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Deze week:

Zilveren jubileum 
Rob Golstein

Hard gewerkt 
aan onderkomen 
Veilingcommissie

Koekeloeren op  
Het Hoge

Dion Kwint is 
keeper Gijs in 
tv-serie

De Garve 
op glad ijs

Leerlingen 
Dorpsschool 
schaatsen de 
Elfstedentocht

Dinsdag 14 februari 2012
73e jaargang no. 50

De jury lette onder meer op typo-
grafie, crossmedia, opmaak, foto- 

en taalgebruik. “Als relatief kleine 
gemeente hanteert Bronckhorst die 

een grote gemeente niet zouden 
misstaan”, oordeelde jury. Weevers 
Grafimedia is trotst dat het bedrijf 
bij kon dragen aan dit succes. 
De samenwerking tussen de ge-
meente en verschillende afdelingen 
van Weevers Grafimedia verloopt 
zeer goed.

Lees meer over de NNP-prijs 
op de gemeentepagina’s.

Gemeentepagina’s Bronckhorst in 
Top 3 van Nederland

Bronckhorst/Emmen - Een door de NNP (Nederlandse Nieuwsblad Pers) 
aangestelde vakjury vindt dat de gemeentepagina’s van de gemeente 
Bronchorst in weekblad Contact tot de beste van het land behoren. Dat 
werd donderdagmiddag 9 febr. bekendgemaakt in Dierenpark Emmen. 
In de strijd om de NNP-gemeenteprijs voor Overheidscommunicatie 
moest Bronckhorst de gemeente Zaanstad voor laten gaan en deelde 
samen met Zwolle de tweede plek. De gemeente Oost Gelre die hun ge-
meentepagina’s in de Elna en Groenlose Gids plaatsen, net als Contact 
ook uitgaven van Weevers Grafimedia, hoorde bij de beste 32 gemeenten.

Margreet Arends van de afdeling Communicatie bij de gemeente Bronckhorst nam donderdagmiddag de oorkonde en een bos bloemen 
in ontvangst. Gerwin Nijkamp deed dit namens Weevers Grafimedia.

Lekker warm aangekleed liepen de 
schoolkinderen en de juffen met 
schaatsen, stoelen en sleeën onder 
de arm naar het ijs. De één bond zijn 
noren onder en schaatste weg als de 

Sven Kramer van de toekomst. De an-
der krabbelde met vallen en opstaan 
op de dubbele ijzertjes in het rond of 
bewoog al hangend achter een stoel 
onzeker over de baan. Hoe ze zich 

ook voortbewogen op het ijs, ze had-
den allemaal volop plezier. Degenen 
die niet de schaatsen onder hadden 
vermaakten zich opperbest met slee-
en en glijden.
Na afloop van de les konden de kinde-
ren zich op school te goed doen aan 
warme chocolademelk. Het was een 
leuke gymles in de gezonde buiten-
lucht.

Gymles op de gracht rond Huize Baak

Baak – Niks gymen in de zaal. Met zo’n prachtig winterweer moet 
je wel het ijs op. En dat deden de leerlingen van de basisschool in 
Baak dan ook afgelopen week. Gymles in de vorm van schaatsen op de 
gracht rond  Huize Baak. Hoe idyllisch wil je het hebben?

Baakse schoolkinderen hebben dikke ijspret op de gracht rond Huize Baak.

Hij zal die avond in zaal Bakker ver-
tellen over de omvang en de status 
van de Zutphense palts. Aanvang 
20.00 uur.

Oud 
Vorden
Vorden - De vereniging Oud Vor-
den krijgt dinsdag 21 februari 
bezoek van de stadsarcheoloog 
Michel Groothedde.

Op deze dag kan bijvoorbeeld een
shawl, sloffen of een tas gemaakt 
worden. Voor verdere info kunt u kij-
ken op www.wolvilten.nl

Workshop 
Wolvilten
Vorden -  Zaterdag 18 februari, is
er een workshop wolvilten in ate-
lier de Overkamp, Veldwijkerweg
1 te Vorden.

Vorden - Zondagmiddag 19 februari 
a.s. verzorgt het Wereld Natuur Fonds 
weer een van haar bekende natuur-
wandelingen. Ditmaal zullen we het 
Groot en Klein Starink aan een nader 
onderzoek onderwerpen. Dit fraaie 
gebied is gelegen langs de spoorbaan 
van Zutphen naar Winterswijk.
Het gebied is onderdeel van het uit-
gestrekte landgoed Hackfort in Vor-
den, maar vormt eigenlijk een deel 
apart. Het sluit nl. niet aan aan het 
grote landgoed. Groot en Klein Sta-
rink staat bekend vanwege het feit 
dat de voorouders van de bekende 
Achterhoekse dichter  A C W Staring 
van dit goed afkomstig zijn. Voor de 
natuurliefhebber staat het gebied be-
kend om zijn grote verscheidenheid 
aan varens; hier komen 8 verschil-
lende soorten voor en dat is voor zo’n 
gebied veel.
Enerzijds vinden op het Starink een 
specifiek Achterhoeks, kleinschalig 
landschap, anderzijds staat hier ook 

een vrij groot, niet aangeplant naald-
bos. Daar staan de grove dennen waar
hun zaden ontkiemd zijn. Logisch
dus dat de afwisseling gezorgd heeft
voor een bonte afwisseling aan plan-
ten en dieren, met name aan vogels.
Dankzij de rust broeden hier vrij veel
roofvogels. Uiteraard zal onze ervaren
natuurgids veel vertellen, zowel over
de historie van het gebied als over het
natuurgebeuren ter plaatse.  Wie be-
langstellend is en er wat meer over 
wil weten, of misschien maar gewoon
gezellig met een groepje wil meelo-
pen is van harte welkom. Start is om
14.00 uur bij de Witte Smid, aan de
weg van Warnsveld naar Lochem, iets
ten oosten van de spoorwegovergang
Zutphen-Winterswijk.

Aan de deelnemers wordt een beschei-
den bijdrage gevraagd ten behoeve
van natuur- en landschapsbescher-
ming. Voor nadere info: 0575 – 43 11
98 (na 18.00 uur).

Natuurwandeling over het 
Groot en Klein Starink

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2
bos tulpen

 5.00



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  7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 

 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden,  4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 

 4,17 (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.

Stichting Veilingcommissie
Vorden, wil graag weer uw
goed verkoopbare meubels
en huishoudelijke artikelen
ophalen na telefonisch af-
spraak: 06-44629049.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 20 februari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

1,00 PIEK ACTIES
Gekookte bietjes  500 gram 1,00
Giezer Wildeman stoofperen 1 kg 1,00
Broccoli  500 gram 1,00
Bij aankoop van 10 kg Bildtstar
3,99 de 2e zak van 10 kg voor 1,00
Onze winnende erwtensoep uit jaar 2009 of 
bruine bonensoep keuze uit 2 bekers 
met een GRATIS rookworst

voor 4 à 5 personen 9,98

te Koop: grote en kleine 
balen hooi en stro. Ook 
balen hooi in plastic. Knufi ng 
06-20141414 Harreveld

Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 februari 10.00 uur ds. J. Kool.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 februari 10.00 uur ds. M. de Goei-Jansma, Amers-
foort.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 19 februari 10.00 uur, ds. Deddie v. Alphen, Warns-
veld.

R.K. kerk Vorden
Zondag 19 februari 9.30 uur Woord- en communieviering, v. 
Kranenburg, m.m.v. Vokate. Woensdag 22 februari 19.00 uur 
Aswoensdag, Woordviering, A. Brouwer & J. Oudsen, m.m.v. 
Dameskoor.
 
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 18 februari geen viering.
Zondag 19 februari 9.30 uur Eucharistieviering, Hogenelst, 
m.m.v. Koorleden.

Tandarts
18-19 februari M. Hermans, Vorden, (0575) 55 22 53.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordappa-
raat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achter-
hoek 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 
gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de 
huis artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ 
bij     u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij 
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op 
de huis artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het       
Entreegebouw 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 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op 
de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit 
(ICU): Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. 
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
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 bel-
len naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 
(0575) 75 02 50. 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 - Eer-
beek.
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
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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-, reumati-
sche- en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook am-
bulant.

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 bereik-
baar.

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 
Steenderen. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 
of (0800) 02 30 550. 
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 omstre-
ken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdie-
ren. 

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
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 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 Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsge-
richte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, 
tel. (0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 32 
zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huis-
arts is niet noodzakelijk.

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Rege-
linkstraat te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Dagmenu’s 15 t/m 21 februari
Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 15 februari  
Runderbouillon met tuinkruiden / Rollade met jus, gebakken 
aardappelen en groente.

Donderdag 16 februari  
½ haantje met appelmoes, friet en rauwkost / 
Griesmeelpudding met bessensaus.

Vrijdag 17 februari  
Courgettesoep / Weense vis met ravigottesaus, gebakken 
aardappelen en groente.

Zaterdag  18 februari (alleen afhalen/bezorgen)  
Spareribs met zigeunersaus, friet en rauwkost / IJs met 
slagroom.

Maandag 20 februari  
Mosterdsoep / Spies de Rotonde met kruidenboter, gebakken 
aardappelen en groente.

Dinsdag 21 februari 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkost / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

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

Te huur in Wichmond:
Geheel zelfstandig en ge-
stoffeerde woonruimte met 
berging en eigen huisnum-
mer,- entree,-parkeerplaats. 
Voorzieningen: Keukenblok/
wasmachine/koelkast/wc/
douche/TV/telefoonaan-
sluiting. Geschikt voor 1 
persoon liefst zonder huis-
dieren. Huurprijs € 500,=/
maand all in. Tel. 0575 - 44 
17 48.

Vlaai van de week

Perencaramelvlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

 4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag
3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Roombroodje per stuk € 1,00
 Dubbele chocoladecake€ 2,25

Aanbiedingen geldig van vr. 7 t/m za. 18 febr.

Te huur aangeboden: 
Woonhuis 1e verdieping, 
3 slaapkamers, woonka-
mer, eetkeuken, badkamer, 
balkon. Recent verbouwd. 
Locatie: Spoorstraat Ruurlo. 
Huurprijs € 850 p.mnd. 
Inl. 0655331025.

Kranenburgs Carnaval: 
17 feb.   playbackshow, 18 
feb. onthulling nieuwe prins 
en 19 feb. kindermiddag 
“gratis”voor kinderen en in 
de tent  de Daltons, en de 
Vordense Soppers.

Kranenburgs Carnaval: 17, 
18 en 19 februari,  terrein SV 
Ratti.

Piepschuim met muzikaal 
cabaret in Kulturhus Ruurlo 
op 25 februari om 20.15 uur. 
Kaarten à € 17.50 via 
www.kunstkringruurlo.nl

Kringloopbedrijf De 
Boedelhof, Enkweg 17b, 
7251 EV Vorden. Di t/m vrij 
10.00-17.00 zat. 9.00 t/m 
16.00 T. 0575-555456 
www.deboedelhof.nl
Binnen een straal van onge-
veer 10 km halen we in over-
leg graag uw spullen op.

Gevraagd: huishoudelijk 
hulp voor twee ochtenden 
per week in buitengebied 
van Vorden. Tel. 0575-
554070 na 18.00 uur.



Contactjes
vervolg
12 weekse voorberei-

dings cursus voor de 
Mariekenloop( 0p 20-mei-
2012) .voor zowel begin-
ners als gevorderden Bij 
jou in de buurt, Je ontvangt 
een uitgebreid deelnemers 
pakket, Plus speciale ont-
vangst bij de Mariekenloop. 
Nieuwsgierig???? Kijk op 
de Website en schrijf je in!!!! 
Ik ben er klaar voor! www.
runtothestart.nl/marieken-
loop. Natuurlijk bij Runners 
Vorden. In samenwerking 
met de atletiek unie. Alle 
trainingen zijn op woens-
dag avond en beginnen  om 
19:30uur

Persoonlijke
coach helpt u

met afslanken.

Gratis proefperiode

SMS gpp of
bel 06-55 166 420

32 openhartige korte 
verhalen van Vordenaar 
Harry van Rijn over 
hoe senioren leven in 
deze verwarrende tijd. 
Elke week te volgen 
via de website plus66 
column. Of lees ze 
alle 32 in Plus66. Deze 
pocket is te bestellen 
bij Boekhandel Loga 

of via de website.
Prijs € 12.--.

’n verrassend 
geschenk voor
een senior die
alles al heeft.

KRUIDKOEK

KLEIN VOOR 2.95

WITTE
BROODJES

MET ZAAD

6 VOOR      1.99

MEERGRANEN 
SPELTBROOD

 VOOR

3.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 14 t/m zaterdag 18 februari

BANAAN 
KWARK 
VLAAI

 KLEIN 7.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669
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KEURSLAGERKOOPJE

Kogelbiefstukken

3 stuks 695

SPECIAL

Crunchy rosbief

100 gram 210

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden entrecote

gratis 100 gram selleriesalade

MAALTIJDIDEE

Macaroni

500 gram 329

TIP VAN UW KEURSLAGER

Hamlappen

400 gram 395
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Over smaak valt te twisten. 
Maar met een lekker mals 
biefstukje doet u iederéén een 
plezier. Daarom deze week  
3 kogelbiefstukken voor  
€ 6,95. Dat scheelt mooi weer 
in de portemonnee! Binnen 
enkele minuten bakt u deze 

kogelbiefstukken heerlijk rosé. 
Tip: serveer ze met gebakken champignons 
en/of een peperroomsaus. Succes verzekerd!

Gezocht voor 3 dagen 
in de week ma/wo/vr een 
ervaren(vrl)hulp in de huis-
houding op een landgoed 
in de omgeving van Vorden/
Ruurlo. Er is reeds hulp aan-
wezig. De werkzaamheden 
bestaan uit het schoonma-
ken en -houden van het 
landhuis plus bijhuis, verzor-
gen van de was incl.strijken 
en verder alle huishoude-
lijke werkzaamheden in de 
ruimste zin van het woord. 
Leeftijd 30-50. Reacties 
per telefoon dagelijks tus-
sen 17.00 en 19.00 op nr. 
0575556440 of per email 
mooodekort@gmail.com

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

Aloe Vera en haar producten!
Meldt je nu aan voor mijn 

WORKSHOP

Anny Cactus, tel. 0573-451817
E-mail: annycactus@cactusoase.nl

www.annycactus.nl

De overweldigende belangstelling en deelneming 
welke u ons heeft betoond na het overlijden van 

 hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost welke ons dit heeft gegeven. 
Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te schrijven, 

betuigen wij hiermee onze oprechte dank.

Sini Haaring- Lenselink Janny Haaring- Fokkink
kinderen en kleinkinderen  kinderen

Hengelo Gld., februari 2012

Uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
moeder en oma

Derkje Jolink-Bretveld

hebben ons goed gedaan. Wij danken u hiervoor 
hartelijk.

Henk Jolink
Kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld., februari 2012

“BEN IK IN BEELD”??

Voor foto’s 
ijsbaan Vorden

KIJK OP:

www.robschmitzfotografie.nl

Zondag 26 februari 2012 
winterwandeling vanaf de 
Lindesche Molen. 7, 12 of 
20 km. Start tussen 11.00-
13.30 uur. 20 km start tus-
sen 11.00-12.00. Kosten € 
3,50 p.p. info: 0575-556314 /
www.delindeschemolen.nl

Atelier KUNSTzin work-
shop tek.m.pastelkrijt zo. 26 
feb v. 13-16u 0575 452585 
www.atelierkunstzin.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Gesprekspraktijk

Van ziel tot ziel
in Vorden

www.intuitievepraktijk.nl

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Gastouder
aangeboden
in Vorden.

32-jarige gastouder
heeft weer plaatsen vrij.

Bel gerust voor
informatie en eventuele 

kennismaking.
Alle dagen beschikbaar. 

Tel. 06-13386085

Wilt u FRANS leren? 
Of uw niveau verhogen? 
06-50293928, emailadres: 
erietman@lijbrandt.nl

Rijschool-AVV   Daar rij je beter mee!

 ACTIES:
Arnold van Veenhuizen  1e rijles gratis
Kerkstraat 6, 7261 GG Ruurlo  Geef een rijles cadeau
www.rijschool-avv.nl  Breng je een nieuwe leerling bij ons aan en je lest
tel. 0619033314  al bij ons, dan krijg je 50% korting op je eerst
mail: arnold@rijschool-avv.nl  volgende les (voor de voorwaarden zie de website)

         Rijschool-AVV

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

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



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 7 van 13 t/m 18 
februari 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

OPENINGSTIJDEN



De eerste edities werden georgani-
seerd onder auspiciën van VVV Vor-
den, met de start bij Hotel Bakker. 
Later heeft Hanzesport de organisa-
tie overgenomen en is de loop uitge-
groeid tot een evenement met meer 
dan regionale bekendheid. De laatste 
vijf jaar zat de groei er flink in en ook 
dit jaar worden weer  meer dan dui-
zend deelnemers verwacht. Vooral 
de 30 kilometer geldt als een ultieme 
voorbereiding voor de marathon van 
Rotterdam. De drie afstanden, 10, 
21,1 en 30 kilometer, voeren de lo-
pers over een snel parcours met wei-
nig hoogteverschil door de bosrijke 
omgeving rond de acht kastelen in de 
buurt van Vorden. 
Vanwege het grote aantal deelnemers 
zijn twee zalen van sporthal ’t Jebbink 
in gebruik. Daar presenteert zich ook 
het Roparunteam Veluwezoom. Met 
de verkoop van zelfgemaakte jams, 
pastasauzen en andere producten 
wordt al het nodige voorwerk ver-
richt voor de loop van Parijs naar 
Rotterdam. Alles ten bate van de pal-
liatieve zorg voor kankerpatiënten. 

Bovendien kan bij inschrijving een 
euro worden gedoneerd voor Unicef. 
De jubileumloop wordt muzikaal op-
geluisterd door de malletband van
SDG uit Harfsen.  

Alle afstanden gaan over één ronde
en de tijdregistratie vindt weer elek-
tronisch plaats met behulp van de
ChampionChip. Start en finish zijn bij
Sporthal Het Jebbink en de starttijd is
voor alle afstanden 12.15 uur. De in-
schrijving is vanaf 10 uur mogelijk in
de sporthal, waar ook kleedruimten
en douches aanwezig zijn. Voorin-
schrijving is tot uiterlijk 19 februari
mogelijk via www.inschrijven.nl
Voor de huur van de ChampionChip,
waarvoor via een machtiging een borg
van 26,50 euro moet worden betaald,
wordt 1,50 euro extra in rekening ge-
bracht. Op alle afstanden kunnen, zo-
wel bij de dames als de heren, door de
drie snelste deelnemers geldprijzen 
worden gewonnen. De prijsuitreiking
vindt plaats in de sporthal. Om 13.45
voor de 10 kilometer en voor de ove-
rige afstanden om 15.15 uur. Boven-
dien ontvangt iedere deelnemer bij de
finish de originele kaart van de acht-
kastelen fietsroute, met toeristische
informatie als herinnering. Nadere
informatie Jan Rood (0570-541809) of
www.hanzesport.nl

ATAG Achtkastelenloop 
Vorden genomineerd als 
‘leukste van het land’
Vorden - De ATAG Achtkastelen-
loop is genomineerd als ‘leukste 
loop van het land’. Zondag 4 maart 
wordt het evenement voor de 25ste 
keer gehouden in Vorden.

Wie heeft dit allemaal verzonnen. Ik 
kan mij niet voorstellen dat die lui uit 
Vorden komen!!! Maar ze zullen er, 
denk ik, flink aan verdienen en dan 
nog dat stiekeme, achter onze rug 
om, door te drammen om dit te doen. 
En wat denken jullie wat dit allemaal 
gaat kosten, allemaal onze belasting-
centen, laat de gemeente Bronckhorst 
eerst eens kijken hoe verenigingen nu 
rond moeten komen, de scholen die 
moeten bezuinigen, de kinderopvang 
betaalbaar blijft, dat geen families in 
Bronckhorst onder de armoedegrens 
moeten leven, de gezondheidszorg 
(speciaalv oor ouderen) naar gekeken 
wordt. Enz. enz. enz.

Ik ben in augustus 2007 vanuit Rot-
terdam naar Vorden verhuisd. Het is 
hier rustig en heerlijk wonen, maar 
vooral om buiten te lopen of op een 
bankje onder de bomen te zitten.
Van ieder jaargetijde maak ik digitale 

foto’s in en rondom het centrum van
de mooie bomen en alles wat bloeit
in de natuur. Als dit dus allemaal ge-
kapt en gesnoeid wordt, gaat het op
een stad lijken, dit zal toch niet de
bedoeling zijn???

Hoe kan ik dit verkopen aan mijn
familie en vrienden die, als ze naar
mij toekomen en een rondje dorp lo-
pen en ze er van genieten van al het
moois wat Vorden te bieden heeft,
nu ineens veranderd wordt in een
bomenkaalslag (met de tijd meegaan
noemen ze het). Vorden is het mooi-
ste dorp van de Achterhoek en dat 
moet zo blijven, daar moet je heel
speciaal mee omgaan.

mevr. M. de Zwarte-Kelder,
Willem Alexanderlaan 29

7251 AW  Vorden.
Tel. (0575) 555 772

Afschuwelijk. Vorden is straks een stad
Alle bomen weg

Vlak bij kasteel Hackfort , verscholen 
in ons beroemde coulissenlandschap 
lag een perfecte ijsbaan. Een weiland, 
slechts bereikbaar via een boerenerf , 
onzichtbaar vanaf de openbare weg, 
was ondergelopen zoals zoveel ande-
re weilanden, en bevroren. Ongerept 
ijs, bedekt onder een laagje sneeuw 
wachtte op ontdekking.
De familie Pardijs heeft het boerenbe-
drijf aan de Beckenstraat zo’n kleine 

tien jaar geleden voortgezet toen de 
ouders de boerderij verlieten en in 
Wichmond gingen wonen.

Tja, als je een zoontje hebt op basis-
school De Garve, dan kan de ijsvloer 
niet lang geheim blijven.
De familie Pardijs heeft de ijsbaan 
graag beschikbaar gesteld voor alle 
kinderen van de school.
In Wichmond/Vierakker bloeit vaak 

particulier initiatief, zo ook nu weer.
Een razendsnelle actie van enkele 
ouders en familie Pardijs mondde 
woensdagmiddag 8 februari uit in een 
school schaatsfestijn, met wedstrij-
den, met koek en zopie en nog veel 
meer dan dat, en een prijzenregen. 
Opa en oma Pardijs waren natuurlijk 
ook van de partij om hun kleinzoon 
aan te moedigen. Organiserende ou-
ders, helpers, leerkrachten, baanve-
gers en catering, bezorgden jong en 
oud een perfecte middag.
Waarin een klein dorp groot kan 
zijn.

De Garve op glad ijs

Vierakker-Wichmond - Er zijn op aarde niet veel onontdekte plekjes 
meer te vinden. Kort geleden was het toch zover en wel op de grens 
van Vierakker-Wichmond.

Rob: ‘Ik woonde destijds net samen 
met mijn huidige vrouw Wilma en 
was blij dat ik bij Henk aan de slag 
kon. In het begin hield ik mij o.a. 
bezig met het knippen van rails, die 
in meterkasten gebruikt worden. En 
daarnaast gedurende zes jaar met al-
lerlei andere productiewerkzaamhe-
den. Ook heb ik mij bezig gehouden 
met het inpakken van goederen. Ver-
volgens werd ik belast met het inboe-
ken van materialen en het verzenden 
van goederen. Dat laatste gebeurde 
veelal door Van Gend & Loos. Boven 

de 100 kilo ging alles op pallets met 
vrachtvervoer naar de klanten in Ne-
derland, maar ook naar Suriname 
en Aruba. Magazijn werkzaamheden 
doe ik nog steeds. Ook breng ik zelf 
materialen naar de Delta en de gevan-
genis in Zutphen. Wanneer ze daar 
ingepakt zijn, haal ik ze weer op.

Sinds een half jaar worden de produc-
ten dan vanuit Vorden naar Zwolle 
vervoerd, naar Hemmink B.V. inmid-
dels dus de eigenaar van het bedrijf 
in Vorden. Ik heb het in al die jaren 

bij Jansen uitstekend naar mijn zin 
gehad. Eerst bij Henk en daarna bij 
zijn zonen Dennis en Sander. Ik kon 
met iedereen goed overweg. Na de 
overname door Hemmink B.V. zijn 
Dennis en Sander uit het bedrijf ge-
stapt. Wat zij nu doen weet ik niet. 
Thans werken we in Vorden nog met 
vijf man: drie man in de productie, 
één op kantoor en ik zelf in het maga-
zijn’, zo zegt ‘zilveren‘ Rob die zich in 
zijn vrije tijd geen moment verveelt. 
Zaalvoetbal bij Sociï en ‘vlaggenist‘ 
bij het eerste elftal. Bij het darten 
werd hij onlangs nog kampioen van 
Wichmond. 

En zoals het bij de familie Golstein als 
het ware met de paplepel is ingego-
ten, ook Rob Golstein is ‘gek‘ van vis-
sen. Hij is lid van drie visverenigingen 
(Vorden, Hengelo en Zutphen).

Zilveren jubileum Rob Golstein

Vorden - Rob Golstein heeft vorige week zijn zilveren jubileum gevierd 
bij Hemmink B.V., tot voor kort Jansen Metaalwaren Vorden geheten. 
(Overigens is deze naam na de overname intact gebleven, red). ) Direct 
nadat Rob 25 jaar geleden bij slachterij Jansen in Apeldoorn ontslag 
had genomen, kwam hij in gesprek met Henk Jansen, directeur van 
het familiebedrijf Jansen Metaalwaren Vorden. Hij stelde Rob voor om 
bij hem te komen werken.





