrijf 
Amsterdam en werkzaam als com-
municatiestrateeg voor zijn eigen bu-
reau Alfabeeld. Daarnaast Marije van 
den Berg. Zij was een van de eerste 
twitterende raadsleden van Neder-
land en op dit moment werkzaam als 
redactie-adviseur en adviseur nieuwe 
media. Tenslotte Monique Hendriks, 
directeur van communicatie-advies-
bureau Bex*communicatie en strate-
gisch overheidsadviseur. De jury be-

oordeelde alle gemeentepagina’s en 
kwamen uiteindelijk tot een top 10.
Zij hadden het volgende commen-
taar over de gemeentepagina’s van 
Bronckhorst in Contact: “Er is over 
nagedacht. QR-codes gaan naar de 
goede pagina en raadsstukken. Ook 
het redactieperspectief is goed. Je 
ziet dat de inwoners van Bronckhorst 
zich waarschijnlijk heel concreet her-
kennen, het verwijst naar vroegere 
winkelpanden (waar vroeger de DA-
drogist inzat), het noemt ‘Toon en 
Daan’ als bekende Bronckhorsters. 
Een gezellige aanpak, die waarschijn-
lijk prima werkt in Bronckhorst. Het 
plezier straalt van de pagina’s af. En 
tegelijkertijd modern: de gemeente 
moedigt burgers aan om haar te vol-
gen via Twitter.”

Gemeentepagina’s 
Bronckhorst weer bij beste 
tien van Nederland

Bronckhorst - Dit jaar behoorden de gemeentepagina’s van Bronck-
horst in weekblad Contact, net als in 2012 tot de beste tien van Neder-
land. De gemeente Bronckhorst en Weevers Grafimedia - het bedrijf 
dat de krant uitgeeft en de pagina’s opmaakt - kregen een lovend jury-
rapport, maar moesten Amsterdam-Noord voor zich dulden. Dat bleek 
toen donderdag 7 februari de NNP-Gemeenteprijs voor Overheidscom-
municatie in Zaandam (winnaar vorig jaar) werd uitgereikt.

Dyanne Schiphorst (eindredactrice weekblad Contact bij Weevers Grafimedia) en Anna 
Hoekman (gemeente Bronckhorst) namen de oorkonde en bloemen voor de nominatie don-
derdag 7 februari in ontvangst.

Commissielid van Kerk en Radio, Mw. 
Gerrie Bossenbroek uit Hengelo, zal 
in de uitzending van maandag 18 fe-
bruari enkele gedichten voordragen. 
Ds. Marissa Buitink uit Halle gaat 
zich in de uitzending van 25 februari 
voorstellen aan de luisteraars en zal 
dit afsluiten met een korte overden-
king.

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur 
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de 
uitzending kunnen er van 20.00 uur 
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de 
daarop volgende week, via het tel. 
nummer van de studio: 0314-624002 
De kabelfrequenties van Radio Ideaal 
zijn voor heel Oost-Gelderland : FM 
91.1 of 94.00. De etherfrequenties 
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet: 
www.ideaal.org

Kerk en radio Zelhem
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma “De Muzikale Ont-
moeting “ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.
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Weeversplasweg 1, Hengelo Gld.
info@ekovleesboerderij.nl

www.ekovleesboerderij.nl

Gotink beschikt over een prachtige showroom 
waar u zich uitstekend kunt laten voorlichten. 
Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast 
helpen bij de complete inrichting van uw bad-
kamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot 
montage.

Live muziek
Zondag 17 februari

Aanvang: 16.00 uur

Band: SOUTHERN STYLE
GRATIS ENTREE

Meester Nelissenstraat 23, 7156 MA Beltrum  T. 0544-481222
reserveer nu op beijerbesselink.nl

    Kom naar onze
spetterende bruidsshow

25 februari - De Radstake, Varsseveld

jouw
jouw dag,

aar onze

m.m.v.: Albert Bakker Video, BVM Buro voor muziek, Bloemist ‘t Keyzertje, van Eerden Juwelier-Goudsmid, Pillenbeskers Fotostudio, Orifl ame, Georgette Wekking ‘Trouwen zoals jullie zelf graag willen’, Weevers Grafi media
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(bromfiets)Rijbewijs A M

Altijd al graag u eigen tijd in willen delen?
Altijd al graag voor uzelf willen beginnen?
Of gewoon toe aan een nieuwe uitdaging?

WORDT (MEDISCH) PEDICURE !!!
Start maart 2013

Voor meer informatie, www.lunarc.nl
Of bel: 0314-642545

LUNARC - Doetinchem

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

Maandaanbieding FEBRUARI

POCKETVERINGMATRASSEN
80-90/200 CM

€ 195,00 PER STUK
€ 299,00 PER TWEE STUKS

 
OVERIGE MATEN LEVERBAAR

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

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

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

www.spannevogel.nl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

SATSANG
ma. av. 18 febr.

www.innerlifeacademy.nl

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

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

VOORDELIG VERHUIZEN

TRANSPORT

OPSLAG

WONING ONTRUIMING

GRATIS OFFERTE!!