Fotonenboer, het concept waarbij het 
agrarisch bedrijf met behulp van een 
Vanadium Redox Batterij energie uit 
zonnecellen op kan slaan en op een 

later moment kan gebruiken. Het 
melkveebedrijf Borgman-Roeterdink 
wordt zo zelfvoorzienend voor elek-
triciteit en kan het overschot aan het 
net verkopen. Fotonenboer is bedacht 
door Courage en Innovatie Netwerk 
en met financiële steun van de Pro-
vincie Gelderland ontwikkeld. De 
kern van het concept is energieopslag 
met behulp van een Vanadium Redox 
Batterij. 
Het opslaan van energie uit zonne-

cellen om deze op een zelf te kiezen 
tijdstip in te zetten of te vermarkten 
is uniek in Nederland. Deze batterij 
met de grootte van een kleine zeecon-
tainer slaat de energie op van zonne-
panelen met een totaal vermogen van 
50kWp. Een ieder die belangstelling 
heeft voor deze excursie kan zich 
per email, info@ondeholt.nl of op 
die avond nog aanmelden als lid en 
is van harte welkom. De excursie/bij-
eenkomst begint om 20.00 uur.

Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt
Excursie naar Fotonenboer familie 
Borgman
Vierakker - Agrarische Natuur-
vereniging ’t Onderholt orga-
niseert 22 februari een excursie 
voor haar leden bij Jan Borgman 
en Erna Roeterdink in Vierakker. 
Jan Borgman is bestuurslid van ’t 
Onderholt en Fotonenboer.

*

*

*



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

Ook dit jaar gaat de opbrengst van de 
Tristan Hoffman Challenge naar de 
Stichting Kanjers voor Kanjers. Der-
halve is de primaire doelstelling van 
de organisatie en de deelnemers het 
inzamelen van zoveel mogelijk geld 
voor deze stichting, die zich zoals be-
kend inzet voor het welzijn van het 
kind en dat met name wat de sportie-
ve kant betreft. “Gezond leven, meer 
sporten en misschien wel een paar ki-
lootjes afvallen, is heden ten dage aan 
de orde van de dag. Deelnemen aan 
de Challenge helpt je daarmee een 
goed eind op weg. Bovendien is deel-
nemen extra de moeite waard, omdat 
je daarmee ook nog iets extra’s kunt 
betekenen voor de medemens”, aldus 
Grollenaar Tristan Hoffman. 

Mariëtte Harbers, Kanjers voor Kan-
jers bestuurslid en medeorganisator 
van de Tristan Hoffman Challenge, is 
erg enthousiast over de aanmeldin-
gen tot op heden. “Naar aanleiding 
van het succes van vorig jaar hebben 
wij het maximale deelnemersaantal 
verhoogd naar 150. Door het stellen 
van een deelnemersgrens wil de orga-
nisatie de goede en intieme sfeer van 
de Challenge bewaken. Gegadigden 

moeten wel snel zijn. De teller staat 
inmiddels al op 115 deelnemers.”

COL DU GALIBIER
Vrijdag 22 juni van dit jaar breekt 
het moment van de waarheid aan: De 
derde editie van deze sportieve uitda-
ging. Dit jaar is de Col du Galibier 
het toneel van de Tristan Hoffman 
Challenge. De deelnemers zijn al be-
gonnen met de voorbereidingen om 
deze indrukwekkende bergpas in de 
Franse Alpen, bekend van de Tour de 
France, te bedwingen. “Wandelend, 
hardlopend of fietsend. En het mooie 
is dat ook ongetrainde mensen de ge-
legenheid krijgen om mee te doen’’, 
vertelt Tristan Hoffman. 
In de aanloop naar dit evenement 
komen de deelnemers meerdere ma-
len bij elkaar. Ze krijgen dan allerlei 
praktische informatie over onder 
meer het materiaal en de voeding. 
Maar ook zijn er begeleiders beschik-
baar die hen helpen bij de sportieve 
opbouw. En dit met name door mid-
del van trainingsschema’s. Daarnaast 
worden er gezamenlijke trainingen 
georganiseerd.
Zie voor meer informatie:
www.tristanhoffmanchallenge.nl

“Zaterdag 14 januari jl. stond de eer-
ste gezamenlijke hardlooptraining op 
het programma en zondag 4 maart 
a.s. starten wij met de eerste geza-
menlijke fietstraining’’, aldus Mari-
ette Harbers, die nog even laat weten 
dat op 21 juni 2011 de Col de la Bo-
nette in Frankrijk werd bedwongen 
door 5 wandelaars, 14 hardlopers en 
69 fietsers. 
Samen zorgden deze deelnemers voor 
een geldopbrengst van maar liefst € 
61.038.04. De Franse Stichting Regard 
Un Enfant ontving € 1.000,00 en het 
daarna resterende bedrag is bestemd 
voor de Achterhoekse Stichting Kan-
jers voor Kanjers.
“Hiermee leveren wij een bijdrage 
aan een innovatief speelplein in de 
Achterhoek’’, vertelt Vera Hoffman, 
voorzitter van Kanjers voor Kanjers. 
“In het dorp Lievelde, kleine kern van 
de gemeente Oost Gelre, doet zich na-
melijk een unieke kans voor om een 
stuk terrein van een reguliere basis-
school te verbinden met een dagcen-
trum voor kinderen met beperkin-
gen. Er wordt daar een gezamenlijk 
speel- en ontmoetingsplein met een 
prikkelende inrichting en uitdaging 
voor elk kind gerealiseerd”.

Dit jaar gaat de opbrengst van de 
Challenge derhalve opnieuw naar 
Kanjers voor Kanjers. Hiermee zul-
len vervolgens weer diverse projecten 
worden ondersteund. Wel te verstaan 
projecten die helemaal passen bin-
nen de doelstelling van Kanjers voor 
Kanjers: ‘Kinderen in de Achterhoek 
voor wie het niet vanzelfsprekend is, 
de mogelijkheid bieden om te spor-
ten en te spelen.’

Streefgetal voor aantal deelnemers is 150

Tristan Hoffman Challenge 2012: 
Een spektakelstuk!

Oost Gelre - Dit jaar, om precies te zijn op vrijdag 22 juni 2012, staat 
de derde editie van de Tristan Hoffman Challenge op het program-
ma. En dat dit evenement met nog maar liefst vijf maanden te gaan 
andermaal een groot spektakelstuk wordt, blijkt wel uit het aantal 
deelnemers dat zich tot op heden heeft ingeschreven: 115. En met dit 
aantal is de groep sportievelingen, die in 2011 de Col de la Bonette 
in Frankrijk bedwong, in kwantiteit reeds voorbij gestevend. Op de 
vierde vrijdag in de maand juni worden sportieve belangstellenden 
en dat ongeacht de leeftijd in de gelegenheid gesteld om op één van 
de drie mogelijkheden een bergpas ergens in Europa te bedwingen: 
fietsen, hardlopen of wandelen.

De deelnemers aan de Tristan Hoffman Challenge 2011.

Ook dit tweede theaterprogramma 
van de succesvolle muzikale caba-
retgroep Piepschuim staat bol van 
wonderlijke gedachtekronkels, ge-
raffineerde muziek en aanstekelijk 
enthousiasme. Piepschuim zet het 
puibliek graag op het verkeerde been. 
Het is een band met duistere verhalen 
die verteerbaar worden door hun mu-
ziek. Het plezier van de cabaretgroep 

werkt aanstekelijk. Cor Burger is de
zanger, maar gitarist Jacco Weste-
neng en saxofonist Robbert Koekoek
zijn minstens zo aanwezig. Zij zorgen
voor een superstrakke voorstelling.
Men kan rekenen op een even hila-
rische als prikkelende avond. Wie
alvast in de stemming wil komen,
vindt voldoende inspiratie op www.
piepschuim.com
De voorstelling op zaterdag 25 febru-
ari in ‘t Kulturhus begint om 20.15 
uur. Kaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar via de website www.
kunstkringruurlo.nl, bij Alex Schoen-
mode, Groot Jebbink Bloemen en
Masman Haarmode in Ruurlo en op
25 februari vanaf 19.30 uur aan de 
kassa in ‘t Kulturhus. 
Meer informatie is te vinden op de 
website www.kunstkringruurlo.nl

‘In veel te strakke broeken’
Piepschuim met theaterprogramma
Ruurlo - Theatergroep Piepschuim 
komt zaterdag 25 februari op uit-
nodiging van de KunstKring naar 
Ruurlo met zijn tweede avond-
vullende programma ‘In veel te 
strakke broeken’. Piepschuim in 
de paskamer: de broeken worden 
gepast. De broek wordt immers 
nooit zo strak gedragen als hij 
wordt gepast.

Wat is: A. Taarnen (uutspr.: taann).

 B. Schettergat, schetterkonte.

 C. Onmaote.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

SLG wil samen met bewoners het 
landschap in Gelderland mooier ma-
ken en dat begint met een aantrek-
kelijk erf. SLG biedt bewoners uit Gel-
derland een voordelig erfbezoek met 
inrichtingsplan aan. Een adviseur 
geeft u advies over de aanleg van erf-, 
en landschappelijke beplanting zoals 
hagen, boerenboomgaarden, houtsin-
gels en vogelbosjes. Ook krijgt u tips 
hoe u uw erf aantrekkelijk maakt 
voor diverse dieren, zoals de steenuil. 
Geeft u zich voor 17 februari op dan 
krijgt u een fikse korting op de kos-
ten van een inspirerend en informe-
rend erfbezoek inclusief het uitvoe-
ringsgerichte inrichtingsplan. 
Heeft u interesse in een snel en voor-
delig erfbezoek? Dan kunt u zich tot 
17 februari a.s. opgeven bij Saskia Be-
mer via s.bemer@landschapsbeheer-
gelderland.nl of 026-3537444. 
Meer informatie over deze actie op 
www.landschapsbeheergelderland.nl

ERFBEZOEK MET PLAN
Bij een erfbezoek, komt een adviseur 
van SLG bij u op bezoek, maakt een 
rondgang over uw erf en terrein en 
geeft maatwerkadvies over de mo-
gelijkheden van een verantwoorde 
inrichting. Hierbij houdt de adviseur 
rekening met het omliggende land-
schap, de cultuurhistorie en natuur-
lijk met uw eigen wensen. 

Daarna maakt de adviseur aan de 
keukentafel op de laptop meteen een 
ontwerpkaart met beplantingsplan. 
Ook de aanschaf van het inheemse 
plantmateriaal kunt u door SLG la-
ten regelen. Deze kunt u dan op de 
Gelderse uitdeeldag 17 maart a.s. op-
halen op ons kantoor in Rozendaal. 
Als u wilt, noteren wij uw beplanting 
meteen op een bestellijst. 

UITDEELDAG 17 MAART
Als alle deelnemers door ons zijn be-

zocht, bestellen wij voor u het plant-
materiaal bij één kweker. Doordat wij 
dit grootschalig inkopen krijgen wij 
een flinke korting die wij op het plant-
materiaal aan u doorberekenen. 

Op zaterdag 17 maart kunt u dan al 
uw eigen plantmateriaal komen op-
halen bij ons op kantoor in Rozendaal 
en vervolgens met de benodigde in-
formatie zelf de aanplant regelen. 

Stichting Landschapsbeheer Gelder-
land zet zich al 25 jaar in voor het 
behoud en herstel van het landschap 
in het buitengebied. In de loop der 
jaren zijn veel landschapselementen 
verdwenen, doordat deze landschap-
selementen niet meer de functie van 
vroeger vervullen. Hoogstamboom-
gaarden voor de productie en heggen 
als veekering zijn niet meer nodig. 
Toch is het belangrijk deze elemen-
ten in het landschap te behouden. 
Niet alleen voor het landschapsbeeld, 
maar ook als nestgelegenheid voor de 
vogels of als schuilplaats voor zoog-
dieren. Kijk voor meer informatie op 
www.landschapsbeheergelderland.nl

Deelnemers gezocht

Maak uw Erf Goed in Gelderland!
Regio - Wilt u een cultuurhistorisch erf met streekeigen beplanting 
en nog in maart aanplanten? Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) start de snelle en voordelige beplantingsactie Maak uw Erf Goed 
in Gelderland.

Wie draag jij een warm hart toe? 
Wanneer jouw vriend of vriendin of 
iemand anders die jij een warm hart 
toedraagt lid wordt in de week van 

14 februari, ontvangen jullie beiden 
drie maanden 50% korting op het 
lidmaatschap. 

Voor meer informatie over het ge-
zondheidscentrum of sportcentrum 
AeroFitt kunt u contact op nemen 
via tel. 0575-465001 of mailen naar 
info@aerofitt.nl

Wie krijgt jouw hart?
Hengelo - Gezondheidscentrum 
en sportcentrum AeroFitt in 
Hengelo hebben een leuke actie 
in verband met Valentijnsdag.

HARTVEILIG WONEN
Hartveilig wonen is een netwerk van 
goed opgeleide mensen die kunnen 
reanimeren en defibrilleren. Bij een 
dergelijke melding wordt door de 
meldkamercentralist eerst de ambu-
lance opgeroepen. Luttele seconden 

na een reanimatiemelding wordt au-
tomatisch het ‘Hartveilig wonen-net-
werk’ ingeschakeld via sms of app.
De mensen die aangesloten zijn bij 
het netwerk en die zich het dichtst 
bij de patiënt bevinden, worden op-
geroepen om te gaan reanimeren 
totdat het ambulancepersoneel dit
overneemt. Sinds 30 januari maakt
de politie Noord- en Oost-Gelderland
ook deel uit van dit netwerk.

SNELLE HULP
Jaarlijks krijgen zo’n 15.000 mensen
in ons land een acute hartstilstand.
De overlevingskans stijgt wanneer er
binnen zes minuten de juiste hulp 
wordt gegeven. De ambulance kan
niet altijd binnen dit tijdsbestek aan-
wezig zijn. Door het inzetten van het
Hartveilig wonen netwerk kan het 
aantal sterfgevallen door acute hart-
stilstand worden verminderd.

Politieagenten sneller ingeschakeld 
bij reanimatiemeldingen
Regio - Agenten in noodhulpvoer-
tuigen van de politie in Noord- en 
Oost-Gelderland worden vanaf 30 
januari automatisch, via een app 
op een smartphone, ingeschakeld 
bij meldingen van reanimatie. 
Deze noodhulpvoertuigen zijn 
standaard voorzien van een AED. 
Doordat politieagenten soms 
sneller bij een patiënt kunnen 
zijn dan de ambulance, kunnen 
extra levens worden gered. De 
politie werkt bij deze reanimatie-
meldingen samen met Hartveilig 
wonen.

Op maandag 20 februari zal Mw. drs. 
G. Heijnen-Zemmelink uit Aalten 
meewerken aan het programma. De 
heer H.G. Dijkman uit Vorden zal op 
maandag 27 februari een overden-
king houden. In de uitzending van 
maandag 05 maart gaat Annie Albe-
rink in gesprek met drs. J.C. Everts 
uit Zwolle, sinds oktober 2011 diaken 
in de parochie de HH. Twaalf Apos-

telen. Het programma ‘De Muzikale
Ontmoeting’ 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 - In het interkerkelijke 
programma “De Muzikale Ont-
moeting “ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.



RUN TO THE START 
MARIKENLOOP
Run to The Start is een nieuw hard-
loopprogramma van de Atletieku-
nie. De cursus voor de Marikenloop 
bestaat uit 12 wekelijkse trainingen 
waarin beginnende en gevorderde lo-
pers naar het evenement toe trainen. 
Ook in Vorden gaat Runners Vorden 
van start met de cursus. De  training 
start op woensdagavond 29 februari 
en begint om 19.30 uur. Verzamel-
locatie is bij sporthal ’t Jebbink in 
Vorden. .  

Beginnende lopers trainen naar het 
uitlopen van de vijf kilometer. Je gaat 
verantwoord en gezond de finish ha-
len. De (half) gevorderde loopsters 
worden uitgedaagd om hun persoon-
lijke doelstellingen op de vijf of tien 
kilometer te realiseren. Dat kan uitlo-
pen zijn, maar ook het verbreken van 
je persoonlijke record. 

Je traint onder begeleiding van erva-
ren en deskundige trainers voor de 
vijf of tien kilometer. De les bestaat 
uit een stukje theorie en minimaal 
een uur praktijk. De trainers behan-
delen per training een belangrijk on-
derwerp, zoals warming-up, blessure-
preventie, voedingstips en looptech-
niek. Na afloop krijg je een schema 
mee voor je huiswerktraining(en).

DE MARIKENLOOP
De Marikenloop is de grootste ladies 
Run van Nederland. De loop viert 
dit jaar op zondag 20 mei haar tien-
jarige jubileum en het belooft een 
groot loopfeest worden. De Mariken-
loop geeft het startnummer voor alle 
15.000 loopsters gratis weg om haar 
jubileum te vieren. De Marikenloop 
2012 is naast vijf of tien kilometer 
hardlopen een compleet dagje uit 
met een uitgebreide sportmarkt, een 
gezamenlijke warming-up en een 
pastaparty. Meer informatie en direct 
aanmelden voor het gratis startbewijs 
kan op www.marikenloop.nl. 

TWIJFEL NIET LANGER, GEEF 
JE OP!
De inschrijving voor Run to The Start 
start begin februari via de website 
www.runtothestart.nl/marikenloop. 
Wees er snel bij, want op sommige 
locaties is er een maximum deelne-
mersaantal.

Trainen voor de Marikenloop: 
Run to The Start!
Vorden - Heb jij zondag 20 mei al 
in je agenda gezet? Dan lopen in 
Nijmegen 15.000 vrouwen mee in 
de tiende editie van de Mariken-
loop. Duizenden vrouwen die vijf 
of tien kilometer rennen. Jij kunt 
er daar één van zijn! Het excuus 
dat je het niet kunt volhouden of 
dat je nog nooit aan een evene-
ment hebt deelgenomen gaat met 
het nieuwe trainingsprogramma 
Run to The Start niet meer op.

Spijtbetuiging aan de Bomen
Het Bronckhorster gemeentehuis is gebouwd volgens DUURZAME normen. 
De gemeente oogstte veel lof voor vooruitstrevend hervormen
Dat was nog van vóór het Vordens centrumplan
waar iedereen- over- meepraten-kan
Hadden we echt inspraak in het reclame verhaal?
Het plan werd gepresenteerd als vast en zeker…fenomenaal!
Een  “dorpsbrink” zal er komen, net als weleer
ieder dorp wel  kende, zo komt er nu weer
Ruimte getekend zonder blik, evenementenplein…..wat een praats
Straks is er geen plein maar wel een  grote  lelijke parkeer plaats.
Tot zover het promotie verhaal
Het was verwarrend, frustrerend en banaal

Maar och mensen van het plan, het is niet dat ik u niet waardeer
Maar waar is uw respect voor wat groeit mijnheer?
Lijsterbes, Haagbeuk, Kastanje en Plataan
Wat hebben jullie in het dorp misdaan?
Nog maar nauwelijks je jeugd ontloken
wordt je in je groei  gebroken
In het duurzame gemeentebeleid
ben je niet meer  dan een nutteloze  curiositeit
Verworden tot wegwerpartikel, straat meubilair
Niet passend in de plannen van de moderne visionair
Die ontwerpt op blanco papier een nieuw begin 
En jij past daar als opgroeiende boom niet in

Vogels schuilen, vrolijk gezang
Zuiverend blad, levend-groen straatbehang 
Je bloemen stralen de lente door
Groene koelte, spelend licht voor zomers comfort
Zoveel soorten kleuren de herfst in
En doen ons in de winter verlangen naar nieuw begin.
Al twintig  jaar heb je belangeloos gegeven
Nu ben je in nieuwe plannen argeloos opgeheven

Mensen van Vorden,  we bleven zo stil
Maar toch niet omdat niemand de bomen meer wil
Het is uit oud geleerd lijfsbehoud;
“Spreken is zilver, zwijgen is goud”
Dit voorbarig centrumplan zou wel vervallen in crisistijd
en ons verlossen van zoveel  zottigheid
Maar oh…, hoe naïef konden we zijn
Het zwijgen brengt ons slechts  bitter chagrijn
En het kost ons nu werkelijk 73 bomen?
Mooi Vorden, wat dàn moet er van jou nog komen…

K. Haarman, Vorden.

We kon den onze ogen niet geloven 
toen we onlangs in Contact lazen, dat 
het centrum van ons mooie dorp een 
complete kaalslag te wachten staat. 
Tientallen bomen gaan tegen de vlak-
te, let wel, gezonde, beeldbepalende 
bomen. Aan het begin van de vorige 
eeuw leefde één  van Nederlands 
grootste dichteressen, Jacqueline 
van der Waals ( 1868- 1922). In haar 
bun del ‘Nieuwe verzen ‘ staat onder-
staand gedicht. Dit gedicht sluit, heel 
merkwaardig, volledig aan op de Vor-
dense situatie. Op het geronk van de 
motorzagen, heel in de verte, zijn de 
bomen wakker geschrokken…..

De Beuken
Ik keek naar het huis, naar het oude huis,
Dat stil in het licht lag te dromen, 
Ik hoorde het fluisterend bladergeruis,
Der oude beukebomen,
Die bevend wakker staan geschrikt
En nieuwe jammer vrezen….
Ik heb de bomen toegeknikt,
Ze met een glimlach toegeknikt,
Opdat ze niet bang zouden wezen.

Ingezonden door A. Snijders, 
De Decanije 20, 7251 CH Vorden

Kaalslag

Ieder jaar staan de vrijwilligers van 
de IJsvereniging weer klaar om de ijs-
baan aan te leggen, te onderhouden 
en de bezoekers te voorzien van een 

natje en droogje.  Geweldig dat deze
mensen zich vrijwillig inspannen om
het de vele honderden schaatsers naar
de zin te maken.  Laten we hopen dat
deze vereniging nog vele jaren blijft
bestaan. Een opsteker voor Vorden !

Fam. van Glabbeek, Vorden

IJsvereniging Vorden:
waarin een klein dorp groot kan zijn
Vorden - Ook dit jaar hebben we 
weer kunnen genieten van een 
prachtige ijsbaan aan het Hoge.

Dash DS 1-Utrecht DS 2-3-2
V.IJ.V. HS 1-Dash HS 3-
Dash DS 6-V.C.V. DS 5-1-3
Dash DS 5-D.V.O. DS 8-3-1
BVC’73 DS 2-Dash DS 3-0-4
Dash MC 1-Kerkemeijer G. MC 1-0-4
WSV MA 2-Dash MA 1-1-3
Dash MB 1-Langhenkel O. MB 2-3-1
Dash MI 5-Kerkemeijer G. MI 3-2-6
Dynamo-Neede MI 2-Dash MI 4-8-0
Dash MI 1-VIOS Eefde MI 1-1-8
WSV MI 6-Dash MI 2-3-6
WSV MI 5-Dash MI 3-3-8
KSV DS 1-Dash DS 2-2-3

Dash BM 1-Langhenkel/HEC BM 1-1-3
VIOS Eefde DY 3-Dash DY 1-3-0
Dash DS 4-Side-Out DS 2-3-1
WSV HY 1-Dash HY 1-1-2

PROGRAMMA DASH  
2012-02-14-17:30
S.C. GORSSEL MI 1-Dash MI 1
2012-02-18-10:00
Dynamo-Neede MI 1-Dash MI 2
2012-02-18-10:00
Boemerang MI 3-Dash MI 3
2012-02-18-11:00
Tornax MC 2-Dash MC 2
2012-02-18-12:15
Avanti MI 2-Dash MI 5

Dash
Vorden - Uitslagen.

Vorden - Op dinsdag 21 februari kun-
nen geïnteresseerden de traplift de-
modag bezoeken, een initiatief van 
de Sensire thuiszorgwinkels. De trap-
lift demodag wordt gehouden in het 
Sensire Servicehuis te Vorden. Naast 
deskundig advies krijgen bezoekers 
de mogelijkheid een ‘proefrit’ te ma-
ken op de in het Servicehuis geïnstal-
leerde traplift.
Ouderen willen steeds vaker zo lang 
mogelijk in hun eigen huis blijven 
wonen. Om comfortabel van de oude 
dag te genieten, is het soms noodza-
kelijk de woning aan te passen. Met 
de slaapruimte op de bovenverdie-
ping is vooral de trap vaak een ob-
stakel en een reden om naar andere 
woonruimte om te zien. Dat is niet 
nodig. De traplift die in het Service-
huis is geïnstalleerd, is in nagenoeg 
ieder huis zonder hak- en breekwerk 
in te bouwen. Hij wordt volledig op 
maat gemaakt. In bijna alle situaties 
is het bovendien mogelijk deze auto-
matische traplift aan de smalle zijde 
van de trap te plaatsen, waardoor er 
genoeg ruimte overblijft om ook vei-
lig op de trap te lopen. Op dinsdag 21 
februari is er volop gelegenheid vra-
gen te stellen over de installatie van 
een traplift in huis. De traplift demo-
dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur en 
vindt plaats in het Sensire Servicehuis 
aan de Dorpsstraat 7 te Vorden. Aan-
melden is niet nodig.

Traplift demo bij 
Sensire Servicehuis

Vorden - De volgende middagbijeen-
komst van de PCOB afdeling Vorden 
vindt plaats op donderdag 23 februari 
a.s. om 14.30 uur in het Stampertje 
(Dorpscentrum) te Vorden.
Dan hoopt voor ons te spreken de 
heer W. Regtop, medewerker bij de 

Vereniging voor Natuurmonumen-
ten in Vorden en omgeving, met als 
onderwerp “Dwalen door onze omge-
ving”. Hij zal de lezing toelichten met
dia’s. 
Het belooft een interessante middag
te worden.