HENGELO GLD.       Vraagprijs € 239.000,-- k.k.

Westerstraat 108 - In 2011 deels gemoderniseerd 
HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS met carport en 
garage. Gelegen op mooie locatie aan de rand van 
het dorp met diepe achtertuin met gezellig overdekt 
terras en achteruitgang. Bouwjaar 1961. 
Inhoud ± 390 m3. Perceelsoppervlakte 402 m2. 
Grotendeels voorzien van o.a. kunststof kozijnen, 
dubbel glas, rolluiken. Diepe veel privacy biedende 
achtertuin met overdekt terras.

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 26A Vorden Tel. 0575 555733

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
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Stichting RondomAutisme heeft als doel 
het welzijn van mensen met autisme en 
hun naasten te verbeteren. Dit gebeurt 
door het bevorderen van lotgenotencon-
tact, het verspreiden van informatie en 
het geven van voorlichting, het geven 
van ondersteuning, begeleiding en advies 
en het organiseren van acties en evene-
menten. De activiteiten worden op poten 
gezet door een groep gepassioneerde vrij-
willigers die ervaring met autisme heb-
ben. 
De Doetinchemse wethouder Jan Bart 
Wilschut had de eer deze avond het offi-
ciële startschot te geven voor RondomAu-
tisme. De aanwezigen werden vervolgens 
in ‘contact gebracht met autisme’ door 
Gijs Horvers. Hij heeft Asperger en wist 
op inspirerende wijze zijn ervaringen 
over te brengen op het publiek.
De stichting is afhankelijk van subsidies, 
fondsen en donaties en daarom grepen 

de medewerkers de gelegenheid aan om
bedrijven die een steentje hebben bij-
gedragen aan RondomAutisme in het
zonnetje te zetten. Onder die bedrijven
onder meer Weevers Grafimedia. Dit 
fullservice grafisch bedrijf met meerdere
vestigingen in de Achterhoek, tekende 
voor het drukken van de brochures. 

“Het is hartstikke fijn dat er zulke be-
drijven zijn”, vertelt Gieneke van den 
Dungen van de stichting. “Het bewijs dat
maatschappelijk verantwoord onderne-
men geen loze kreet is. Bovendien snijdt
het mes aan twee kanten. Wij hebben er
baat bij, maar het personeel van de be-
drijven komt zo ook meer te weten over
autisme en zo ontstaat er meer weder-
zijds begrip.”
Kijk om www.rondomautisme.nl voor
meer informatie over de stichting en een
overzicht van de activiteiten.

Stichting RondomAutisme 
bereikt al tijdens haar 
 presentatie het doel

Achterhoek – Tijdens de thema-avond ‘Contact maken met autisme’ in ’t
Brewinc in Doetinchem, presenteerde de nieuwe stichting RondomAutisme
zich op maandag 4 februari aan een bomvolle zaal. De stichting zet zelfstan-
dig de activiteiten van het Autisme Info Centrum (AIC) voort.

Donald Dieterman van Weevers Grafimedia (uiterst rechts) wordt bedankt voor de bijdrage die
het bedrijf leverde waar hij voor werkt.

De JPR Strinxband is een formatie die be-
kend staat om de pure passie voor rock. 
Dat wordt op het podium gebracht, zoals 
de Stones dat deden in de jaren ‘70. De 
vijf muzikanten trakteren het publiek 
op covers en eigen werk, die vol over-
gave de zaal in worden geslingerd. In 
het ruim 10-jarig bestaan heeft de band 
veel podiumervaring op gedaan. The 
JPR Strinxband verzorgde door de jaren 
heen tevens het voorprogramma bij on-
der meer Vengeance, Golden Earring, De 
Dijk, Normaal, Jovink, en Di-rect. Het re-
pertoire bevat nummers van onder meer 

Black Crowes, Iggy Pop, Beatles, Herman
Brood, CCR, Rolling Stones en Rod Ste-
ward. Edgar Francken (alt/bariton sax en
zang), Mathieu Muller (bas/zang), Maar-
ten Oonk (drums/zang), John Piek (gitaar/
zang) en Thomas Kroeze (gitaar/zang)
zullen ook in Steenderen weer zorgen
voor een knallende Party Rock Night!

Uit de krochten der Achterhoek komen
de Nitro Maniacs. Met door de aderen
een stroom van benzine, boogie, bloed 
en bier. Ze maken muziek die zich laat
omschrijven als trash rock ’n roll. Roc-
kabilly on steroids. Met enthousiasme 
gebracht hebben ze er podia in binnen-
en buitenland mee onveilig gemaakt. De
vierkoppige band bestaat uit Nils Lenting
(zanger/gitarist), Rene Lansink (gitarist/
achtergrondzang), Josta Scheers (con-
trabas/achtergrondzang) en Sander Kaal
(drummer). 

Aanvang van de Party Rock Night is 21.30
uur. Voor meer info: www.hotelheezen.
nl of telefoon (0575) 451204.