PCOB-bijeenkomst gewijd aan de natuur

Vorden - Woensdagavond 15 febru-
ari organiseert Vrouwen van Nu haar 
maandelijkse bijeenkomst in “de Her-
berg”. Deze avond staat in het teken 
van de B.H.
De avond wordt verzorgd door Me-
vrouw G. Winters uit Lochem. Zij 
werkt al 37 jaar in de lingerie bran-

che en zal deze avond vertellen waar 
op gelet moet worden bij de aankoop 
van een B.H. Helaas draagt namelijk 
70% de verkeerde maat met vervelen-
de klachten als gevolg. Ook zal zij de-
ze avond bad- en nachtkleding tonen. 
Het belooft een boeiende en gezellige 
avond te worden.

Woensdagavond bijeenkomst Vrouwen van Nu

0575-552959

Elke maandag
4 broden voor  6,60

Wit, tarwe of volkoren.
Bus, vloer, tijger of Gelders.

Elke woensdag
4 meergranenbroden 

voor  7,75
Keuze uit Waldkorn, Toscaans of elfzaden.

DEMONSTRATIE
 
Slootsmid mobiele mestscheider 
Met 3 separatoren voor het scheiden van mest in dunne en droge 
fractie die goed te gebruiken is als boxvulling zoals op dit bedrijf 
ook gebeurt. 

Everts graslandverzorgingsmachine
die in 1 werkgang 4 verschillende bewerkingen kan combineren
d.m.v. egalisatiebord, eggetanden, graszaaimachine en cambridgerol.

De demonstratie is op vrijdag 17 februari a.s. 
op het Melkveebedrijf van de fam. Berends, Lage Lochemseweg 10
te Warnsveld, van 10.00 uur tot 15.00 uur. Om 10.30 uur en 
13.30 uur zal er uitleg van de machines worden gegeven.

Wij vragen u om geen bedrijfskleding te dragen en om niet in de 
stallen te komen.

Kapelweg 22 7218 NJ Almen
Voor informatie  0575-431566



De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 
vertrokken om 13.15 uur vol goede 
moed richting de ijsbaan en trokken 
bij aankomst snel hun schaatsen aan. 
Na een korte warming up en het ver-
kennen van de ronde, gaf Meester 
Wim het startschot. Onder luid ge-
juich en aanmoedigingen vanaf de 
kant, vertrokken de kinderen onder 
prachtige weersomstandigheden.

De stempelpost werd bemand door de 
aanwezige stagiaires en zij hoefden 
zich niet te vervelen, want de eerste 
kinderen kwamen al snel een stem-
pel halen. Er moesten steeds twee 
grote rondes worden geschaatst en 
dan was er weer een stad bereikt. Het 
was een prachtig gezicht de kinderen 
enthousiast te zien zwoegen om de 
stempelkaart vol te krijgen. 

Om ongeveer 15.00 uur was de tocht 
afgelopen en konden de stempels 
worden geteld.
De meeste kinderen hadden de tocht 
volbracht en dat was een prima pres-
tatie!
We willen hierbij de ijsvereniging 
van harte bedanken voor het goede 
ijs en de medewerking.

Foto’s van het schaatsen, maar ook 
andere schoolactiviteiten, kunt u zien 
op de website van de Dorpsschool: 
www.dorpsschool.nl.

Leerlingen Dorpsschool
schaatsen de Elfstedentocht

Vorden - Vrijdagmiddag  10 februari schaatsten de leerlingen van 
o.b.s. Dorpsschool de enige echte alternatieve Elfstedentocht op de 

Een mooie uitdrukking: de kip met 
de gouden eieren slachten. Gaat over 
een kippenhouder die een hen bezat 
die gouden eieren legde. Iedereen blij. 
Behalve een jaloerse buurman. Hij 
adviseerde de kippenhouder: ‘Slacht 
dat beest toch! Krijg je direct veel geld 
voor die dooie kip en dan hoef je ook 
geen duur voer meer te kopen’. En zo 
geschiedde.
De gemeente Bronckhorst heeft ook 
zo’n kip die kostbare eieren legt. Die 
kip heet Vorden. Een charmant dorp 
met een gezellig dorpscentrum met 
een geheel eigen karakter en een bij-
zondere sfeer rond een oude kerk, 
met vriendelijke winkels en gezellige 
horeca-zaken. Met als middelpunt 
Hotel Bakker, een gemoedelijk res-
taurant, befaamd in heel het land. 
Niemand hoeft in Vorden parkeergeld 
te betalen, een unicum in deze autod-
waze wereld. En we hebben veel, heel 
veel groen. Op zo’n dorp komen per 
jaar dan ook tienduizenden toeristen 
af ook om de mooie kastelen en de 
prachtige bossen. Al die elementen 
samen zorgen voor een mand vol 
gouden eieren.
Maar toen ontdekte  iemand in de 
gemeente Bronckhorst dat het dorps-
centrum van Ruurlo, Zelhem en 
Hengelo wel is gemoderniseerd en 
dat van Vorden niet. Daar was dus 
nog iets te verdienen. Hij overtuigde 
de middenstanders en de leden van 
de gemeenteraad en adviseerde ook 
voor het Vordense centrum een plan 
te ontwikkelen. Een nieuw en groots 
Masterplan. 
Zo zal straks van het oude dorpscen-
trum een zakelijk en kil parkeerveld 
worden gemaakt. Het karakteristieke 
gebouw van de bibliotheek wordt 
platgegooid en men moet maar elders 
op een veel te kleine plek dit nuttige 
werk proberen voort te zetten. Van 
het ‘Meestershuis’ maken we een 
overbodig, want elfde horecabedrijf 
in het centrum (als er tenminste ie-
mand zo gek is om daar geld in te ste-
ken). En natuurlijk moeten er veel bo-

men weg. Maar liefst zeventig meest
gezonde bomen, want auto’s gaan
voor en die bomen zouden dat grote
bulldozergeweld, dat binnenkort los-
barst, toch niet overleven. Zetten we
daarna sprietjes neer, die over twintig
jaar schaduw zullen geven.
En o ja, dan hebben we ook nog die
lastige toeristen die te lang met hun
auto het centrum bezetten. Waar-
door de inwoners een paar maan-
den van het jaar wat moeilijk een
parkeerplaats kunnen vinden als ze
boodschappen doen. Weet je wat: die
verbannen we uit het centrum naar
parkeerplaats ‘de Bleek’ aan de rand
van het dorp. Die sturen we letterlijk
en figuurlijk het bos in om onze kas-
telen te gaan bekijken. Want langer
dan twee uur zijn ze straks in het
centrum met hun auto niet meer
welkom. En dat moet natuurlijk ge-
controleerd worden, dus komt er vast
een parkeerwachter die bonnen uit
gaat schrijven. 
En zo besloot de gemeenteraad van
Bronckhorst de kip Vorden, die goud
opleverde, te slachten. En werd het
Masterplan goedgekeurd. Na veel
inspraak van de bewoners, dat wel.
Maar de deskundigen hoeven zich
daar – zo bleek – gelukkig niet veel
van aan te trekken. En nu is het te
laat, want een besluit terugdraaien
doet een gemeenteraad niet. Zeker
niet voor te late bomenkap-tranen
die nu alom worden geplengd. Had-
den we maar eerder echt en heviger
moeten protesteren.
Tja, dit verhaal eindigt in mineur.
Kip dood. Veel mooie bomen straks
gesneuveld. En welvaart brengende
toeristen verjaagd naar buiten het
winkelcentrum. Het Vordense mand-
je met gouden eieren wordt wel erg
leeg. Maar gelukkig hebben we straks
nog wel de foto’s die laten zien hoe
mooi Vorden vroeger was.

Harry van Rijn. – Willem Alexander-
laan 35 - Vorden

De kip met de gouden eieren

Op donderdag 16 februari is er een 
groot openingsfeest.
Iedereen die nieuwsgierig is naar het 
nieuwe gebouw en naar wat de kin-
deren allemaal hebben voorbereid is 
van harte welkom.
Voorstellingen, een rommelmarkt, 
spelletjes, verkoop van eigen gemaak-
te spulletjes…er is van alles te zien op 
donderdag 16 februari.

Het team van Het Hoge heeft samen 
met kinderopvang Avonturijn, de 
oudercommissie en de mensen van 
Beweegwijs zich ingezet om ervoor 
te zorgen dat er genoeg te doen en te 
zien is, terwijl iedereen de kans heeft 
om het unieke gebouw eens te be-
kijken.  Er is voldoende te eten en te 
drinken, dus koken kan die dag een 
keertje worden overgeslagen!

Voor een klein bedrag kan iedereen
zijn buikje rond eten of meedoen aan
de activiteiten. Met bedragen die afge-
past zijn op hele euro’s en 50 centen
gaat dat makkelijk! Al het geld dat 
wordt verdiend gaat naar de inrich-
ting van het schoolplein.
Er zijn de komende tijd nog meer be-
zoekjes gaande op Het Hoge. Op 14
februari komt het college van B&W
kijken en op 14 maart is er een offici-
ele opening voor genodigden.

Deze donderdag 16 februari is voor 
iedereen! Het feestprogramma loopt
van 16.00 tot 19.00 uur.

Dus vaders, moeders, opa’s, oma’s 
of  ‘gewoon’ iemand die graag eens
komt kijken… een ieder is van harte
welkom.

Koekeloeren op Het Hoge

Vorden - De leerlingen van basisschool Het Hoge laten graag hun nieu-
we school zien.

Want uitgevers moeten heel selectief 
zijn in deze ook voor de boekenbran-
che moeilijke tijd. Daarom koos de 
nu bijna negentigjarige schrijver voor 
een nieuwe weg.
Hij publiceert sinds begin december 
2011 wekelijks een column op zijn 
Internet-site. En maakte in eigen be-
heer van die 32 artikelen een pocket 
met de titel ‘plus66’. Er is al een leuk 
aantal senioren dat deze rubriek met 
vaak kritische korte verhalen volgt. 
En er zijn ook al een behoorlijk aan-
tal boekjes verkocht. De meeste poc-
kets vonden hun weg in Vorden en 
dat is begrijpelijk. De schrijver is een 
bekende plaatsgenoot en heeft door 
de vele acties waarvan hij de promo-
tor was, veel contacten. En het is op 
zich ook best boeiend te lezen hoe een 
paar senioren de weg vinden in deze 
verwarrende wereld. Wie wil weten 
waar die kritische columns over gaan 
kan bijv. deze week via Internet le-

zen hoe we door de voedselindustrie 
worden volgepropt met ongezonde 
E-nummers in ons eten. En de week 
daarna gaat het over het mobieltje, 
de dictator die ons leven beheerst. In 
de toekomst komen nog meer onder-
werpen ter sprake: de zegen van de 
sociale woningbouw, de democratie 
die (ook in onze gemeente) soms een 
gevaar is. Hoe fijn het is om buren te 
hebben. Of we eigenlijk nog wel ge-
loven en waarom we oud worden en 
allemaal een keer definitief afscheid 
zullen moeten nemen.  En over nog 
veel meer ook vrolijke onderwerpen. 
Wie  de inmiddels eerder geplaatste 
vaak interessante columns nog wil 
lezen kan dat doen via de pocket 
‘Plus66’ die voor een bescheiden prijs 
te koop is bij Boekhandel Bruna of 
via de bovengenoemde website. Die 
rubriek is te vinden met de naam 
plus66 column (als twee woorden ge-
schreven). Zo blijkt dat zelfs een bijna 
negentigjarige via Internet en een zelf 
uitgegeven pocket kans ziet aandacht 
te krijgen voor een serie columns. Ar-
tikelen die door een Internet-lezer in 
Drenthe in een reactie zomaar spon-
taan werden genoemd ‘openhartige 
juweeltjes vol levenswijsheid en goe-
de raad’.

Plus66 – ‘juweeltjes vol 
levenswijsheid’
Vorden - Zomaar een boekje met 
32 columns schrijven over hoe 
senioren leven in deze tijd. Dat 
was het ideaal van de Vordense 
publicist Harry van Rijn. Maar 
zo’n pocket daarna ook uitgeven 
is moeilijk en lukte niet.

Zutphen/Warnsveld -  Niet bang voor 
de kou maar even geen zin in schaat-
sen?
IVN Zutphen/Warnsveld en de Vo-
gelwerkgroep Zutphen en omstreken 
houden samen op zaterdag 18 februa-
ri een vogelwandeling in Wichmond. 
Deze begint om 9.00 voor de Ludge-
ruskerk in Wichmond aan de Vier-
akkersestraat 31, en duurt ongeveer 
twee uur. Neem uw verrekijker mee 
en zorg voor extra warme kleding en 

schoenen die tegen modder kunnen. 
De excursie zal ongeveer twee uur du-
ren. Opgave vooraf is niet nodig. Kos-
ten: een vrijwillige bijdrage. Welke 
vogels zijn er te horen? Wie zingt er 
al zo vroeg in het jaar? En wat is er 
nog meer te ontdekken in dit mooie 
gebiedje vlak bij Zutphen? Ga mee op 
ontdekkingstocht met de natuurgid-
sen van IVN Zutphen.
Kijk ook op www.ivn.nl/zutphen en 
www.vwg-zutphen.nl .

Vroege vogels op het Suideras

Vorden - 2x per maand organiseert 
het NIVON (vereniging voor natuur-
vrienden) een wandeling, die voor 
iedereen toegankelijk is. Zaterdag 18 
februari hebben we een rondwande-
ling rond Vorden, 17 km. Startpunt: 
station Vorden, om 9.15 uur na aan-
komst van de trein uit Zutphen. De 
wandeling voert ons o.a. langs delen 
van de Veldwijk- en Grote Veldroute 
door het mooie buitengebied van Vor-
den. We verwachten om 14.45 uur te-
rug te zijn bij het station. Opgeven ui-
terlijk donderdag voor de wandeling, 
0575-530050 of 0570-562634.

NIVON-wandeling

Vorden - Voor een ieder die alweer 
staat te popelen om met de eigen 
moestuin te beginnen start er op 
donderdagavond 23 februari alweer 
de eerste moestuincursus.Naast de 
theoretische kant over de bodem,  
het bemesten,  de vruchtwisseling en 
de teeltplanning ook aandacht voor  
de praktijk  o.a. het  zaaien van de  
eerste vroege gewassen. 
Uitgangspunt van de cursus is de 
biologische teeltwijze en het zoveel 
mogelijk zelf doen. Ook worden er 
compostcursussen gehouden.
Kijk op www.bdpluktuin.nl of mail 
janweijsenfeld@gmail.com   voor ver-
dere informatie!

Moestuincursus



De verfilming van de Koen Kampi-
oenboeken van de Hengelose kin-
derboekenschrijver Fred Diks, wordt 
door de AVRO uitgezonden. Er zijn 
acht afleveringen van 25 minuten 
gemaakt. Op zaterdag 31 maart om 
19.00 uur begint de eerste aflevering 
op Nederland 2. Elke zaterdag tot en 
met 19 mei zullen de avonturen van 
Koen Kampioen op het scherm te be-
wonderen zijn. Regisseur Annemarie 
Mooren en haar team hebben op ver-
schillende locaties in de Achterhoek 
in 32 opnamedagen de achtdelige 
televisieserie gemaakt. Dion Kwint 
heeft al enkele fragmenten gezien 
van de serie en is razend enthousiast 
over het resultaat. “Het ziet er heel 
mooi uit. Je kunt eigenlijk helemaal 
niks meer zien hoe het geknipt en ge-
plakt is. Het zit heel mooi in elkaar. 
Ik vind het wel heel raar om jezelf op 
het scherm te zien. Verder ga ik er 
niets over zeggen. Mensen moeten 
zelf maar naar de uitzendingen kij-
ken”, geeft hij als advies.

KOEN KAMPIOENFAN
Dion is een echte Koen Kampioen-
fan. Hij vindt de voetbalboeken van 
auteur Fred Diks helemaal geweldig 
en ook omdat Diks, net als hij zelf, 
uit Hengelo komt. “Ik heb alle boe-
ken van Koen Kampioen en ook al 
die andere boeken die hij geschreven 
heeft”. Bij de Koen Kampioenboeken 
gaat het over voetbal en Dion is zelf 
ook helemaal gek van het spelletje. 
“Het zijn spannende boeken met veel 
avonturen. Ik heb de serie van 7 tot 
9 jaar en nu gaan ze ook verder met 
de 9-plus boeken. Ik heb ze allemaal”, 
zegt doelman ‘Gijs’ trots.
In het buitengebied van Hengelo is bij 
boerderij ’t Riefel in Bekveld enige ja-
ren geleden het Koen Kampioenwan-
delpad aangelegd. Onderweg kunnen 
er voetbalspelletjes en andere acti-
viteiten gedaan worden. “Het pad is 
heel mooi in elkaar gezet”, weet Dion. 
“Ik ben er al een paar keer geweest 
met verjaardagspartijtjes van klasge-
noten en ook met mijn familie. Toen 

het geopend is, was ik nog te jong, 
maar ik las op de website dat Youri 
Mulder het pad geopend heeft”.

DOELMAN GIJS
Dion heeft als enige Hengeloër de 
casting overleeft en is daarmee één 
van de zes hoofdrolspelers. Hij ging 
voor de rol van Gijs, die doelman is in 
het boek. Dion is zelf keeper bij zijn 
plaatselijke voetbalclub Pax D3. Als 
keeper had hij dan ook al ervaring. 
Dion ziet wel enige gelijkenissen met 
zijn personage in het boek. “Gijs in 
de serie houdt ook wel van lekker 
eten en een beetje gamen en zo. Ik 
hou daar ook wel van, maar niet zo 
in het extreme als Gijs die zijn eigen 
keeperskunsten heeft. Soms zei An-
nemarie (de regisseur, red.) wel eens 
dat ik over de bal heen moest duiken. 
Het moet natuurlijk wel spectaculair 
lijken”, zegt hij met een grijns. “Er is 
een beetje toneel bij, maar het meeste 
is toch wel echt van mezelf. Daarom 
ben je ook acteur!”.
In de televisieserie is Leontine Bor-
sato de moeder van Dion. “In te-
genstelling tot mij houdt zij van die 
fruitdrankjes en ik hou van eten. Zij 
had ook maar een kleine bijrol. Vol-
gens mij vond ze het wel leuk, want 
ze had op de website geschreven dat 
ze het heel geweldig vond. Ook haar 
zoon speelt mee in een bijrolletje en 
die vond het ook heel leuk. Het was 
wel een aparte ervaring dat je een an-
dere moeder had”, vond de jeugdige 
acteur. “In het begin kijk je er tegen 
op, maar later dacht ik: het is niet 
mijn echte moeder”.

LEREN ACTEREN
Veel bekende Nederlandse acteurs 
of persoonlijkheden spelen mee in 
de voetbalserie. “Bennie Jolink van 
Normaal speelde ook een kleine bij-
rol en ook Hugo Borst. Er deden nog 
meer bekende Nederlanders mee. 
Maar je raakt er snel aan gewend. Ze 
zijn ook niet arrogant of zo en het is 
leuk om dit mee te maken”. Volgens 
Dion heeft hij als acteur veel geleerd 

en ervaring opgedaan. “Je leert hoe je 
het beste kunt praten, presenteren en 
lopen. Je leert heel veel. Ook leer je 
samen te werken bij het filmen en zo. 
Alleen kun je niks. Ik moest ook een 
paar keer op een bepaalde manier kij-
ken. De ene keer boos en dan weer 
heel verdrietig”.
Het team van regisseur en producent 
Annemarie Mooren hebben in 32 
draaidagen acht afleveringen van 25 
minuten gemaakt. Dion Kwint was 
bij ruim twintig opnames aanwezig. 
Dion: “Heel veel opnamedagen wa-
ren gepland in de vakanties en in het 
weekend. Ik hoefde maar een paar 
dagen vrij te nemen van school”. 
De jeugdige doelman is eerstejaars 
vwo op het Rietveld Lyceum in Doe-
tinchem. De ouders Mike en Moni-
que en zijn zusje Demi zijn trots op 
het filmdebuut van Dion. De ouders 
brachten Dion naar de diverse opna-
melocaties. Ze hebben zelf dan ook 
heel veel draaidagen meegemaakt.

ALLES MOET PERFECT ZIJN
De jeugdige Hengeloër bewaart mooie 
herinneringen aan de opnamen en hij 
heeft veel gelachen. Hij vertelt over 
een aflevering in het bos waar ze in 
een bootje moesten springen. Het ge-
beurde dan wel eens dat ze naast een 
bootje vielen en nat werden. Dion: 
“Dat was niet in scène gezet”, zegt hij 
nadrukkelijk. “Ik heb bij alle opna-
mes heel veel indrukken opgedaan. 
Ik zou het echt niet hebben willen 
missen. Ook met de andere hoofdrol-
spelers klikte het goed”.

Dion vertelt enthousiast over zijn er-
varingen en eenmaal op de praatstoel 
is hij bijna niet meer te stoppen. Hij 
strooit met complimenten ook onder 
meer voor regisseur Annemarie Moo-
ren. “Zij is een heel aardige vrouw en 
heel rustig. Regelmatig moest er iets 
opnieuw gedaan worden. Het moest 
allemaal heel perfect zijn. 

Ook Fred Diks is bij enkele opnames 
geweest bij Pax. Hij vond het ook he-
lemaal fantastisch hoe zijn boeken 
verfilmd werden”. De eerste afleve-
ring van de tv-serie Koen Kampioen 
wordt uitgezonden op 31 maart om 
19.00 uur op Nederland 2.

Hengeloër Dion Kwint is keeper Gijs in tv-serie

Leontine Borsato is mijn moeder

Hengelo - Voor Dion Kwint waren de opnames voor de televisieserie 
Koen Kampioen één groot feest. De Hengeloër speelt in de serie de rol 
van keeper Gijs. “Het was helemaal super en geweldig om mee te mo-
gen spelen”, zegt Dion (12) enthousiast als hij zijn verhaal doet.

Dion Kwint (12) is in de tv-serie doelman Gijs.

Uitslag van de eerste avond van de 
vijfde competitieronde van Bridge-
club Bronkhorst, gespeeld op 2 fe-
bruari 2012 in Toldijk.Lijn A: 1.Guy 
& Miguel Mendes de Leon 64.93 %; 
2. Inge & Reint Pellenberg 62.15 %; 
3. Hans Dekker & Wim van Wanrooij 
57.99 %. Lijn B: 1. Mien & Gerrit Vor-

selman 58.25 %; 2.Marijke Hilderink 
& Erica Schut 56.33 %; 3.Riet Niesink 
& Riekie Nieuwenhuis 56.33 %. Lijn 
C: 1. Hermien Veenhuis & Els Wester-
hof 66,68 %; 2. Irene Lichtenberg & 
Theo Schoenaker 58.02 %; 3. Marietje 
Geurts & Greet Jansen 57.81 %. 
WOENSDAG 7 februari om 19.30 uur 
is de tweede bridgeavond van de vijf-
de competitieronde. 

BETALING CONTRIBUTIE: 
Ook dit jaar blijft de contributie op 
50 euro per persoon staan. Graag
overmaken op rekening 32.74.21.851
t.n.v. Pennm. Bridgeclub Bronkhorst
te Vorden. Leden die ook lid zijn van
een andere bridgeclub, aangesloten 
bij de N.B.B., kunnen 11 euro inhou-
den bij één vereniging.

B r i d g e n  i n  T o l d i j k

Deze avond is een vervolg op de 
Netwerkbijeenkomst van oktober 
2011. De reacties op de bijeenkomst 
van 31 oktober vragen om een ver-
volg! Het bestuur van de Stichting 
Kunst&Cultuur Bronckhorst nodigt 
alle organisaties van harte uit voor 
een vervolgbijeenkomst op dinsdag 14 
februari 2012; een bijzondere dag, het 
is Valentijnsdag. Een dag die wordt 
aangegrepen om op vriendschappe-
lijke basis de eerste contacten meer 
vorm te gaan geven. Ook voor orga-
nisaties die voor de eerste keer willen 
deelnemen, is deze avond interessant. 
Deze bijeenkomst wil daarom vooral 
Bronckhorst samen laten werken in 
cultuurverrichtingen, Projectideeën 
laten zien en Met elkaar rond de ta-
fel gaan om plannen te effectueren. 

Binnen het programma wordt vooral
aandacht besteed aan onderwerpen
die binnen een bestuurspraktijk kun-
nen voorkomen. 

PROGRAMMA: 
19.00 uur: inloop deelnemers, koffie/
thee staat klaar buiten de Raadzaal. 
19.30 uur: voorzitter de heer Johan de
Boer opent de bijeenkomst en stelt de
aanwezigen voor. 
19.40 uur: samenwerkingspresenta-
tie van het Koortje van Josee van der
Staak, Projectidee voor 13-15 jarigen 
door Bram Garretsen, Projectidee Laag
Keppel door Enny Verhey en Erna
Dokter en Frank Mulder met websi-
temogelijkheden. 
20.10 uur: in gesprek met elkaar: 
ideeën vormen naar praktische moge-
lijkheden. 
21.00 uur: plenaire behandeling en 
vervolgafspraken. 
21.45 uur: afsluiting met informeel
hapje en drankje 
Hopelijk is de belangstelling gewekt
om deel te nemen aan deze bijeen-
komst. Opgave is mogelijk bij het se-
cretariaat, per mail troorda@xs4all.nl
of telefonisch (0575) 451 726.

Stichting Kunst & Cultuur met het motto:
“Samenwerken doe je op 
vriendschappelijke basis!”
Bronckhorst - Op dinsdag 14 
febr. organiseert de Stichting 
Kunst&Cultuur Bronckhorst een 
tweede bijeenkomst in het Ge-
meentehuis te Hengelo voor bestu-
ren van organisaties die zich met 
kunst- en cultuuruitingen bezig 
houden. Aanvang 19.00 uur met 
koffie; programma start 19.30 uur.