Party Rock Night bij 
Heezen Steenderen
Steenderen - Op zaterdag 16 febru-
ari zal bij Zaal Heezen in Steenderen 
voor het eerst sinds lange tijd weer 
een Party Rock Night worden ge-
houden. Dit concept, dat door de in 
2008 overleden frontman van de JPR 
Strinxband werd bedacht, staat ga-
rant voor een avond vol rock & roll 
en gezelligheid. In Steenderen wordt 
de JPR-band vergezeld van niemand 
minder dan de Nitro Maniacs.

De JPR Strinxband speelt in Zaal Heezen.www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

FIELD SERVICE ENGINEER M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VCP1141390

Werkzaamheden
Je bent (mede) verantwoordelijk voor onderhoud- en servicewerk-
zaamheden aan installaties voor het verpakken en transporteren van 
poeders. De installaties vind je voornamelijk bij klanten in de zuivelin-
dustrie. Het werkterrein is Europa en je bent dan ook bereid om regel-
matig naar het buitenland te reizen (ca. 75% van uw werktijd op locatie 
en ca. 25% van uw tijd op het kantoor in Deventer). De werkzaamhe-
den aan de installaties zijn overwegend mechanisch en pneumatisch.

Functie eisen

woord en geschrift.

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VIA1141770

Werkzaamheden
-

planning en richtlijnen. Je doet dit om stilstanden op de vestiging 

productieperformance te verhogen. Je voert voornamelijk elektro-
technische reparatiewerkzaamheden uit aan machines en installaties. 

-

Functie eisen

en installaties.

TECHNISCH COMMERCIEEL MANAGER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VIA1141430

Werkzaamheden
In verband met toename van werkzaamheden in de productgroep 
advies zoekt een van onze contacten een Technisch manager. Deze 
persoon zal de organisatie helpen om zich verder te ontwikkelen. De 
technisch manager zal al de uitvoerende werkzaamheden van het 
bedrijf (adviseren en meten) coördineren. Hij/zij is verantwoordelijk 

voor het managen van het personeel ligt bij de directeur. De technisch 
manager vormt samen met de commercieel manager en de directeur 

manager projecten leiden. De verdeling management/projecten zal 
30/70 zijn.

Functie eisen

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VMK937249

Werkzaamheden

een technisch commercieel binnendienst medewerker. In deze functie 

verkoop en orderverwerking. Tevens geef je technische adviezen 

klantspecifieke projecten en ondersteunt bij webbased marketing 
activiteiten.

Functie eisen

KWALITEITSMEDEWERKER/AUDITOR M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK1141593

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het controleren en borgen 
van de kwaliteit van complete cilinders en ruw materialen en hieraan 
gerelateerde processen bij de toeleveranciers in binnen- en buitenland 

-

doen (uitvoeren) van verbetervoorstellen en het administratief afhan-

het periodiek voeren van kwaliteitsbesprekingen met toeleveranciers/

en/of processen te verbeteren in binnen- en buitenland en het onder-
houden van meet- en controlemiddelen. 

Functie eisen

- Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal in woord en 

- Je bent bereidt om te reizen naar het buitenland (40%).

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

VERBEELD JIJ JE WAT?
Verbeeld jij je wat? Dat is mooi, maar kun jij ook 
 verbeelden wat wij doen? 

Voor onze nieuwe brochure en website zijn wij op 

zoek naar beelden die precies weergeven waar wij als 

Euro Planit Personeelsdiensten voor staan. 

Euro Planit Personeelsdiensten is veel meer dan zo 

maar een uitzendbureau. Wij ontzorgen op maat. 

Kernwoorden zijn effectief, daadkrachtig, creatief, 

flexibel, eigenzinnig en eigenwijs. Alles over ons be-

drijf vind je op deze site.

Verbeeld jij je dat je in staat bent vorm te geven aan 

onze nieuwe uitstraling? Stuur dan jouw beelden 

naar Rianne van Daalen. Hoe en wat je toestuurt 

laten we graag aan jouw verbeelding over. Mail naar 

r.vandaalen@europlanit.nl. 

Inzenden kan tot 18 februari 2013.



WEEK 07 2013
Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 13 t/m dinsdag 19 januari 2013. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel 
aanwezige varianten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Voor alle producten 
in deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant, OP=OP. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voor-
raad strekt. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. C1000 B.V., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort. 
Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.c1000.nl

C1000 Grotenhuys
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag  08.00 - 20.00 uur
Vrijdag  08.00 - 21.00 uur
Zaterdag  08.00 - 20.00 uur

Slim bezig.

www.c1000.nl

C1000 Bloemkool
per stuk

1.99

Grolsch beugelfles, Grolsch pijpjes, Hertog Jan of Palm bier
krat 16 beugelflessen à 450 ml of 24 flesjes à 300 ml

12.99 - 14.49

C1000 Kies & Mix 
vleesproducten
Boomstammetjes, 
hachevlees, gekruide kip 
drumsticks en -schnitzels, 
speklappen, shoarma, 
tartaartjes en varkensfilet-
lapjes
5 bakjes à 4 stuks of 400 of 
450 gram
Alle combinaties mogelijk

11.70 - 18.95