De bekende columniste en sociologe 
Iteke Weeda is deze middag de gast. 
Het muzikale gedeelte van deze vrou-

wenmiddag is voor rekening van het
vrouwenkoor AmaZing uit Drempt.
Tevens vragen zij aandacht voor 
S.W.A.A. in Kameroen, voor vrouwen
die lijden aan Hiv. 
Na het succes van de voorgaande ja-
ren heeft de werkgroep er alle ver-
trouwen in, dat er weer veel vrouwen
op weg gaan naar Toldijk. De middag
begint om 13.30 uur, inloop vanaf
13.00 uur.

10 maart in de gemeente Bronckhorst:
Wereld Vrouwendag
Toldijk - De vrouwenwerkgroep 
Bronckhorst organiseert voor de 
vijfde keer, dus een lustrum, een 
middag voor ALLE vrouwen van 
jong en oud in Café Restaurant 
Den Bremer. Iteke Weeda is gast-
spreekster.

In deze tijd horen en zien we dat 
velen zich trachten te bekwamen in 
het schilderen. Wat echter wel een 
noodzaak is, is dat men voordat men 
met verf begint het nodige van het 
gewone tekenen met een potlood 
heeft geleerd. Tekenen is namelijk 
de basis van het toekomstige schilde-
ren. Zonder dat gaat het niet, tenzij 
men plaatjes natekent. Maar tekenen 
‘naar de natuur’, zoals dit in het jar-
gon heet, levert de beste en meest 
persoonlijke resultaten op. Tijdens 
een tekencursus leert men namelijk 
kijken, gewoon naar de alledaagse za-
ken die men in de oefenperiode voor 
en rondom zich heen ziet. Gaat men 
dan met papier en potlood (en niet te 
vergeten gum) aan de gang, dan leert 
men dat de hand ongemerkt de vorm 
op papier zet die de ogen zien. Men 
krijgt tijdens de cursus een aantal 
tips die het tekenen vergemakkelij-
ken, maar wat belangrijk is dat men 
ook thuis zelf het tekenblok pakt en 
gaat oefenen. Oefenen, oefenen, oe-
fenen, dat is ogen en hersenen trai-
nen. Helemaal niet moeilijk, en elke 
keer steeds leuker! Er zijn problemen 
die iedereen bij het schilderen tegen-

komt, bijvoorbeeld licht en donker,
lichtval en horizon, iets wat bij de 
hobbyschilders nogal eens maakt dat
het schilderij niet weergeeft wat de
werkelijkheid is. Men kent het mis-
schien wel: de landweg die oploopt 
naar de hemel, maar nu net niet ver-
dwijnt in de verte; het boerderijtje 
of een paar huisjes die lijken te zwe-
ven boven de grond; het meest won-
derlijke wijnglas of de vaas in een
stilleven. Kortom, deze problemen
komen puur en alleen op techniek, 
of populair gezegd, op het leren van
‘foefjes’ neer. Al deze dingen leert
men wanneer men de tekencursus 
gaat volgen die de KunstKring Ruurlo
start op donderdagmiddag 1 maart in
’t Ruurlose Kulturhus. De docente is
Anneke Bouwmeester die gedurende
vele jaren de cursus Pentekenen ver-
zorgde voor de KunstKring Ruurlo 
en dit seizoen met de cursus Fijn-
schilderen op het programma staat.
De cursus bestaat uit vijf lessen op
donderdagmiddag die, bij voldoende 
belangstelling, in het najaar een ver-
volg krijgen. Zo heeft men de gele-
genheid deze zomer goed te oefenen
en in het najaar de techniek te ver-
volmaken! Opgave en inlichtingen:
tel. (0573) 451599/453090 of via het 
e-mailadres cursusadministratie@
kunstkringruurlo.nl. Meer over de 
KunstKring Ruurlo vindt men op de
website: www.kunstkringruurlo.nl

Tekenen is basis van het toekomstige schilderen
KunstKring Ruurlo start 
nieuw basiscursus tekenen
Ruurlo - Tekenen betekent leren 
kijken! En dat geeft veel plezier. 
Want wanneer men niet heeft 
geleerd goed te kijken, leert men 
ook nooit goed te schilderen.

De lessen worden gegeven door me-
vrouw en de heer van der Hoofd. 
Opgave is nog mogelijk. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met: Stichting Welzijn Vorden tel. 
0575-553405.

Stijldansen
Vorden -  Woensdagmiddag 29 ja-
nuari start de cursus Stijldansen 
voor beginners en gevorderden 
in het Dorpscentrum te Vorden.

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



Hard gewerkt

Vorden - Zoals op deze foto is te zien, wordt er mo-
menteel alles aangedaan om het nieuwe onderko-
men van de Stichting Veilingcommissie Vorden (‘De 
Werf‘) van een likje verf te voorzien. Martin Gabriël 

en Benno Lohuis hebben, zo is te zien, duidelijk ple-
zier in hun werk. Op de andere foto het gebouw ‘De 
Werf‘.

Hierdoor werd er dan ook fanatiek 
begonnen aan de warming-up. Ieder-
een was geconcentreerd bezig met 
wat hen te doen stond. En gelukkig 
startte Dash dan ook eindelijk weer 
eens scherp. Ze pakten gelijk de voor-
sprong en maakte deze naarmate de 
set vorderde groter. Aan het eind zak-
ten ze nog iets in, maar pakten het op 
tijd op om de overwinning van deze 
set aan eigen zijde te houden, 25-18.
Dit was zeker het begin waar de Vor-
denaren zo hard voor getraind hadden 
de afgelopen week. En nu ze de over-
winning van de eerste set in handen 
hadden wilden ze die van de tweede 
set natuurlijk ook. Er werd hard ge-
knokt voor elkaar en de voorsprong in 
de set werd weer uitgebouwd. Helaas 
verdween de scherpte op een gegeven 
moment weer en kon Utrecht terug 
komen in de set. Hierdoor ontstond 
een spannende eindfase waarin Dash 
jammer genoeg niet aan het langste 
eind trok, 24-26.
Aan het begin van de derde set werd 

er vooral op gehamerd dat de dames 
uit Vorden niks te verliezen hadden. 
Met als tegenstander de nummer 3 
van de competitie en zij zelf als num-
mer 7 was het aan Utrecht om te la-
ten zien dat ze ook echt beter waren. 
Aan Dash was het om een goede pot 
volleybal neer te zetten en de druk 
die er aan het eind van de tweede set 
was geweest was dus nergens voor no-
dig. Ze begonnen weer scherp aan de 
derde set en de voorsprong van 17-12 
was een feit. Maar ook hier kwamen 
de Vordenaren in een dip terecht en 
met 17-17 was het weer gelijk. Vanaf 
dit punt was het weer heel spannend, 
maar nu waren het wel de Vordena-
ren die aan het langste eind trokken, 
27-25.
Als Dash de vierde set wist te win-
nen was de wedstrijd gewonnen en 
hadden ze revanche genomen op een 
van de slechtste wedstrijden van het 
seizoen. Jammer genoeg verminder-
de de servicedruk van Dash in deze 
set. Hierdoor kon Utrecht meer hun 

eigen spelletje spelen en kreeg Dash 
het moeilijk. Er werd wat gewisseld 
en zo kwam Dash toch nog in de 
buurt van Utrecht, maar echt dicht-
bij zijn ze deze set niet geweest. Deze 
ging dan ook met 19-25 verloren.
Nu kwam de beslissende vijfde set. 
Hier liep het spel juist aan het begin 
van de set heel gelijk op. Maar door 
wat mooie reddingen van de libero 
aan de kant van Dash, Marije Heijink, 
liepen ze een stukje uit. Tel ook de 
afwisselende aanvallen van Domini-
que van Aken hier bij op en Dash liep 
steeds verder weg bij Utrecht. Utrecht 
probeerde nog wel wat terug te doen 
maar hier was het al te laat voor. De 
laatste set ging naar Dash met over-
tuigende cijfers: 15-09.
Wat een spannende wedstrijd, met 
vooral heel veel vechtvolleybal, er 
werd aan beide kanten gewerkt voor 
elk punt. Utrecht mag dan niet hun 
eigen spel hebben kunnen spelen, 
maar dit was ook dankzij de dames 
uit Vorden, die bijna de hele wed-
strijd een sterke servicedruk hebben 
neer kunnen zetten. Het volkslied 
galmde door sporthal ’t Jebbink.
De volgende wedstrijd is pas op 3 
maart tegen Ormi in de Prins Willem 
Alexanderhal in Epe. Deze wedstrijd 
begint om 17.00 uur. Ook al is dit een 
eind rijden, er wordt toch gehoopt op 
steun van de trouwe supporters.

Dash neemt revanche op Utrecht
Afgelopen zaterdag, 11 februari, stond voor Dash dames 1 de wedstrijd 
tegen Utrecht dames 2 op het programma. Na de verloren wedstrijd 
van de week ervoor, tegen DeVolCo, had het team wel wat goed te 
maken. Ook stond de uitwedstrijd tegen Utrecht nog wel bij velen in 
het geheugen. Hier werd slecht gespeeld en daardoor ook kansloos 
verloren (4-0 was de uitslag destijds). Er waren dus genoeg factoren 
waardoor de dames uit Vorden gebrand waren om een goede wedstrijd 
neer te zetten voor het thuispubliek.

De band Big=U is samengesteld uit 
vier muzikanten uit het oosten van 
het land die elkaar al een aantal jaren 
in de gaten hielden en gedeeltelijk 
ook al samen op het podium hadden 
gestaan. In de zomer van 2008 beslo-
ten ze om een nieuwe band te forme-
ren. De band bestaat uit onder andere 
ex-leden van de bands Fuell, Makken 
en Stringfever: Gert Kraayenzang, Ivo 
Eijkelkamp, André Jimmink en Thijs 
Eckhardt. Het repertoire van de band 

is heel divers; van nummers van The
Beach Boys, The Beatles, tot aan Live
en bijvoorbeeld Lenny Kravitz en Ra-
diohead. De nummers spatten van
het podium af!

LIEFDESGEDICHTEN DOOR 
ERIK KNOEF
Vanwege het Valentijnskarakter heb-
ben alle bezoekers de mogelijkheid 
om op de avond zelf of liefst van te-
voren hun (liefdes)gedicht in te stu-
ren. Tussen de nummers door zul-
len deze worden voorgedragen door
Erik Knoef. Verras je geliefde of goeie
vriend(in) deze avond op een bijzon-
dere manier!  Het mogen lieve, mooie,
foute, stoute of grappige gedichten 
zijn, en eventueel ook anoniem. 
Uiteraard is discretie verzekerd! 

Het belooft een bijzondere, liefdevolle
avond met veel humor en goeie mu-
ziek te worden. Het begint om 22.00
uur. Zie ook: www. de.slofvorden.nl

Big=U speelt Valentijnsrock
Vorden - Voor de vierde keer in 
successie brengt Big=U liefdevolle 
rockmuziek tijdens Valentijns-
Nach in eetcafe De Slof in Vor-
den op zaterdag 18 februari. Het 
sfeervolle café zal deze avond nog 
mooier, romantischer, intiemer 
worden aangekleed in het kader 
van Valentijnsdag. De band Big=U 
brengt daarbij vele sfeervolle 
nummers ten gehore waarbij het 
thema liefde centraal staat.

Trek de stoute schoenen maar aan, 
want met ingang van 1 maart zijn 
er weer enkele plekken vrij in de 
Weeg en Wandel!-groep in Vorden op 
woensdagochtend. Dieke Harmsma, 
Praktijk voor Evenwicht biedt een 
programma dat begint met een indi-
vidueel voedingsadvies. Vervolgens 
is er wekelijks een Weeg- en Wan-
delconsult in groepsverband. Je kan 
per maand deelnemen (en opzeggen) 

aan Weeg en Wandel! Met uitzonde-
ring van de schoolvakanties loopt het
programma het hele jaar door. Dieke
Harmsma is een bij de beroepsvereni-
ging (BGN) geregistreerd gewichts-
consulente en ze heeft zich met haar
praktijk gevestigd in Vorden. Ieder-
een weet dat regelmatig bewegen ge-
zond is, maar in beweging komen kan
soms heel lastig zijn. Door in groeps-
verband te wegen en te wandelen 
ervaren mensen een extra stimulans
om door te zetten. Bovendien spreek
je wekelijks lotgenoten en vind je veel
steun bij elkaar. Heb je behoefte aan
meer informatie? Kijk op de website
www.diekeharmsma.nl of mail naar
welkom@diekeharmsma.nl. Bellen
kan ook naar 06 33 014 543.

Meer bewegen van groot belang
bij afvallen: Weeg en Wandel!
Vorden - Wil je graag afvallen en 
meer gaan bewegen? Maar vind 
je het lastig om alleen die stap te 
zetten? Mis je de beroemde stok 
achter de deur? Zou het je helpen 
om samen met lotgenoten weke-
lijks te wegen en te wandelen?

Voorlichtingsavond over 
een boeiende rondreis 

door Griekenland!

Klassiek Domein
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vakmanschap

www.weevers.nl

Traditioneel zijn we altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering. Om voor 

u de juiste insteek te kunnen kiezen, hebben we de modernste technieken in 

huis. Zo blijven we niet alleen verbonden met ons vak, maar ook met de tijd. 

En kunnen we altijd het maatwerk leveren waar u om vraagt. U bent van 

harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem 

en Zutphen.

T E

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

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

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar

HALLE Vraagprijs  395.000,-- k.k.
Bielemansdijk 13 - Vrij gelegen WOONBOERDERIJ. In het 
buitengebied gelegen woonhuis op een ruime kavel van 1935 
m2 met enkele schuren en mogelijkheid tot het houden van 
kleinvee. Op het erf bevindt zich een garage met houtopslag, 
een vrijstaande stenen werkplaats met fietsenberging. In de 
weide bevindt zich voorts een dierenverblijf. Bouwjaar 1939. 
Verwarming d.m.v. gasgestookte CV-installatie.

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
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prijzen 
polonaise

profiteer nu van 
50% extra carnavalskorting
op alle kleding met een sticker

HEMA Hengelo, Raadhuisstraat 21B

Relax
fauteuils
vanaf250,-

Ga er maar eens rustig 
voor zitten.

20, 40, 60 of 80% showroomkorting op banken, 
fauteuils, eethoeken, kasten of boxsprings.

Blooms and More
Raadhuisstraat 8,Hengelo (Gld.)

3 zotte dagen:
16, 17 en 18 februari

Met deze kortingsbon:
Bolletjes in pot  5,-- (i.p.v.  6,95)

Voorjaarsboeket  6,50 (i.p.v.  7,95)



Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

70% korting
op de gehele wintercollectie

alaaf!

Brinkhorst 7

7207 BG  Zutphen

Tel. 0575-572020

TOYOTA COROLLA  5-DEURS 1.6 VVTI LINEA SOL 128094 2003 6950
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI COMFORT 166505 2004 9450
TOYOTA RAV4 VAN 2.0 D4D 4WD L.SOL 135000 2004 10950
TOYOTA AVENSIS WAGON 2.0 D4D LINEA LUNA 172089 2006 10650
TOYOTA VERSO 5-PERSOONS 1.6 VVT-I LINEA TERRA 70269 2007 14750
TOYOTA YARIS 3-DEURS 1.3 VVTI LINEA SOL 37500 2007 8600
TOYOTA AYGO  5 DEURS 1.0 VVT-I SPORT AIRCO 58000 2008 7990
TOYOTA AVENSIS SEDAN 1.8 VVTI LINEA LUNA  67142 2008 17250
TOYOTA AYGO  5 DEURS 1.0 VVT-I SPORT AIRCO 111846 2008 6950
TOYOTA AURIS 5-DEURS 1.4 VVT-I LINEA SOL 18644 2008 14950
TOYOTA COROLLA  5-DEURS 1.6 VVT-I AUTOMAAT 105916 2003 7950
TOYOTA AURIS 5-DEURS AUTOMAAT 1.6 VVT-I MM-T ASPIRATION 79721 2009 15950
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI BUSINESS 224000 2005 9750
TOYOTA VERSO 5-PERSOONS 1.6 VVTI SOL 75814 2005 12250
TOYOTA AYGO  5 DEURS 1.0 VVT-I AUTOMAAT SPORT+AIRCO 150494 2006 6250
TOYOTA LAND CRUISER 120 SERIES 5-DEURS 3.0 D4D AUTOMAAT VX 215452 2006 26950
TOYOTA YARIS 5-DEURS 1.0 VVT-I COOL 18000 2011 10950
TOYOTA IQ 1.0 VVT-I ASPIRATION 14850 2009 9950
TOYOTA RAV4 5-DEURS 2.0 VVT-I 4WD EXECUTIVE 89613 2006 17650
TOYOTA AVENSIS VERSO 6 PERS. 2.0 VVTI LINEA SOL 154597 2006 12950
TOYOTA AVENSIS WAGON 1.8 VVTI LUNA BUSINESS 68240 2008 17750
TOYOTA AYGO  5 DEURS 1.0 VVT-I PLUS 49296 2007 6950
TOYOTA YARIS VERSO 1.5 VVTI LINEA SOL 80000 2001 5950
LAND ROVER DISCOVERY II 2.5 TD5 S AUTOMAAT 155747 2002 11950
ROVER 45 1.6 16V CLUB 5DRS 117000 2000 3745
ROVER 45 AUTOMAAT 1.8 CVT STERLING 4 DRS 180000 2001 4445
ROVER 45 1.6 16V CLUB 4DRS 106512 2001 5245
ROVER 45 1.8 16V CLUB 5DEURS 144600 2004 6545
ROVER 75 TOURER 2.0 CDT CLUB 250000 2002 7975
ROVER 25 1.4 16V 3DRS COMFORT  84001 2003 4925
ROVER 25 AUTOMAAT 1.6 CVT CLASSIC 5DRS 85685 2003 4925
ROVER 45 1.8 16V CLUB 4DRS 77539 2004 7545
ROVER 45 AUTOMAAT 1.8 CVT 5DRS CLUB 114950 2003 5845
ROVER 45 1.6 16V CLASSIC 5DRS 81365 2001 4945

ROVER 45 AUTOMAAT 2.0 V6 CLUB 4 DRS 82085 2003 7945
ROVER 45 1.6 16V CLUB 5DRS 91000 2003 5745
ROVER 75 2.0 CDT CLUB 219217 2000 4975
ROVER 75 AUTOMAAT 2.0 V6 CLUB 102535 2003 9975
ROVER 45 1.8 16V STERLING 5DRS 89102 2005 8245
ROVER 416 16V SI 4DRS 180490 1997 1340
ROVER 416 16V OXFORD 4DRS 109263 1999 2240
MG F 1.8 16V 129000 1997 5750
MG F 1.8 16V BROOKLANDS 142537 1999 6950
MG F 1.8 16V 99846 1997 5250
PEUGEOT 207 1.4 VTI XS 5DRS 83515 2007 7950
PEUGEOT 107 1.0 XS 5DRS  42050 2007 6950
PEUGEOT 206 CC CABRIO/COUPE 1.6 80KW 134000 2003 6350
RENAULT LAGUNA 5 DEURS 2.0 TURBO AUTOMAAT DYNAMIQUE 116500 2008 13950
RENAULT TWINGO 1.2 12V AUTHENTIQUE +LEER+AIRCO  19346 2010 9250
RENAULT SCENIC 1.6-16V EXPRESSION 109914 2003 6950
KIA PICANTO 1.0 EX 5-DRS 44642 2006 5950
KIA SORENTO 2.4 I 16V 4WD EX 68340 2005 10950
KIA CARENS 2.0 CVVT X-ECUTIVE 5DRS 51953 2007 10950 
MAZDA 2 1.3 HP 63 KW 5 DEURS TOURING 24000 2008 11950
MAZDA 2 1.3 HP GTM 5 DEURS 18324 2010 13350
HONDA INSIGHT HYBRIDE 1.3 VTEC ELEGANCE + NAVI 33300 2009 15250
HONDA AIRCOCORD 2.0 16V STATION SPORT 46120 2009 16950
SAAB 900 2.5 V6 LIMITED CABRIO 144108 1994 5950
SUZUKI LIANA 1.6 78KW S-LIMITED 55001 2004 5850
MITSUBISHI COLT 5DRS 1.3 AUTOMAAT INVITE 41000 2005 7250
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 3DRS TRENDLINE + AIRCO 171717 2001 4750
CITROEN C1 1.0 VVT-I AMBIENCE 5 DEURS 29000 2009 6950
FIAT IDEA 1.9 JTD EMOTION 150000 2006 7750
NISSAN MICRA 1.3 I 3DRS  53937 1999 2750
NISSAN PIXO 5DRS 1.0 AIRCOENTA +AIRCO+LM VELGEN 21000 2009 8250
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI 2WD STYLE 95951 2007 11950
AUDI A6 SEDAN 2.4 PROLINE AUTOMAAT 83500 2004 13950
CITROEN C4 BERLINE 1.6 HDI  PRESTIGE 189000 2005 6950

Occasion KM Stand Bouwjaar Prijs Occasion KM Stand Bouwjaar Prijs

TOYOTA PRIUS 
HYBRIDE
1.5VVTI Tech + leer 89066 km, 
bouwj. 2007, 202 Astral Black

€ 15.950

TOYOTA COROLLA
Hatchback 5-deurs 1.6 VVTI 
Linea Sol 128094 km, bouwj. 
2003, 1C3 GRANITE GREY

€ 6.950

KIA PICANTO
1.1 X-ECUTIVE 5DRS
15474 km, bouwj. 2008, GEEL

€ 6.990

Automobielbedrijf Nijendijk biedt u al 50 jaar een betrouwbare occasion aan!
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Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11 06 22467236
Vorden 0575 519701
www.kaspervrielink.nl info@kaspervrielink.nl

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

Grote beurt, 10% kor  ng 
maak een afspraak

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.
Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl

WEK UW EIGEN 
STROOM OP!

DE ZON IN UW BEDRIJF?
Een eenmanszaak, VOF of maatschap? Dan 

kunt u vanwege uw hoge belastingtarief 
nóg meer belastingvoordeel behalen! Maak 

snel een afspraak voor meer informatie.

Bespaarinstallateur Arendsen Installatietechniek 
weet hoe je een hoge energierekening klein kunt krijgen! Benieuwd  

naar de mogelijkheden? Maak dan een afspraak voor een geheel  
vrijblijvend advies voor úw woning of bedrijf.

Nijverheidsweg 2, 

7255 RA  Hengelo (Gld) 

Tel. (0575) 462 511

www.arendsen-hengelo.nl

            Set van 6 Zonnepanelen 
        Opbrengst ca. 1200 kW/h op jaarbasis

2.438,-* incl. BTW

PROFITEER VAN FISCALE VOORDELEN DIE OPLOPEN 

TOT WEL 70% VAN UW INVESTERING!

Set van 12 Zonnepanelen (excl. montage) 
Opbrengst ca. 2350 kW/h op jaarbasis

4.826,-* incl. BTW

Set van 12 Zonnepanelen  
Opbrengst ca. 2350 kW/h op jaarbasis

4.578,-* incl. BTW
* Vraag naar onze voorwaarden. Prijzen zijn excl. montage.

UWBESPARING

 281,-
per jaar

UWBESPARING

 563,-
per jaar

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Koffie- en eethuis • Feestzaal en vergaderruimtes

Biologische dagschotel € 15,-
elke week een ander gerecht

Vierakkersestraatweg 37, 7233 SH Vierakker
0575 - 44 15 81 • www.ludgerusgebouw.nl

Hier komt alles uit de buurt.



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).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

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 7
Nr. 7, 14 februari 2012

De Nederlandse Nieuwsblad Pers 
(NNP), de organisatie van lokale 
nieuwsmedia, heeft vorige week 
in Emmen de Gemeenteprijs voor 
Overheidscommunicatie uitgereikt. 
Bronckhorst was samen met negen 
andere gemeenten in Nederland 
genomineerd voor de NNP-Gemeente-
prijs van 2012. De eerste prijs ging 
naar de gemeente Zaanstad en met 
de gemeente Zwolle deelden we de 
tweede plek.

“Bronckhorst weet haar inwoners 
-

-

sprekend en de gemeente laat met 
-

schillende digitale media, waaronder 
sociale media, een moderne commu-

-
commentaar.                                                    

Meest aantrekkelijk en leesbaar

andere naar de vorm, inhoud en lees-
baarheid. Kortom, welke gemeente 
haar inwoners op de meest aantrek-

en breed informeert via een nieuws- 
of huis-aan-huisblad. 

Kwaliteit verbeteren

heden te stimuleren de kwaliteit van 
-

communicatie Logeion).

Bronckhorst sleept gedeelde tweede prijs in de wacht voor 
gemeentepagina’s in Contact

J. Ligthart uit Zelhem kregen de wild-

voorronde van het debattoernooi voor 
leerlingen van de groepen 7 en 8 van 
de Bronckhorster basisscholen 

Aan het toernooi doen in totaal 14 
teams van 11 scholen in Bronckhorst 
mee. Twee groepen (4 scholen tegen 

-
gen een stelling moeten debatteren. 

groepen dan de gelegenheid om met 

Het toernooi

(met 4 scholen) naar de Bronckhorster 

stellingen waarover wordt gedebat-
teerd, één van de groepen met 4 scho-

basisschooldebattoernooi op 21 april 

bus ter beschikking waar de deelne-
mers met enkele begeleiders naar 
toe mogen (locatie is nog niet bekend). 

De jury

en Rogier Elshout van het Nederlands 

Beeckland college), wethouder Arno 

9 maart oud-wethouder Ab Boers, 

Rogier Elshout. 

Professionele training

leerlingen en leerkrachten een debat-

werd gegeven door een professionele 

Instituut, in samenwerking met een 
raads- of commissielid. 

U kunt de voorronde van 17 februari 
en op 9 maart de finale van het 

via www.bronckhorst.nl en 
na afloop via www.ideaal.org.

www.contact.nl

Winnaars eerste voorronde jongeren-
debattoernooi

instrument, bedoeld om met name 
de controlerende taak van de ge-

de commissie door het uitvoeren 

de doelen, die de gemeenteraad 

-

Heeft u een onderwerp, waarvan u 

aanmerking komt, stuurt u dan voor 

email: h.valkenburg@montferland.info

Beoordelingscriteria

gebruik van suggesties van de 
gemeenteraad, inwoners en belan-

beoordeelt de Rekenkamercommis-
sie alle suggesties aan de hand van 

belang en risico’s voor de gemeente.

Draag uw ideeën aan voor een onderzoek 
door de Rekenkamercommissie Berkelland, 
Bronckhorst, Lochem en Montferland

(ook wel e-afval genoemd) verbeterd 
kan worden. Hiervoor vindt komende 
weken online en telefonisch onder-

-
werking van inwoners vragen. 

-

fonisch met vragen over e-afval. 

worden gebruikt voor het verbeteren 

elektronische apparaten. Heeft u 

contact op met de Afval-Informatie-

Onderzoek Berkel Milieu naar 
inzameling elektrische apparaten



Carnaval staat voor de deur, een feest 
waarbij saamhorigheid en gezelligheid 
de boventoon voert. Wellicht bent u 
ook al bezig met de voorbereidingen 
voor dit feest. Gaat u het buiten de 
deur vieren? Brandweer Achterhoek 
West (de brandweerkorpsen van 
Bronckhorst, Doetinchem, Montfer-
land en Oude IJsselstreek) wil u 
graag een paar tips geven om dit 
feest gezellig, maar ook (brand)veilig 
te vieren. Ook als u zélf een ruimte 
gaat versieren, geven we u graag de 
onderstaande tips mee.

Vluchtroutes
Als er ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen toch brand uitbreekt, moet u 
op tijd kunnen vluchten. Kijkt u bij 
binnenkomst naar de vluchtroutes, 
en of die vrij zijn van obstakels en 
bruikbaar zijn. Dat betekent:

maal vrij van obstakels en direct te 
gebruiken

 leiden naar een nooduitgang staan 
of liggen geen spullen

met de deuren mee en verhinderen 
niet het openen van de deuren

gen en trappenhuizen kunnen niet 

verschuiven, omkrullen of oprollen. 
Ook moeten mensen er niet over 
kunnen uitglijden of struikelen

ing, sneeuw, ijs etc. 

Feestversiering

telijk aan te kleden voor deze periode 
hoort erbij. Onveilig gebruik van 
(brandgevaarlijke) versiering in 
combinatie met een overvolle ruimte 
kan echter tot catastrofes leiden. 
Slingers, textiel, vlaggetjes en andere 
versieringen zijn bepalend voor de 
snelheid waarmee een brand om zich 
heen grijpt. Alle versieringen en stof-
feringen moeten vrijgehouden worden 
van spots en andere apparatuur die 
warm wordt. Plafondversiering moet 
buiten bereik van het publiek hangen, 
oftewel op ten minste 2,5m hoogte. 
Met brandbaar gas gevulde ballonnen 
zijn niet toegestaan.

Overvolle ruimte
Het oude spreekwoord ‘hoe meer zie-
len, hoe meer vreugd’ geldt niet altijd. 
In een overvolle ruimte, waar je je 
met heel veel moeite van de ene naar 
de andere kant kunt bewegen, ben je 
bij het uitbreken van brand niet veilig. 
Hoe gezellig het ook lijkt, het is dan 

verstandiger om de feestvreugde
ergens anders op te zoeken. 

Feestverlichting
Controleer de bedrading van elektri-
sche versieringen op beschadigingen. 
Probeer de installatie eerst uit door 
de lampjes voor het gebruik een half 
uur te laten branden. Doe de verlich-
ting na afloop altijd uit door de stek-
ker uit het stopcontact te halen. Een 
lampje losdraaien is onvoldoende. 
Gebruik indien nodig een gaaf en 
goed passend verlengsnoer en leg 
dit zo neer dat er niemand over kan 
struikelen. Rol kabelhaspels altijd 
helemaal af en plak kabels die over 
een gangpad lopen met stevig tape af. 

Kleding & textiel  
Niet alleen de brandveiligheid van de 
horecagelegenheden is belangrijk bij 
het voorkomen van brand. Ook kan 
(carnavals)kleding tot één van de oor-
zaken behoren. Iedereen ziet er vast 
weer prachtig uit met carnaval, maar 
houd bij carnavalskleding rekening 
met het volgende: (carnavals)kleding 
vervaardigd van watten, veren, foam, 
nylon, polyester of andere puur syn-
thetische materialen kunnen vaak al 
door aanraking met een brandende 
sigaret vlamvatten. Behalve dat foam 
en polyester makkelijk vlam vat, 
smelt het materiaal vrijwel meteen 
en brandt daarbij in de huid. Hierdoor 
ontstaan ernstige brandwonden. 
De brandweer adviseert u om geen 
brandbare kleding te dragen of om in 
ieder geval goede onderkleding, ver-
vaardigd van natuurproducten zoals 
wol en katoen, te dragen. De kans op 
het direct inbranden op de huid kan 
door deze onderkleding aanzienlijk 
verkleind worden.

Nog meer tips van 
de brandweer over 
onder andere 
brandveilige ver-
siering? Scan de 
QR-code of kijk op 
www.brandweerachterhoekwest.nl. 

Veilig feestvieren tijdens carnaval

Wethouder Josephine Steffens is 
verantwoordelijk voor jeugd- en 
onderwijsbeleid, de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (incl. 
ouderenbeleid), volksgezondheid en 
regiozaken. Heeft u een vraag aan 
de wethouder over iets wat speelt in 
de gemeente en onder haar verant-
woordelijkheid valt? Bijvoorbeeld 
over het aanbod van onderwijs in 
Bronckhorst en op welke wijze we 
inwoners bijstaan die zonder hulp 
niet aan de maatschappij kunnen 
deelnemen. Of wellicht over de 

samenwerking met andere Achter-
hoekse gemeenten? Dit kan door 
een afspraak met haar te maken, 
maar het kan ook op een modernere 
manier: via het twitterspreekuur! 
Iedere dinsdag (tussen de middag) 
houden, om de beurt, de burge-
meester en de wethouders een 
twitterspreekuur om vragen te be-
antwoorden die over hun vakgebied 
gaan. We kondigen dit steeds aan 
via onze twitteraccount (@gem_
bronckhorst), www.bronckhorst.nl 
en zo nu en dan de gemeentepagina’s 
in Contact. Nog een reden om ons te 
volgen via twitter! Het eerstvolgende 
spreekuur is met wethouder 
Steffens op dinsdag 21 februari a.s. 
tussen 12.30 en 13.00 uur. U kunt 
haar een vraag stellen door de 
hashtag #vraagbronckhorst te 
gebruiken. We gaan dan graag met 
u in twittergesprek!

Twitter met ons tijdens het 
twitterspreekuur iedere dinsdag 
tussen 12.30 en 13.00 uur via 
#vraagbronckhorst!

Twitterspreekuur met b en w 
Stel b en w vragen via twitter iedere 
dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur!

Wij zijn samen verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van onze woon- en leef-
omgeving. We willen allemaal leven, 
wonen en werken in een ruimte waar 
we ons op ons gemak voelen. De aan-
wezigheid van zwerfvuil oogt slordig 
en onverzorgd. De kwaliteit van onze 
omgeving  willen we graag behouden. 
Maar hiervoor moeten we samen aan 
de slag! 
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers 
die samen met ons inwoners willen 
betrekken bij het schoonhouden van 
hun woon- en leefomgeving. 
Op 27 februari a.s. organiseren we 
hiervoor een startbijeenkomst in het 
teken van ‘Samen verantwoordelijk, 
samen doen!’ 

Tijdens deze bijeenkomst lichten wij 
onze plannen toe en inventariseren 
we uw wensen en ideeën. 

Startbijeenkomst
Wij nodigen u van harte uit op 
27 februari a.s. om 19.30 uur in het 
gemeentehuis in Hengelo (Gld). Kent 
u iemand die ook interesse heeft om 
mee te denken, neemt u hem of haar 
dan mee naar de startbijeenkomst.

Meer informatie?

met ons opnemen via e-mail: info@
bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Ergert u zich ook aan rommel op straat?
Denk met ons mee over het aanpakken 
van zwerfvuil!

Het Mantelzorgcompliment is een 
wettelijke regeling, waarmee men-
sen die zorg krijgen als blijk van 
waardering het familielid of de be-
kende die hen zorg geeft, voor kan 
dragen voor een zogenaamd ‘Man-
telzorgcompliment’ van 200 euro! 
Een familielid, partner, vriend of 
kennis die vrijwillig zorgt verleent 
aan iemand die dat nodig heeft, noe-
men we een mantelzorger. Heeft u 
als ouder extra zorg voor uw zieke 
kind? Ook dan bent u mantelzorger. 
Als mantelzorger kunt u het Mantel-
zorgcompliment krijgen. 

Wie komen in aanmerking ?
Alle mantelzorgers die zorgen voor 
iemand met een langdurige, extra-
murale (buiten een instelling plaats-

vindend) AWBZ-indicatie kunnen in 
aanmerking komen voor het Mantel-
zorgcompliment. Ook meerdere 
aaneengesloten indicaties die optel-
len naar meer dan 371 dagen tellen 
mee. De tijdsduur tussen de ver-
schillende indicaties mag niet meer 
dan 42 dagen zijn. 
 
Zorgt u voor iemand die geen AWBZ-
indicatie heeft? Maar doet u wel ta-
ken waarvoor een indicatie mogelijk 
is? Dan kunt u in aanmerking komen 
voor een Mantelzorgcompliment als 
degene voor wie u zorgt een zoge-
naamde nulurenindicatie aanvraagt. 
Daarbij moet diegene aangeven dat 
de mantelzorger alle zorg verleent. 
Degene voor wie u zorgt krijgt dan 
een indicatiebesluit voor nuluren 

professionele zorg. In het besluit 
staat welke zorg in totaal nodig is en 
dat een mantelzorger deze taken op 
zich neemt.

Hoe vraag ik een mantelzorg-
compliment aan?
De zorgvrager mag een keer per jaar 
aan een mantelzorger het Mantel-
compliment geven. Degene voor wie 
u zorgt, ontvangt automatisch een 

zorger een compliment mag geven. 

lier waarop de zorgvrager vermeldt 
wie de mantelzorger is. U onderte-
kent dit formulier allebei en stuurt 

Dag van de Mantelzorg, 10 november 

Mantelzorgcomplimenten uit als het 

alle informatie kijk op de website 

heeft u in voorgaande jaren deze 
cheque ook aangevraagd en herinnert 
u zich dat deze toen een bedrag van 
250 euro vertegenwoordigde. Dat 
klopt, maar door het toenemende 
aantal aanvragen is het beschikbare 
rijksbudget nog maar toereikend 
voor 200 euro per 
cheque.

Scan de QR-code 
voor meer 
informatie.

Meld degene die u zorg verleent nu aan 
voor het Mantelzorgcompliment

Door de forse prijsverhoging van de 
jeugdidentiteitskaarten per 1 januari 
2012 zijn er landelijk in de laatste 
weken van 2011 erg veel van deze 
kaarten aangevraagd. Ook in Bronck-
horst was er een run op jeugdidenti-
teitskaarten: in 2010 waren er in de 
laatste weken 96 aanvragen, in de-
zelfde periode van 2011 verwerkten 
wij 1937 aanvragen! De landelijke 
producent van de kaarten heeft alle 
zeilen moeten bijzetten om de ID-
kaarten te leveren en dat is inmiddels 
gelukt. De laatste kaarten zijn afgelo-
pen week door ons ontvangen.

E-mail
De ouder(s)/verzorger(s) van de 
kinderen hebben inmiddels via e-mail 
bericht van ons gehad dat de docu-

menten 
opgehaald 
kunnen 
worden. 
Door de grote 
hoeveelheid 
aanvragen 
bestaat de mogelijkheid dat een mail 
met een onduidelijk e-mailadres niet 
goed is aangekomen, zonder dat dit 
door ons is geconstateerd. Mocht u 
een jeugdidentiteitskaart hebben 
aangevraagd in de laatste weken van 
2011 en u heeft deze nog niet opge-
haald, dan vragen wij u dit op korte 

wet moeten wij namelijk documenten 
die 3 maanden na de aanvraagdatum 
niet zijn opgehaald, vernietigen. 
En dat zou vervelend zijn.

Jeugdidentiteitskaarten liggen klaar



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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ingetrokken omgevingsvergunning

Zienswijze indienen?

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 Wabo)

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Aanpassen beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor bouwen

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

regels is dat in beide gevallen 4 jaar). Als er bijzondere omstandigheden gelden, kan de termijn 
met 26 weken worden verlengd. 

Tegen de ontwerpbeleidsregels is gedurende de termijn van ter inzagelegging één zienswijze 
ingediend. Deze zienswijze heeft b en w geen aanleiding gegeven de regels gewijzigd vast te stellen. 
De beleidsregel treedt in werking daags na deze bekendmaking.

De beleidsregels liggen voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis en zijn 
ook in te zien op de www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen → Ruimtelijk beleid.

Voornemen tot het afvoeren van een object van de gemeentelijke 
monumentenlijst

de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken 

de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

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

Monumenten

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

 van de inrichting waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

 het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Treasurystatuut gemeente Bronckhorst

activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht 
houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de 
hieraan verbonden risico’s. De functie bestaat uit 4 deelfuncties; risicobeheer, gemeentefinanciering, 
kasbeheer en debiteuren- en crediteurenbeheer. 

Gemeentelijke regelgeving algemeen

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??

OPENINGSTIJDEN:  maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur, 
 vrijdag 09.00 - 21.00 uur,
 zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Adres: Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg/Varsseveld  
 Telefoon 0315 24 29 29  
 www.bruggink-bv.nl

Keukens | Badkamers
H e e l w e g  b i j  V a r s s e v e l d

Badmeubel
65 cm, onderkast met lade, 

keramische wastafel, 
spiegel en verlichting.

Excl. kraan en accessoires

Inclusief kookplaat, 
afzuigkap, koelkast, 
oven, vaatwasser en 
apothekerskast.
Excl. kraan en accessoires

Afhaalprijs:
1.975,-

Afhaalprijs:
495,-

Nú bij Bruggink:
KEUKENS voor

AANTREKKELIJKE PRIJZEN!

Te huur 
KARNAVALSKLEDING 
SD Design Molenkolkweg 33

Steenderen 0575-452001
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Vanwege de kou en het feit, dat de 
tulpen dan gaan ‘hangen’, met hun 
mooie hoofd naar de grond toe, waar-
door de kopers niet de kleur van de 
tulpen kunnen herkennen, werd be-

sloten om zater-
dag 11 februari
in Steenderen
niet te lopen.
De verkoopdag 
is verschoven
naar zaterdag
24 maart! De
leden van de Li-
onsclub komen
langs de deuren
vanaf 09.00 uur
’s morgens. De
volgende data en
plaatsen staan
nu op de agenda:
op 25 februari in
Hengelo; op 3
maart in Vorden
en Wichmond;
op 17 maart in
Hummelo, Kep-
pel en Drempt;
op 24 maart
in Steenderen,
Baak en Toldijk
en op 31 maart
in Zelhem. 
De kosten zijn 3
euro per bos. Ko-
pers krijgen hier-
voor prachtige
tulpen in allerlei

kleuren, maar maken natuurlijk zelf
de keuze. Zij mogen zoveel bossen als
gewenst kopen, maar natuurlijk kan
1 bos ook! 
De Lionsclub rekent op de inwoners
van de gemeente Bronckhorst zodat
zij er samen weer een groot succes 
van kunnen maken. Maak het gezel-
lig in huis met verse tulpen en help
daarmee een goed doel! Dit jaar zijn
dat de Stichting noodhulp Zelhem,
Hospice Sravana in Doetinchem en
Medische kliniek in Sawla, Ghana, de
Friends Maternity Clinic.

Tulpenactie van Lionsclub Bronckhorst

Door strenge vorst 
andere verkoopdag 
in Steenderen

Bronckhorst - De Lionsclub 
Bronckhorst gaat dit voorjaar 
weer tulpen verkopen. Jordi Wes-
selink van IJsseltulp uit Toldijk 
gaat tot Pasen volop voor aanvoer 
van verse tulpen zorgen! Dus wat 
betreft de Lionsclub Bronckhorst 
kleurt de Achterhoek straks weer 
paars, rood en geel.

De Lionsclub Bronckhorst organiseert ook dit jaar een tulpenactie.

NIEUW en een van de hoogtepunten 
dit jaar is een complete bruine kroeg. 
Tot in detail nagebouwd, met foute 
kleedjes en zitplaatsen voor ouwe roc-
kers! Kortom: ‘voor ieder wat wilds’. 
Gooi de hooivork moar an de kante, 
veul ow heppie en bli-j, kom noar 
de snuffelwei en bun der op tiet bi-j! 
Dit jaar worden de bloemetjes buiten 
gezet met twee topbands, te weten 
Fragment en The Romance en een 
supervette lauwe coole D-Jay. De or-
gie van sfeer, licht en geluid, humor, 
entertainment, rock&roll, smartlap, 
feest en pogo, disco, glitter en glam-
mer, dance, trance en hoempapah, 
zorgt voor een muzikaal kookpunt! 

FRAGMENT 
Drie Engelse schoolvrienden hadden 
een droom.En nu is Fragment ‘de 
meest onbekende beroemde band van 
Nederland’ en hebben Tim, Jono en 
David al meer dan 3000 keer op het 
podium gestaan in dit kikkerlandje. 
Het enthousiasme en het plezier spat 
er vanaf. En dat zorgt voor een dave-
rend feest bij elke gelegenheid. Van 
de feesttent in Middel tot aan Para-
diso in Amsterdam, Fragment heeft 
inmiddels alle hoekjes van Nederland 
gezien. 

Met aanstekelijk covers in een eigen-
wijs Fragment-jasje zet het drietal 
een geweldige live-act neer. In 1991 
besluiten ze vol lef Ahoy af te huren 
die uitverkocht raakt. Dat gebeurt 
ook in 1996 en inmiddels verkocht 
de band meer dan 16.000 T-shirts.In 
2002/2003 was Fragment de Radio 
3FM Huisband en daarnaast ston-
den ze een aantal keren in de Neder-
landse hitlijsten. Volgens Giel Beelen 

doet men de band met het stickertje 
‘coverband’ ernstig te kort: “Ik vind 
´t een belediging als je ´t een cover-
band noemt. Ze geven er gewoon een 
eigen dimensie aan. En ´t is altijd een 
feestje. Met de unieke humor en uit-
straling is het één van de allerbeste 
live bands in Nederland.” 

Ook de organisatie van de Zwarte 
Cross is vol lof. Inmiddels is Fragment 
al meer dan 5 jaar de huisband van 
het grootste festival van Nederland: 
“Maar waar sommige bands 10 man 
op het podium nodig hebben om het 
een beetje te laten klinken, flikten 
die verdomde Engelsen het met z´n 
drie¸n, ze waren gewoon de allerbes-
te band van de hele Zwarte Cross.” 
Fragment is een unieke en bijzondere 
band dat op elk feest aanslaat. De hu-
mor en de interactie met het publiek 
maakt de band razend populair. Geen 
setlists, lekker improviseren en ver-
zoekjes spelen. Ook de nummers die 
ze niet kennen! 

THE ROMANCE 
The Romance ’goes Wild ‘ tijdens 
Achterhoeks Lente Feest in Baak. Met 
zoveel Rock n’ Roll samengeperst in 
één Rockband kan het gewoonweg 
niet fout gaan! Een unieke en inno-
vatieve combinatie van oud en nieuw 
eigen werk van: Dany Lademacher, 
Ruud Englebert, JW van Holland, Ra-
mon Rambeaux & Stick. Dat Dany, 
Ruud en Ramon dezelfde ‘Brood-heer’ 
hebben gehad, Van Holland zijn spo-
ren in het rock n’ roll’ste meer dan 
verdiend heeft en ‘Stick’ meer is dan 
“iemand die op iemand lijkt”, is het 
nogal wiedes dat de band vergele-
ken wordt met het enige rock cory-

fee dat ons land rijk was. Ook door
nummers die gespeeld worden, maar
zeker door de Bühnesucht en de niet
aflatende drive heeft THE ROMANCE
alle tussenliggende jaren echter met
een noodgang ingehaald! 

The Romance oude wijn in een nieu-
we zak? Nope! Onverwachts? Zeer
zeker niet! Vol respect voor het verle-
den en de enorme successen, brengt
deze band een unieke en innovatieve
combinatie van oud en nieuw eigen 
werk! En voor de ‘die hards’: “Don’t
let the name fool you! You’ll be sur-
prised!” 

Kane, Kim Wilde, Anouk, Goede Doel,
Paul Carrack, Ellen ten Damme, Ju-
lian Sas, Jan Akkerman, E.L.O., maar
ook Marcel Brood en D’n’A, hebben 
het laatste jaar met The Romance
van stuiver gewisseld op hetzelfde
podium. Met onder andere Rockpa-
last in het vooruitzicht en ‘breaking
news to come’, staat de band steeds
in de top van de meest legendarische
bands van Nederland. Whats new?!:
THE ROMANCE! Meet The Romance
‘as good as it getz’ and ‘Romantic as
it will ever be...’. 
De voorverkoop en site voor de E-
tickets gaan begin februari ‘on air’,
‘on line’ en van start. Houd de krant
in de gaten, of check de site www.de-
bierkaai.nl, www.musicandentertain-
ment.nl of facebook.com/lentefeest. 
ORGANISATIE: Eetcafé Herfkens, Par-
tyCafé De Bierkaai, J&J-werk Baak,
met medewerking van Music and
Entertainment in Voorst. Ook dit
jaar gaat er weer een bijdrage naar de
goede doelen van het eigen Jeugd en
Jongerenwerk Baak.

Achterhoeks Lentefeest 17 maart 2012

Met de Beste Zwarte Cross Live band: Fragment

Baak - Februari, de lente is in aantocht! Kriebels in de buik of last van 
hooikoorts, kom dan dartelen in de Baakse snuffelwei. Gekke koei of 
hondsdol? Het voorjaar is daar, dus schenk de kelken maar vol. Het 
blond-bruisend bier zal weer rijkelijk vloeien op 17 maart aanstaande. 
Vanaf 20.00 uur gaat de poort open en is de tent geopend. Aanvang 
feest 21.00 uur.

Fragment, de band van Tim, Jono en David.

Colinda heeft de keukentafel inge-
ruild voor een flinke werkplek. Met 
de nieuwe Brother PR1000 wordt met 
10 naalden en evenzoveel garens de te 
borduren modellen gerealiseerd. “Ik 

hoef nu de klossen garens niet meer 
tussentijds te verwisselen, waardoor 
ik sneller kan werken,” aldus Colin-
da Wolters. Colinda bezoekt met veel 
plezier jaarmarkten en braderieën, 

zo ook de sfeermarkten in Steende-
ren waar ze eerst kerstmutsen en 
afgelopen keer damasten servetten 
borduurde. “Dat is heel leuk om te 
doen.” Zij borduurt ook bedrijfslogo’s 
voor de zakelijke markt. 

Borduurhuis Steenderen heeft een 
eigen website voor meer informatie: 
www.borduurhuissteenderen.nl

Geavanceerde machine 
Borduurhuis Steenderen

Steenderen - Sinds een aantal weken borduurt Colinda Wolters van 
Borduurhuis Steenderen aan de Pr. Bernhardlaan met een zeer ge-
avanceerde, professionele borduurmachine. Hierdoor is zij nog meer 
in staat fraai borduurwerk af te leveren.

Colinda Wolters aan haar werkplek met de nieuwe borduurmachine.
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Vorden. Zondag 19 februari is het 
de 3e zondag van de maand en is 
er, na de vijf wekelijkse winter-
vertellingen - weer een reguliere 
programmering in TOM, Thea-
ter Onder de Molen, te Vorden. 
De ‘Barden van Bronckhorst’: 
Gery Groot Zwaaftink, Arjan Ver-
schuur en Mees, nemen deze mid-
dag voor hun rekening. Aanvang 
15.00 uur.

De leden van ‘Barden van Bronck-
horst’ hebben drie grote overeen-
komsten: ze schrijven, zingen en 
spelen zélf hun liedjes, gedichten en 
verhalen; ze begeleiden zichzelf daar-
bij op de gitaar; én ze komen uit (de 
buurt van) Vorden. Bovendien zijn 
het grote fans van elkaar. Gery Groot 
Zwaaftink is ongetwijfeld de bekend-
ste troubadour van de Achterhoek. 
Hij vertelt prachtige verhalen en 
zingt mooie liedjes - soms plat, soms 
rechtop. Hij speelt zelfs een rol in de 
spannende jeugdromans van Martine 
Letterie over Berend van Hackfort. 

Mees groeide op in Vorden. Als kind 
zag ze Gery Groot Zwaaftink optre-
den, dacht “dat wil ik ook.” en deed 
het! Ze is zeer muzikaal en zingt als 
een merel (Nederlandstalig) of black-
bird (Engelstalig). Tegenwoordig 
woont ze in Utrecht. Daar presenteer-
de ze in mei 2011 het Utrechts Klein-
kunst Festival, waar ze Arjan tegen 
het lijf liep. Arjan Verschuur kwam 
zeven jaar geleden in Wichmond wo-
nen. Daar viel zijn oog al snel op een 
aankondiging van Gery Groot Zwaaf-
tink. Hij ging kijken en luisteren en 
was verkocht. Arjan wist met zijn 
warme stem, fantastische gitaarspel 
en prachtige teksten op het Utrechts 
Kleinkunst Festival 2011 het hart van 
de jury voor zich te winnen. Zelf was 
hij vooral onder de indruk van het 
optreden van Mees. Toen hij hoorde 
dat ze uit Vorden kwam, was er wei-
nig voor nodig om haar naar het The-
ater Onder de Molen te halen voor 
een optreden. 
En daar, tijdens de laatste zomercar-
rousel van 2011, bracht het lot deze 

drie barden samen op het toneel en 
werd besloten om met elkaar een 
liedjesprogramma te maken. Het idee 
is eenvoudig en uitdagend: de barden 
zingen, spelen of vertellen om de 
beurt een lied, gedicht of verhaal, het 
lot bepaalt wie er begint en elk vol-
gend lied, gedicht of verhaal moet op 
één of andere manier aansluiten bij 
het vorige. Vooraf weten de barden 
dus niet wat ze van elkaar te horen 
krijgen! De opbouw van het program-
ma ontstaat ter plaatse. Zowel voor 
de barden als voor het publiek belooft 
het dan ook een spannende en verras-
sende voorstelling te worden. 

Zie ook (voor reservering e.d.) de web-
stek van TOM: www.tom-vorden.nl. 
Daar heeft elke bard een eigen arties-
tenpagina. Voor reservering kan men 
ook bellen met 0575- 55578. Indien 
geen vervoer ? Dan voor aanstaande 
vrijdag bellen met 06- 57079558. U 
wordt dan opgehaald en thuisge-
bracht, de rolstoel of rollator kan ook 
mee.

‘Barden van Bronckhorst’ in TOM

Laura van Kaam, een 13-jarige zange-
res uit Dinxperlo, wist het publiek te 
boeien met haar prachtige stem en 
won de 1e ronde.
Heartbeat Drums uit Vorden werd 
genomineerd door de jury voor een 
plek in de eindronde. Opzwepend en 
soms spectaculair klonk het werk 

van Heartbeat Drums, dat door de 
vier mannen allemaal zelf bedacht 
is. Met te herkennen invloeden van 
Slagerij van Kampen bijvoorbeeld. De 
nummers hebben geen namen, alleen 
getallen. Bij het noemen ervan weet 
ieder van de vier exact uit het hoofd 
wat er gespeeld wordt. Dan vormt 

het viertal een overrompelende een-
heid. Jeroen Helmink: “Fantastisch 
dat we zijn genomineerd! Het was 
een prachtige ervaring op te treden 
in het Amphion. Als je werk dan ook 
nog eens wordt gewaardeerd door de 
jury, dan geeft dat natuurlijk een be-
hoorlijke voldoening en moedigt dat 
extra aan om door te gaan met onze 
ideeën. We hopen nu  uiteraard dat 
we de finale op z’n kop kunnen zet-
ten op 29 september.” 
Meer informatie kunt u lezen op de 
website www.heartbeatdrums.nl.

Heartbeat Drums door jury
genomineerd bij open podium

Vorden - Op woensdag 1 februari trad Heartbeat Drums uit Vorden 
op tijdens het ‘open podium’ in het Amphion theater. Bij het ‘open 
podium’ nemen diverse talenten uit de regio het tegen elkaar op en 
bepaalt het publiek en jury wie er doorgaan naar de eindronde in 
september.

Johan Heuvelink, tot voor kort voor-
zitter van In de Reep ’n en nog altijd 
zeer nauw betrokken bij de organi-
satie van diverse evenementen, zegt 
daarover: ‘De samenwerking is ei-
genlijk ontstaan vanuit een initiatief 
van burgemeester Henk Aalderink. 
Die opperde een paar jaar geleden 
het idee om in zijn gemeente een 
gezamenlijke paarden- vierdaagse te 
organiseren. En dat gaat prima, wel-
iswaar spreken we tegenwoordig over 
een paarden- driedaagse, dat door de 
menverenigingen uit Hengelo, Vor-
den en Zelhem wordt georganiseerd. 
Gedurende drie dagen, elke dag een 
route (zowel aangespannen als ‘onder 
het zadel’) van circa 30 kilometer. 
Een route vanuit Hengelo richting 
Steenderen, één richting Zelhem en 
één richting Vorden. De routes lopen 
deels via harde wegen en deels via 
zandwegen. De routes zijn allemaal 
met pijlen aangegeven. Tot dusver al-
leen maar enthousiaste reacties’, zo 
zegt Johan Heuvelink.
De samenwerking krijgt vrijdagavond 
17 februari nog meer gestalte. Dan or-
ganiseren de drie clubs in Manege De 
Luchte aan de Koedijk 76 in Lochem 
(aanvang 20.00 uur) een zogenaamde 
‘Tuigpaardenclinic ’. Top tuigpaard 
-trainer en -rijder Henk Hammers zal 
deze avond zijn eigen paarden mee-
brengen en daarmee zijn clinic geven. 
Johan Heuvelink: ‘ Het belooft een 
interessante avond te worden. Henk 
Hammers is namelijk dagelijks bezig 
met betuigen, trainen, uitbrengen en 
keuringsklaar maken van tuigpaar-
den, rijpaarden, Friezen, pony’s e.d. 
Deze avond is voor de specifieke tuig-
paard liefhebber het ‘neusje van de 
zalm’, hoewel ook de wedstrijdmen-
ners zeer veel kunnen opsteken van 

hetgeen Henk Hammers komt uitleg-
gen . Hij zal ook demonstraties geven
aan de dubbele ‘longe’, de lange lij-
nen en aangespannen.
Het is de bedoeling dat Hammers de
KWPN hengst Atleet (Patijn x Sintia
ster van Waterman) mee zal nemen
naar Lochem. Atleet is de ware sen-
satie onder de tuigpaard- hengsten, 
winnaar van de hengstencompetitie,
winnaar van de Zilveren klomp en de
op formidabele wijze gewonnen Ore-
gon trofee. Ook zal de goedgekeurde
KWPN tuigpaard hengst Ditisem (Roy
M x Roswitha) in actie te bewonderen
zijn. Johan Heuvelink: ‘ Het samen
organiseren van deze Tuigpaarden
clinic drukt natuurlijk de kosten van
zo’n avond. De achterliggende ge-
dachte is natuurlijk ook om te zien
hoe deze man werkt. We kunnen een
boel van hem leren. Overigens is ie-
dereen deze avond welkom. Het zou
prachtig zijn wanneer de drie vereni-
gingen ook nog nieuwe leden aan
deze clinic overhouden. 

Wanneer ik kijk naar onze vereni-
ging ‘In de Reep’n’ valt op dat het
ledental door de jaren stabiel blijft. 
Wij hebben circa 75 leden, waarvan
er zo’n 25 actief aan diverse evene-
menten deelnemen. De overige vijf-
tig waren vroeger ook actief, maar
zijn gewoon lid gebleven omdat ze
de club een warm hart toedragen. Zij
vinden het prachtig dat wij jaarlijks
de Kastelenrit organiseren. Datzelfde
geldt natuurlijk ook voor ‘In Stap en
Draf’ en ‘Onder de Zweppe’, die ook
jaarlijks een rit organiseren. De Kaste-
lenrit in Vorden behoort met circa 70
aanspanningen (landelijk) tot één van
de ritten met de meeste deelnemers.
Een dergelijk aantal is als organisa-
tie goed beheersbaar’, zo zegt Johan
Heuvelink. Daarnaast organiseert In
de Reep’n gedurende 26 weken elke
donderdagavond een mencursus.
Verder gedurende de zomermaanden
(vanaf Tweede Paasdag) elke maand 
een rit. Sinds ‘jaar en dag’ neemt de
vereniging op Koninginnedag ook
de organisatie van het ringsteken in
Vorden voor haar rekening.

Tuigpaarden clinic
Gezamenlijk initiatief 
 menverenigingen Bronckhorst

Vorden - De gemeente Bronck-
horst kent drie menverenigin-
gen: ‘In de Reep’n’ uit Vorden, 
‘In Stap en Draf’ uit Hengelo en 
‘Onder de Zweppe’ uit Zelhem. 
De verenigingen met als insteek 
toch de eigen identiteit te willen 
behouden, werken sinds enkele 
jaren meer en meer samen.

Henk Hammers in actie

Johan Heuvelink met paard Zamber
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Henk Vaags: ‘ Toen ik hoorde dat de 
gemeentewerf in Vorden ging slui-
ten en het complex in de verkoop 
werd gedaan, ben ik er gelijk op in-
gesprongen. De onderhandelingen 
hebben er uiteindelijk toe geleid dat 
het gebouw ( 500 m2 ) thans ons ei-
gendom is. Over het bedrag dat met 
de aankoop is gemoeid, doe ik geen 
mededelingen. Hoe wij het gefinan-
cierd hebben ? We wisten natuurlijk 
al heel lang dat wij de HAVO locatie 
een keer moesten verlaten. We zou-
den er eerst één jaar kunnen blijven, 
het werden er uiteindelijk zes. De 
afgelopen jaren hebben wij dan ook 
een deel van de opbrengsten van de 
veiling, voor een nieuw onderkomen 
gereserveerd. Mede met behulp van 
particulieren hebben we de voorma-
lige werf van de gemeente kunnen 
kopen en daar zijn we natuurlijk ont-
zettend blij mee.
We beschikken nu over een gebouw 
die we zelf zo efficiënt mogelijk kun-
nen indelen. Bij de HAVO waren ook 
spullen ondergebracht die er soms 
wel jaren stonden’, zo zegt Henk 
Vaags. Tijdens een rondgang door 
het complex ‘De Werf ‘ ( de voorlo-
pige naam ) laat de voorzitter van de 
veilingcommissie de indeling zien: 
een afdeling waar boeken en huis-
houdelijke artikelen zijn uitgestald. 
Verderop een ruimte voor witgoed 
en allerlei elektrische apparaten. Ook 
kunnen hier de seizoen- gebonden 
artikelen worden opgeslagen. Verder 
een grote ruimte voor de opslag van 
meubilair en één voor de kleding col-
lectie. Ook aanwezig: Douches, toilet-
ten en een kantine. ‘ Kortom een ge-
bouw waar onze vrijwilligers prettig 
kunnen werken en waar het voor het 
publiek ook goed toeven is. Dat was 
in ons vorige gebouw ook het geval. 
Er kwamen , met name wel vrouwen, 
voor de gezelligheid even ‘buurten’. 
Zie dit nieuwe gebouw ook maar als 
een soort sociaal onderkomen’, zo 
zegt Henk Vaags lachend. 
Het uitgangspunt van de veilingcom-
missie is altijd geweest en blijft ook, 
om goede spullen te verkopen. Henk 
Vaags : ‘ Wanneer mensen ons bel-

len met het verzoek om bepaalde 
dingen bij hun op te halen vertellen 
we gelijk dat wij alleen artikelen op-
halen, die we ook weer kunnen ver-
kopen. Ze bellen ons bijvoorbeeld dat 
ze gaan verhuizen, of bijvoorbeeld 
oudere mensen die naar een verzor-
gingstehuis gaan, of gewoon mensen 
die behoefte hebben om thuis nieuw 
meubilair aan te schaffen en het 
overtollige aan ons willen schenken. 
Wij hebben blijkbaar in de loop der 
jaren een goede naamsbekendheid 
opgebouwd, want we worden niet 
alleen door inwoners uit Vorden ge-
beld, maar ook uit Hengelo, Ruurlo, 
Lochem, Laag Keppel. De mensen 
weten dat het geld dat wij via de vei-
lingen ontvangen, wordt aangewend 
voor goede doelen. ( Voor informatie 
e.d. kan men bellen 06- 44629049 , 
website www.veilingcommissie.nl , e-
mail info@veilingcommissie .nl ) 
Pakweg twintig jaar geleden begon 
een commissie middels acties geld in 
te zamelen voor de restauratie van het 
dak van de hervormde kerk. Daaruit 
is kort daarna de Stichting Veiling-
commissie Vorden ontstaan, een onaf-
hankelijke zelfstandige stichting. Wij 
hebben de afgelopen jaren aan meer-
dere goede doelen geld geschonken: 
bijvoorbeeld voor de restauratie van 
de kapel in de Wildenborch, Hospice 
Zutphen, geld voor het opknappen 
van het busje van de Stichting Oost- 
Europa reizen. Geld voor het restau-
reren van de voet van de toren van de 
kerk. Ook hebben we toegezegd mee 
te willen betalen aan de restauratie 
van de kerkramen van de hervormde 
kerk. Daarvoor hebben we inmiddels 
75.000 euro overgemaakt. De overige 
80.000 euro maken we over wanneer 
de rijkssubsidie is gerealiseerd’, zo 
zegt Henk Vaags. De circa 60 vrijwil-
ligers van de veilingcommissie ver-
vullen uiteenlopende taken: ophalen 
van de spullen, sorteerwerkzaamhe-
den, verkopen, noem maar op. De 
aangeboden goederen worden altijd 
op de vrijdagmorgen opgehaald of in 
overleg, op een andere dag. ‘ De Werf 
‘ is op vrijdag- en zaterdagmorgen 
van 9.00 tot 12.00 uur geopend.

Zaterdag 18 februari opening ‘ De Werf ‘

Nieuw onderkomen Stichting 
Veilingcommissie Vorden

Vorden - De afgelopen dagen werd er door de vrijwilligers van de Stich-
ting Veilingcommissie Vorden nog kei- en keihard gewerkt om alles 
voor zaterdag 18 februari in gereedheid te brengen. Die dag vindt om 
9.00 uur de opening plaats van ‘De Werf ‘ het nieuwe onderkomen van 
de veilingcommissie. ‘ Een eigen onderkomen’, zo vertelt een trotse 
voorzitter Henk Vaags, die de onderhandelingen met de gemeente 
Bronckhorst heeft gevoerd.

uitgebreide collectie meubilair

Om half 5 ging de wekker en werd 
alles klaar gemaakt voor de tocht. Na 
een goed ontbijt vertrokken ze met 
de bus naar de Weissensee. Onder 
nog extremere omstandigheden dan 
in Nederland vertrokken ze ’s mor-
gens om 7 uur voor deze toch wel 
heel zware tocht. Het was zeer koud 
en later op de dag ging het steeds 
harder waaien. Getooid met bivak-

mutsen en gezicht en oren ingevet 
met watervrije vaseline, schaatsten 
ze ’s morgens in het donker over het 
meer. Er waren veel valpartijen en 
ook zij vielen tijdens deze tocht wel 
drie tot vier keer, gelukkig zonder 
ernstige blessures. Ze bleven de hele 
tocht bij elkaar en hielpen elkaar er 
door heen , zodat ze gezamenlijk over 
de finish kwamen. Na afloop ontvin-

gen ze een mooie herinnering in de
vorm van een kruisje, een speldje en
een oorkonde en werd er een feestje
gevierd in de tent. Op de terugweg
ging het gesprek voornamelijk over
de echte Elfstedentocht. Het blijft, 
ondanks dat alle vijf rijders liefheb-
bers van schaatsen zijn, een grote 
wens een keer aan deze tocht mee te
kunnen doen. Maar alleen Elbert Kor-
negoor is dit jaar voor dit evenement
ingeloot en de andere kunnen alleen
via de televisie dit spektakel met ge-
mengde gevoelens volgen.

Op de Weissensee

Hengeloërs schaatsen 
 alternatieve Elfstedentocht

Hengelo - Wynand Blom, Henk Wissink, Elbert Kornegoor, Jan Plek-
kenpol en Jan Rhebergen deden vrijdag 3 februari mee aan de alterna-
tieve Elfstedentocht in Oostenrijk op de Weissensee.

De vijf Hengeloërs op de Weissensee.

In het individuele klassement werd 
André Klein Brinke (Schietvereniging 
Wilhelmina) eerste en bij de vrou-
wen Ria Bretveld (Mystery Girls). In 
totaal namen in de afgelopen weken 
38 viertallen deel aan het toernooi 
dat in Verenigingsgebouw Veldhoek 

plaatsvond op twee avonden. Vorige 
week vrijdagavond vond in het Ver-
enigingsgebouw de prijsuitreiking 
van het toernooi plaats. 

Einduitslagen handboogschiettoer-
nooi Veldhoek 2012:

Teams: Mannen: 1. Petersdijk 873
punten; 2. De Heideroosjes 862; 3.
Klootschietvereniging ’t Broek 1 858.
Vrouwen: Niet Lullen Schieten 844;
2. Wolversveense Dames 832; 3. De
Schatjes 788. Individueel: Mannen: 1.
André Klein Brinke (S.V. Wilhelmina
1) 228; 2. Martin Eelderink (Zelhem-
seweg 2) 227; 3. Robert Groot Was-
sink (De Boys) 224. 
Vrouwen: 1. Ria Bretveld (Mystery
Girls) 221; 2. Hannie Oosterink (NLS)
218; 3. Ellie Beunk (Woversveense
Dames) 217.

Individueel André Klein Brinke en Ria Bretveld 1e

Peters en NLS winnaars 
 boogschiettoernooi Veldhoek

Veldhoek - Het jaarlijkse boogschiettoernooi van boogschietvereni-
ging De Veldhoek uit Ruurlo is bij de mannen gewonnen door het 
team van de Petersdijk bestaande uit Han Hilverink, Theo Kok, Her-
man Bargeman en Antoon Peters. Bij de vrouwen won het team NLS 
dat gevormd werd door Gerdien Hilverink, Hannie Oosterink, Gemma 
Schenzel en Anita Assink.

De winnaars van het handboogschiettoernooi 2012 van handboogschietvereniging De Veldhoek.
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Op meer dan 20 podia zullen meer 
dan 100 bands en ruim 800 theater-
artiesten optreden, waaronder: 

-
tion

-

-
-

landse namen!

THEATER

poëzie, cabaret, toneel, stand-up co-
-

aterartiesten zullen acte de presence 

-

niet alleen theater te zien zijn in de 

-

de Zwarte Cross zich door ieder jaar 

te bedenken, te ontwikkelen en uit 

-
den alleen op de Zwarte Cross uitge-

-
-

-
cans, masterclass dialectmuziek 
door rocktorandus Leo Blokhuis, 

KAARTEN ZIJN NOG 
VERKRIJGBAAR!

-

-

-

-

NB: Kaarten voor de familiecamping ge-
ven toegang tot het gehele terrein, zijn 
inclusief ontbijt en geldig van donderdag-
avond 19 juli t/m maandagochtend 23 
juli.
 

Gratis entree!

Zwarte Cross maakt 
eerste namen bekend
Lichtenvoorde - Met veel trots maakt de organisatie van het Zwarte 
Cross Festival, Feestfabriek Alles Komt Goed BV, vandaag de eerste 
namen van het programma voor de 16de editie bekend! “Alle arties-
ten zijn een uitzonderlijk hoog niveau en we hebben nu al een mooie 
mix van allerlei genres. Dit is nog maar het topje van de ijsberg, want 
zeer binnenkort komen we met nog meer binnen- en buitenlandse 
namen!”, aldus festivaldirectrice Tante Rikie Nijman. “Er is ook dit 
jaar weer voor ieder wat wils. Zelf zie ik het meeste uit naar Wit-
hin Temptation, want dat is een band van absoluut wereldformaat! 
Daarnaast hou ik er zelf ook wel van om verkleed als prinses over 
keiharde muziek heen te galmen”.

-

mandala gemaakt met als gemeen-
schappelijke kenmerk dat het getal 

-

-
sussen staat dit centraal en daarnaast 

-
spiegelt hoe je op dat moment bent, 

-

Binnenkort start Bertha met twee 
kennismakingscursussen: Mandala 

-

hier lekker tekenen en kleuren en aan 

-

-

Berttha Ruesink 
exposeert in bibliotheek
Hengelo - De gehele maand febru-
ari exposeert Bertha Ruesink in 
de bibliotheek van Hengelo Gld. 
Naast een nieuwe serie mandala’s 
zijn ook een aantal schilderijen 
van haar hand te zien.

Werk van Bertha Ruesink uit Hengelo Gld.

-

-
-

-

-

de sopraan Christel Gelderman haar 

-

-

-

wordt tijdens dit concert muziek uit-
-

-

In zondagmiddag-concertserie in Dorpskerk Vorden

Concert Ensemble ‘The 
Great Charm’

-
-

-

-
-

een andere bridgeclub, aangesloten
-

B r i d g e n  i n  T o l d i j k

-
-
-

-
welkomen met een paar akkoordjes 
op gitaar en een uit het niets bedach-
te tekst, die soms sloeg op de mensen 

-

-

-

moeilijker, maar werd toch ook snel 

-
pende muziek zijn die bekend in de 

-

-
-
-

programma willen komen spelen, 

-

‘Alsjeniksgewendband’ 
bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 22 februari speelt de ‘Alsjeniksgewendband’ 
tussen 20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal.org, dat 
vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.
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De aanwezigen werden welkom gehe-
ten door bedrijfscontactfunctionaris 
Peter van der Meulen van de gemeen-
te Bronckhorst. Onder de aanwezigen 
waren onder meer ook wijkagenten 
van de verschillende kernen. Van der 
Meulen ging kort in op de bedoeling 
en het programma van de avond. In 
2010 sloegen ondernemers, brand-
weer, politie en de gemeente de han-
den ineen en maakten de afspraak 
om de bedrijventerreinen in Bronck-
horst schoon, heel en veilig te maken 
en te houden. Hiervoor gebruiken ze 
het Keurmerk Veilig Ondernemen – 
Bedrijventerreinen (KVO-B) met on-
dersteuning van MKB Nederland. In-
middels hebben de werkgroepen op 
de bedrijventerreinen in Vorden en 
Zelhem de certificering behaald. In 
Hengelo is de werkgroep sinds kort 
begonnen en de bedrijventerreinen 
in Baak en Steenderen volgen na de 
zomer van 2012. 
De informatieavond werd georgani-
seerd door de werkgroepen KVO-B, 
de bedrijvenkringen B&OZ en BKB en 
de gemeente Bronckhorst.

BRANDPREVENTIE
Marcel Boekholt van Brandweer Ach-
terhoek West, hield een presentatie 
over brandpreventie. Hij ging onder 
meer in op bereikbaarheid van het 
pand, het voorkomen van brand en 
de gevolgen daarvan maar ook gaf 

hij veel tips. Door middel van een po-
werpoint liet hij zien hoe bedrijven-
terreinen verbeterd kunnen worden. 
“Een speerpunt voor ons is nog wel 
de buitenopslag”, zegt Boekholt. “En 
dan met name de buitenopslag zoals 
pallets bij industriële panden. Het vrij 
toegankelijk zijn van containers, waar 
brandbare goederen in worden ge-
gooid heeft zeker ook onze aandacht 
in verband met de brandveiligheid”. 
De bereikbaarheid van gebouwen is 
voor de brandweer, maar ook voor 
andere hulpdiensten erg belangrijk. 
Boekholt: “Bij de meeste gebouwen is 
dat allemaal goed in orde. Dat is nu 
natuurlijk mooi in het kader van het 
KVO-traject. Diegene die het niet in 
orde hebben, worden dan ook daad-
werkelijk door de werkgroep daarop 
aangesproken”. 
Brandweerman Boekholt vindt de 
brandveiligheid op bedrijfsterrei-
nen al een stuk beter. “Ik denk dat 
het ook al redelijk goed is. Het kan 
natuurlijk altijd beter zoals met die 
buitenopslag, bereikbaarheid van 
de panden en dergelijke”, zegt hij. 
Boekholt als advies aan de onderne-
mer, om ook eens een keer binnen 
hun eigen pand te gaan kijken hoe 
het daar geregeld is met brandbevei-
liging. “En dan eens kritisch kijken 
met andere ogen naar brandpreven-
tie, brandweer, een stukje Arbo waar-
bij het veilig vluchten mogelijk moet 

zijn voor mensen. Zorg ervoor dat de 
vluchtroutes voldoende vrij zijn. Ook 
bij aanpassingen in je gebouw moet 
je zorgen dat je alles blijft controle-
ren. Doe het op een manier dat het 
beheersbaar is voor de brandweer”, 
zegt Boekholt nadrukkelijk. 

KEURMERK BGB
Twan Leenders gaf een presentatie 
over het keurmerk Brandveilig Ge-
bruik Bouwwerk (BGB) en over zijn 
bedrijf Obex, waar hij directeur van 
is. Obex, gevestigd in Vorden, is een 
onafhankelijk trainings- en advies-
bureau gespecialiseerd in brandvei-
ligheid. Door de unieke combinatie 
van verschillende adviesdiensten en 
cursussen is het bedrijf in staat om 

een hoge kwaliteit te bieden aan haar 
klanten. Alle brandveiligheidspecia-
listen binnen Obex houden zich naast 
het geven van cursussen ook dagelijks 
bezig met het uitvoeren van verschil-
lende brandveiligheidprojecten. Obex 
is een onafhankelijke en klantge-
richte ondernemende organisatie. Zij 
leveren hoogwaardige kennis op ge-
bied van preventieve brandveiligheid 
aan alle partijen binnen de zakelijke 
markt in Nederland die betrokken 
zijn bij brandveiligheid. De vormen 
waarin kennis wordt geleverd zijn ad-
visering en cursussen op gebied van 
Bouwkundige, Installatietechnische 
en Organisatorische brandveiligheid. 
Obex ziet brandveiligheid als een seri-
eus vakgebied. Hierin staat kwaliteit 
centraal en niet de kwantiteit. Brand-
veiligheid heeft altijd de prioriteit bo-
ven commerciële belangen. 
Vervolgens ging Leenders in op het 
BGB-keurmerk. Daarbij kwamen 
diverse onderdelen aan de orde zo-
als, wie is verantwoordelijk voor de 
brandveiligheid. Er werd informatie 
gegeven over het waarom, het doel 
en de voordelen van het keurmerk. 
Door middel van een stappenplan 
werd aangegeven aan welke eisen 
men moet voldoen, wanneer het 
keurmerk wordt afgegeven. Verder 
werd onder meer ingegaan op het 
aanleggen van een gebouwenlogboek 
voor veiligheid. 

ANDERE BRIL 
De presentatie van Theo Korsten, 
ex-inbreker en medewerker aan het 
AVRO-programma ‘De Inbreker’, was 
doorspekt met veel anekdotes. Me-
nige keren wist hij met zijn ludieke 
opmerkingen het publiek aan het 
lachen te krijgen. Door zijn ervarin-
gen wist Korsten duidelijk te vertel-
len hoe een inbreker te werk gaat. 
Hij hield de ondernemers een spiegel 
voor. Korsten: “Jarenlang verdiende 
ik de kost als inbreker en overval-
ler. Nu doe ik het tegenovergestelde 
en geef ik beveiligingstips en advies 
op gebied van diefstal en inbraakpre-
ventie”. Korsten (51) is woonachtig 
in Breda en geeft regelmatig presen-
taties aan ondernemers en onderne-
mersverenigingen. (Meer info over 
zijn bedrijf www.vrime-eyes.nl).
Met veel voorbeelden, tips en foto’s, 
ondersteunt met powerpoint vertelde 
Korsten zijn verhaal. Hij nam het pu-
bliek mee naar diverse panden op be-
drijventerreinen. “Wat valt jullie op, 
op deze foto?”. Op die manier maak-
te hij de toehoorders bewust van de 
zwakke punten van een pand. Vele 
foto’s kwamen op de avond voorbij. 
Waarbij het bedrijventerrein als rode 
draad diende. De ex-inbreker had een 
aandachtig gehoor en wist het pu-
bliek te boeien. “Voorkomen is beter 
dan genezen”, was duidelijk zijn ad-
vies. Veel bruikbare tips had hij waar-
mee de ondernemers hun voordeel 
kunnen doen. Het laatste gedeelte 
van zijn presentatie ging over ‘het in 
opdracht inbreken’, met als thema: 
‘Op bezoek bij …’. Met veel voor-
beelden liet hij zien hoe hij aan het 

werk is gegaan om binnen te komen
en zijn slag kon slaan. “Probeer als 
ondernemer net zoals een inbreker
flexibel te zijn”, liet hij lachend we-
ten. Korsten vindt het een goede zaak
dat in Bronckhorst ook is gestart met
het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO). “Het is gewoon belangrijk dat
mensen samenwerken met verschil-
lende partijen of ze er nu wel of geen
belang bij hebben. Wanneer de veilig-
heid optimaal is, komt dat iedereen
ten goede”. Volgens Korsten is in
Nederland op bedrijventerreinen het
achterstallig onderhoud het zwakste
punt. “Het groenonderhoud en rom-
mel op bedrijventerreinen komt ook
veel voor. Hier in Bronckhorst valt 
dat allemaal wel mee”, weet hij. Om
bedrijventerreinen te verbeteren is
volgens Korsten ook sociale controle
heel belangrijk. “Dat is ook bij parti-
culieren zo. Jammer dat dit er bijna
niet meer is”. En een belangrijke tip
voor ondernemers: “Je moet niet gaan

denken: we hebben het keurmerk 
KVO, nu rijdt de beveiliging rond en
alles is nu ‘picobello’. Zo is het niet.
Als ondernemer moet je ook eens een
keer door de bril kijken van een in-
breker”, aldus ex-inbreker Korsten. 
Peter van der Meulen, ambtenaar 
bedrijfscontacten van de gemeente
Bronckhorst en coördinator van de 
bijeenkomst, was na afloop tevreden
over de belangstelling en de infor-
matie die werd gegeven. Voor het
vervolg van de veiligheid van de be-
drijventerreinen in Bronckhorst zijn 
werkgroepen bezig. “In die werk-
groepen zitten vertegenwoordigers
van ondernemers, brandweer, politie
en gemeente”, zegt Van der Meulen.
“Gezamenlijk proberen we acties uit
te voeren die gericht zijn op het veili-
ger en schoon houden van bedrijven-
terreinen. Het vervolg is nu dat we
ondernemers blijven informeren over
nieuwe ontwikkelingen over onder
meer preventie en samenwerkings-
mogelijkheden en voor de toekomst
over cameratoezicht. Op die manier 
blijven we daarmee bezig”.

Werkgroepen in Bronckhorst actief bezig

Werken aan veilig en schoon bedrijventerrein

Hengelo - Hoe veilig zijn de bedrijventerreinen in Bronckhorst. ‘Veilig’ 
dat was het onderwerp op de informatieavond die op 8 februari werd 
gehouden in het gemeentehuis van Bronckhorst. De bijeenkomst was 
bedoeld voor alle ondernemers die op één van de bedrijventerreinen 
in Bronckhorst gevestigd zijn. Zo’n vijftig mensen waren aanwezig. 
De ondernemers werden vooral geïnformeerd over preventie, maar 
kregen ook veel tips.

Marcel Boekholt van Brandweer Achterhoek West bezig met zijn presentatie.

Directeur Twan Lenders van Obex ging in 
op het BGB-keurmerk.

Ex-inbreker Theo Korsten bekeek het vanuit
zijn visie.

Zaterdagavond ging het Heren A-Jeugd-
team naar Sporthal de Marke in Hat-
tem voor de wedstrijd tegen Tyfoon A1. 
De wedstrijd verliep zeer voorspoedig 
voor de Hengelose handballers. Zij gin-
gen met een vette winst naar huis: 13-
37. Op zondag werden drie uitwedstrij-
den gespeeld. De D2-jeugd ontmoette 
in Sporthal De Endesprong Duiven D2. 
De coach kwam zeer tevreden terug 
na deze prima wedstrijd. Het keeper-
tje van Quintus had voor een derde 
achtereenvolgende keer geen ballen 
doorgelaten. Uitslag 0–2. Eveneens in 
Duiven speelden de Heren B-Jeugd te-

gen Duiven B2. De Duivense heren wis-
ten volop te scoren en gingen er met 
de winst vandoor; 17–2. De Hengelose 
Dames Senioren speelden in Sporthal 
Jachtlust in Twello tegen Voorwaarts 4. 
Helaas bleken de Twellose dames ster-
ker te zijn. Uitslag 13-10. In Sporthal 
de Kamp kwam de C-Jeugd uit tegen 
Grol H.V. C2 uit Groenlo. De Hengelose 
spelers kwamen voldoende aan scoren 
toe en wisten de winst te behalen: 8-1. 
De D1-Jeugd speelde vervolgens tegen 
HV Angeren D2. Ook bij deze wedstrijd 
gingen de Hengelose spelertjes met de 
winst weg: 5–1. 

Hekkensluiters van dit handbalweek-
end waren de Heren Senioren in een 
wedstrijd tegen Achilles/Univé 4 uit 
Apeldoorn. Een prima wedstrijd, waar-
bij er flink werd aangevallen en verde-
digd van beide zijden. Toch kwamen de 
Hengelose heren, ondanks gemiste kan-
sen ruim op voorsprong te staan. Eind-
stand 27-10. Het weekend van 18 en 
19 februari wordt Carnaval gevierd en 
zijn geen handbalwedstrijden gepland. 
Op zondag 4 maart staan weer thuis-
wedstrijden van SV Quintus op het pro-
gramma. Om 13.00 uur is de wedstrijd 
Quintus D2 tegen OBW D2, om 13.45 
uur Quintus C2 tegen Huissen HV C3, 
14.30 uur de Dames Senioren Quintus 
1 tegen DSC 2 en tot slot om 15.35 uur 
Quintus A1 tegen Reehorst A1.

Alle Quintus handbalteams in actie
Hengelo - Zaterdag 11 en zondag 12 februari kwamen alle zeven handbal-
teams van SV Quintus in actie, waarvan maar liefst vijf wedstrijden met 
winstpunten werden afgesloten!

Een aanval van SV Quintus D1 in de wedstrijd tegen HV Angeren D2.



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

STICHTING HORECATALENT 
ACHTERHOEK
Dit jaar is het de zesde keer dat de 
Stichting Horecatalent Achterhoek 
de Horecatalentendag organiseert. 
De stichting bestaat uit een aantal ac-
tieve leermeesters uit de horeca, die 
ondersteuning krijgen van docenten 
van regionaal opleidingencentrum 
het Graafschap College in Doetin-
chem, adviseurs van Kenniscentrum 
Kenwerk en een aantal vrijwilligers. 
Doel van de Horecatalentendag is 
de promotie van het horecavak, het 
horecaonderwijs en regionale pro-
ducten en diensten. Leerlingen van 
alle niveaus van de opleidingen kok 
en gastheer/gastvrouw strijden deze 
dag om de prestigieuze titel ‘Achter-
hoeks Horecatalent’. Doel van deze 
vakwedstrijden is de leerlingen een 
extra impuls te geven, hen te stimu-
leren in hun vak. Afhankelijk van 
het niveau en het vakgebied krijgen 
de wedstrijddeelnemers meerdere 
opdrachten. Een deel ervan dient in 
het leerbedrijf te worden voorbereid, 
de overige opdrachten worden ter 
plekke uitgevoerd. Er is ook een wed-
strijd waar leerling en leermeester ge-
zamenlijk aan kunnen meedoen. Zij 
moeten in eendrachtige samenwer-
king een smakelijk (streek)gerecht 
op tafel zetten. Een deskundige jury 

beoordeelt de culinaire prestaties 
van de koks en de gastvrijheid van
de gastheren en –vrouwen. Er zijn
mooie prijzen te winnen. De hoofd-
prijs is een stage van een week bij
Michelin sterrenrestaurant De Librije
van Jonnie en Thérèse Boer. Naast de
vakwedstrijden zijn er tal van andere
activiteiten voor het publiek. Interes-
sante demonstraties door gerenom-
meerde koks en gastheren en -vrou-
wen uit de regio bijvoorbeeld. Slow 
Food Achterhoek is aanwezig met 
productinformatie, maar vooral om
de ‘smaak van de Achterhoek’ te pro-
moten. De producenten zijn zelf aan-
wezig om informatie te geven en hun
producten te laten proeven. Zo hopen
ze het publiek kennis te laten maken
met de achtergronden van goed en
lekker eten. De Nederlandse smaak-
professor Peter Klosse, directeur van
Hotel Gastronomie De Echoput, zal 
een presentatie verzorgen over het
onderwerp ‘Lekker is geen toeval’. 
De dag duurt van 9.30 tot ongeveer
16.00 uur. 

Meer informatie over de Horecata-
lentendag is te vinden op de website
www.horecatalentachterhoek.nl.
Studenten en leermeesters die willen
meedoen kunnen zich aanmelden via
deze website.

Orangerie Ruurlo boordevol horecatalent
Wie wordt Achterhoeks 
Horecatalent 2012?
Ruurlo - Wie wordt Achterhoeks Horecatalent 2012? Wie wint een 
week stage in Michelin sterrenrestaurant De Librije in Zwolle? Wie
gaat aan de slag onderleiding van Jonnie en Thérèse Boer? Dinsdag 6
maart 2012, van 9.30 uur tot 16.00 uur houdt de Stichting Horecata-
lent Achterhoek (SHA) de jaarlijkse Horecatalentendag in de sfeervolle
Orangerie nabij Kasteel Huize Ruurlo.

Meer dan 250 kinderen van 8 en 9 
jaar deden mee aan de wedstrijd. 
Kinderen tot en met 9 jaar met een 
Rabobank spaarrekening ontvangen 
op hun verjaardag één van de 
winnende kaarten. Bij inlevering 

van deze verjaardagskaart bij de 
bankwinkel mogen zij een kadootje 
uitkiezen. Op het hoofdkantoor van 
Rabobank Graafschap-Midden werden 
de kinderen in het zonnetje gezet. De 
winnaartjes mogen binnenkort met 

hun familie een hele dag naar de 
Efteling.

DE WINNAARS VAN DEZE 
ACTIE ZIJN:
Jasper Roes uit Doetinchem,
Melvin Lammers uit Wehl,
Noor Toepel uit Laag-Keppel,
Eva Hebbink uit Halle.

Met Rabobank naar de Efteling

Regio - De winnaars van de ontwerpwedstrijd ‘mooiste verjaardags-
kaart’ ontvangen gratis toegangskaarten voor de Efteling.

Terwijl 2012 nat en zacht begon, 
sloeg het weer om en werd het erg 
druk bij dierenopvang Noach. Door 
die winterse omstandigheden is het 
belangrijkste werk op dit moment 
het ontdooien, warm houden en op-
peppen van vooral vele watervogels 
van klein tot groot. Dit jaar is er een 
bijzondere gast. Ze noemen hem Wil-
lem. Willem is de gewonde bever 
wiens burcht waarschijnlijk bevroren 
is. Onderkoeld en verzwakt werd hij 
binnengebracht, maar inmiddels is ie 
al weer zeer actief. Hij doet zich te-
goed aan wilg, populier, kruiden enz. 
en toen hij zich beter begon te voelen, 

had hij een behoorlijke verbouwing 
van het verblijf in de planning. Dus 
was verkassen naar een passender 
verblijf nodig en dat kon ook want 
door de warmte, het voedsel en de 
verzorging van de wond is ie er al een 
stuk beter aan toe. Binnenkort gaat 
hij terug naar zijn eigen burcht.
Voor nadere informatie kunt u de 
vernieuwde site www.opvangnoach.
nl bekijken.

In 2011 werden de volgende dieren 
opgevangen:
58 eekhoorns, 41 spechten, 87 zwa-
nen en ganzen, 6 reeën, 17 kievieten 

,scholeksters en grutto’s, 63 meeu-
wen, 440 egels, 318 merels, lijsters 
en spreeuwen, 1 koperwiek, 98 zwa-
luwen, 130 siereenden en ganzen, 8 
appelvinken, 297 hazen en konijnen, 
16 boom - steenmarters en bunzin-
gen, 24 vleermuizen, 916 duiven 
(alle soorten), 19 muizen, 294 een-
den, 20 roofvogels, 20 uilen, 6 futen, 
10 schildpadden, 2 ijsvogels, 1 koe-
koek, 2 ooievaars, 36 aalscholvers 
en reigers, 71 patrijzen, fazanten en 
houtsnippen, 128 mussen, 22 voliè-
revogels, 11 vossen, 217 zangvogels, 
528 kraaiachtigen, 72 meerkoeten, 1 
boomvalk, 2 dassen, 2 draaihalzen, 
19 groenlingen en kwikstaartjes, 2 
wezels, 2 nachtzwaluwen.

Petra en Toon weten dat ze hun werk 
alleen maar kunnen doen door de 
steun van vele dierenvrienden, die 
hun bijdrage leveren en namens de 
dieren willen ze iedereen bedanken 
die de Dierenopvang in 2011 een 
warm hart toedroeg. Ze hopen ook in 
2012 weer op u te mogen rekenen.

Opvang centrum voor in het wild levende dieren

Stichting Opvang Noach

Halle - Het is elk jaar weer een indrukwekkende lijst met dieren die 
door dierenopvang ‘Noach’ opgevangen wordt (in totaal werden meer 
dan 4000 dieren opgevangen). Petra en Toon staan het hele jaar door 
paraat om te helpen als er in het wild levende dieren, meestal door 
toedoen van de mens, tijdelijk even niet voor zichzelf kunnen zorgen. 
Daarbij staat voorop dat ze na een periode van herstel weer terug-
geplaatst kunnen worden in de natuur. Ontsnapte volièredieren zijn 
daar een uitzondering op. Zij komen uit ‘gevangenschap’ en kunnen 
veelal in de vrije natuur niet overleven. Zij worden na herstel terug-
geplaatst in een volière.

Meestal balen we van onze kwaaltjes 
of slechte gewoonten. Balen is nega-
tief oordelen. Afkeuren, in een hokje 
stoppen, deur dicht. Hele volksstam-
men proberen zo hun onvrede over 
geestelijke of lichamelijke pijn te ne-
geren of te onderdrukken. Dat kost 
veel energie. Rebalancing draait het 
om. Rebalancing maakt je bewuster 
van je lichaam, gevoelens en gedach-
ten, maar doet dat zonder oordeel: 
objectief en met oprechte nieuwsgie-
righeid naar wat er in je leeft. Zo kom 

je weer in contact met je oorspronke-
lijke kwaliteiten. Hoe? Rebalancing 
heeft raakvlakken met fysiotherapie,
psychotherapie, verschillende massa-
gevormen en meditatie. Dankzij die 
combinatie kun je je bewust worden
van gewoontepatronen in lichaam en
geest, en herontdekken wie je bent 
en wat je wilt. Je hervindt je balans en
evenwicht. Je gaat ontspannen uit de
kramp waaraan je zo gewend bent ge-
raakt. Dan ervaar je welzijn en krijg
je nieuwe perspectieven. Natuurlijk
speelt pijn, het verleden of een be-
paalde situatie een rol. Dat ‘poets’ je
niet eventjes weg. Maar tegelijkertijd
kun je in het ‘hier en nu’ kijken. Je
hoeft niet te veranderen, dankzij je 
nieuwsgierigheid ontdek je eenvou-
dig hoe je ‘de dingen’ anders kunt
hanteren. Dat lost veel blokkades en
stress op, en maakt dat je gemakkelij-
ker kunt leven vanuit je hart…
Meer weten? Xandra Veltman, na-
tuurgeneeskundig therapeut, Baak. 
(0575) 442 885  www.respectrum.nl
Afhankelijk van je ziektekostenver-
zekering worden sessies (deels) ver-
goed.

Xandra Veltman:
“Het beste medicijn tegen 
stress en oordelen is 
nieuwsgierigheid”
Regio - Valentijnsdag deze week… 
zo’n extra kans om te laten zien 
hoeveel je om anderen geeft. Vrij-
wel alles raakt ons hart: liefde, 
geluk, verdriet, compassie, waar-
dering, boosheid… Zelfs ‘harte-
loze’ mensen worden in hun hart 
geraakt, maar willen of kunnen 
dat domweg niet meer voelen. Ze 
doen bot, cynisch of maken er 
een grapje over. Je hart kan im-
mers flink pijn doen, je kunt er 
ziek van worden. Hoe los je dat 
op? Het beste medicijn is nieuws-
gierigheid!

De renners van RTV Vierakker-
Wichmond maken zich op voor het 
nieuwe wegseizoen. In Exel reden 
zij afgelopen weekend een trai-
ningswedstrijd. Bij de Eliten/Beloten 
werd Rens te Stroet 19e. Jan Wee-
vers werd 7e bij de Masters. Gerben 
Ketting werd hier 12e.

Podiumplek voor 
Van Amerongen
WICHMOND – Veldrijder Thijs 
van Amerongen uit Vorden 
heeft op de valreep van het veld-
ritseizoen een podiumplaats be-
haald. In de internationale cross 
van Heerlen werd afgelopen zon-
dag  derde achter Kevin Pauwels 
en Lars van der Haar. Volgend 
weekend staan de laatste twee 
wedstrijden van het seizoen op 
het programma.
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In zijn welkomstwoord tipte burge-
meester Henk Heijman van de ge-
meente Oost Gelre nog even aan dat 
drie jaar geleden de Oude Calixtus-
kerk de plaats was, waar het zoge-
naamde ‘Akkoord van Groenlo’ werd 
gesloten door de acht gemeenten van 
de Regio Achterhoek. Toen werd on-
dermeer de gezamenlijke afspraak 
gemaakt dat iedere gemeente in de 
Achterhoek werkt of gaat werken aan 
een duurzame energieopwekking.
Heijman liet weten dat deze Grolse 
locatie, en dat als bakermat van de 
‘Tafel van Groenlo’, deze keer ander-
maal fungeerde als de plek waar be-
langrijke verbindingen kunnen wor-
den gelegd. Verbindingen die heden 
ten dage nodig zijn om op wereldwij-
de trends in het algemeen en op eco-
nomische en andere ontwikkelingen 
in het bijzonder in te spelen.

EXTRA BANEN
Ook Herman Kaiser, burgemeester 
van Doetinchem en voorzitter van 
de Regio Achterhoek, liet in zijn bij-
drage de aanduiding verbindingen 
maken niet onaangeroerd toen hij 
het had over het verbinden van so-
ciale economie met ecologie, oftewel 
de wetenschap die de samenwerking 
tussen organismen en hun omgeving 
bestudeert.
“De Gelderse Achterhoek is een 
uniek experimenteel gebied en dat 
met name op de terreinen economie, 
gezondheid en onderwijs. Bovendien 
een gebied dat zelf verkent, maar ook 
verkend wil worden. De Achterhoek 
kan derhalve niet alleen zorgen voor 
een sociale economie, maar ook voor 
een goede economie. Wanneer nu 

alle geventileerde ideeën met daarin 
verweven alle aanwezige mogelijk-
heden in een strategisch plan wor-
den verwerkt, zal het in 2020 in de 
Achterhoek niet alleen goed wonen, 
maar ook goed werken zijn.”
Een waterval aan woorden werd in-
gezet door Steven Kroon, wethouder 
van Doetinchem en trekker van het 
Programmateam Duurzame Econo-
mie van de Regio Achterhoek, om 
de congresgangers te overvoeren 
met alle speerpunten, actiepunten 
en zelfs piketpaaltjes van de Achter-
hoekse Groene Energie Maatschap-
pij (AGEM). Ook Kroon kwam in zijn 
inleiding terug op het ‘Akkoord van 
Groenlo’.
“Toen kwam er letterlijk en figuurlijk 
de nodige energie in deze kerk los. 
Een akkoord tussen de drie O’s (On-
dernemers, Overheid en Onderwijs 
red.), die drie concrete en bijzonder 
positieve acties tot gevolg hebben: 
verduurzaming van de energievoor-
ziening in de Achterhoek, aanpak 
van het afval- c.q. mestprobleem en 
het geven van een impuls aan de re-
gionale economie. Acties die in de 
periode tot 2030 1000 tot 1500 extra 
banen opleveren.”
Als projectleider Energie bij de Pro-
vincie Gelderland en betrokkene bij 
de Biogas Infrastructuur Oost Neder-
land (BION) ging Roland Bus tijdens 
het Achterhoek Congres uitvoerig 
in op de grote omvang van het in de 
Achterhoek beschikbaar zijnde bio-
massa. Volgens Bus moet het moge-
lijk zijn dat de aanwezige 150 miljoen 
kubieke meter biomassa de helft van 
de huishoudens in de Gelderse Ach-
terhoek voorziet van biogas.

“En mede dankzij de nieuwste tech-
nologieën zorgt een en ander in de 
Achterhoek niet alleen voor renovatie 
en werkgelegenheid, maar ook voor 
een belangrijke inkomstenbron.”
Overigens werd inleider Bus terzijde 
gestaan door enkele partners op dit 
terrein, waaronder Arjan Prinsen 
van Mestvergistingsinstallatie Groot 
Zevert BV in Voor-Beltrum. Groot 
Zevert heeft al jaren achtereen erva-
ring met mestafzet. Met dat verschil 
dat de afzet heden ten dage een tus-
senstation kent, te weten die van de 
vergister.

BEDRIJVENTERREIN LAARBERG
Onder het motto: ‘ Crisis, een gat in 
de markt!’ liet Christiaan Kats, di-
recteur van de Gebiedsonderneming 

Regionaal Bedrijventerrein Laarberg, 
een bijzonder positief licht schijnen 
over het ondernemerspark in de ge-
meente Oost Gelre.
“Bedrijventerrein Laarberg kiest voor 
een duidelijke visie en positionering. 
En daarbij komen de beste onder-
nemers bovendrijven. Een en ander 
zeker in een periode dat de broek-
riem aangehaald moet worden. Im-
mers, ondernemende ondernemers 
zien altijd kansen en dat zeker met 
betrekking tot het bedrijventerrein 
Laarberg, de economische motor van 
de regio. In Nederland kennen wij 9 
TOP-sectoren. Maar na bestudering 
van alle hier aanwezige omstandig-
heden en mogelijkheden zetten wij 
in op 3 van deze sectoren, te weten 
high-tech maakindustrie, agro food 

en duurzame energie. Dit moet mo-
gelijk zijn wanneer de synergie tussen
de ondernemingen word opgespoord
en ingezet, de aanwezige kennis met
elkaar wordt gedeeld en er gezamen-
lijke voorzieningen worden getrof-
fen. Pas dan kan er een ‘Green Deal
Laarberg’ worden gesloten.
Het tweede gedeelte van het congres
van afgelopen vrijdagmiddag bestond
uit rondetafelgesprekken over een
aantal thema’s met aansluitend een
korte plenaire terugkoppeling. Die
thema’s varieerden van mestverwer-
king tot innovatiecentrum digestaat-
verwerking, van fosfaatfabriek tot
groene grondstoffen en van zonne-
energie tot groen gras. Al met al een
zinvol congres dat voor herhaling 
vatbaar is.

Laarberg zet in op 3 van de 9 TOP-sectoren

Achterhoek: Een voedingsbodem voor nieuwe economie
Groenlo - De pretentie om de Gelderse Achterhoek op alle mogelijke 
manieren uit te dragen als voedingsbodem voor nieuwe economie, 
werd afgelopen vrijdagmiddag door diverse partijen tijdens een in 
Groenlo gehouden regionaal congres onderstreept.
In de multifunctionele Oude Calixtuskerk waren gemeentelijke en 
andere bestuurders, ondernemers, vertegenwoordigers van diverse be-
trokken organisaties, alsmede andere belangstellenden bijeen om de 
vele ontwikkelingen van dit moment, die mogelijk kansen en ook uit-
dagingen voor de gehele Achterhoek tot gevolg hebben, te bespreken 
en te belichten. Ontwikkelingen op het gebied van high-tech, duurza-
me energie en groene grondstoffen, die de innovatieve kracht van de 
Achterhoek extra kunnen versterken en dientengevolge zorgen voor 
een scala aan nieuwe mogelijkheden. En dat met name voor een agra-
risch georiënteerde Achterhoek.

Een gedeelte van de aanwezigen tijdens het afgelopen vrijdag in de Oude Calixtuskerk in Groenlo gehouden Achterhoek Congres.

Het totaal aantal misdrijven binnen 
het regiogebied liep het afgelopen 
jaar terug van 44.745 naar 42.769. 
Hoewel Noord- en Oost-Gelderland 
geografisch het grootste politie-
korps van Nederland is, blijft het 
er relatief veilig. Prioriteiten voor 
2011 waren overvallen, inbraken, 
straatroven en geweld.

OVERVALLEN 
Het afgelopen jaar is er fors ingezet 
op de aanpak van overvallen. Het 
aantal overvallen daalde licht, van 
63 naar 59. Het oplossingspercen-
tage steeg van 32 naar 39%. “De 
lichte daling is voor ons nog niet 
genoeg. We lossen meer zaken op 
en willen de pakkans voor over-
vallers verder verhogen”, meldt 
plaatsvervangend korpschef Ge-
rard ten Have.

INBRAKEN
Het aantal woninginbraken in Ne-
derland blijft stijgen. Ook in Noord- 
en Oost-Gelderland bleef het aantal 
ook stijgen van 2.561 naar 2.947. 

Het korps zet alle zeilen bij om 
inbraken aan te pakken. In ieder 
district van deze regio is een wo-
ninginbrakenteam gestart en het 
afgelopen jaar zijn meerdere ver-
dachten aangehouden. Korpschef 
Stoffel Heijsman hierover: “Ook 
dit jaar zetten we onze tanden in 
de aanpak van woninginbraken. Er 
komt een regionaal inbrakenteam 
dat de krachten bundelt en exper-
tise deelt.”

STRAATROVEN EN GEWELD 
Ook het aantal straatroven daalde 
licht. In 2010 deden 95 slachtoffers 
aangifte, het afgelopen waren dat 
er 91. Het aantal geweldsinciden-
ten daalde van 3.800 naar 3.693. 

ZAKEN SAMEN AANPAKKEN
“Wij zijn best goed in het oplossen 
van misdrijven, maar kunnen het 
nog veiliger maken, als de inwoners 
ons helpen”, aldus Gerard ten Ha-
ve. “De politie heeft het afgelopen 
jaar een stap gezet naar een hogere 
mate van burgerparticipatie. Het 

korps ziet de wijkagent als cruciale 
verbinding tussen inwoners en de 
politie. In 2011 zijn er daarom 14 
extra wijkagenten aangesteld” 
Social media en vooral Twitter 
bleken afgelopen jaar voor wijk-
agenten een grote meerwaarde te 
hebben in de interactie met wijk-
bewoners. “De politie heeft deze 
ontwikkeling gestimuleerd en on-
dersteund met smartphones, waar-
door inmiddels 76 wijkagenten 
twitteren en we maar liefst 45.000 
volgers hebben. Daarmee loopt het 
korps voorop in Nederland.” Bij 
grote of ernstige incidenten zet de 
politie Burgernet en Twitter in, om 
direct in contact te komen met om-
wonenden.

Samenwerking met inwoners is er 
ook bij de aanpak van criminaliteit 
door het publiceren van foto’s of 
video’s van misdrijven. Afgelopen 
december werden de eerste za-
ken op www.depolitiezoekt.nl ge-
plaatst. Het eerste succes is sinds 
deze week een feit. Een getuige 
maakte een foto van een inbreker. 
De zaak werd op de opsporingssite 
geplaatst en woensdag 8 februari 
kon een verdachte worden aange-
houden. Ten Have daarover: “Een 
illustratief voorbeeld van een goede 
samenwerking van een oplettende 
buurtbewoner en de politie.”

Wijkagent twittert om bevolking te betrekken

Relatief veilig en meer 
 overvallen opgelost
Regio - In 2011 bleek de politie Noord- en Oost-Gelderland weer 
een relatief veilige regio. Het totaal aantal misdrijven daalde licht 
en er is fors ingezet op de aanpak van overvallen en woninginbra-
ken. Er zijn het afgelopen jaar door alle extra inspanningen meer 
overvallen opgelost. Het aantal inbraken blijft stijgen. Er zijn vier 
inbrakenteams in de vier districten gestart om de inbraken aan 
te pakken.

Gefeliciteerd jongens met deze mooie prestatie. 
Op naar de voorjaars competitie!

SBC ‘05 E1 kampioen in de zaal

Wichmond - Met 15 punten uit 5 wedstrijden, ongeslagen dus, en een
doelsaldo van +33 zijn de jongens van SBC’05 E1 kampioen geworden
in de zaal.

Op de foto van links naar rechts staan, Ties Rutjens, Joey de Man, Luc Rouwenhorst, Brian
Visser, Janniek Berentsen, Friso Wester en Jari Eggink.

HENGELO - UITSLAGEN SV QUINTUS VAN 11 EN 12 FEBRUARI:

H a n d b a l

Quintus 1 - Achilles 4: 27-10 (heren)
Voorwaarts 4 - Quintus 1: 13-10 
(dames)
Tyfoon A1 - Quintus A1: 13-37; 

Duiven B2 - Quintus B1: 17-2; 
Quintus C2 - Grol C2: 8-1; 
Quintus D1 - Angeren D2: 5-1; 
Duiven D2 - Quintus D2: 0-2.
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Wat is: A.  Taarnen (uutspr.: Taann): Lostornen.
  “Moder is vader zien olde bokse an ‘t taarnenn”.

 B.  Schettergat, schetterkonte: Vrouw met een schelle stem.
  “Heur dee schetterkonte ‘s”. 

 C.  Onmaote: “Van de ene onmaote in de andere vallen”.
  Van het ene uiterste in het andere vallen.
  “’t Weer volt vandage van de ene onmaote in de andere, 

zo schient de zunne en zo raegent ‘t weer”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Zij bieden dan ook beginnerslessen 
aan tegen een voordelig tarief, zon-
der dat je direct lid hoeft te worden. 
Na tien lessen beslis je pas of je wer-
kelijk wilt blijven golfen en lid wordt 
en dan ook je GVB (golfvaardigheids-

bewijs) haalt. Als je eenmaal je GVB 
hebt, kom je in aanmerking voor 
allerlei wedstrijden zowel op de Kep-
pelse als op andere clubs. Op zondag 
4 maart starten de jeugdlessen weer. 
Mocht je belangstelling hebben, dan 

kun je je aanmelden voor 1 maart. 
Zie voor meer informatie op de web-
site van de golfclub: www.keppelse.
nl (onder kopje jeugd en dan jeugd-
lessen). Wil je eerst een keertje ko-
men kijken, dan is er een open dag 
op zondag 25 maart voor iedereen die 
belangstelling heeft voor de golfsport 
in het algemeen en op de Keppelse in 
het bijzonder.

Keppelse Golfclub Jeugdlessen

Hoog Keppel - Is golf geschikt voor de jeugd? De golfclub vindt van wel. 
Het is leuk, sportief en zeker niet zo individueel als velen denken. Ook 
dit jaar hoopt de golfclub weer nieuwe jeugdspelers te verwelkomen.

Jasper Nickmann heeft het initiatief 
voor deze actie genomen om de or-
ganisatie Chayof te kunnen steunen. 
Chayof staat voor Chinamwali Aids, 
Youth and Orphan Care Founda-
tion. Zelf zal hij in de komende zo-
mer voor de derde keer afreizen om 
vrijwilligerswerk te doen. Ditmaal 
8 weken van juli tot september. In 
Chinamwali, een levendig voorstadje 
van Zomba, bevindt zich het Chayof 
centrum. Het werk dat de organisatie 
doet is voornamelijk gericht op de al-
lerkleinsten en jongeren. Zij bieden 
hen verschillende programma’s aan 
en zo probeert Chayof ze te behoeden 

voor de risico’s die het gebrek aan 
kansen in de regio, de grote armoede 
en de werkeloosheid met zich mee-
brengen. Voor de jongeren zijn er 
programma’s op het gebied van on-
derwijs en sport & spel. Verder heeft 
Chayof een ochtendprogramma voor 
kleuters en een Home Based Care 
programma voor ouderen, waar erg 
actief aan gewerkt wordt. Een aan-
tal jonge mensen uit de community 
hebben een Youth club opgericht, 
die op verschillende dagen bij elkaar 
komen om op een laagdrempelige 
manier, zoals bijvoorbeeld drama het 
taboe rondom Aids te doorbreken en 

lifeskills eigen te maken. De benefiet-
avond vindt plaats in de Gouden Kar-
per begint om 18.30 uur. Op de avond
wordt een driegangen Afrikaans buf-
fet geserveerd. Daarnaast zorgt de
band van Pieter de Leeuw, zangeres 
Pien Hartjes en DJ Joey Sierink voor
muzikale ondersteuning. De kaarten
voor deze avond zijn € 45,-- per stuk
en te koop bij de Gouden Karper,
Dorpshuis Drempt of te bestellen via:
jaspernaarafrika@gmail.com. Heeft
u geen zin in een benefietavond maar
wilt u toch uw steentje bijdragen aan
de gemeenschap in Chinamwali?.
Elke gift is welkom op girorekening
4891432 t.n.v. J Nickmann o.v.v. Ma-
lawi 2012. 

Voor meer informatie kunt u kijken
op: www.jaspernickmann.nl en op de
site: jaspernickmann.be-more.nl kunt
u lezen hoe uw geld besteed wordt.

Benefietavond

Jasper naar Afrika
Hummelo - Donderdag 1 maart wordt in de Gouden Karper een bene-
fietavond gehouden voor Chayof in Chinamwali, een dorp in Malawi. 
De avond wordt georganiseerd door de in Drempt wonende Jasper 
Nickmann in samenwerking met de Gouden Karper. De opbrengst van 
deze benefietavond komen geheel ten goede aan de gemeenschap in 
Chinamwali.

De Kunst10daagse Bronckhorst, een 
prachtige combinatie tussen cultuur 
en natuur. Dat wordt genieten van al-
le gevarieerde kunst en van de mooie 
natuur in het hart van de Achterhoek. 
Alle ingrediënten om mooie ervarin-
gen en veel inspiratie op te doen zijn 
aanwezig. Inmiddels hebben zich een 
record aantal deelnemers opgegeven: 
65 maar liefst! Er zijn een 5-tal mooie 
routes, van elk ca. 25 km, te fietsen 
of per auto af te leggen. Alle ateliers 
en bijna alle galeries zijn gratis te be-
zoeken. Er is een gevarieerd aanbod 
van kunst. De kunstenaars zijn veelal 
zelf aanwezig, zodat met hen kennis-
gemaakt kan worden. 

Naast het ‘reguliere’ programma vin-
den er een aantal nevenactiviteiten 
plaats, zoals workshops, muziek en 
poëzie. De drie Achterhoekse wijn-
gaarden in de gemeente Bronckhorst 
hebben een speciale Kunstwijn op de 
markt gebracht! 
Dit is slechts een klein deel van wat er 
allemaal te zien en te horen zal zijn 
tijdens de Kunst10daagse Bronck-
horst van vrijdag 11 mei t/m zondag 
20 mei, inclusief Hemelvaartdag op 
17 mei. 
De brochure 2012 is in voorberei-
ding en zal in april gereed zijn in 
een oplage van maar liefst 10.000 
exemplaren! Dit boekje is prachtig 
uitgevoerd en heeft de afgelopen 5 
jaren al grote bekendheid verwor-
ven. Op veel locaties zullen er gratis 
exemplaren beschikbaar zijn. Ook op 
andere momenten is dit boekje zeer 
bruikbaar. Inmiddels wordt ook hard 
gewerkt aan de prachtige website 
www.kunst10daagsebronckhorst.nl

Kunst10daagse Bronckhorst 
11 mei t/m 20 mei 2011

Bronckhorst - De zesde editie van 
de Kunst10daagse wordt gehou-
den van 11 mei t/m 20 mei 2011. 
Dan zijn de deuren van bijna 70 
ateliers, galeries, musea en ten-
toonstellingsruimten in de ge-
meente Bronckhorst geopend.

Black Swan. Regie: Darren Aronofs-
ky Duur: 104 minuten.
Balletdanseres Nina maakt deel uit 
van een balletgezelschap
Waar binnen hevige concurrentie 
heerst. De belangrijkste danseres
van dat moment, Beth, staat op het 
punt om te vertrekken en iedereen
wil haar plaats innemen, te meer daar 
zij tot dan toe een hoofdrol vertolkte

in het populaire Zwanenmeerballet 
van Tsjaikovski. Volgens
artistiekleider Thomas Leroy heeft ze 
zeker talent, maar mist ze het
één en ander op het mentale vlak. 
Ook moet ze afrekenen met haar
speelzieke rivale Lily, wil zij een kans 
maken om de hoofdrol te gaan ver-
tolken.

De film begint om 20.00 uur. Vrien-
den van de bibliotheek betalen 4 eu-
ro, andere belangstellenden betalen 
6 euro. Koffie en thee is bij de prijs 
inbegrepen.

Filmavond februari in 
bibliotheek
Hengelo - Op donderdag 16 fe-
bruari is er weer filmavond in de 
bibliotheek Hengelo. Deze keer 
wordt de film: Black Swan ge-
draaid.

Door een schaatsongeval van één 
van de spelers is de toneelvereni-
ging genoodzaakt de uitvoering 
van het blijspel ‘Zeg nooit vis 
voordat ie in de pan is’ te ver-
plaatsen. De nieuwe data zijn 
12 en 13 oktober in Ons Huis 
in Hengelo. Indien u uw kaartje 
al betaald heeft, kunt u contact 
opnemen met de familie Woerts, 
tel. 0314 - 625322.

Toneeluitvoering 
HTV afgelast
Hengelo - De toneeluitvoering 
van de Hengelose Toneel Ver-
eniging ( H.T.V.) op 17 en 18 
februari in Ons Huis in Hen-
gelo is afgelast.

Het vrijwilligerswerk dat gedaan kan 
worden is heel divers. Dit kan zijn 
klusjes doen in en om het huis, een 
bezoek, een boodschap, een wande-
ling, een autoritje, een spelletje, op-
passen, koffie rondbrengen of zo 
maar even een praatje maken en aan-
dacht geven aan mensen. U kunt na-
tuurlijk ook zelf aangeven wat voor 
soort vrijwilligerswerk u zou willen 
doen en wat het beste bij u past. Al-
les gaat in overleg. Vrijblijvend kunt 
u ook eerst kennismaken met het 

vele vrijwilligerswerk. Soms gaat het
maar om een half uur per week. Het
is leuk om te doen en u doet er onder
meer de ouderen er een groot plezier
mee. Het leven kan voor mensen zon-
niger worden met een helpende hand
van u. Mogen zij op u rekenen? 

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de coördinatoren
van Stichting Welzijn. Hengelo: Ans
Vermeulen, tel. 0575-465281; Hoog-
Keppel: Loes van de Laan, tel. 0314-
380232; Steenderen: Ineke Bijster-
bosch, tel. 0575-450029; Vorden (in 
Vorden vooral voor het begeleiden 
bij spelen): Louise van Uden, tel. 0575-
553405 en Zelhem: Paul Tiggeloven, 
tel. 06-13280466. Ook kunt u de web-
site voor vrijwilligerswerk van de ge-
meente Bronckhorst bezoeken.

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst

Op zoek naar vrijwilligers
Bronckhorst - Stichting Samen-
werken Welzijn Bronckhorst is 
op zoek naar vrijwilligers. Op di-
verse locaties zijn vrijwilligers ac-
tief die zich enthousiast inzetten 
voor onder andere ouderen die 
ondersteuning nodig hebben.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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iPad KADO BIJ AANKOOP VAN EEN  
COMPLETE BADKAMER OF KEUKEN

SLEEP UW VOORDEEL BINNEN BIJ HCI

DOET JE HUIS GOED. 

PROFITEER IN FEBRUARI EN MAART VAN DE SCHERPE AANBIEDINGEN 
EN NEEM EEN iPad MEE NAAR HUIS

BIJ AANKOOP 
VAN BINNEN-
DEUREN UIT 
ONZE SHOW-
ROOM GRATIS 
DEURBESLAG
KEUZE UIT 3 VERSCHIL-
LENDE MODELLEN RVS 
DEURBESLAG.

GRATIS LIJM 
& VOEGSEL 
BIJ TEGELS
VANAF 40 M2

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81                 Ulft Ettenseweg 39, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens en badkamers)                  Zevenaar Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

COMPLETE KEUKEN ALS  
AFGEBEELD
LEVERBAAR IN 46 KLEUREN INCLUSIEF 5 APPARATEN

VOOR  6295,- INCL. BTW

GRATIS MONTAGE BIJ LOSSE 
INBOUW APPARATUUR

WWW.BOUWCENTERHCI.NL

HCI. 

DEZE AANBIEDINGEN ZIJN NIET GELDIG I.C.M. ANDERE KORTINGEN/ACTIES. 

VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN.

BADKAMERS EN KEUKENS DEUREN

TEGELS

APPARATUUR

ACTIEKEUKEN

Schotel Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

De heer A. van der Mast uit Lichtenvoorde

Ook meedoen? www.winnenmetweevers.nl



2011
Als u een aangiftebrief of -formulier hebt ontvangen, moet u aangifte inkomstenbelasting/premie 

volksverzekeringen doen. Hebt u geen aangiftebrief of -formulier voor 2011 ontvangen? Maar 

verwacht u wel dat u belasting moet betalen of denkt u dat u meer dan € 14 terugkrijgt? Doe ook 

dan aangifte. U kunt over het jaar 2011 geld terugvragen tot en met 31 december 2016.

Aangifte doen over 2011

WAT IS ER VERANDERD?

beidsongeschiktheid.

in 2011 stort of betaalt.

als u de lening hebt verstrekt na 1 januari 2011.

fing verrekenen.

deze woning aftrekken.

Veranderingen inkomstenbelasting 2011
Sinds 1 januari 2011 is de inkomstenbelasting op een aantal punten veranderd. Dit 
kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt.

Er zijn verschillende soorten inkomen. Voor de inkomstenbe-

eigen tarief:

box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

ringen u verschuldigd bent, berekent u door op de belastbare 

inkomens de tarieven toe te passen. De inkomsten worden 

tekent het volgende:

dus niet dubbel belast.

schillende tarieven.

Boxen en tarieven in 2011

Uw cijfers vragen
om een scherpe blik!

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
 accountants en belastingadviseurs

Wilt u uw belastingaangifte 2011 professioneel laten invullen en er bovendien
zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt dan kunt u bij ons terecht.
Denkt u o.a. aan de te verkrijgen doorwerkbonus voor werkenden in de leeftijd vanaf
61 jaar. Of aan de inkomensafhankelijke kortingen bestemd voor werkende ouders met
jonge kinderen.
Graag bij uw bezoek de aanslagen van de eventueel al ontvangen toeslagen meenemen en 
de OZB-aanslag opgelegd in 2011 is dit jaar van belang.

Ruurloseweg 21, 7251 LA  Vorden. 
Telefoon (0575) 55 14 85 - www. bloemendaalwiegerinck.nl - E-mail: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Ons kantoor is geopend op de volgende woensdagavonden:
29 februari, 7, 14 en 21 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur.
of op
zaterdagochtend 17 maart tussen 10.00 uur en 12.00 uur

UW BOEKHOUDING ZELF VERWERKEN
ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR 

VIA HET DOOR ONS

GRATIS
VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA.

BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

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

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

www.werk.nl

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een productie bedrijf in de omgeving van Zutphen zijn wij 
per direct op zoek naar een ploegleider.

PLOEGLEIDER M/V
Fulltime – vacaturenr. VIO909395

Je geeft leiding aan 9 tot 12 medewerkers in je ploeg. Samen 
met hen realiseer je de geplande productie, waarbij kwaliteit, 
efficiency, rendement en reductie van verliezen
de belangrijkste uitgangspunten zijn. Je stelt de werkroosters 
op, waarbij je rekening houdt met de productieplanning, verlof 
en ziekte. Je instrueert en motiveert je medewerkers en voert 
functionerings- en beoordelingsgesprekken. In deze functie 
rapporteer je aan de productieleider en werk je in een team van 
5 ploegleiders. Je werkt in een 5-ploegendienst en bent mede 
verantwoordelijk voor het realiseren van de afdelingsdoelstel-
lingen.

Je hebt een opleiding op minimaal MBO+ niveau, dan wel een 
MBO+ werk- en denkniveau. Je hebt ervaring in een produktie 
omgeving alsmede een aantal jaren ervaring in een leiding-
gevende positie. Leiding geven zie je als een uitdaging. 

Je handelt pro-actief, bent resultaatgericht en in staat je mede-
werkers als team te laten functioneren. Je communicatieve en 
sociale vaardigheden zijn goed en je bent in staat veranderingen 
door te voeren. Je bent leergierig en kunt je kennis en ervaring 
overdragen aan je medewerkers. Je hebt affiniteit met Lean 
Manufacturing.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: 
werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

KWALITEITSCONTROLEUR M/V  
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO891738
 
Werkzaamheden
Je controleert steekproefsgewijs de producten en de verpakkingen 
aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Je verricht chemische, 
fysische en sensorische analyses. Je bent verantwoordelijk voor 
diverse kalibraties en voert deze samen met je collega’s uit. Je 
voert de schoonmaakcontrole uit na reiniging en koppelt resultaten 
hiervan terug naar je leidinggevende. De controles en bevindingen 
legt je vast in een geautomatiseerd systeem. Je werkt in een team 
van 4 kwaliteitscontroleurs onder leiding van de kwaliteits manager. 
De functie wordt uitgevoerd in 3-ploegendienst.

Functie eisen
-  Afgeronde MBO opleiding richting levensmiddelentechnologie;
-  Standvastige gesprekspartner, accuraat en flexibel;
-  Ervaring met projectmatig werken;
-  Goed kunnen werken met automatiseringsprogramma’s, SAP, 

Word en Excel. 

TECHNISCH INDUSTRIEEL ONTWERPER M/V  
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO893548
 
Werkzaamheden
Je ontwerpt en ontwikkelt producten en zorgt voor de technische 
ontwikkeling van consumenten producten en accessoires: o.a. 
bevestigingsystemen, sluitsystemen, productonderdelen, waarbij 
functionaliteit een belangrijk criterium is. Je zoekt actief naar nieuwe 
productietechnieken en nieuwe materialen. Je test en bekijkt de 
ontwerpen en producthandleidingen.

Functie eisen
-  HTS opleiding Industrieel Productontwerp aangevuld met enkele 

jaren relevante werkervaring;
-  Kennis van kwaliteitssystemen en een goede kennis van Solid 

Works/Solid Edge;
-  Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Duits is 

een pré);
-  Geen bezwaar om periodiek in het Verre Oosten te verblijven.

PROJECT ENGINEER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK893471

Werkzaamheden 
Als Project Engineer ben je verantwoordelijk voor de technische 
uitwerking van unieke, niet standaard, projecten en bent daarvoor 
het eerste aanspreekpunt van de afdeling Verkoop. Je onderzoekt 
en draagt oplossingen aan voor specifieke technische vraagstuk-
ken. Daarbij werk je nauw samen met zowel interne (onder andere 
Projectleiders en Engineers) als externe partijen. Het verkrijgen & 
verwerken van de juiste informatie en deze op hoofdlijnen weergeven 
in een 3D-tekening is een onderdeel van jou takenpakket. Je zorgt 
ervoor dat door jou kennis én vastberadenheid de technische 
vraagstukken worden opgelost.

Functie eisen
-  Minimaal HBO denk- en werkniveau, richting Werktuigbouwkunde;
-  Ervaring als Project Engineer;
-  Kennis van en ervaring met 3D CAD-systemen;
-  Zelfstandige en ondernemende persoonlijkheid;
-  Goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal.

MONTAGEMEDEWERKER BUITENDIENST M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VMK893471

Werkzaamheden
Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zoeken wij een 
montagemedewerker buitendienst. Samen met een collega ga je 
dagelijks op pad in Nederland voor montage op locatie. Heb je 
technisch inzicht en bijvoorkeur een achtergrond in de de timmer- 
of interieurbouwbranche, neem dan contact met ons op voor de 
mogelijkheden!

Functie eisen
-  Achtergrond in timmer- of interieurbouwbranche;
-  Zelfstandig kunnen werken;
-  Technisch inzicht;
-  Flexibele instelling.
 

REPARATIE- EN ONDERHOUDSMONTEUR M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VIO879543
 
Werkzaamheden 
Voor een opdrachtgever in de buurt van Apeldoorn zoeken wij een 
monteur voor reparatie en onderhoud aan aanhangwagens en opleg-
gers. Je hebt ervaring met beremming (lucht), verlichting, vloeren en 
chassis. Af en toe ga je bijspringen in de afmontage van de nieuwbouw. 

Functie eisen
-  LTS/MTS werk- en denkniveau;
-  Enige jaren ervaring als monteur in de branche;
-  Flexibele en gemotiveerde instelling.

Hoftijzer verhuur- en aannemingsbedrijf is een bedrijf dat zich bezighoudt met het aannemen en uitvoeren van werken in de 
cultuurtechniek en in de grond-, weg- en waterbouw. De handel in zand en grind, exploitatie van de zandwinning „’t Hilgelo” 
en de exploitatie van een zand- en grindwinning in Bocholt (BRD) zijn tevens belangrijke taken binnen het bedrijf. Naast de 
uitvoering van zeer divers werk in de GWW-sector zijn wij met 3 zandzuigers actief in Nederland en Duitsland. Tot de opdracht-
gevers behoren dan ook gemeenten, bedrijven en particulieren.  Naast het aannemen en uitvoeren van werk wordt tevens 
grondverzet en transportmaterieel verhuurt aan derden. Hoftijzer verhuur- en aannemingsbedrijf BV telt ca. 25 werknemers. 

Als gevolg van het intern schuiven met functies zijn wij op zoek naar een:

Shovelmachinist
Op een Cat 924 G met lasergestuurde afrijbak.

Wij zoeken een flexibel persoon met „wellicht” ervaring uit de praktijk die ons team 
wil komen versterken.
Affiniteit met werkzaamheden omtrent het aanleggen van bestratingen en het in het 
bezit hebben van rijbewijs C of CE is een pré.

Wij bieden:




