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uit de regio achterin deze krant!

Kerstviering door leerlingen groep 5 en 6 
van basisschool ‘De Vordering’

Vorden - Vrijdagochtend 23 december jl. verzorgden de leerlingen van 
groep 5 en 6 van basisschool ‘De Vordering’ de kerstviering ‘gewoon 
bijzonder’.

Het kinderpopkoor Venhorst, voor 
kinderen van 8 tot 13 jaar, zingt onder 
andere liedjes van Kinderen voor Kin-
deren, Het Junior Songfestival en van 
KidsTop20. Maartje: “De groep wordt 
al zo groot dat we hebben besloten 
om de kinderen vanaf januari 2012 in 
twee leeftijdsgroepen op te splitsen, 
ook qua beleving onder de verschil-
lende leeftijden is dat prettiger.” 

POPMUZIEK MET 
ROCK-ACCENT
Popkoor Venhorst zingt popmuziek 
met een accent op rock. Iedereen van-
af 16 jaar is welkom. Met het Singer-
gy-oefenmateriaal (zangoefen-dc’s en 
songteksten) bereiden de koorleden 
zich thuis voor en tijdens het repete-
ren is er direct een klinkend resultaat. 
Incidenteel worden er workshops in-
gelast waarin onderwerpen als stem-
gebruik en presentatie aan de orde 
komen. Maartje: “Het uitgangspunt 
is: plezier maakt kwaliteit. Iedereen 
is welkom. Popkoor Venhorst is een 
bonte verzameling zangvogels van 
verschillend pluimage.” 

Kom vrijblijvend eens kijken tijdens 
een repetitie op maandagavond in de 
Lindense Molen in Vorden. Meer info: 
www.muziekopvenhorst.nl

Venhorst-popkoren zoeken 
versterking
Achterhoek - Zangcoach Maartje 
Epema startte in september 2011 
twee gloednieuwe koren: Kinder-
popkoor Venhorst en Popkoor 
Venhorst. Hoewel de popkoren 
al een flinke aanwas hebben uit 
de hele regio, is versterking nog 
van harte welkom. Zeker omdat 
het repertoire van de nieuwe pop-
koren gering is, is nu inspringen 
nog eenvoudig.

Van 10.00 uur tot 16.00 uur is het 
terrein geopend en zijn er mensen 
van de stichting CCK aanwezig om 
u te begeleiden.

Het storten van snoeihout tot een 
dikte van 10cm is geheel gratis. 
Voor een eventuele vrijwillige bij-
drage is een melkbus geplaatst.

Paasvuur 
Kranenburg
Kranenburg - Zaterdag 7 janu-
ari kan er weer snoeihout wor-
den gebracht voor het paas-
vuur in Kranenburg.

Het hele jaar door worden hier work-
shops en cursussen worden geor-
ganiseerd. Vanaf januari beginnen 
wij weer met viltworkshops. Voor
iedere workshop zijn er 10 plaatsen
beschikbaar. U hoeft geen materialen
mee te nemen. Alles ligt voor u klaar.
Natuurlijk zijn alle bijeenkomsten
incl. materiaal, koffie, thee en iets 
lekkers. Data en thema’s staan ver-
meld in onze advertentie. Voor meer
informatie en opgave kunt u terecht
in onze winkel aan de Rijksstraatweg
39 in Warnsveld. Ook kunt u contact
opnemen via telefoonnr. 0575-526132
of via pietersewarnsveld@tiscali.nl

Viltworkshops 
in Warnsveld
Warnsveld - Pieterse Handwer-
ken in Warnsveld is niet alleen dé
winkel voor al uw handwerkarti-
kelen en fournituren, maar heeft
ook een grote workshop- en cur-
susruimte.

Dit deden zij voor hun ouders/ver-
zorgers, opa’s en oma’s. Ook andere 
ouders/verzorgers van school toonden 
hun belangstelling door de viering te 
bezoeken. Groep 6 voerde in het eer-
ste deel van de viering het kerstspel 
‘Tikai, de kerstengel’ op. In dit kerst-
spel dachten de engelen dat zij dit jaar 
meer hun best moesten doen voor het 

kerst-bericht. Alles moest harder, def-
tiger, duurder en/of chiquer dachten 
zij. Maar niets was minder waar … 
In het tweede deel van de viering 
zetten de leerlingen van groep 5 een 
mooie vertolking neer van het alom 
bekende kerstverhaal. Aansluitend 
vertelden enkele kinderen uit de ove-
rige groepen wat zij bijzonder vinden. 
Het was een sfeervolle kerstviering 
waar met een goed gevoel op wordt 
teruggekeken. Foto’s van deze viering 
vindt u op: www.devordering.nl

Tussen de oliebollen door zal Joop van 
Druten een door hem zelf gemaakte 
presentatie laten zien met als titel 
‘De omgeving in vogelvlucht’. Op 12 
mei maakt Oud Vorden een excursie 
naar het Duitse stadje Xanten.

Oud Vorden
Vorden - Dinsdag 10 januari 
houdt ‘Oud Vorden’ vanaf 20.00 
uur in zaal De Herberg, een 
Nieuwjaarsvisite.

Zaterdag zal er eerst door de 16 deel-
nemende ploegen in 4 poules gestre-
den worden om een plekje in de fi-
naleronde. Van elke poule plaatsen 
zich de 2 beste ploegen voor deze 
ronde. Beide andere teams spelen 
zondagmorgen de verliezers ronde, 
waarin zij met 6 andere ploegen 
gaan uitmaken wie zich de beste 
verliezer van het Velocitas zaalvoet-
baltoernooi mag noemen.

De poulewedstrijden beginnen za-
terdag om 12.00 en duren tot ca. 
19.30. DJ KEVIN zal vanaf 16.00 in 
het sportcafé deelnemers en sup-
porters vermaken met zijn drive-in 
show. 

De finaleronde op zondag begint 
om 10.00 met de strijd om de beste 
plaats in de verliezers ronde. Als 
deze strijd beslist is nemen de acht 
beste ploegen uit de voorrondes het 
tegen elkaar op. 

De finalewedstrijd wordt zondag-
middag 8 januari om 17.00 uur ge-
speeld. Beide dagen gratis toegang.

Om het kampioenschap van Vorden

Velocitas organiseert 
zaalvoetbaltoernooi
Vorden - Zaterdag 7- en zondag 
8 januari, organiseert Velocitas 
in sporthal ’t Jebbink het zaal-
voetbaltoernooi om het Vordens 
kampioenschap.

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

Trots op onze nieuwe school
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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.

www.webpaper.nl

BanenContact

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

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

Dagmenu’s 4 t/m 10 januari

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 4 januari
Tomatensoep / Varkensfilet met tomaten, spek en kaas 
gegratineerd, gebakken aardappelen en rauwkost.

Donderdag 5 januari
Sukadevlees met aardappelpuree en rode kool / Tiramisu 
met slagroom.

Vrijdag 6 januari
Erwtensoep / Zalmfilet met dillesaus, gebakken aardap-
pelen en groente.

Zaterdag 7 januari (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, gebakken aardappelen en 
rauwkost / IJs met slagroom.

Maandag 9 januari Gesloten.

Dinsdag 10 januari
Wiener schnitzel met friet 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

Toneel vereniging KRATO 
speelt “wie zaait zal oogs-
ten” op 28 Januari in het 
Dorpscentrum. Met muzika-
le medewerking van Gerald 
Tempelman. Aanvang 
20.00u.

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

WONING TE HUUR: 
Ruurloseweg 30-92 Zelhem. 
3slpk. Badk. Woonk/keuken,
hal, berging. Grote tuin en 
eigen park.plaats. huurprijs 
599.-, borg 1000.- meer info: 
06-30326834.

Vlaai van de week

Bosbesbavaroisevlaai
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

 Walnootpencees p.s. € 1,00
 Ontbijtkoek   € 1,50

Maandag 2 t/m donderdag 5 januari zijn wij gesloten.
Vanaf vrijdag 6 januari staan wij weer voor u klaar.

Aanbiedingen geldig van vr. 6 t/m za. 21 januari.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 9 januari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

1,00 PIEK ACTIES
Broccoli  500 gram 1,00
Bildstar  3 kilo 1,00
Doyenne du Comice peren 1 kilo 1,00

 
Gesneden prei grote  zak 1,00
Pasta ovenschotel
+ gratis bakje rauwkost

per persoon 5,00

Kringloopbedrijf De 
Boedelhof. ook voor een lek-
ker kopje koffie of thee (à 
‚1,-) Enkweg 17b in Vorden 
di. t/m vrij 10.00 -17.00 Zat. 
10.00 t/m 16.00 Graag tot 
ziens.

Puppy en Jongehonden 
Cursus in de Manege! Deze 
Jachthondencursus is voor
pups, jonge onervaren 
honden,en voor diegenen 
die het denken nodig te heb-
ben na een lange winter.
Voor meer informatie: www.
knjvzwiep.nl of 0314-641685 
Fam. Starink

Tekenen en schilderen bij
Atelier KUNSTzin va. jan. is
er ruimte v. nieuwe cursisten 
op div. dagdelen: di ocht, di
mid, woe av. do av. Iedereen
is welkom. 0575 452585
www.atelierkunstzin.nl

Te huur een gemeubileerd
appartement in het buiten-
gebied, 2 km v.h. centrum
Vorden. Tel. 0575-551602

Hervormde kerk Vorden:
Zondag 8 januari 10.00 uur Ds. M.S. van der  Wilt-Karreman.
Zondag 8 januari 10.00 uur Kapel Wildenborch, ds. H. Weste-
rink.

Gereformeerde kerk Vorden:
Zondag 8 januari 10.00 uur Ds. N. Slok, Veenendaal.
Zondag 8 januari 10.00 uur Kapel Wildenborch, ds. H. Weste-
rink.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 8 januari 10.00 uur, Ds. Bos, Doetinchem.

R.K. kerk Vorden:
Zaterdag 7 januari 18.30 uur, Eucharistieviering, Ten Klooster & 
Ten Bruin, m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 7 januari 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
Koorleden.
Zondag 8 januari Woorddienst, Groep 1, Herenkoor.

Tandarts:
7-8 januari 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 Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de 
huis artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij     
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de 
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de 
huis artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het       
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, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal  afde-
lingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Inten-
sive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van 
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig 
bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

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

Ambulance, tel. 112

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

www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, ’t Drempeltje in Drempt en ’t Eerste Steentje in Steende-
ren. 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, kinderopvang.

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 Rui-
terkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel: 0575-553405
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, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 
(0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 32 zorg-
verzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is 
niet noodzakelijk.

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

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 Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers



betrokken & persoonlijk

www.weevers.nl

Werken aan vertrouwen is voor ons vanzelfsprekend. Daar nemen we graag de tijd voor. Investeren in werk is 
voor ons vooral een kwestie van persoonlijke aandacht. Voor uw wensen en voor elkaar. Want wat de mensen 
van Weevers verbindt, is de betrokkenheid bij ons werk en uw product. Daarop kunt u vertrouwen. U bent van 
harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

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

Zoals altijd bezig met muziek, blijkt plotseling in 
augustus Erik ernstig ziek. Op 26 december is 
hij rustig overleden. We zulen hem missen, onze 
liefste Erik.

Erik Venderbosch

30 dec. 1961 26 dec. 2011

 Fien Venderbosch - Wiegerinck

 Louise en Detlev
  Esther en Tom,
   Frank

 Annemarie en Martin
  Chantal

Erik is door de medewerkers van het Hospice te 
Zutphen en de huisarts de heer S. Verhoef kundig 
en liefdevol verzorgd.

Wilhelminalaan 19
7261 BP Ruurlo

De crematie heeft plaatsgevonden op Erik’s 
 vijftigste verjaardag in besloten kring.

Voetstappen in de
Oudheid

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

We zullen je missen!

Patricia Docter - Goorman

Dennis & Marian
Robbert & Linda
Carlos & Kirsti
Maarten
Willem & Elske

Basiscursus 
Communicatie 

(NLP)
Havital organiseert in vijf avonden een basiscursus communicatie.

Met deze cursus ga je ervaren:

Maandag 9 januari om 19.00 uur in
’t Warnshuus, Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld

Woensdag 11 januari om 19.00 uur in
Partycentrum ’t Haantje, Borculoseweg 111, 7161 GV Neede

WAAR GA JIJ VOOR?

TRAINING & COACHING

Ik ben de opstanding en het leven;

wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven

en een ieder, die leeft en in Mij gelooft,

zal in eeuwigheid niet sterven.

   Johannes 11: 25, 26 

Mijn lieve en vrolijke man, onze vader, schoonvader, 

grootvader en overgrootvader is van ons heengegaan 

naar zijn Hemelse Vader. Wij zijn dankbaar voor al zijn 

liefde en zorgen voor ons gedurende zijn leven.

Barend Verkerk

* Tienhoven,  † Vorden, 

9 juli 1925 27 december 2011

 Vorden: Dina Verkerk-Slöetjes

 Bleiswijk: Francelyne

   Elisabeth †, Barend, Janneke en Gideon,

   Paul †, Fieneke en Jori

 Pijnacker: Barend en Jessica

   Maarten, Emma

 Beltrum: Rikie en Hans

   Maria en Marcello, Dinie en Jan, Wilma,

   Jan en Nargis, Riekje en Henri, Heleen †,

   Lydia en Aavishek, Tirsa en Jelle

 Ruurlo: Heleen en Han

   Jonathan en Marjan, Martijn en Tienke,

   Nienke en Sander, Ruben en Paula, Petra

 Kingwood, 

 TX (USA): Wim en Dineke

   Wouter en Amy, Annemarie en Justin,

   Christian en Lay Hooi, Elseline, Marc

Bergschenhoek:

  Gerdien en Leo

   Boaz, Maureen en Wim, Ikram

  & 31 achterkleinkinderen

We bedanken huisartsen Albers en Tanis en het team 

Noordwijkerbos van Sensire voor alle goede zorgen.

“Knoef”, Overweg 17

7251 JS Vorden

De begrafenis heeft zaterdag 31 december in Vorden 

plaatsgevonden.
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KEURSLAGERKOOPJE

1 liter erwtensoep + 1 
rookworst

samen 550

SPECIAL

Pittig preipakketje

100 gram 175

VLEESWARENKOOPJE

Keurslager achterham  
boterhamworst

2 x 100 gram 298

MAALTIJDIDEE

Nasi of
Bami

500 gram 329

TIP VAN UW KEURSLAGER

Duitse
Biefstuk

4 stuks 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Tiny Koning Travelcounsellor
tiny@travelcounsellors.nl

0575-559090
Voor wie graag op reis wil………

Nieuw: ook agent voor Fox vakanties

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF
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Voorafgaand aan de feestelijkheden 
werd door de jubileumcommissie ’s 
morgens even stilgestaan bij hen die 
zich in de afgelopen vijftig jaar voor 
Goma hebben ingezet en dit jubileum 
niet meer hebben mogen meemaken. 
De commissie heeft vervolgens bloe-
men gelegd op de graven van Gerrit 
Oortgiesen, Willemien Teunissen, 
Frans Veenhuis en Drikus Walgemoet. 
Aan de Ruurloseweg waar Goma is 
gevestigd, werden twee nieuwe grote 
borden onthuld met de bedrijfsnaam 
en het logo erop. Ook de jubileumvlag 
ging in top. Samen met het gehele per-
soneel en oud-medewerkers werd de 
lunch gebruikt. Hierna werd het jubi-
leumboek uitgereikt. Directeur Foppe 
Atema reikte het eerste exemplaar uit 
aan mevrouw Oortgiesen, de weduwe 
van oprichter Gerrit Oortgiesen. In 
het jubileumboek ‘Maatwerk in plaat-
werk 1962-2012 wordt de Goma door 
de jaren heen in beeld gebracht met 
voornamelijk foto’s. Het is dan ook 
meer een fotokijkboek. Op de receptie 
voor medeoprichter Arie Teunissen, 
werd de jubilaris onder meer lovend 
toegesproken door directeur Foppe 
Atema en een lid van de personeels-
vereniging. Na het officiële gedeelte 
was er een informeel samenzijn en 
werden er onderling vele herinnerin-
gen opgehaald. In het jubileumjaar 
worden er meerdere activiteiten ge-
organiseerd door Goma. Op vrijdag 8 

juni is er een Relatiedag en zaterdag 9 
juni is er van 10.00 tot 16.00 uur Open 
dag. In oktober wordt bij Goma de Re-
gionale Techniekdag gehouden.
 
‘MAATWERK IN PLAATWERK’
Goma is een gespecialiseerd toele-
veringsbedrijf van kwalitatief hoog-
waardige metaalproducten. Het be-
drijf heeft zich vanaf de oprichting in 
1962 ontwikkeld tot een betrouwbare, 
innovatieve en flexibele toeleveran-
cier in plaatbewerking met 118 men-
sen op de loonlijst waarvan er 96 full-
time in dienst zijn. Het bedrijf heeft 
een ISO 9001 certificering. Engineers 
denken vanaf het begin met de klant 
mee bij de ontwikkeling van het ge-
wenste product. Ook de productieca-
paciteit waarborgt een snelle en accu-
rate levering: van prototype tot grote 
series. Goma levert halffabricaten en 
eindproducten voor diverse opdracht-
gevers. Het Hengelose bedrijf doet 
veel in de verwarmingsmarkt zoals 
beplating voor cv-ketels, onderdelen 
voor machines en apparaten, bepla-
ting voor grote broedmachines, bed-
denfabrikanten, interieur- en maga-
zijninrichting, in de medische markt 
en verder ook voor een aantal andere 
markten. De slogan ‘Maatwerk in 
plaatwerk’ is dan ook een belofte die 
Goma waarmaakt. Elke dag weer. Er 
wordt gewerkt met geavanceerde, 
zeer nauwkeurige machines.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Sinds de oprichting in 1962 is het be-
drijf in het buitengebied van Hengelo 
diverse keren uitgebreid met nieuwe 
hallen. In 1997 werd Foppe Atema aan-
gesteld tot algemeen directeur als op-
volger van Arie Teunissen. Er was toen 
net een hal voor het automatische ma-
gazijn bij gebouwd en geïnstalleerd. Al 
vrij snel daarna volgde de volgende uit-
breiding. “En dat was iets nieuws”, zegt 
Atema. “Dat nieuwe was de lakkerij. Ik 
had nooit gedacht dat hier in het bui-
tengebied nog een lakkerij zou komen. 
Maar poedercoating, dat is toch wel iets 
anders dan natlakken. Gelukkig dacht 
de gemeenteraad daar ook zo over”. In 
het voorjaar 2001 werd deze hal in ge-
bruik genomen. “Er was toen ook een 
recessie die tot 2005 duurde. We waren 
toen erg blij dat we iets nieuws hadden 
met die lakkerij. We hebben daarmee 
veel nieuwe klanten en producten we-
ten binnen te halen. Daarmee zijn we 
ook door die recessie gekomen”, blikt 
directeur Atema terug. “Dit zijn toch 
dingen die je nodig hebt om te innove-
ren, om de dingen anders te doen. Ei-
genlijk staan we met deze recessie ook 
op dit moment weer voor hetzelfde”. 
Atema laat een stuk plaat zien dat aan 
één zijde gebogen is. Met de Kerst heb-
ben we een machine gekocht die dit 
kan buigen. Als we dit zelf zouden wil-
len maken, hebben we daar stempels 
voor nodig. Deze nieuwe machine kan 
dat zonder extra gereedschap om die 
ronde vorm te maken uit plaatwerk. 
Daarmee komen wij tegemoet aan de 
vraag van steeds meer designproduc-

ten. Ontwerpers willen steeds meer 
mooiere vormen ontwerpen. Deze 
nieuwe machine kan dat. Daarmee 
hebben we nieuwe mogelijkheden om 
ons te onderscheiden, want het is de 
tweede machine in Nederland”. 
 
SPECIALISTISCH WERK
Goed opgeleid technisch personeel 
is moeilijk aan te komen. “En dan 
moet je ook nog jongeren hebben 
die geïnteresseerd zijn in plaatwerk”, 
weet Atema. “We proberen dat wel te 
stimuleren op scholen en ze komen 
bij ons over de vloer. Eigenlijk zijn 
we al bezig om kinderen van groep 
8 van de basisscholen kennis te laten 
maken met techniek. Maar we doen 
dit ook met onder meer Open dagen 
en Techniekdagen. Het helpt ook wel 
maar het is niet genoeg”. Atema is 
sinds mei 2011 voorzitter van VNO-
NCW Gelderland en heeft een over-
zicht van heel Gelderland. “Als ik dan 
vergelijk met andere regio’s, lopen 
wij in onze regio echt voorop met de 
instroom van technische opleidingen. 
Maar de spoeling blijft dun”, weet hij. 
“Een beetje verjonging van medewer-
kers zou zeker welkom zijn. Tegen-
woordig is in de techniek bijna alles 
met computers, robots en er is veel 
geautomatiseerd. Sommige mensen 
hebben nog steeds de beeldvorming, 

dat werken in metaal zwaar werk is
en waar je vuil van wordt. Dat imago
wordt wel minder maar het blijft
mensen bij. Daarom doen we veel
moeite om mensen te laten zien hoe
het werkelijk is”. Ook is Atema (59) 
voorzitter van het Achterhoeks Cen-
trum voor Technologie (ACT). 
 
INNOVATIE
Goma heeft in haar vijftig jarig be-
staan vele uitbreidingen gehad. Er
staat nu nog één uitbreiding op sta-
pel: een productiehal met een opper-
vlakte van 1.700 vierkante meter. De
bouwvergunning is afgelopen zomer
al afgegeven. Atema: “De economie
zakte in en we hebben toen afgespro-
ken om te wachten met bouwen”. Als
onderneming heeft Goma te maken
met een veranderde maatschappij 
en economie. “We proberen daar zo
veel mogelijk op in te spelen. Het is
voortdurend aanpassen aan de ge-
wijzigde omstandigheden. De een
wil dit, de ander wil dat. Als toeleve-
rancier moet je heel flexibel zijn in 
je capaciteit. Je moet meegaan in de
behoefte en vooral innovatief zijn.
Als wij niet innoveren hadden we al
lang niet meer bestaan. Vijftig jaar 
geïnnoveerd is, vijftig jaar bestaan”,
zegt Foppe Atema van het jubilerend
bedrijf Goma.

‘Maatwerk in plaatwerk’

Goma bestaat vijftig jaar
Hengelo - Bij Goma in Hengelo Gld. was er afgelopen maandag 2 janua-
ri feest. Het was precies vijftig jaar geleden dat het toeleveringsbedrijf 
van metaalproducten werd opgericht.

Medewerkers en directie van Goma in Hengelo.

Er werd een nieuw bord onthuld. 

Klei is een fijn, natuurlijk en creatief 
materiaal: soepel en toch ook stevig. 
Er is op allerlei manieren iets nieuws 
en eigens mee te maken. Samenwer-
ken met anderen werkt inspirerend 
en kan nieuwe impulsen geven. Als 
het werk eenmaal klaar en gedroogd 
is, wordt het in een keramiekoven 
gebakken tot 1000 graden en is dan 
geworden als steen, de bisquitbak. 

Daarna kan het werk nog geglazuurd 
worden en opnieuw gebakken in de 
oven of door middel van rakustoken. 
Rakustoken is een speciale stooktech-
niek. Het gebeurt buiten in een spe-
ciale oven die opgestookt wordt met 

een gasbrander tot 1000 graden. Dan 
is de glazuur gesmolten en wordt het 
werkstuk er met een tang uitgehaald 
en met zaagsel en natte kranten af-
gedekt. Nu ontstaat het zwart en het 
craquelé. Na ongeveer een kwartier 
gaat het in het water om verder af te 
koelen en kan het werkstuk schoon-
gepoetst worden en bewonderd. Het 
resultaat is spectaculair! 

“Ruim 25 jaar is klei mijn materiaal. 
Ik maak er van alles mee. Grote hand-
gevormde potten, torso’s, portretkop-
pen, dieren en vrije vormen. Ook 
werk ik graag in opdracht,” aldus 
Anneke van der Meer. “Sinds 2003 

geef ik les. Spreekt klei je aan, kom 
dan bij atelier Annekeramiek ermee 
aan de slag.” 

Momenteel zijn de vaste lessen op 
dinsdagmorgen en woensdagavond. 
Kosten voor 10 keer 130 euro incl. 
materiaal en excl. stookkosten. 

Anneke van der Meer, Atelier Anne-
keramiek, Reigersvoortseweg 26 (op 
landgoed Reigersvoort), 7227 NK Tol-
dijk. Voor meer informatie bel (0575) 
460 335 of (06) 14479689, e-mail 
reigersvoort@xs4all.nl of kijk op de 
website 
www.landgoedreigersvoort.nl

Werken met klei in 2012
Toldijk - In het nieuwe jaar is het atelier Annekeramiek van Anneke 
van der Meer op landgoed Reigersvoort weer open om zelf een idee uit 
te werken in klei. De lessen starten op 10 januari. Losse workshops 
worden gegeven met minstens 5 personen.

Werken met klei tijdens een workshopoch-
tend bij Annekeramiek.
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‘Het Rabo Service Team kwam bij ons 
aan de deur om een taart te brengen 
voor mijn verjaardag. Superleuk en 
de taart was echt heel lekker.’ Den-
nie Roenhorst uit Hengelo is nog 
steeds verbaasd. Rebecca van Raalte 
en Nalan Bas van het Rabobank Ser-
vice Team stonden onverwacht op de 
stoep om de jarige Dennie een taart 
te overhandigen. Normaalgesproken 
helpen Rebecca en Nalan klanten met 
vragen over bankzaken. ‘Even die 
headset af en weg voor de webcam, 
dat was fijn voor de afwisseling,’ zegt 
Nalan. ‘En de mensen die we tegen-
komen reageren heel enthousiast.’ 
Wie op vrijdagmiddag cadeautjes had 
gekocht in Zutphen, kon deze door 
het Rabo Service Team laten inpak-
ken. In diezelfde week werd er onder 
andere sportdrank uitgedeeld in Al-
men en een kerstlunch geserveerd 
voor de kinderen van de Avonturijn 
te Ruurlo. Ook werden zadels van 
fietsen in Borculo, Vorden en Ruurlo 
voorzien van oranje hoezen en zijn 
bezoekers van Intratuin Lochem tij-
dens een fikse bui met een paraplu 
naar binnen begeleid. Tot half janu-
ari worden er op deze manier nog ca. 
30 klusjes uitgevoerd in de regio. 

Rabobank medewerkers namen het 
initiatief voor de klusjes. Met als be-
langrijkste doel om meer mensen te 
laten kennismaken met het Virtueel 
Kantoor. Een service waarbij klanten 
tot half negen ‘s avonds via internet 
door een medewerker persoonlijk ge-
holpen worden met hun bankzaken. 
Toegankelijke dienstverlening op het 
moment dat het uitkomt, dat hoort 
bij een bank met ideeën. Het is een 
verfrissende afwisseling voor Rabo-
bank medewerkers om met onver-
wachte service bij te springen in het 
openbare leven. En de eerste mensen 
maakten al verbinding met het Vir-
tueel Kantoor om medewerkers te 
bedanken en nieuwe klusjes voor te 
stellen. 
Op de internetsite www.raboservice-
team.nl worden alle ‘klussen’ aange-
kondigd en wordt enkele dagen voor-
afgaand aan iedere activiteit een tipje 
van de sluier opgelicht. Hier staan 
ook verslagen en foto’s van reeds uit-
gevoerde activiteiten. Zie je het Rabo 
Service Team ergens in actie, maak 
dan snel een foto en twitter deze met 
#raboservice. De inzenders leukste 
foto’s winnen een luxe diner voor 
twee personen.

Onverwachte klusjes?

Rabobank Service Team springt bij!

Vorden - Van het helpen sjouwen met boodschappen, het inpakken 
van cadeautjes in een drukke winkelstraat, tot het uitdelen van koe-
ken bij een gesloten spoorwegovergang. Medewerkers van Rabobank 
Graafschap Noord doen spontane klusjes voor bewoners in de hele re-
gio waar de bank vestigingen heeft. Zo hopen ze dat meer mensen hun 
weg vinden naar het Virtueel Kantoor, waar zij ook na kantooruren 
klanten persoonlijk helpen met hun bankzaken.

Koeken uitdelen Intratuin

Zadelhoezen
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Een nieuw experiment in de molen 
in navolging van de succesvolle zo-
mercarrousel. U kunt nu al voor alle 
voorstellingen reserveren. 

Denkt u: “Ik ga alle vijf zondagen 
naar TOM.” dan koopt u een passe-
partout voor de prijs van vier. Mocht 
u onverhoopt toch een keer niet kun-
nen, dan is er niets verloren, de kaart 
is overdraagbaar. 
Alle zondagmiddagen op een rij: 
15 jan Fransje Westerman en Ani 
Avramova, muzikaal vertelprogram-
ma ‘Vertellen en Vertolken’. 22 jan 
Gery Groot Zwaaftink als verteller 
met Ierse muziek van ‘Celtic Wind’. 
29 jan Walter van Wingerden, vertel-
ler en Bobbie Rootveld, Joodse mu-

ziek. 5 feb Ineke de Jager, vertelster,
met zang van van Gessel (in ‘t plat).
12 feb Alma Smit, vertelster, Josée
van der Staak, gitaar en Léon van der
Meer, zang. Voor elke voorstelling
zal er een apart bericht verschijnen
met introductie van de vertellers en 
de muzikanten. Aanvang van elke
voorstelling is 15.00 uur. De voor-
stellingen in Theater Onder de Mo-
len worden georganiseerd door de
stichting T.O.M. Reserveren via www.
theateronderdemolen.nl of bellen: 
0575 - 555783. Geen vervoer of men
wil liever niet alleen? Dan kan men 
tot vrijdag 17.00 uur bellen met 06-
57079558. U wordt dan opgehaald en
thuisgebracht, desgewenst mét rol-
stoel of rollator.

Wintervertellingen 
in TOM

Vorden - Elke zondagmiddag van 15 januari tot en met 12 februari 
2012 kan men terecht in Theater Onder de Molen te Vorden. Vijf zon-
dagen aaneengesloten genieten van winterse vertellingen afgewisseld
met bijpassende muziek.De dichters: LOUIS RADSTAAK uit 

Klein Dochteren bij Lochem heeft 
samen met leden van het HiPP een 
bundel uitgebracht met de mooie ti-
tel Tractor Tracks. Hij zal hieruit iets 
laten horen, maar ook van zijn cd 

met motorgedichten zal het een en 
ander de revue passeren. 
DICK VAN WELZEN uit Gorssel 
presenteert zijn eerste dichtbundel 
In Weerwil; zijn gedichten vallen 
onder de beschouwende poëzie. En 

als derde dichter zal THEO VAN 
LIJDEN uit Zevenaar voorlezen uit 
zijn eerste bundel, die net op tijd 
het licht zal zien. Alle bundels zijn 
te koop op deze eerste poëzieavond 
in TOM. 
De zanger: HENK BOOGAARD uit 
Apeldoorn is inmiddels een bekende 
verschijning in TOM en zorgt voor de 
muzikale omlijsting. Hij schrijft zijn 
eigen liedjes over groente en fruit.

“Maar”, zegt hij “het gaat niet al-
leen over groente en fruit, ook over 
de liefde en andere levensperikelen.” 
Op zeer droge wijze kondigt hij zijn 
nummers aan en speelt ze vervolgens 
in de trant van Drs. P., waarmee hij de 
lachers op zijn hand weet te krijgen. 
Een zanger die zeker op zijn plaats is 
tussen de drie dichters. Aanvang om 
20.30 uur, dit in verband met Vrijdag 
uit de Kunst.
Vanaf 6 januari 2012 is elke theater-
voorstelling op de 1e vrijdag van de 
maand de laatste kunstbeleving van 
een hele vrijdag kunst doen, kijken, 
proeven, horen en zien in Vorden: 
een workshop, kunstexposities, een 
theaterdiner en last but not least 
TOM. Het complete programma kunt 
u inzien en downloaden op de nieuwe 
stek: www.vrijdaguitdekunst.nl
Reserveren voor TOM kan via www.
theateronderdemolen.nl of bellen 
met 0575-555783. Geen vervoer of 
graag samen naar de voorstelling? 
Dan kan men tot woensdag 17.00 
uur bellen met 06-57079558. U wordt 
dan opgehaald en thuisgebracht, des-
gewenst mét rolstoel of rollator.

Start TOM ‘s Nieuwe Theaterjaar

Vorden - Het Theater Onder de Molen gaat weer volop draaien in 2012. 
Er staan al 39 voorstellingen op het programma! Nog niet eerder was 
er in TOM een dichtersavond. Maar daar komt verandering in, want de 
aftrap voor 2012 wordt op Drie Koningen (vrijdag 6 januari) genomen 
door drie dichters en één zanger, als slotstuk van een hele dag Vrijdag 
uit de Kunst.

Henk Bogaard

‘Natuurlijk focussen wij op de gebieden waar wij 
uitzenden in de gebruikelijke edities Oost Gelderland, 
Veluwe, Arnhem/Nijmegen. De ‘Focuz’ wordt daarnaast 
niet alleen gelegd op onze bekende programma’s zoals 
het nieuws, Gelderland Vandaag, Business Update en 
onder mee Gezonde Zorg, maar ook op onze vernieuwde 
uitstraling en op spraakmakende nieuwe programma’s, 
series en talkshows.’

Nieuwe naam Graafschap TV en Gelre TV:
Focuz TV
Met de verhuizing naar het nieuwe pand in Didam 
(Parallelweg 5-1), de bijbehorende eigen opnamestu-
dio en de compleet ingerichte regiewagen hebben 
Graafschap TV en Gelre TV ook gekozen voor een 
nieuwe naam: vanaf zaterdag 31 december 12.00 
uur hebben Graafschap TV en Gelre TV één naam 
waarmee ze heel Gelderland als uitzendgebied be-
strijken: Focuz TV.

De Edese rockband wordt geboren in 
2008 als bassist Kees (ex Matchline, 
Straight on Top enTulanine) en drum-
mer Sander (ex New Deal enAnato-
mizer) de Gelderse formatie Worka-
round verlaten. Samen met gitaar/
vocals-tandem Eugene (ex Go Ape) en 
Wim starten ze een nieuw project da-
tuiteindelijk onder de naam ‘GesnEde 
Koek’ verder gaat. Vanaf 2009 wordt 

GesnEde Koek vocaal versterkt door 
Fanny (ex Freak’n Joy enMill). Fanny 
zingt daarnaast in de Zutphense for-
matie 6SenSe.
Met een setlist met nummers van na-
tionale en internationale artiesten uit 
vier decennia is het publiek verzekerd 
van een avondje ouderwets en stevig 
rockwerk. Rockcovers, maar dan wel 
op hun eigen manier, recht toe recht 

aan rock, muziek op hoog niveau én 
vooral met humor.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

GesnEde Koek bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 11 januari speelt de band GesnEde Koek 
tussen 20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal.org, dat 
vanuit café ‘de Mallemolen’ in Zelhem wordt uitgezonden.

Ook dit jaar hebben de kaarsen de 
hele avond gebrand. Met een prachtig 
kerstspel werd de kerstvakantie voor 
De Garve, en alle gezellige dagen die 
daarin voor de scholieren, docenten 
en ouders van deze school besloten 
liggen, ingeluid. Na de viering werd 
iedereen vanuit een stampvolle kerk 
door een pad van kaarsen geleid naar 
de kerstmarkt. Een kerstmarkt zoals 
deze ieder jaar kleinschalig door De 
Garve wordt opgezet. Dit jaar vond 
alles plaats op het schoolplein. Aan-
gezien De Garve in 2012 overgaat tot 
vernieuwbouw, waarbij ook het huidi-
ge schoolplein anders komt te liggen, 
werd de keuze voor het schoolplein 
ingegeven door nostalgie. En met de 
inspanning van vrijwilligers, muziek-
vereniging Jubal, docenten en ouders, 
werd het een heerlijk ontspannen en 
vreugdevol feest. En aangezien juist 
in deze periode de Serious Request 
actie op stoom was, hadden een aan-

tal meisjes van school bedacht deze
actie juist op de kerstmarkt onder de
aandacht te brengen. Met de verkoop
van koekjes en kerststukjes werd een
flink bedrag opgehaald! 
En terwijl het schoolplein gevuld
bleef met Kerstliederen en Ever-
greens, bleken zowel ouders als kin-
deren geen oog voor de klok te heb-
ben. En terecht! Zolang er choco is en
oliebollen zijn, geniet je van een goed
gesprek en glühwein. Een waarheid
als een koe!

Geholpen door een geheel onbaat-
zuchtige houding van de Albert Heijn
vestiging in Hengelo, is het geheel een
groot succes geworden! De AH gaf in
de vorm van sponsering een heleboel
producten geheel gratis mee. Dat is
ook een mooie kerstgedachte! On-
baatzuchtigheid. Dat doet de kaarsen
volgend jaar ook weer branden!

Interconfessioneel Kerst
Wichmond – Kent u het Kaarsen-
pad van Wichmond? Nee? Dat is 
eigenlijk best te begrijpen aan-
gezien het een klein pad is dat 
zich slechts één maal per jaar 
laat zien. En dan moet u maar 
net in de buurt zijn! Grote kans 
dat u juist die dag met iets anders 
bezig bent. Het Kaarsenpad van 
Wichmond is de weg tussen kerk 
en interconfessionele basisschool 
De Garve in Wichmond juist als 
het kerstmis wordt.
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In de hele Achterhoek hebben me-
dewerkers van de organisaties zich 
ingezet om zoveel mogelijk geld op 
te halen. 
En met succes! In totaal konden zij 
€ 2.588,65 storten op giro 661 van 
het Rode Kruis. “Aan het eind van 
het jaar doneren we altijd een bedrag 
aan een goed doel. Vorig jaar was dat 
voor het eerst Serious Request van 
3FM. Dit bleek zo’n succes te zijn, 
zeker onder de medewerkers, dat 

we het dit jaar weer graag steunen”,
aldus Thea Wassink, woordvoerder
van Sensire en Yunio. Medewerkers
organiseerden van alles om geld op te
halen. Collega’s hebben bijvoorbeeld
zelfgemaakte kerststalletjes verkocht
en de opbrengst gedoneerd, zijn met
de ‘kerstmuts’ rondgegaan tijdens 
de kerstborrels en op het kantoor in
Varsseveld is een veiling gehouden
waarvan de opbrengst op giro 661 is
gestort.

Ruim € 2.500,- 
voor Serious Request 
dankzij medewerkers 
Sensire en Yunio
Naar goede traditie sturen Sensire en Yunio ook dit jaar geen
kerstkaarten naar haar relaties. Het bedrag dat ze hiermee uitsparen,
doneren zij aan de oorlogmoeders van het Rode Kruis waar 3FM
Serious Request zich dit jaar hard voor maakt.

De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo - Hermien Bleumink-
Nieuwehuis uit Brummen is zon-
dag 8 januari voorganger in de 
kerkdienst van de Vrijzinnige Ge-
loofsgemeenschap Hengelo.

Ook zal er een zelfgemaakte korte 
“stomme” film draaien, met eigen 
gecomponeerde muziek in de zoge-
naamde “biblioscoop”. In de schilde-
rijen van Bas Brouwer zijn personen 
met ogenschijnlijk onbeduidende 
handelingen bezig. Echter de sugges-
tie dat er iets gaat gebeuren of is ge-
beurd, werpt voor hem vragen op. 

Die zelfde spanning zie je bijvoorbeeld 
bij schilderijen van Gabriel Metzu en 
Johannes Vermeer. Schrijft de jongen 

in het schilderij van Metzu nu een
brief aan het meisje van Vermeer? 

Ook zij werkten met suggestie en
hoewel ze gebonden zijn aan hun
tijd , een tijd zonder digitale media 
, blijven hun onderwerpen actueel.
Hij probeert soortgelijke thema’s te
vertalen naar de hedendaagse toe-
schouwer. In allegorische schilderijen
gebeurt heel veel, maar juist die hoe-
veelheid aan beeldinformatie haalt
voor hem persoonlijk de spanning
weg, aangezien er weinig aan de fan-
tasie van de toeschouwer wordt over-
gelaten. Juist die alledaagse vluchtige
momenten, probeert hij in verstilde 
beelden te vangen. Je zou het het con-
serveren van momenten kunnen noe-
men. De expositie wordt zaterdag om
14.00 uur geopend en loopt tot eind
februari. 
Zie ook www.arendpietersebastiaan.nl

Laatste expositie bibliotheek
Vorden - Zaterdag 7 januari opent 
bibliotheek Vorden haar laatste 
expositie in het vertrouwde ge-
bouw. Tijdens de expositie pre-
senteert Arend Pieter Sebastiaan 
(Bas) Brouwer: schilderijen, typo-
grafische teksten, een boekenta-
fel over de relatie van wetenschap 
en kunst.

Henk Boenink en de vele vrijwilligers 
waren overweldigd en in een aantal 
voorzieningen niet helemaal voor-
bereid op de grote toeloop van be-
zoekers, maar het genot was er niet 
minder om en al improviserend werd 
de aanwezige hoeveelheid zo goed 
mogelijk verdeeld.
Het weer, vaak spelbreker bij open-
luchtactiviteiten in de winter, werkte 

dit jaar redelijk mee, want de tempe-
ratuur was hoog en de wind viel mee. 
Alleen de af en toe buitjes zorgden 
voor een wat modderige bovenlaag, 
waardoor de schoenen thuis een flin-
ke schoonmaakbeurt nodig hadden.
Na de beklimming van de Langenberg 
kwamen de bezoekers in het dorpje 
Bethlehem, waar verhalen gelezen 
werden, waar de smid aan het werk 

was, waar je de consumptiebon kon 
inwisselen tegen een drankje. De kin-
deren konden ook een broodje bak-
ken en pony rijden. 

Vanaf de berg was de ster boven de 
ezelstal te zien om de mensen de weg 
te wijzen naar de stal, waar Jozef, Ma-
ria en het kind te vinden waren. Na 
een bezoek aan de stal, kon gekozen 
worden voor een route onderlangs 
de Langenberg terug naar de auto of 
voor de weg terug over de berg en 
dan terug naar het voertuig en te-
rug naar de andere kerstvieringen en 
-verplichtingen.

Op weg naar de Stal

Velswijk - Het Velswijkse initiatief om het kerstspel ‘Op weg naar de 
Stal’ op en uit te voeren op het terrein de ‘de Langenberg’ bleek een 
prima idee. De volksteller, die bij het begin van de route stond om het 
volk te tellen, kwam vrijdag 23 en maandag 26 december samen tot 
ruim 2400 streepjes.

De St. Janstraat is die bedrijvenstraat 
waaraan zich ondernemingen bevin-
den met een divers karakter, van Gas-
terij Winkelman en de Zorgsuper die 
voor de inwendige mens zorgen. Het 
sociale aspect speelt zich in en rond-
om de Horst af met de Schutterij, ten-
nisbaan, gymzaal en peuterspeelzaal. 
Als je de straat verder volgt vind je 
Help at Home die op computergebied 
actief is en natuurlijk Uniformenfa-
briek Seezo die al sinds vele jaren de 
Schutterij en muziekvereniging van 
uniformen voorziet. Voor klussen en 
straatwerk staat Peelen voor u klaar. 
En dan vinden we ook nog twee échte 
servicebedrijven die al vele jaren aan 

de St. Janstraat zijn gevestigd. Instal-
latiebedrijf Janssen en Garagebedrijf 
Auto Kemp die ieder op hun eigen 
gebied bedrijven en particulieren tot 
hun trouwe klantenkring kunnen 
rekenen met het leveren van produc-
ten, diensten maar vooral een goede 
service.
Installatiebedrijf Janssen is gespecia-
liseerd in aanleg en onderhoud van 
verwarming en warmtepompinstal-
laties, elektra, gas, ventilatie, dakbe-
dekkingen en water. Gebruikmakend 
van de nieuwste technieken worden 
er energiezuinige en duurzame in-
stallaties gemaakt in nieuwbouw en 
renovatie. 
Garagebedrijf Auto Kemp verkoopt 
en onderhoud alle merken nieuwe 
en gebruikte personenauto’s en lich-
te bestelwagens. Schadereparatie en 
APK-keuringen worden volgens de 

nieuwste milieu-eisen in de eigen 
werkplaats verricht. In de wasserette 
met diverse wasprogramma’s heeft 
men in no- time een glimmende au-
to.

Dat beide bedrijven het belang van 
goede service serieus nemen, blijkt 
uit het feit dat Auto Kemp onlangs 
drie nieuwe servicebussen aan Instal-
latiebedrijf Janssen heeft geleverd zo-
dat de dienstverlening en continuïteit 
gewaarborgd blijft.
Met gepaste trots werden de bussen 
overhandigd en dat de ondernemers 
aan de St. Janstraat samen goede za-
ken kunnen doen blijkt hier maar 
weer.

Onder www.instaljanssen.nl en 
www.autokemp.nl vindt u alle infor-
matie over deze twee bedrijven.

Bedrijvigheid in Keijenborg

Keijenborg - Dat Keijenborg geen 
bedrijven of industrieterrein 
heeft is wel bekend maar een be-
drijvenstraat is er wel degelijk.

Jan Kemp feliciteert Marcel Jansen met de naankoop van de drie nieuwe servicebussen.

Wat is: A. Redden.
 B. Galgenmäöltjen.
 C. Kiefte.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Behalve een gezellig samenzijn, ver-
geet u glaasje niet mee te nemen, zal 

er de volgende spreker zijn. De heer
Henk Hietbrink van de vogelwerk-
groep IJsselstreek komt ons over de
ooievaar vertellen. Iedereen, leden en
belangstellenden worden van harte
uitgenodigd om het begin van het
jaar zo met ons te vieren.

Oecumenische vrouwengroep 
Vierakker-Wichmond
Vierakker-Wichmond - Woens-
dagavond 11 januari is onze 
nieuwjaarsbijeenkomst te Wit-
hmundi.

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor  
slE redeom njim 
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Bent u zuinig op uw huis én poen,
dan zou u meer met 
Van Hal Schilderwerken moeten doen.
Voor al uw : * binnen- en buitenschilderwerk.

* beglazingswerkzaamheden.
* houtrotreparaties.
* wandafwerking.
* bouwkundig onderhoud.
* en kleuradviezen.

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken,
want sommige klussen laat je alleen over aan Vakmensen!

Van Hal Schilderwerken  v.d. Heijdenstraat 11  7223 LC Baak  
0575-442434      06-19373988      www.vanhalschilderwerken.nl

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

epc berekening, bouwbesluittoetsing en vergunning aanvragen
Hoogstraat 42    7227 NJ Toldijk     tel. 0575 - 452047   

Heeft u bouw- of verbouw plannen?
neem dan vrijblijvend contact op met

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

Rabobank Graafschap-Noord
Aannemersbedrijf Peters b.v.,
  Zutphen
Weevers Grafimedia, Vorden
Scheffer Keukens, Zelhem
Goossens Race shop’s,
  Borculo - Groenlo - Velp - ‘s-Heerenberg
Workx Verhuur, Zutphen
Schildersbedrijf, A. Peters, Vorden
Aluminiumbouw, G. Peters b.v.,
  Gaanderen
Hermsen stalinrichting, Zutphen
Fons Jansen Installaties, Vorden
Bakkerij Besselink, Wichmond
C1000, Grotenhuys, Vorden
Wim Bosman installatiebedrijf,
  Vorden
Herwers Nissan Garage,
Hengelo-Doetinchem-Zevenaar
Architecten bureau ARX, Hengelo
Timmerfabriek Besseling b.v.,
  Vierakker
Weulen Kranenbarg, Vorden
Gebr. Helmink, Vorden
Jansen & Gal Autoschade, Zutphen
Den 4 akker boerderijwinkel H. Eskes,
  Vierakker
Aannemersbedrijf Bargeman, Vorden
Groot Roessink bloemenboerderij,
  Hengelo
Wiltink Installatietechniek, Vorden
Langwerden Autobedrijf, Wichmond
Wichink Kruit, Zutphen
Riho Techniek, Vorden
Overall Installatie, Zutphen
Schildersbedrijf Radstaat, Zutphen

Laurens Venderbosch timmer- en 
onderhouds bedr., Vierakker
Bistro de Rotonde, Vorden
Segal, Magnesium Bikes, Zutphen
Strada Sports, Vorden - Lochem
Naves autohandel, Vierakker
Bulten Techniek, Vorden
Jaap Harmsen Pensioenperspectief, 
  Vorden
Free Wheel, Vorden
Welkoop, Vorden – Hengelo - Toldijk
PCO assurantiën, Warnsveld
Bleumink de fietsspecialist, Vorden
De Covik Recycling, Steenderen
Prowonen Vorden
Fa. Hissink Rietdekkers bedr., Baak
Jos Autoschade, Baak
Dutch PC electronics, Vorden
Roofing Service Ned, Brummen
De Beer voor bouw en industrie, 
  Zutphen
Univé, Oost Nederland
Kasper Vrielink Dakdekkers bedr., 
  Vorden
Hosokawa micron bv, Doetinchem
IBB installatietechniek, Doetinchem
Kasteeleigenaren Mevr. Karin de Rouw
  Hr. Jos Hoenen
Stichting Geldersch landschap
EHBO, Vorden
VV Vorden
Waterschap Rijn & IJssel
Fam Arfman, Vorden
Gemeente Bronckhorst
VRTC, Vorden

VIERAKKER-WICHMOND

De RTV Vierakker/Wichmond bedankt de sponsors en medewer-
kers van de 9e Rabo Kasteelcross Vorden 28-12-2011. Door mid-
del van uw steun werd dit evenement een groot sportief succes.

Hopelijk kunnen we eind 2012 opnieuw op jullie steun 
rekenen voor de 10e Rabo Kasteelcross Vorden!!!

... 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

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

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

Viltworkshops



Herkenning? Dan is een basiscursus 
communicatie met als middel NLP 
iets voor jou. De cursus wordt op 5 
maandagavonden gegeven. 
Tijdens de cursus ga je ervaren hoe jij 
op een ander overkomt en hoe jij ver-
baal en non-verbaal een ander effect 
in je omgeving kunt creëren. Hoe de 
ander op jou reageert is vaak het ef-
fect van jouw communicatie. Hoe het 
komt dat jouw boodschap bij de een 

wel en bij een ander niet goed over-
komt, komt uitgebreid aan de orde.
Werk je met mensen, ongeacht of dit
in de gezondheidzorg, het bedrijfsle-
ven of het onderwijs is, dan kan deze
cursus je veel opleveren. Ook kan het
je in je rol als ouder inzicht geven in
de manier waarop jij met jouw kinde-
ren omgaat. En als je even geen werk
hebt kan het je helpen om datgene
waar jij naar toe wilt, duidelijk voor
jezelf en daardoor ook voor anderen
te krijgen. 
Nieuwsgierig geworden? Geef je op
voor de gratis informatieavond op
maandag 9 januari  in  ’t Warnshuus,
Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld.
Aanmelden voor de informatieavond
kan telefonisch: 0575 572 350 of via
mail: info@havital.nl

Basiscursus communicatie 
(NLP) in Warnsveld
Warnsveld - Hoe komt het dat 
mijn boodschap niet overkomt? 
Hoe komt het dat ik de goede 
woorden niet kan vinden of heel 
veel vertel maar weinig zeg? Hoe 
krijg ik een betere balans tussen 
werk en privé? Hoe kom ik van 
denken naar doen?

Vanaf juli 2010 dat Daphne is af-
gestudeerd aan de HBO-opleiding 
Voeding & Diëtetiek aan de Hoge-
school van Arnhem en Nijmegen 
is zij werkzaam als diëtist in het 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix 
in Winterswijk. 
Daphne: ‘Ik behandel en begeleidt 
in het ziekenhuis voornamelijk pa-
tiënten op de afdelingen longen, 
neurologie en interne geneeskunde, 
waar ik juist ervaar dat eten niet 
voor iedereen vanzelfsprekend is. 
Poliklinisch begeleid ik diabeten 
en longpatiënten tijdens revalida-
tie bij hun voedings- en dieetadvies, 

waarbij het multidisciplinair sa-
menwerken op de voorgrond staat. 
Het werk vind ik erg leuk door zijn 
veelzijdigheid in cliëntcontacten, 
samenwerking en medische achter-
gronden, waardoor het steeds weer 
een uitdaging blijft.’ 

Daarnaast gaat Daphne vanaf janu-
ari een nieuwe uitdaging aan door 
naast haar werk in het ziekenhuis 
te starten als vrijgevestigd diëtist 
in de praktijklocatie Zutphense-
weg 23A in Vorden. Mensen kun-
nen hier terecht voor voedings- en 
dieetadvisering bij onder andere 
diabetes, overgewicht, onderge-
wicht, COPD, hoge bloeddruk en 
verhoogd cholesterolgehalte, maar 
ook voor algemene vragen over voe-
ding. Daphne begint met spreekuur 
op donderdagmiddag, wat ze even-
tueel in de toekomst uit wil gaan 
breiden. Doordat Diëtistenpraktijk 
Daphne in hetzelfde pand zit als de 
huisartsenpraktijken van Albers/Ta-
nis en de Jong/Radstake, maar ook 
andere disciplines zoals fysiothera-
peut, podotherapeut, psycholoog en 
ergotherapeut zijn de lijnen korter 
en kan er goed samengewerkt wor-
den. Dit is immers onmisbaar bij 
het leveren van zorg op maat zegt 
Daphne hierover.

Start Diëtistenpraktijk 
Daphne vanaf januari
Vorden – Vanaf 5 januari start 
Daphne Waarle als vrijgeves-
tigd diëtist in de praktijklocatie 
Zutphenseweg 23A in Vorden. 
Daphne is aangesloten bij de 
Nederlandse Vereniging van Di-
etisten (NVD) en staat daarnaast 
geregistreerd in het Kwaliteits-
register Paramedici. Ze kijkt 
er naar uit om vanaf januari 
naast haar werk als diëtist in 
het Streekziekenhuis Koningin 
Beatrix in Winterswijk ook cli-
enten in haar eigen praktijk te 
mogen behandelen en begelei-
den bij hun voedings- en dieet-
adviezen.

Op dinsdagavond 7 februari vindt 
de 1e les plaats in de bibliotheek  te 
Vorden. De cursus bestaat uit  6 les-
sen. De lessen worden gegeven door 
docent Desi Leijnen. Zij is al jaren 
werkzaam in het onderwijs, de laat-

ste jaren als schrijfdocent bij Concor-
dia te Enschede,  de Volksuniversiteit
Enschede en Creatief Centrum Goor.
 
Desi Leijnen is tevens als docent 
betrokken bij Aan het Woord! Ach-
terhoek, een schrijfwedstrijd voor 
beginnende schrijvers en dichters.

Mede door deze wedstrijd ontstaat
er in de Achterhoek steeds meer be-
hoefte onder amateurschrijvers om
zich verder te ontwikkelen. Het Po-
eziecentrum Nederland en het Ser-
vicepunt Amateurkunst Oost Ach-
terhoek hopen door het organiseren
van schrijfcursussen aan deze vraag 
te voldoen.
  
Men kan zich t/m 30 januari opgeven
bij het Servicepunt Amateurkunst
Oost – Achterhoek, via e-mail: info@
amateurkunst-oostachterhoek.nl of
www.amateurkunst-oostachterhoek.nl

Schrijfcursus in bibliotheek Vorden
‘Op avontuur met proza en 
gedichten’
Vorden - In de maand februari 
start bij bibliotheek West Ach-
terhoek in Vorden de schrijfcur-
sus ‘Op avontuur met proza en 
gedichten’. De cursus is bedoeld 
voor iedereen die het schrijven 
als een serieuze bezigheid wil be-
naderen en het talent hiervoor 
wil ontwikkelen, kennis wil aan-
scherpen en uitbreiden. De na-
druk ligt op leren door doen en 
proberen. Enige schrijfervaring 
is een voordeel, maar veel belang-
rijker is het plezier hebben in 
schrijven en het verkennen van 
de eigen mogelijkheden op dit 
gebied.

Kennis maken met een andere cul-
tuur en de verschillen ervaren tussen 
dat land en Nederland. Het bezoek 
aan Zuid Afrika is een idee van een 
school in Bemmel. Aangezien de or-
ganisatie daar onvoldoende response 
kreeg, veel ouders vonden de reis te 
duur, (1600 euro per persoon!), werd 
via via SG Isendoorn benaderd met 
als resultaat dat een aantal leerlingen 
en leerkrachten van beide scholen de 
reis zullen maken. De Vordense Paula 
Bruinsma was net als haar vriendin-
nen Delanie van der Meulen en Fem-
ke Broer direct in voor een dergelijk 
uitstapje. Paula: ‘Het ligt in de bedoe-
ling dat we een week lang meedraai-
en in een lokale Afrikaanse school in 
het dorp Genadendal, dicht onder de 
rook van Kaapstad. Een tweetalige ba-
sisschool (Afrikaans en Engels). 
Opvallend, deze school telt slechts één 
blanke leerling en één blanke lerares, 
de overige leerkrachten en leerlingen 
hebben een donkere huidskleur. We 
worden op deze school rondgeleid 
door een zogenaamde ‘buddy ‘ , een 
leerling op deze school. We gaan daar 
ook lessen volgen. Het ligt in de be-
doeling dat wij ook zelf les gaan ge-
ven. Met als insteek om de kinderen 
te leren dat zij ook zelf dingen kun-
nen organiseren. Zelf denk ik aan les 
geven op sportgebied, zoals bijvoor-
beeld volleyballen en andere spelsoor-
ten. Ik heb uit de informatie die wij 
over deze school hebben gekregen, 
begrepen dat veel kinderen afkom-
stig zijn uit zeer arme gezinnen die 
dikwijls heel weinig te eten hebben. 
Daar willen wij graag wat aan doen’, 
zo zegt Paula Bruinsma.
Zo willen alle leerlingen die de trip 
meemaken, acties opzetten en het 
daarmee verdiende geld meenemen 
naar de school in Zuid Afrika. Paula: 

‘We willen daar niet met lege han-
den aankomen en willen graag een 
blijvende herinnering aan ons bezoek 
achterlaten. Denk bijvoorbeeld aan 
het schenken van schoolmateriaal en 
het doneren van een geldbedrag om 
het voedselprogramma voor de leer-
lingen van de school te ondersteu-
nen. De leraren die mee gaan, zullen 
ons op dat gebied begeleiden en ook 
het geld beheren’, zo zegt ze.
De drie vriendinnen Femke, Delanie 
en Paula hebben in Vorden een ver-
koopactie opgezet met Mitra Sander 
Pardijs. Zo zullen de meiden familie, 
vrienden en kennissen benaderen om 
Afrikaanse wijn (merk ‘Buitenzorg‘) 
van hen te kopen. Sander Pardijs le-
vert de wijn tegen gereduceerde prijs. 
Paula Bruinsma: ‘Elke leerling heeft 
zich ten doen gesteld om in ieder 
geval 100 euro binnen te halen. Zelf 
heb ik de lat op 150 euro gelegd. Al 
het geld komt dus ten goede aan de 
school in Genadendal. De reis naar 
Zuid Afrika betalen we zelf’, zo zegt 

ze. Weer terug in Nederland zijn de 
leerlingen verplicht om een reisver-
slag te schrijven over hun stage- erva-
ring in Zuid Afrika. Daarnaast moe-
ten ze minimaal honderd mensen 
over de reis informeren. 
Voor nadere informatie over de reis, 
de wijnactie, kan men bellen 06- 
25184756 of e-mail Paula.bruinsma@
hotmail.com
Paula, Femke en Delanie hebben na 
dit schooljaar nog twee jaar op SG 
Isendoorn ‘te gaan‘. Daarna wil het 
drietal verder studeren. Wat ze later 
precies gaan doen, weten ze nog niet. 
Wel dat er voor de vervolgstudie ge-
kozen wordt voor ‘Natuur en gezond-
heid‘. ‘Zelf wil ik iets in de zorg gaan 
doen’, zo zegt Paula Bruinsma. Scho-
lieren en leerkrachten vetrekken op 
18 februari naar Zuid Afrika en ko-
men zondag 13 maart weer in Neder-
land terug. Maar alvorens het zover 
is, stellen de meisjes één duidelijke 
prioriteit: Proberen om zoveel moge-
lijk Afrikaanse wijn te verkopen!

Hulp aan Zuid-Afrikaanse school

Paula Bruinsma: 
‘Zoveel mogelijk wijn verkopen’
Vorden - ‘Wanneer de meisjes 
straks in Zuid Afrika zijn, kun-
nen ze zelf constateren hoe rijk 
wij hier in Nederland zijn. Ze 
zien daar de andere kant van het 
leven. Ik denk dat ze er veel van 
kunnen leren’. Woorden gespro-
ken door Marga Bruinsma, moe-
der van de 16- jarige Paula. Haar 
dochter gaat samen met de vrien-
dinnen Delanie van der Meulen, 
Femke Broer en nog elf andere 
leerlingen en drie leerkrachten 
van scholengemeenschap Isen-
doorn uit Warnsveld op stage of-
wel ‘Working Experience’ in Zuid 
Afrika.

Paula Bruinsma

Femke, Delanie, Sander, Paula

Tijdens deze avond worden er leuke
buitenactiviteiten georganiseerd voor
jong en oud.

Nieuwjaarsreceptie (VAMC)
Vorden - De Vordense Auto en Mo-
tor Club (VAMC) organiseert vrij-
dagavond 6 januari, haar nieuw-
jaarsreceptie in het clubhuis aan 
de Eikenlaan 2a te Kranenburg.



Naast samenzang werden gedichten 
voorgedragen door de heer J.A. Pen-
nekamp uit Ruurlo. Het kerstevange-
lie werd voorgelezen door mevr. H. 
Vlasblom. Ds. F. Brandenburg hield de 
kerstmeditatie, n.a.v. het gedicht “Al 
weer Kerstfeest”. Voor het Kerstfeest 
moeten wij in beweging komen net 
als de herders en de engelen. Wij krij-
gen ook de boodschap om op weg te 
gaan om die ene Naam te aanbidden, 
die zegt “Komt allen tot Mij, die ver-
moeit en belast zijt”. Het bijzondere 
van het reizen is dat er verandering 
ontstaat, net als bij Maria (bewaarde 
de woorden in haar hart) en de her-

ders (God lovende; iedereen moet het
horen). Na de Kerstdagen moeten wij
deze Boodschap doorgeven, aldus be-
sloot ds. Brandenburg deze meditatie.
Na de pauze, waarin de aanwezigen 
getrakteerd werden op een drankje en
versnapering was er het Kerstverhaal,
verteld door mevr.C.Tuitert-Gotink.
Het verhaal heette “Lichtpuntjes” van
Nel Planken. Lichtpuntjes kun je om-
schrijven als een glimlach van God.
Een vrouw, Marlon, ging op een na-
jaarsdag een bezoek brengen aan een
kloostertuin. In de kapel ontmoette 
zij een man in leren jack, een “Hells
Angel”. In de kloostertuin kreeg ze
een goed en warm gesprek met hem.
Zo was deze dag, een dag met een 
“gouden randje”. Soms breekt Gods 
licht in mensen door en verandert
een najaarsdag in een Kerstdag. De
aanwezigen luisterden naar dit prach-
tige verhaal met grote aandacht. Met
het dankgebed van ds. Brandenburg
en het slotwoord van de voorzitter
werd deze geslaagde Kerstviering ge-
sloten. Door een werkgroepje waren 
kerststukjes gemaakt, die aan zieke
en eenzame leden werden uitgedeeld.

Geslaagde Kerstviering 
PCOB Vorden
Vorden - Donderdagmiddag hield 
de PCOB afdeling Vorden de jaar-
lijkse Kerstviering. Voorzitter 
F. Midden kon een groot aantal 
belangstellenden verwelkomen. 
Hij noemde een aantal zieken 
die helaas er vanmiddag niet bij 
kunnen zijn. Daarna ging hij 
voor in gebed van ds.Troost “In 
deze nachten van Advent”. Hier-
na werden de aanwezigen verrast 
met een mooie liturgie .

Elk jaar maken de kinderen mooie 
kerstdecoratie die we dan verkopen 
op de kerstmarkt. Er waren honderd 
ouders en kinderen aanwezig. Er 
werden rondleidingen gegeven door 
de nieuwe Bso die ingericht is op leef-
tijdsgroepen. Er is een onder andere 

een podium en een chillhoek voor 
oudere kinderen. Dit jaar was natuur-
lijk ook de Kerstman ook aanwezig. 
De Kerstman had een pony bij zich 
waar de kinderen een ritje op konden 
maken. Dit was een groot succes, de 
kinderen zaten met een zeer grote 

glimlach op het paard. Er was ook een
standje met eten en drinken. Heerlij-
ke warme erwtensoep of warme cho-
colademelk. De kinderen mochten
ook zelf een broodje bakken boven
het vuur. Binnen konden de kinderen
kerstballen versieren en even opwar-
men. We gaan de opbrengsten schen-
ken aan een goed doel. De kinderen
mogen kiezen welke.

Kerstmarkt bij BSO De Toverboom

Kinderopvang Yunio onderdeel 
van kinderopvang Humanitas
Vorden - Op woensdag 21 december was weer de jaarlijkse kerstmarkt 
bij Bso de Toverboom.

Een eenvoudig bedienbare en vei-
lige computer met full-HD aanraak-
scherm, zeer geschikt voor iedereen 
die geïnteresseerd is in de voordelen 
van een computer, maar opziet tegen 
installatie, onderhoud en het risico 
van virussen. De thuiszorgwinkels la-
ten op 10 januari zien dat dankzij de 

vooraf geïnstalleerde programma’s 
en een service abonnement het ge-
bruik van de SimTouch  volledig zor-
genvrij is. Iedereen kan op dinsdag 10
januari binnen lopen bij het Sensire
Servicehuis aan de Dorpsstraat 7 in
Vorden om kennis te maken met de
SimTouch. Aanmelden is niet nodig.
Geïnteresseerden kunnen de mo-
gelijkheden van deze gemakkelijke
computer bekijken of zelf achter de
SimTouch plaatsnemen om te erva-
ren hoe eenvoudig het is. Er zijn ex-
perts aanwezig die alle vragen kun-
nen beantwoorden.

Demonstraties gebruiks-
vriendelijke computer
Vorden - Op dinsdag 10 januari 
vindt er in het Servicehuis in 
Vorden een demonstratiedag van 
computers plaats. Het zijn niet 
zomaar computers, maar zoge-
noemde SimTouch computers.

In de media is de afgelopen tijd veel 
aandacht besteed aan het fusieplan 
van de drie basisscholen in Steen-
deren en het onderbrengen van de 
fusieschool op een nieuwe locatie in 
Steenderen. Volgens het plan zullen, 
op termijn, ook de basisscholen in 
Baak en Olburgen in deze nieuwe fu-
sieschool opgaan. In de berichtgeving 
lijkt het alsof de sluiting een voldon-
gen feit is, maar niets is minder waar. 
De fusie is nog in de  plan fase en de 
MR zal uiteindelijk aan het voorgeno-
men besluit van het bestuur instem-
ming moeten verlenen. 
Reden voor de MR om een avond te 
beleggen waarin de plannen nog eens 
duidelijk uitgelegd  worden aan de di-
rect betrokkenen, in dit geval de ou-
ders en de meningen gehoord  Tijdens 

deze druk bezochte ouderavond, die 
ook door de schoolleiding en de voor-
zitter van Baaks Belang wordt bijge-
woond, is geïnventariseerd hoe de 
ouders tegen de voorgenomen plan-
nen aankijken en of er andere moge-
lijkheden zijn. In groepen bespreken 
de ouders de voor- en nadelen van 
verschillende opties, zoals zelfstandig 
blijven, helemaal opgaan in de school 
in Steenderen of met een dependan-
ce in Baak, fuseren of samenwerken 
met andere kleine scholen in de om-
geving.
Het openblijven van de school wordt 
door de ouders als zeer essentieel er-
varen en rand voorwaardelijk voor 
de leefbaarheid van het dorp, in de 
ruimste zin van het woord.  Verder 
worden als zeer belangrijke redenen 

genoemd voor het behoud van de 
school in Baak de nabijheid van de lo-
catie, de veiligheid van de kinderen, 
de kleinschaligheid, veel aandacht per 
kind, het leersysteem, geborgenheid, 
het behoud van sociale verbanden 
en de cohesie in het  dorp. De ster-
ke voorkeur van de ouders gaat uit 
naar een zelfstandige school eventu-
eel met een samenwerkingsverband 
met andere kleine scholen in de om-
geving en/of verbijzondering van het 
onderwijsaanbod. Alternatief is mee 
te gaan in de fusering in Steenderen, 
maar dan alleen qua organisatie en 
onderwijsaanbod. De school moet in 
Baak gevestigd blijven.

De MR gaat samen, met een werk-
groep van ouders en Baaks Belang, 
onderzoeken wat  de (financiële) haal-
baarheid is van de gewenste opties. Zij 
voelen zich daarbij gesteund door alle 
aanwezigen, die zeer betrokken zijn 
bij de huidige ontwikkelingen. Voor 
hen is de sluiting van de St. Martinus-
school in Baak nog lang geen gelopen 
race.

Basisschool St. Martinus in Baak 
blijft open

Baak - De St. Martinusschool in Baak blijft open als het aan een gro-
te groep ouders van de schoolkinderen ligt. Dit is de belangrijkste 
uitkomst van een bijeenkomst georganiseerd door de medezeggen-
schapsraad (MR). Aanleiding voor deze avond was een brief van Pro8, 
het bestuur van de school, aan alle ouders waarin werd aangekondigd 
dat de school binnen enkele jaren zal sluiten en zal opgaan in een 
nieuw te bouwen school in Steenderen.

Een tijdje geleden kwam een aantal 
jongeren met het idee om wat leuks 
te organiseren in Vorden. Dit werd 
opgepikt door ScwTeam Vorden en 
samen zijn ze aan de slag gegaan. Er 
bloeide vanuit de hangjongeren een 
geweldig idee op! De jongeren gingen 
op donderdagavond 15 December de 
wijken in om kerstversiering op te 
halen bij de inwoners van Vorden. 
Met deze kerstversiering gingen zij 
maandagavond 19 December naar 
ZoZijn in Vorden om het daar extra 
leuk aan te kleden voor de bewoners 
tijdens kerst. De jongeren hebben 
erg hun best gedaan en het resultaat 

mag er zijn want er is gigantisch veel 
kerstversiering opgehaald. Hieruit 
blijkt dat deze jongeren duidelijk het 
hart op de goede plek hebben zit-
ten. Een geweldig initiatief waar de 
bewoners van wooncentrum de Zon 
van ZoZijn zeer blij mee zijn. Op deze 
manier werd hun eigen kamer en 
ook de gemeenschappelijke ruimte 
zeer leuk aangekleed!! Graag willen 
wij onze complimenten geven aan 
het fantastische werk dat deze jonge-
ren verricht hebben. We hopen dat 
de jongeren zich vaker op deze ma-
nier willen en kunnen inzetten voor 
het dorp Vorden.

‘Hang’jongeren hebben 
het ware kerstgevoel!

Vorden - Bijna elke avond staan ze bij de ABN Amro bank, een aantal 
jongeren uit Vorden en omgeving.

Hangjongeren samen met twee jongens van ScwTeam Vorden



In mei 2012 vertrekt voor de derde keer 
een groep leerlingen naar Zambia om 
mee te bouwen aan een school, in de 
wijk Mwandi in Livingstone deze keer. 
Daar is veel geld voor nodig en de leer-
lingen hebben daarvoor enorm hun 
best gedaan. In totaal is bijna € 5000,= 
opgehaald! HULDE! Organisatoren 
van de Afrikaweek, Esther Mestebeld  
en Ruud Bonting (beiden docent aard-

rijkskunde) zijn dik tevreden! Esther: 
“Hartverwarmend hoe leerlingen zich 

met hart en ziel hebben ingezet voor 
kinderen zo ver weg!”

Isendoorn College zamelt VEEL geld in 
voor Zambia
Zutphen -  Overnachten in een 
krottenwijk, vierentwintig uur 
niet eten, boodschappen helpen 
sjouwen, Afrikaanse oliebol-
len bakken en verkopen, een 
flashmob maken, tosti’s bakken 
en verkopen, kortom: niets was 
de derdejaars leerlingen van het 
Isendoorn College te veel tijdens 
de Afrikaweek (19-23 december). 
Doel was zo veel mogelijk geld in 
te zamelen voor Zambia.

Bouw van de krottenwijk op de patio bij het Isendoorn College

De dag staat in het teken van ‘Vette Vogels’. Kinderen
tussen 4 en 12 jaar gaan smeuïge vogelsnacks maken,
doen mee aan een vogelquiz en een speurtocht vol 
vogelplezier. 
Tussen 11.00 en 15.00 uur kunt u meedoen vanaf het
boerenerf van Natuurmonumenten, Baakseweg 1a in
Vorden. Meer locaties en informatie vindt u op www.
natuurmonumenten.nl/ wildebuitendagen. 

VOGELS IN DE WINTER 
In de winter kost het de vogels wat meer moeite om
hun kostje bij elkaar te scharrelen. Vooral als een laag
sneeuw het voedsel aan het oog heeft onttrokken. Wij
mensen kunnen de vogels een handje helpen. Vogels
laten zich namelijk graag verwennen met in de tuin
opgehangen vetbol-
len, pindasnoeren en 
andere lekkernijen. 

Wilt u ook weten 
wat er in uw tuin 
rondvliegt? Hang een 
mezenbol op en hou 
het vanaf een beschut 
plaatsje goed in de ga-
ten, de vogels vliegen 
er vaak al snel op af!

Help vogels de winter door!
Wilde Buiten Dag op Hackfort

Vorden -Vettige vetbollen en smeuïge pindas-
nacks maken, pindaslingers rijgen, en nog veel
meer! Op zondag 8 januari organiseert Natuur-
monumenten op het prachtige landgoed Hack-
fort weer een Wilde Buiten Dag.

Het nieuwe stuk zal opgevoerd wor-
den in het Dorpscentrum Vorden. 
Nadat opvoeren in het oude gebouw 
van Schoenaker op de Kranenburg 
niet meer mogelijk was, heeft Krato 
een aantal jaren gespeeld in ’t Wapen 
van ’t Medler.’ Wat prima bevallen is. 
In de hoop toch wat meer Vordena-
ren te trekken is nu gekozen voor het 
Dorpscentrum Vorden.

Het nieuwe stuk gaat over een boer,
zijn vrouw en hun wulpse dochter en
een knecht die achteraf midden in het
land wonen. Ze krijgen onverwachts
bezoek van een baron, een barones 
met hun zoon. Een lange avond en
nacht breken dan aan, waarin boeren
slimheid een grote rol gaat spelen. 

Dit jaar is gekozen voor een nieuw
concept. Om er een gezellige, avond-
vullende avond van te maken zal mu-
zikant: Gerald Tempelman voor een
muzikale omlijsting zorgen. Na het
stuk is er gelegenheid tot het maken
van een dansje. Kortom een avond vol
humor en voetjes van de vloer.

Krato op andere locatie en 
met muziek
Vorden - Toneelvereniging Krato 
is weer druk aan het oefenen. Zij 
zullen op zaterdagavond 28 janu-
ari 2012 het stuk: ’Wie zaait zal 
oogsten’ opvoeren, een vrolijke 
plattelandskomedie in twee be-
drijven van Dick Jansen.

Jaren geleden vluchtte deze vrouw 
met haar twee zonen weg uit Iran 
en vond niet alleen een plek in ons 
land om veilig met haar kinderen te 
wonen, maar ze is ook een volgeling 

van Jezus geworden. Ze spreekt uit-
stekend Nederlands en ze komt haar
levensverhaal vertellen. De Ont-Moe-
ting is bedoeld voor iedereen die ge-
interesseerd is in geloof en samenle-
ving. Vanaf 19.00 uur bent u welkom
in het Achterhuus van de gerefor-
meerde kerk, aan de Zutphenseweg.

Kom ont-moeten op 8 januari
Vorden - Kom Abbaseh Shahbod 
ontmoeten op zondag 8 januari.

Iedereen was bezig met de voorbe-
reidingen van het kerstfeest dat ’s 

avonds gehouden werd. Binnen wa-
ren de leerlingen bezig met het ma-

ken van kerstbakjes en lampionnen, 
buiten waren teamleden en ouders  
bezig met het plaatsen van tenten 
en aanbrengen van verlichting. Om 
17.30 uur ging het kerstfeest van 
start. De leerlingen namen plaats 
in hun mooi aangeklede leslokaal 
aan het overheerlijke hapjesbuffet 
dat door de ouders gemaakt was. 
Om 19.00 uur ging het feest buiten 
verder, waar de leerlingen werden 
opgewacht door ouders/verzorgers, 
opa’s, oma’s en andere genodigden. 
Het schoolplein was sfeervol verlicht, 
in de tenten kon men drinken en 
wat lekkers halen en ter opwarming 
stonden her en der vuurkorven te 
branden. Een gezellig geheel dat mu-
zikaal ondersteund werd door enkele 
blazers van de midwinterhoorngroep 
Lochem én diverse ouders met zang-
talent! Ook de leerlingen lieten van 
zich horen door het zingen van enke-
le kerstliedjes. Om 19.45 uur was het 
kerstfeest afgelopen. De meningen 
waren nadien unaniem: het was een 
gezellige avond! De gemaakte foto’s 
van deze avond kunt u bekijken op: 
www.devordering.nl 
Naast deze foto’s treft u ook foto’s 
van andere activiteiten en allerhande 
informatie omtrent de school aan.

Sfeervol kerstfeest basisschool 
‘De Vordering’

Vorden - Het was een drukte van belang op donderdagmiddag         
22 december jl. in en rondom basisschool ‘De Vordering’.

Indien de weersomstandigheden het 
toelaten, vindt er die avond nog een 
leuke ‘buitenactiviteit ‘ plaats.

Nieuwjaarsreceptie VAMC
Vorden - De Vordense auto- en motorclub De Graafschaprijders houdt 
vrijdag 6 januari in het clubhuis aan de Eikenlaan in het buurtschap 
Kranenburg vanaf 19.30 uur een Nieuwjaarsreceptie.

Goede voornemens? 
 
Wist u dat u met badmintonnen niet alleen uw conditie verbetert, 
maar ook uw reflexen en uw hand-oog coördinatie traint? 
 
Wist u dat u met recreatief badmintonnen zeker 440 calorieën per uur 
verbruikt en tijdens het spelen van wedstrijden wel 560 calorieën? 
 

Leer badmintonnen in 10 lessen! 
 
Badmintonvereniging Flash-Vorden doet u een uniek aanbod. 
Wij nodigen u uit om tien badmintontrainingen te komen volgen, 
gegeven door een gediplomeerde trainer, voor het bedrag van €25,-. 
Als u na deze trainingen besluit om lid van de vereniging te worden, 
wordt de door u betaalde €25,- in mindering gebracht op de 
contributie. 
 
Dit aanbod geldt voor zowel jeugd als volwassenen. 
 
Flash-Vorden traint en speelt in sporthal ’t Jebbink, Het Jebbink 13  
te Vorden. 
Volwassenen trainen op de donderdagavond van 19:30–20:30 uur, 
aansluitend kunt u vrij spelen. 
Onze jeugd traint op de zaterdagmorgen van 10:00–11:30 uur. 
 
U bent van harte welkom met ingang van donderdag 19 januari 
en voor de jeugd met ingang van zaterdag 21 januari aanstaande. 
 

Meer informatie vindt u op onze website 
www.flash-vorden.nl 

 
 
 
 



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

Wilt u dat het snel verholpen is?
Wilt u gratis vervangend vervoer? 
Wilt u kwaliteit?
En.. ook nog eens vriendelijk?

Autoschade Service Roelofs De Achterhoek
Stikkenweg 66, 7021 BN Zelhem
Tel: 0314 - 622046, Fax: 0314 - 622027
info@autoschadezelhem.nl

Vaatwasser 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.nlFAMILIERECHT ADVOCATEN 
Echtscheiding    Alimentatie    Mediation

Boedelverdeling    Gezag en omgang

W W W . G E U R I N K E N P A R T N E R S . N L

Just More Damesmode

2 modespecialisten onder één dak - Smidsstraat 9 - Zelhem

Wij zijn geopend van maandagmiddag t/m zaterdag   Vrijdag Koopavond

ITS NOIZE

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, naast de Gazelle-fabriek

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995

OPRUIMING
elk 2e artikel
GRATIS!!!!!

m.u.v. nieuwe en basis collectie



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. 1, 3 januari 2012

Nieuwjaarsreceptie op 9 januari a.s.  Komt u ook?
Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op  9  januari 2012 om 20.00 uur 

(inloop vanaf 19.30 uur) in het gemeentehuis aan de Elderinkweg 2 in Hengelo. 

Alle inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven zijn van harte welkom. 

Een prima gelegenheid om in ongedwongen sfeer onder het genot van een hapje en een drankje elkaar het 

beste toe te wensen. 

Tijdens de avond is ook de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ en de huldiging van een aantal bijzondere 

Bronckhorster kampioenen.

Wij begroeten u graag de 9e!

Samen met SIR-55 organiseren we 
een informatieavond voor geïnteres-
seerden in het bouwen van een 
 woning op het Havo-terrein in 
 Vorden. Stichting SIR-55 is een 
 consumentenorganisatie, opgericht 
om aan de woonwensen van 
 medioren (50-70 jaar) en senioren 
tegemoet te komen. De avond is op 
10 januari a.s. om 19.30 uur bij hotel 
Bakker aan de Dorpsstraat in 
 Vorden.

Woonwens
Hoe wilt u als 55-plusser in Bronck-

 thema van de informatieavond. Het 
regiobestuur van SIR-55 gaat met 
 geïnteresseerden in gesprek om te 
vernemen hoe hun toekomstige 

-
ling van het Havo-terrein.  

Voormalige HAVO-terrein

SIR-55 woningen gebouwd mogen 

op.

Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap

uw toekomstige buren, opdracht-

u de uitstraling van uw toekomstige 

overleg met de architect. Gedurende 

het hele ontwikkelproces heeft u 

alle besluiten neemt, houdt u alle 

 bouwen biedt ook schaalvoordelen, 

keukens, tegels of sanitair. 

Stichting SIR-55 
Ingegeven door de wensen van de 

-

 woningen te realiseren. Kern van 

 willen uitoefenen en verantwoor-
-

keling van hun toekomstige woning. 

van de ervaringen van doelgroep-
genoten die hun woonwensen 
 inmiddels hebben gerealiseerd. Hun 

dat kan als leidraad voor volgende 

 ervaringen op het gebied van toegan-

veiligheid en comfort. 

Aanmelden

Stichting SIR-55 via e-mail: info@

-
matie vindt u 
ook op 
www.sir55.nl 
of scan de 
QR-code.

Informatieavond Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap Havo-terrein in Vorden
10 januari a.s. bent u van harte welkom

-
-

-

-
malige gemeente Hengelo (Gld), 
Hummelo en Keppel, Steenderen, 

Gebied Hengelo (Gld): 
11 en 25 maart, 9 (tweede paasdag) 
en 15 april, 26 augustus, 16 sep-
tember, 7 oktober, 18 november, 16 
en 26 december 2012 (tweede 
kerstdag)

Gebied Hummelo en Keppel:
1, 9 (tweede paasdag), 22 en 29 
april, 6, 17 (hemelvaartsdag) en 28 

-
tember, 25 november, 2, 9 en 26 de-
cember 2012 (tweede kerstdag)

Gebied Steenderen:

-
band met het toeristisch karakter, 

Gebied Vorden:

(tweede paasdag), 20 en 28 mei 
(tweede pinksterdag), 2 september, 
21 oktober, 4 en 25 november, 16 
en 26 december 2012 (tweede 
kerstdag)

Gebied Zelhem: 
25 maart, 9 april (tweede paasdag), 
17 (hemelvaartsdag) en 28 mei 
(tweede pinksterdag), 2 september, 

december 2012 (tweede kerstdag)

Winkelopenstelling op zon- en feestdagen in 2012



Uit de raad
Start proef Rondetafel-
gesprekken van de raad 
De gemeenteraad wil graag meer 
 inbreng van inwoners bij onderwer-
pen die op de politieke agenda staan. 
Daarom start vanaf januari een proef 
van ca. drie maanden met zoge-
naamde Rondetafelgesprekken.  
Dit zijn informele gesprekken tussen 
inwoners, raads- en collegeleden, in 
aanvulling op de al bestaande 
 commissievergaderingen. Zo kunnen 
inwoners of organisaties hun 
 opvattingen of ideeën over een 
 bepaald onderwerp kwijt aan de 
raadsleden. Als de nieuwe vorm van 
vergaderen bevalt, voert de raad 
 deze permanent in.

Hoe werkt het?
In twee gelijktijdige sessies vergade-
ren in de Rondetafelgesprekken 
raads- en commissieleden over 
 onderwerpen die voorbereid moeten 
worden voor de raadsvergadering. 
Belanghebbenden kunnen aan tafel 
zitten en inspreken. De sessies 
 worden gehouden in blokken van 45 
minuten, zodat gemakkelijk te zien is 
wanneer een onderwerp aan de 
beurt is. Hierdoor kan de vergade-
ring klantvriendelijk en efficiënt 
 verlopen. De Rondetafelgesprekken 
zijn op de tweede woensdagen van 
de maand en openbaar. Op de 
 tweede donderdagen van de maand 
v ergaderen de commissies Beleids-
ontwikkeling en Evaluatie en 
 controle steeds gecombineerd. Ook 
deze vergaderingen zijn openbaar.  
In deze commissievergadering is 
ruimte om onderwerpen meer uit te 
diepen, waardoor de raad zijn 
 kaderstellende en controlerende rol 
beter uit kan voeren. De Rondetafel-
gesprekken en commissievergade-
ring zijn tijdens de proef niet live te 
volgen, maar de geluidsopnames zijn 
wel terug te luisteren via  
www.bronckhorst.nl.

U bent van harte welkom!
De gemeenteraad vindt het belang-
rijk alle belangen mee te wegen bij 
het nemen van besluiten en nodigen 

u daarom van harte uit om aanwezig 
te zijn bij een rondetafelgesprek. 

Rondetafelgesprekken  
11 januari 2012
Rondetafelgesprek  
20.00 - 20.45 uur 
Vergaderzaal Kruis 

2010; Hengelosestraat 2, 
Keijenborg’

 Met deze bestemmingsplan-
herziening wordt centralisatie van 
smederij Besselink onder 
 bepaalde voorwaarden mogelijk

Hengelo Vorden 2010; St. 
Janstraat 52 en Wolsinkweg 6 
Keijenborg’

 Het bestemmingsplan heeft 
 betrekking op twee functie-
wijzigingen van agrarisch naar 
wonen

Vergaderzaal Toren 

 De raad wordt gevraagd eenmalig 
€ 77.174 beschikbaar te stellen 
voor de bibliotheek West-Achter-
hoek en dit bedrag ten laste te 
brengen van de post frictiekosten 
TBB

 De verantwoordelijkheid voor het 
uitvoeren van de Archiefwet 
 namens de deelnemende gemeen-
ten liggen niet meer bij de Regio, 
maar is nu ondergebracht bij het 
Regionaal Erfgoedcentrum 
 Achterhoek en Liemers. De raad 
wordt gevraagd de samenwer-
kingsregeling van de Regio  
hierop aan te passen

ministerie Szw, verbeterplan

-
standen

Rondetafelgesprek  
20.45 - 21.30 uur
 Vergaderzaal Kruis 

 De raad wordt gevraagd de inge-
bracht zienswijze grotendeels 
 ongegrond te verklaren het 
 bestemmingsplan ongewijzigd 
vast te stellen. Het bestemmings-
plan voorziet in de ontwikkeling 
van een multifunctioneel agrarisch 
landgoed

Rondetafelgesprek  21.45 - 
22.30 uur 
Vergaderzaal Kruis 

 Met de subsidieverordening 
 kunnen inwoners maximaal € 500 
subsidie verkrijgen voor het 
 uitvoeren van dak-, vloer- en/of 
gevel- of spouwmuurisolatie. De 

provincie heeft hievoor €150.000 
beschikbaar gesteld, waarvan 
slecht een deel is gebruikt. Door de 
aanvraagtermijn te verschuiven 
van 1 februari naar 1 november 
2012, worden meer woningeigena-
ren in de gelegenheid gesteld van 
de subsidie gebruik te maken

Spelregels inspreken 
Rondetafelgesprek
Wilt u inspreken, dan kunt u zich 
hiervoor 48 uur voorafgaand aan de 
vergadering aanmelden bij de griffie 
van de gemeente, via tel. (0575) 75 
05 43 of e-mail: griffie@bronckhorst.
nl. Bepaalde onderwerpen zijn 
 uitgezonderd van inspraak, hierover 
vertelt de griffie u graag meer. U 
neemt als inspreker plaats aan tafel 
bij de raads- en commissieleden en 
gedurende de behandeling van het 
agendapunt blijft u aan tafel zitten. 
De voorzitter laat u als inspreker als 
eerste aan het woord, zodat u in de 
gelegenheid wordt gesteld om uw 
mening naar voren te brengen. 
 Vervolgens kunnen de leden vragen 
aan u stellen. Aansluitend bevragen 
de leden de portefeuillehouder en 
 elkaar. Ook is het voor de leden 
 mogelijk om elkaars mening te 
 peilen. De inspreker krijgt (kort) het 
laatste woord. 

Van alle fracties zijn raadsleden 
 aanwezig die u graag te woord staan. 
Ook na de Rondetafelgesprekken is 
er gelegenheid om met raadsleden 
te spreken. Kortom de ideale 
 gelegenheid om informeel in contact 
te komen met gemeentebestuurders. 

Commissievergadering  
12 januari 2012
De raadscommissies Beleidsontwik-
keling en Evaluatie en controle 
 vergaderen op 12 januari in verga-
derzaal Kruis van het gemeentehuis. 
Hieronder vindt u de agenda van de 
gecombineerde vergadering. De 
 vergadering is openbaar. U bent dus 
van harte welkom om deze bij te 
 wonen.

na Regionale Woonvisie 
 De PvdA fractie vraagt het college 

niet eerder met nieuwe voorstellen 
te komen die leiden tot verminde-
ring van de Algemene Reserve, 
dan nadat de raad een integrale 
 afweging gemaakt heeft over de 
bezuinigingen in het kader van TBB 
en de inzet van de Algemene 
 Reserve daarbij. 

Tijdens commissievergaderingen 
kunt u gebruik maken van het recht 
om in te spreken. In tegenstelling tot 
raadsvergaderingen kunt u wel hier 
inspreken over onderwerpen die op 
de agenda staan, met uitzondering 
van presentaties en actieve informa-
tievoorziening.

Als u tijdens de vergaderingen het 
woord wilt voeren, kunt u zich 
 hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergaderingen, 
aanmelden bij de Griffie,  
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:  
griffie@bronckhorst.nl. De maximale 
spreektijd is vijf minuten. 

In de Rondetafelgesprekken en de 
commissievergadering worden nog 
geen besluiten genomen. Dat 
 gebeurt de vierde donderdag van de 
maand in de raadsvergadering.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan 
 verwijzen wij u naar  
www.bronckhorst.nl of scan onder-
staande QR-code.

In 2008 heeft de gemeente op de al-
gemene begraafplaats in Vorden 
ruimte gecreëerd voor ongeveer 200 
graven. De gemeenteraad besloot 
toen ook tot uitvoering van de tweede 
fase van het uitbreidingsplan in 2012. 
Deze uitbreiding aan de zuid-oostzij-
de van de begraafplaats is noodzake-
lijk en biedt ruimte voor 570 nieuwe 
graven. 
Op dit moment werken wij het schets-
ontwerp uit in een definitief ontwerp. 

Wij verwachten dat u het definitieve 
plan omstreeks mei 2012 kunt inzien 
op www.bronckhorst.nl. 
In februari 2012 gaan wij het bos ten 
behoeve van de uitbreiding vellen. 
Hiervoor hebben wij een omgevings-
vergunning aangevraagd en een mel-
ding in het kader van de Boswet ge-
daan.  
In het najaar van 2012 wordt het 
nieuwe gedeelte van de begraaf-
plaats aangelegd.

Uitbreiding begraafplaats Vorden in najaar 2012

Voor alle informatie die je 
wilt weten als je jong bent 
in Bronckhorst 

zie www.jonginbronckhorst.nl.

www.jonginbronckhorst.nl

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.

 
café de Zwaan

2012 24.00 uur, stichting Zelhem en oranje

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

Aanvragen

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 21 december 2011:  

Ontvangen op 22 december 2011:

Ontvangen op 23 december 2011: 

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 21 december 2011:



Openbare bekendmakingen (vervolg)

Ontvangen op 23 december 2011: 
Ingediende aanvraag ontvangen op 14 juni 2011

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

ging Euterpe

 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor bezwaar 

 

 

Verleende vergunningen

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk een aantal vergunningen of 
 ontheffingen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, nu in één aanvraag te combine-
ren. Dit geldt ook voor een aantal ontheffingsmogelijkheden in de ruimtelijke ordening 
 (bestemmingsplannen). Dit houdt in dat u onder de koppen Aanvragen, Ontwerpvergunningen, 
Verleende vergunningen (als onderdeel van de omgevingsvergunning) en Bestemmingsplannen 
ruimtelijke ordeningsprocedures kunt tegenkomen.

Bestemmingsplannen

Algemene subsidieverordening gemeente Bronckhorst 2012

voor in de verordening

 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging 

Ondermandaatbesluiten

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied; Almenseweg 56 Vorden’

→ →

Mogelijkheden voor beroep 

Snoeiwerkzaamheden

Helmink maakt het mooier bij u thuis

PROFITEER NU BIJ HELMINK WONEN IN VORDEN VAN DE

70% 

 
HOTEL

ARRANGEMENT

GRATIS* 

BIJ DIVERSE TOONZAAL-

MODELLEN

DIV. SHOWROOMMODELLEN 
NU MET KORTINGEN TOT

* Vraag naar de voorwaarden

Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden 

Telefoon 0575 55 15 14  Email: info@helminkwonen.nl

www.helminkwonen.nl  Twitter: @helminkwonen  

OPRUIMING



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 1 van 2 t/m 7 
januari 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

hamsteraanbiedingen

OPENINGSTIJDEN



ZELHEM Gildenweg 1 Tel. (0314) 62 36 58

Bel voor een afspraak. Vraag naar de voorwaarden.
Niet in combinatie met andere aanbiedingen.

KOM VLIEGENS 
TAXFREE

BIJ SCHEFFER

VLUG
SHOPPEN
KEUKENS!

:  

MAANDAG  10.00 - 18.00 UUR

DI T/M DO 09.00 - 18.00 UUR

VRIJDAG  09.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG  08.30 - 16.00 UUR

Ik hou van lekker, en van Scheffer.

www.schefferkeukens.nl
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T/M 21 JANUARI A.S.  
ALLE KEUKENS 
ZONDER 19% BTW! 

De wintermaanden mogen dan gezellig 

zijn maar brengen ook kou en sneeuw-

overlast met zich mee. Een last minute 

naar een tropische bestemming geeft 

je de nodige ontspanning. Maar het 

kan nóg mooier : See, Buy and 

Smile... Om taxfree te shoppen 

hoef je namelijk niet naar Schiphol. 

Bij Scheffer vliegen vier weken lang 

alle keukens zonder BTW de deur uit. 

Ook die van

Kom ook shoppen bij Scheffer en 

profi teer van de voordeligste actie 

sinds tijden!
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Thijs: Vorig jaar werd ik vierde, lukt 
een podiumplaats zondag niet, dan 
ben ik zeer zeker teleurgesteld . Ik 
verwacht een spannend kampioen-
schap, waarbij Lars Boom toch wel 
als grote favoriet van start gaat. Al is 
Lars in goede doen, dan wil dat nog 
niet zeggen dat hij onklopbaar is. 
Ook hij kan een mindere dag hebben. 
Bovendien weet je het bij veldrijden 
nooit. Tijdens een wedstrijd kan zo-
maar iets gebeuren, zelf vallen , een 
slippartij of een coureur die net voor 
je rijdt valt e.d. Ik ken het parcours 
in Huybergen goed en heb daar reeds 
een aantal keren gereden. Veelal een 
route over zand- en bospaden, waar-
bij de coureurs ook ( lopend ) de bult 
op moeten.

Het is geen super zwaar parcours. Per-
soonlijk rij ik liever op modderwegen 
e.d. ‘, zo zegt Thijs. De Vordenaar is 
momenteel nog niet topfit. ‘ Nog een 
beetje verkouden, maar dat is zondag 
wel over. Een andere keus is er ook 

niet, ik moet er dan gewoon staan’, 
zo zegt Thijs die in januari nog een 
uitermate belangrijke wedstrijd voor 
de boeg heeft. Op de laatste zondag 
in januari het wereldkampioenschap 
veldrijden in het Belgische Koksijde. 
Terugkijkend op de maand december 
is Thijs van Amerongen niet ontevre-
den over zijn prestaties. Tijdens een 
wereldbekerwedstrijd in Igorre ( Bel-
gië ) behaalde hij een verdienstelijke 
13e plaats. ‘ In de voorlaatste ronde 
leek een zesde plek haalbaar, echter 
toen ben ik blijkbaar toch ‘te diep ‘ 
gegaan en dat moest ik in de laatste 
fase van de koers bekopen’, zo zegt 
hij. 

Daarna volgde er een trainingsweek 
op Mallorca. Een ‘superweek ‘, aldus 
Thijs. Weer terug, stond er een in-
ternationale cross in Overijsse ( Bel-
gië ) op de agenda. Opvallend aspect 
dat weekend: veel veldrijders waren 
ziek, zwak of misselijk. Ook Thijs was 
niet in goede doen. Hij was met keel-

pijn uit Mallorca teruggekeerd. Toch 
werd ‘ stug doorzetten ‘ beloond met 
een achtste plaats. Een week voor de 
kerst kregen de veldrijders een zwaar 
programma voor de kiezen, twee wed-
strijden in een tijdsbestek van 24 uur. 
Eerst op zaterdag een wedstrijd in Es-
sen en een dag later een wedstrijd 
voor de wereldbeker in Namen. 
Thijs: ‘ Voor de wedstrijd in Essen 
had ik voldoende moraal, maar wel 
sukkelen met de gezondheid, neus 
verkouden en hoesten. En dat kostte 
veel energie. Op zeker moment lag 
ik op de 7e plaats en leek een mooie 
eindklassering in het verschiet. Ech-
ter ik raakte uit het spoor, vervol-
gens over de kop de omheining in. 
Ook dat behoort bij onze sport : op 
de fiets blijven zitten ! In Namen een 
prachtig parcours met veel hoogte-
verschillen. Eén van de mooiste cros-
sen die ik ken. Wel een slechte start 
en daardoor kansloos. Ik werd uitein-
delijk 19e. Wat de tussenstand van 
de wereldbeker wedstrijden betreft, 
sta ik thans op de vijftiende plek. Ik 
hoop in de rest van het seizoen nog 
enkele plaatsen op te schuiven, maar 
nu eerst proberen om zondag tijdens 
het Nederlands kampioenschap een 
goed figuur te slaan’, zo zegt Thijs 
van Amerongen.

Zondag 8 januari NK veldrijden in Huybergen

Thijs van Amerongen: 
Ik ga voor plek op podium
Vorden - De eerste week van januari 2012 staat voor de Vordense veld-
rijder Thijs van Amerongen in het teken van rustig trainen en bovenal 
veel rusten. Met als insteek om zondag 8 januari in het Brabantse 
Huybergen optimaal aan de start te verschijnen. Dan staat namelijk 
het kampioenschap van Nederland veldrijden op de agenda. Thijs van 
Amerongen hoopt deze dag een podiumplaats te bemachtigen.

Thijs van Amerongen

Dit voorjaar werden ‘de koppen’ bij 
elkaar gestoken om de mogelijkhe-
den van een fusie te bespreken en zo 
het bestuursprobleem te tackelen. 

Na dat eerste overleg werden de overi-
ge bestuursleden gepolst en na groen 
licht werd de procedure opgestart. 
Inmiddels zijn alle handelingen om 

te fuseren achter de rug en op 23 de-
cember kwamen de drie voorzitters, 
Gerdien Hilferink (de Veldhoek), Ben 
Lebbink (DVS) en Ruud Zaagsma (SSS) 
op notariskantoor Blankestijn samen 
om onder toezicht van notaris Jeroen 
Blankestijn de nieuwe statuten te on-
dertekenen, waarmee de fusie per 1 
januari 2012 een feit is.

De verenigingen de Veldhoek en DVS 
Halle zijn in de acte de fuserende 
verenigingen en SSS Zelhem is de 
verkrijgende vereniging. Dit houdt in 
dat alle bestaande contracten van de 
fuserende verenigingen automatisch 
overgaan naar de verkrijgende ver-
eniging en de contracten van de ver-
krijgende vereniging gewoon blijven 
bestaan. Er is voor deze vorm geko-
zen om te voorkomen dat leden zich 
weer opnieuw moeten laten inschrij-
ven en dat incassomachtigingen en 
andere volmachten ineens niet meer 
rechtsgeldig zouden zijn.

Voor de leden van de drie vereni-
gingen verandert er bijna niets. Alle 
lesuren, leiding en leslocaties blijven 
gelijk, alleen de naam verandert. Per 
januari heet de vereniging ‘Dynamic 
Gym’.

Fusie gymnastiekverenigingen

Zelhem - Bij de organisatie van gezamenlijke wedstrijden in sporthal 
de Pol kwamen de organiserende verenigingen, gymnastiekvereniging 
de Veldhoek, DVS Halle en SSS Zelhem, er achter dat ze eigenlijk met 
dezelfde problemen kampten. Het vinden van bestuursleden bleek zo’n 
probleem dat de verenigingen, na herhaalde oproepen, zelfs dreigden 
om er helemaal mee te stoppen als zich geen nieuwe bestuursleden 
zouden melden en zelfs dat leverde geen resultaat op. Binnen de be-
sturen zitten daardoor een aantal bestuursleden die al heel lang in 
functie zijn en ook al heel lang te kennen hebben gegeven te willen 
stoppen. Maar als er geen nieuwe bestuursleden opstaan, wat die je 
dan...blijven zitten dan maar en dat is niet echt goed voor het enthou-
siasme dat eigenlijk binnen een bestuur aanwezig moet zijn.

Een dag lekker zingen op een prach-
tige locatie tussen Zutphen en Vor-

den. Het ligt in de bedoeling om met 
kleine groepen een aantal popliedjes 
te zingen. De groepen gaan zelf aan 
de slag met dit lied en krijgen waar 
nodig hulp van de docent(en). Eigen 
inbreng, creativiteit, meerstemmig 
zingen en experimenteren onder pro-
fessionele begeleiding. En bij zingen 
hoort publiek en worden ook familie 

en vrienden uitgenodigd voor een 
presentatie vol enthousiast gezang.
Na de presentatie is er de mogelijk-
heid samen met je gasten te blijven 
eten. De organisatie mikt op zangers 
van alle niveaus, die bereid zijn hun 
grenzen te verleggen. Voor meer in-
formatie tonherman@muscade.nl of 
06- 21291294 of 0575- 785896 .

ZangZondag ‘Rond de piano’
Vierakker - Zondag 29 januari 
organiseert Ton Herman Melis in 
het Ludgerusgebouw aan de Vier-
akkersestraat in het buurtschap 
Vierakker, vanaf 11.00 uur tot 
17.30 uur een ‘Zangzondag’ .

Om dit proces van ‘Klein’-meester 
naar ‘Groot’-meester te laten zien, ex-
poseert Corinne Veen behalve enkele 
van haar schilderijen, werken van 
haar cursisten. Corinne Veen vindt 
het in haar schilderijen de grootste 
uitdaging om van mensen een treffen-
de beeltenis te maken waarin hun ka-
rakter herkenbaar tot uiting komt. In 
haar cursussen is haar rol zeer divers. 
Bij sommigen een enkele toelichting 
op een schilderij of het helpen door-
breken van een impasse. Bij anderen 
het stimuleren van de fantasie of het 
bijbrengen van nieuwe technieken. 
In uitwerking kan het werk figura-
tief, abstract of realistisch zijn. 
Hester beheerst de techniek de mu-
ziek in de beeltenis van de muzikant 
te laten klinken. Ze waagde zich 
zelfs aan beroemdheden als Louis 
Armstrong en Elvis Presley. In 2009 
maakte ze een groot drieluik van zelf-

portretten. Dit alles geschilderd met
acrylverf. Ze beheerst ook andere 
technieken, zoals klassiek olieverf
portretschilderen. 
Het is een zeer gevarieerde tentoon-
stelling geworden, zowel in techniek
als in thema. 
Temidden van deze schilderijen kun-
nen op de vrijdagen 13 januari , 20
januari, 3 februari of 10 februari mi-
nimaal vier en maximaal acht perso-
nen vanaf 18.30 uur aanschuiven aan
de ‘stamtafel’ van Galerie De Burgerij
(vooraf reserveren is noodzakelijk: de-
burgerij.vorden@gmail.com). ‘Eten 
in Kunstkamer’ is een concept dat
in 2011 volop is aangeslagen. Tijdens
deze expositie bereidt Johan Mollen-
hof een heerlijk menu ‘Soepterrines’
met diverse maaltijdsoepen en bijge-
rechten. 

Zie ook: www.deburgerij-vorden.nl

Vorden - Galerie De Burgerij, Zutphenseweg 11 houdt de komende zes
weken (t/m 12 februari 2012) iedere zondag van 13.00 tot 17.00 uur 
‘open huis’ voor de expositie ‘Van Klein-meester naar Groot-meester’.
Er hangen schilderijen van Hester Stafleu (Gouda) en Corinne Veen
(Zelhem). Twee vrouwen die hun schilderpassie met veel overgave over-
dragen aan anderen. Zij, de ‘Groot’-meesters’ brengen weer ‘Klein’- en
wellicht ‘Groot’-meesters voort.

Hester, de gitaarspeler

In Galerie ‘De Burgerij ‘

‘Groot-meesters’ en ‘Klein-
meesters’
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Ten Brinke Bouw heeft Ten Brinke 
Vastgoedontwikkelaars uitgenodigd 
om het hoogste punt op traditionele 
Achterhoekse wijze te vieren; het zet-
ten van een Meiboom. 
De Meiboom is een teken van wel-
kom aan de nieuwe buren en als 
felicitatie met het nieuwe kantoor. 
De dames hebben roosjes gemaakt 
waarmee de krans en boom is ver-
sierd. Wim ten Brinke, directeur van 

Ten Brinke Bouw, heeft een passend 
gedicht gemaakt. Met man en macht 
is de boom van circa 13 meter hoog 
in een gat van 1,5 meter diep gezet. 
Met behulp van ladders en touw is de 
boom rechtop gezet. Daarna volgde 
de traditionele ‘borrel’.

De planning is dat ná de kerstvakan-
tie wordt begonnen met het metsel-
werk. In de zomer van 2012 staat de 

verhuizing van Ten Brinke Vastgoed-
ontwikkelaars gepland. 
Bij Ten Brinke Vastgoedontwikke-
laars zijn inmiddels 24 personen 
werkzaam. De ontwikkelaar houdt 
zich bezig met vastgoedontwikkeling 
en -realisatie, in de sectoren commer-
cieel vastgoed (winkels, kantoren en 
bedrijfsgebouwen) en woningbouw 
(voor beleggers, woningcorporaties 
en particulieren). De ontwikkelingen 
bevinden zich met name in het werk-
gebied van oost naar west Nederland 
in de provincies Gelderland, Overijs-
sel, Utrecht, Noord Brabant, Zuid-
Holland en Noord Holland.

Hoogste punt bereikt

Nieuw kantoor Ten Brinke 
Vastgoedontwikkelaars

Regio - Ten Brinke Bouw is in volle vaart bezig met de bouw van het 
nieuwe kantoor van zusterbedrijf Ten Brinke Vastgoedontwikkelaars. 
In oktober is de bouw van start gegaan en in december is het hoogste 
punt al bereikt.

Het theoretische deel van de cursus 
begint medio februari, zodra de lente 
zich aandient volgt het praktische 
gedeelte waarbij het gehele imkersei-
zoen wordt doorlopen. Aan het eind 
van het seizoen wordt de cursus afge-
sloten met een schriftelijk examen.

De cursus wordt in Hengelo gege-
ven door bijenteeltleraar Ben Som 
de Cerff uit Zelhem. Cursisten die de 
cursus met goed gevolg hebben afge-

legd zijn in staat om zelfstandig bijen
te houden. “De Vooruitgang” zorgt
ervoor dat deze beginnende imkers
er niet alleen voor staan. Het eerste 
jaar dat ze over een eigen bijenvolk 
beschikken worden ze door een men-
tor bijgestaan. Het is gebleken dat de
beginner het erg op prijs stelt als hij
of zij kan terugvallen op een ervaren
bijenvriend die met raad en daad te
hulp kan schieten als het nodig is.
Ook de huisvesting van de bijen hoeft
geen probleem te vormen want “De
Vooruitgang” beschikt al jaren over 
een eigen bijenstal waar leden hun
volken kunnen onderbrengen. 

Interesse in deze beginnerscursus
bijenhouden? Neem voor meer infor-
matie contact op met secretaris Eddy
Geurtsen, tel. 0575 – 463631 of mail
naar canneddy@chello.nl

Beginnerscursus bijenhouden
Hengelo - Bijenvereniging “De 
Vooruitgang” in Hengelo organi-
seert in 2012 een beginnerscur-
sus bijenhouden. De ‘Basiscursus 
voor imkers’ bestaat uit vier the-
orielessen en tien praktijklessen 
waarbij de beginnende imker 
vertrouwd gemaakt wordt met de 
beginselen van de imkerij.

Gemeenten krijgen door de bezui-
nigingen en verdergaande decen-
tralisaties steeds meer taken, maar 
tegelijkertijd minder geld. Het kan 
niet anders, of de burger gaat daar 
iets van merken. De FNV vindt dat 
dit niet ten koste mag gaan van het 
sociale gezicht van gemeenten. Door 
de gevolgen van de crisis is het sociaal 
beleid belangrijker dan ooit. Om ge-
meenten bij de les te houden, houdt 

Nederlands grootste vakcentrale
elke twee jaar het onderzoek ‘Lokale
Monitor Werk, Inkomen en zorg’ 
(LMWIZ). De gemeente Bronckhorst
heeft ook meegedaan aan dit onder-
zoek, samen met diverse gemeenten
in de West-Achterhoek.

In de vorige editie, in 2009, heeft 
de gemeente Bronckhorst ook mee-
gedaan, maar de vragenlijst met be-
trekking tot Zorg werd toen niet in-
gevuld. Dit gaf in de eindbeoordeling
een (sterk) negatief beeld. Later, bij 
een nadere bestudering van de ande-
re, wel ingevulde vragenlijsten, bleek
dit beeld niet terecht. Er zijn wel
verbeterpunten geconstateerd, maar
helaas zijn deze destijds niet met de
verantwoordelijke wethouder(s) be-
sproken. Zowel voor ons, FNV lokaal
Bronckhorst, als voor de wethouder(s)
is dit dus een herkansing.

‘Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg’
Hoe sociaal is de gemeente 
Bronckhorst?
Regio - Om daar achter te komen, 
verzamelde de FNV in november 
2011 gegevens over onder meer 
het armoedebeleid, de sociale 
werkvoorziening en de thuiszorg. 
Alle gemeenten in Nederland zijn 
benaderd. De gegevens worden 
gebruikt voor een grootschalig 
onderzoek waarvan de resultaten 
in het voorjaar van 2012 verschij-
nen.

Na een lange tijd van hard werken 
aan nieuwe voorzieningen en oplei-
dingen, heeft sportcentrum Aero-
Fitt zich gespecialiseerd als gezond-
heidscentrum. Bestaande ruimtes 
zijn hiervoor opnieuw ingericht met 
nieuw specifiek meetapparatuur. Na 
de opening op 8 januari wordt er ge-
start met nieuwe groepstrainingen 
waarbij onder begeleiding van een 
gespecialiseerde instructeur verant-
woord en doelgericht getraind wordt. 
“De reden dat we met deze nieuwe 
groepslessen beginnen is, omdat het 
in een behoefte voorziet”, zegt fitness-
manager Thomas Wolbrink. “Deze 
doelgroepen kunnen moeilijk elders 
terecht om gericht te kunnen trai-
nen. Wij hebben daarvoor specifiek 
mensen opgeleid tot instructeur”. 
De groepstrainingen die gegeven 
worden zijn: voor diabetes patiënten, 
voor mensen met obesitas, specifieke 
training voor patiënten met astma en 
COPD, voor mensen met rugklach-
ten, begeleiding specifiek gericht op 
zwangere vrouwen tijdens en na de 
zwangerschap, voor senioren met 
verschillende fitheids niveaus en voor 
tieners met overgewicht, begeleiding 
in sport, voeding en mentale onder-
steuning (in samenwerking met ou-
ders). Individuele begeleiding is ook 
mogelijk. Dit geldt niet alleen voor 
bovenstaande doelgroepen, maar ook 
voor mensen met reuma, artrose, 

hartfalen, lichamelijke -of verstan-
delijke beperking, sportblessures of 

overige fysieke klachten. AeroFitt 
beschikt over een scala aan professio-

nele meetinstrumenten om een juist 
trainingsprogramma te maken en 

trainingsresultaten vast te stellen. Te-
vens kan onder meer uw bloeddruk,
cholesterol en suikergehalte of rust-
stofwisseling gemeten worden. In de
loop van de jaren is er goed contact
opgebouwd met huisartsen, fysiothe-
rapeuten en specialisten uit de regio.
Deze onderlinge samenwerking heeft
de kwaliteit van begeleiding nog ver-
der doen toenemen.
Al jarenlang wordt succesvol gewerkt
met Diplan voedingsbegeleiding.
Voor mensen die willen afvallen en
bovendien streven naar een gezonde
levensstijl op langere termijn, biedt 
AeroFitt Diplan begeleiding aan. Sa-
men met uw persoonlijke begeleider
werkt u aan een gezond gewicht en
vetpercentage, zonder dat u te ma-
ken zult krijgen met honger gevoe-
lens en het bekende jojo-effect. Ruim
350 mensen zijn u voor gegaan bij 
AeroFitt met een succesfactor van 87
procent! Kom gerust eens een kijkje
nemen of maak gebruik van een gra-
tis en geheel vrijblijvende individu-
ele of groepsproefles. De instructeurs
zullen u graag helpen. 
Op de Open dag is er van alles te zien
en te doen. Er zijn demonstraties van
de algemene groepslessen van Aero-
Fitt. Bezoekers kunnen hieraan mee-
doen. Er is een informatiestand van
de specifieke doelgroepen die gaan
starten. Er wordt advies en informa-
tie gegeven door de instructeur. Ver-
der zijn er diverse acties waar veel 
voordeel mee te halen is. Wie zich
op 8 januari aanmeldt hoeft geen in-
schrijfgeld te betalen. Dit geldt voor
alle activiteiten van AeroFitt. 
Voor meer informatie: Sportcentrum
AeroFitt, Winkelskamp 5 in Hengelo
Gld. Tel. 0575-465001. 
Email: info@aerofitt.nl

Tijdens Open dag 8 januari

Opening gezondheidscentrum AeroFitt
Hengelo - Sportcentrum AeroFitt 
opent zondag 8 januari het ge-
zondheidscentrum met een Open 
dag van 10.00 tot 16.00 uur. De 
hele dag zijn er activiteiten en 
medewerkers aanwezig voor het 
geven van advies en informatie. 
Iedereen is van harte welkom.

SeniorFitt-groep is al een tijdje bezig met de groepstraining.
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De open dag wordt op eigen initia-
tief ondersteund door de twee tul-
penkwekerijen die deze regio rijk is: 
IJsseltulp in Toldijk en IJsseltulp in 
Empe/Voorst. Beide kwekerijen geven 
21 januari een kijkje achter de scher-
men van hun bedrijf. Uitleg over de 
broei van tulpen en een demonstra-
tie bloemschikken met tulpen waar-
van de opbrengst naar een goed doel 
gaat. Daarnaast verkopen zij ook hun 

gangbare assortiment. Beide kweke-
rijen hebben een huisverkoop welke
van maandag t/m zaterdag is geopend
voor vele soorten tulpen, gemengde 
bossen en tulpen met bol, de zoge-
naamde tulpenschoven. Voor meer
informatie en het adres van de kwe-
kerijen: www.ijsseltulp.nl. 
IJsseltulpen, vertrouwd om te geven,
een plezier om te ontvangen! Ieder-
een is van harte welkom!

Open dag tulpenkwekerij Wesselink

Derde zaterdag in januari: 
Nationale Tulpendag

Toldijk - Nederland is een traditie rijker! De oer-Hollandse tulp wordt
uitgelicht op de derde zaterdag in het nieuwe jaar, omdat deze dag
tot Nationale Tulpendag is uitgeroepen. Deze kleurrijke en prachtige
bloemen zorgen voor sfeer in de eerste grauwe maanden van het jaar.
Op zaterdag 21 januari beginnen de rondleidingen bij IJsseltulp om
10.00 uur.

Op 1 januari begon de Dakar met-
een met een special, een rit tegen de 
klok over 57 kilometer, eerst langs 
de zee en vervolgens over een aantal 
flinke duinen. De DAF CF T-4 met 
bestuurder Bob ten Harkel, bijrijder 
Patrick Andriessen en technicus Thijs 
Daandels, startte bijna als laatste, om 
15:14:30 uur Nederlandse tijd voor de 
verbinding. Om 17:54:30 uur even-
eens Nederlandse tijd, startte zij hun 
special. Trucker Marcel van Vliet was 
uiteindelijk de snelste van de eerste 
etappe voor vrachtwagens in Argen-
tinië. De DAF met Ten Harkel, An-
driessen en Daandels eindigde op een 
28ste plaats. 
Beelden van de verrichtingen van de 
trucks waren niet beschikbaar. Door 

de zware valpartij van de Argentijnse
motorcoureur Jorge Martinez Boero
moest de helikopter voor hulp wor-
den ingezet. Boero overleed helaas 
aan zijn verwondingen. Hij nam voor
de tweede keer deel aan de uithou-
dingsproef voor mens en machine.
Vorig jaar moest hij na de vierde
etappe de strijd staken. 

Dakar 2012 begon bij Mar del Plata
aan de kust van de Atlantische Oce-
aan in Argentinië. De route gaat 
verder via het Andesgebergte en de
Atacama-woestijn naar de finish in
Peru bij de Stille Oceaan. Makkelijke
en minder makkelijke dagen, moeilij-
ke etappes en makkelijkere proeven 
worden met elkaar afgewisseld.

Dakar Rally 2012 met Bob ten Harkel

Truck team 539 gestart en 
gefinisht

Toldijk/Argentinië - De 34ste Dakar Rally ging zondag 1 januari 2012
van start met 178 motoren, 30 quads, 161 auto’s en 74 trucks. De eer-
ste etappe bracht de deelnemers van Mar del Plata naar Santa Rosa de
la Pampa. Zij moesten eerst de verbindingsroute afleggen, alvorens bij
de start te komen van de eerste special over 57 kilometer. Bob ten Har-
kel, zeer ervaren met elf Dakars op zijn naam, is deze editie deelnemer
bij de trucks. De DAF CF T-4 heeft startnummer 539.

De DAF CF T-4 van bestuurder Bob ten Harkel, bijrijder Patrick Andriessen en technicus
Thijs Daandels.

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

Het drie kilometer lange parcours 
rondom het kasteel van Vorden 
kende dit jaar dankzij de medewer-
king van het Geldersch Landschap 
een primeur. Voor het eerst was er 
een dubbele wisselpost, waardoor 
het parcours aan de eisen voldoet 
van een NK-parcours. De organisatie 
van de Vordense Kasteelcross, RTV 
Vierakker-Wichmond, hoopt ooit 
het NK Veldrijden naar Vorden te 
halen. Voor Thijs van Amerongen 
zou het NK dan een thuiswedstrijd 
worden, waarin hij wellicht om de 
podiumplaatsen zal kunnen strijden. 
Op de dag van de Kasteelcross werd 
de veldrijder uit Vorden in België 13e 
in een internationale cross. Het afge-
lopen weekend behaalde hij in een 
cross in het Belgische Baal eveneens 
deze klassering. Op Tweede Kerst-
dag werd Van Amerongen 15e in de 

Wereldbekerwedstrijd in Zolder. De 
Koninklijke Wielren Unie (KNWU) 
beslist uiteindelijk of de wens van 
Vierakker-Wichmond in vervulling 
zal gaan. De organisatie van de cross 
zal volgend jaar in ieder geval al een 
nieuw onderdeel aan het wedstrijd-
programma toevoegen. De Vordense 
Kasteelcross viert dan haar tienjarig 
jubileum. Recreatieve rijders uit de 
regio kunnen met mountainbike of 
crossfiets strijden om de titel Kampi-
oen van Bronckhorst. 
Over belangstelling van publiek had 
de organisatie geen klagen. Zeker de 
hoofdwedstrijd van de Elite/Beloften 
werd goed bezocht. Aan deze wed-
strijd deden drie renners van RTV 
Vierakker-Wichmond mee. Rens te 
Stroet werd 7e, Felix Wolbert reed 
naar een 19e plaats en Simon Barge-
man passeerde de meet als 21e. In de 

wedstrijd voor Masters 40+ werd Pe-
ter Makkink 20e. Erik de Greef kwam 
als 25e over de eindstreep en Erik 
Bouwmeester werd 30e. Bij de Ama-
teurs/Sportklasse eindigde Martijn 
Versteege als 40e. Twee dagen na de 
Kasteelcross reed een aantal RTV´ers 
in Almelo een GOW-wedstrijd. Bij de 
Masters 40+ werd Makkink 7e. De 
Greef werd 6e en Gerben Ketting reed 
naar een 7e plek. Zowel De Greef als 
Makkink staan dankzij diverse top-
tien-klasseringen in de afgelopen 
GOW-wedstrijden in de bovenste re-
gionen van het tussenklassement van 
de GOW. De Greef staat momenteel 
5e, terwijl Makkink op de 7e plaats 
staat. Bij de Masters 50+ finishte 
Rudi Peters als derde in Almelo. Erik 
Bouwmeester werd hier 7e. Ook deze 
twee RTV´ers staan in de top-tien van 
het GOW-klassement. Op 14 en 15 
januari zijn in Arnhem en Aalten de 
laatste twee wedstrijden binnen de 
GOW-competitie. Daarna nadert het 
wegseizoen met rasse schreden.

Belg sterkste in Vordense Kasteelcross

Vorden – Jens Gys uit België heeft vorige week woensdag de Kasteel-
cross in Vorden gewonnen. De Overijsselse veldrijders Maurits Lam-
mertink en Bas Stamsnijders werden tweede en derde

Kinderen van 6 tot en met 12 jaar 
kunnen dan kennis komen maken 
met de volleybalsport tijdens het 
Herwers Renault DVO Stratenvol-
leybaltoernooi. De jeugd is tijdens 
het Stratenvolleybaltoernooi altijd 
massaal aanwezig op de tribune. Nor-
maal gesproken mogen de kinderen 
tijdens de speeluren niet op de velden 
komen. Maar dit jaar worden ter gele-
genheid van het 35-jarig bestaan van 
het Stratenvolleybaltoernooi jeugd-
clinics georganiseerd. De kinderen 
kunnen hierdoor alvast sfeer proe-
ven zodat ze, als ze de leeftijd bereikt 
hebben, ook mee kunnen doen met 
het toernooi. Zaterdag 17 december 
vonden er ook al jeugdclinics plaats. 
Dit was een succesvolle middag waar-
bij de kinderen geconcentreerd bezig 
waren met de volleybalsport. Voor 
de kinderen die toen niet mee heb-
ben kunnen doen is er aankomende 
zondag alsnog de gelegenheid. Onder 
leiding van professionele trainers van 
DVO zullen de clinics plaatsvinden op 
zondag 8 januari van 15.15 tot 16.00 
uur en van 16.00 tot 16.45 uur. Er 
kunnen maximaal 16 kinderen mee-
doen per clinic. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. Mocht u vragen hebben 
over de jeugdclinic, neem dan con- tact de toernooicommissie: stratenvolleybal@dvohengelo.nl

Jeugdclinics tijdens Herwers Renault 
DVO Stratenvolleybaltoernooi
Hengelo - Aankomend weekend 
worden er voor de tweede keer 
tijdens het Stratenvolleybaltoer-
nooi twee jeugdclincs georgani-
seerd  in sporthal De Kamp in 
Hengelo Gld.
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De Deventer ijsbaan De Scheg wordt voor die gelegenheid omge-
vormd tot een waar Elfsteden parcours, inclusief stempelposten, 
kluunplaatsen en bruggetjes waar onderdoor moet worden ge-
reden. Net als in Dokkum is er ook op De Scheg een keerpunt 
en een stuk parcours waar de deelnemers elkaar tegenkomen. 
Hoewel de afstand zo is gekozen dat iedereen de finish kan ha-
len, 5 kilometer voor kinderen van 10 t/m 12 jaar en 3 kilometer 

jonger dan 9 jaar, is dat voor kinderen die weinig schaatsen of
soms zelfs voor het eerst op schaatsen staan, een hele uitdaging.
Kinderen vanaf 10 jaar kunnen zich zaterdag 7 januari vanaf 9.45
uur tot 10.15 uur bij de ijsbaan inschrijven. Zij starten om 10.30
uur. Kinderen t/m 9 jaar kunnen zich inschrijven vanaf 10.00
uur. Voor hen is het startschot om 11.00 uur. Na afloop is er een
herinneringsvaantjes en een kop warme chocolademelk.

Zaterdag 7 januari in De Scheg

Mini - Elfstedentocht voor basisscholieren

Ondanks drie winters natuurijs zit een Friese Elfstedentocht 
er nog steeds niet in. De ijsclub in Deventer wil daarop 
niet wachten en organiseert zaterdag 7 januari voor alle 
kinderen t/m 12 jaar uit Deventer, Zutphen en omgeving 
een mini-Elfstedentocht.

Stempelen Klunen Bruggetje

Onder de deelnemers aan de Arctic 
Challenge in 2013 vele regionale be-
kenden, maar ook al enkele bekende 
Nederlanders. De meest in het oog 
springende deelnemers zijn degenen 
die het VIP Team I vormen, te we-
ten Wolter Kroes uit Wormerveer 
en Edwin van Hoevelaak uit Holten. 
Regionale BN’ers, die al verzekerd 
zijn van een deelnemersbewijs, zijn 
René le Blanc uit Arnhem en Ghijs de 
Bruijn uit Doetinchem, samen Team 
VIP’s Gelderland.Namens de vijfhoof-
dige organisatie reageert Jack Martin 
Schuurmans vanuit zijn onderkomen 
in Groenlo erg enthousiast over de ge-
toonde belangstelling. 

“Het is een vreemde gewaarwording 
om nu al iets te zeggen over de Tour 
in 2013, terwijl wij met ons allen vol-
op in de voorbereiding zitten van de 
voor de deur staande Tour van 2012. 
Maar desalniettemin zijn wij natuur-
lijk erg tevreden over deze gang van 
zaken. Ik zou tegen alle andere be-
langstellenden willen zeggen: 
Meld je snel aan, want vol is vol. 
Aanmelding kan geschieden via de 
website: www.arctic-challenge.nl
Wolter Kroes, geboren op 24 decem-
ber 1968 in Wormerveer en daar nog 
steeds woonachtig, wordt natuurlijk 
een uithangbord voor de Tour in 
2013. Kroes is een bekende Neder-

landse zanger, die inmiddels tal van
albums achter zijn naam heeft staan.
Het winnen van een talentenjacht in
zijn eigen woonplaats Wormerveer
was het startsein voor een succesvolle
zangcarrière in Nederland.
De inmiddels van vele optredens en
televisieshows bekend geworden 
Wolter Kroes zal in 2013 de Arctic
Challenge samen rijden met Edwin 
van Hoevelaak, die ook in 2011 van
de partij was. Van Hoevelaak is een 
bekend producer en zanger, die in
zijn beginjaren als artiest lange tijd 
deel uitmaakte van de Showband Fee-
ling.
Maar vooralsnog is alle aandacht ge-
richt op de negende editie van de Arc-
tic Challenge, die zondag 15 januari
a.s. in de hallen van Aloys Roemaat
Transport BV in Lichtenvoorde van
start gaat. Op die dag zijn de hallen
vanaf 12.00 open dan wel toeganke-
lijk voor het publiek. De finish is een
week later op zondag 22 januari a.s.
en dat op de Markt in Lichtenvoorde.

Nieuws van The Arctic Challenge 2012

Nu al veel belangstelling voor 
10e editie in 2013

Regio - Terwijl de negende editie van The Arctic Challenge Tour nog 
verreden moet worden, is er nu reeds een overweldigende belangstel-
ling voor deelname aan de Tour in 2013. In januari 2013 vindt de tien-
de editie plaats en dat betekent de viering van het tweede lustrum. 
Of dat de reden is voor velen om zich nu al te laten inschrijven, is 
de vraag. Feit is het wel dat het nu reeds storm loopt. En dat terwijl 
nog niemand enig vermoeden heeft hoe de op 15 januari a.s van start 
gaande monsterrit gaat uitpakken.

Zanger Wolter Kroes (links) met organisator Jack Martin Schuurmans.

Nieuw en waar kennelijk veel inte-
resse in is, is de workshop ‘tekenen’ 
in 2 delen en daarnaast een dagwork-
shop met luxe buitenlunch ‘dejeuner 
sur l’herbe’. Verder kan men meer 
impressionistisch aan het werk op 
groter formaat met ‘het paard’ en 
voor Valentijnsdag is er nu ‘de roos’. 
Een goede gelegenheid voor mensen 
die niet meer verder zijn gegaan met 
de schilderhobby om een doorstart te 
maken. De deelnemers gaan op de au-
thentieke deel van het monumentale 
keuterboerderijtje De Witte Hemel, te 
midden van dieren en dennenbomen, 
zelf aan de slag onder de technische 
leiding van Cees Roorda en Liesbeth 
Mulder. Zij leren stap voor stap een 
werk in acryl op te zetten, waarbij 

de nadruk wordt gelegd op ieders ei-
gen identiteit aan zijn/haar werk. Zo 
merkt men dat aan het einde van de 
middag zeer verschillende Wildlife 
portretten zijn ontstaan. 
De groepen zijn klein, maximaal 8 
tot 10 deelnemers, waardoor iedereen 
voldoende individuele begeleiding 
krijgt. De kosten voor de Workshop, 
inclusief materiaal, consumpties en 
naslagwerk, bedragen 60 euro per 
persoon. De exclusieve dagworkshop 
op 10 juni incl. Landlunch kost 135 
euro per persoon. 
De onderwerpen die op de agenda 
staan zijn: 15 januari ‘tekenen, deel 
1’, 22 januari ‘de steenuil’, 12 febru-
ari ‘de roos’, 19 februari ‘de marter’, 
26 februari ‘het roodborstje’, 1 april 

‘het vosje’, 8 april 
‘het haasje’, 15 
april ‘het paard’, 
22 april ‘de jonge 
buizerd’, 29 april 
‘de veer‘, 6 mei 
‘de mus’, 13 mei 
‘tekenen, deel 2’, 
3 juni ‘de ijsvo-
gel’. Op 10 juni 
is ‘dejeuner sur 
l’herbe’, de exclu-
sieve dagwork-
shop ‘natuurim-
pressie’ met land-
lunch van 10.30 
– 17.00 uur. 
Geïnteresseerden 
in een workshop 
kunnen meer 
informatie ver-
krijgen of een 
inschrijfformu-
lier aanvragen bij 
Liesbeth Mulder, 
via email withe-
mel@xs4all.nl

ZIE VOOR MEER 
INFORMATIE: 
www.atelierde-
wittehemel.nl

Workshops WildlifeArt fijnschilderen en tekenen!

Met Cees Roorda en 
Liesbeth Mulder
Drempt - WildlifeArt Kunstschilder Cees Roorda en dierenportrettist 
Liesbeth Mulder hebben voor het nieuwe jaar weer nieuwe workshops 
fijnschilderen voor beginners zowel als gevorderden, maar ook teke-
nen op de agenda staan. Deze workshops worden in het Atelier van 
Galerie monument De Witte Hemel gehouden op zondagmiddag van 
13.00 - 17.30 uur.

Workshops WildlifeArt fijnschilderen en tekenen met onder andere 
het haasje.
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Arie Teunissen vertelt graag over Go-
ma die een belangrijke plaats heeft 
ingenomen in zijn leven. In 1997 is 
hij gestopt als algemeen directeur en 
Foppe Atema werd zijn opvolger. Bij 
zijn afscheid kreeg Teunissen een Ko-
ninklijke onderscheiding en werd hij 
benoemd tot Ridder in de orde van de 
Nederlandse Leeuw. Vanaf die tijd is 
hij adviseur van het bedrijf, waar nu 
ruim honderd mensen werken. 
De naam Goma staat voor Gerrit Oor-
tgiesen Machines en Apparaten. Oor-
tgiesen nam vijftig jaar geleden het 
initiatief om een eigen bedrijf op te 
zetten. “Ik werd gevraagd of ik hem 
wilde helpen. Gerrit werd de baas en 
ik werknemer. Wij zijn toen in een 
kippenhok begonnen”, zegt Teunis-
sen. Enkele weken na de oprichting 
kwam Drikus Walgemoet in dienst 
en ’s zaterdags kwamen jongens hel-
pen. Het werk nam toe en er kwam 
meer personeel. Er werd gewerkt 
met eenvoudige machines. Het werk 
bestond hoofdzakelijk uit het boren 
en slijpen van gietwerk voor Davo-
haardenfabriek uit Deventer, waar 
ze zelf ook gewerkt hebben. Ook het 
gereedschap dat nodig was voor het 
plaatwerk van de haarden werd zelf 
gemaakt. Later werd het werk uitge-
breid met licht constructiewerk en 
plaatwerk gemaakt voor diverse op-
drachtgevers. Ook (stal)roosters wer-

den er gemaakt. Na zo’n zeven jaar 
werd er ook met stempels gewerkt 
die door Goma zelf werden ontwik-
keld en gefabriceerd.
Twaalf jaar na de oprichting, in 1974, 
overleed oprichter Gerrit Oortgiesen. 
Een jaar later werd Teunissen direc-
teur. In 1972 was de eerste uitbrei-
ding met een nieuwe hal en kanto-
ren. Zes jaar later kwam er nog een 
hal bij en werd de oude schuur er 
naast afgebroken. Het bedrijf bleef 
groeien en er zouden later nog meer 
uitbreidingen en nieuwe hallen bij-
komen, zoals een hal met een geau-
tomatiseerde poederlakinstallatie 
in 2000.De laatste uitbreiding was 
een magazijn in 2004. Door de jaren 
heen veranderde het werk ook steeds 
meer. Het computer gestuurde pons-
werk (CNC-ponsen) is daar een mooi 
voorbeeld van. “In1983 hebben we de 
eerste CNC-ponsmachine gekocht en 
in1987 een laser-ponscombinatie”, 
weet Teunissen zich nog goed te her-
inneren. In 1995 kwam er een nieuw 
magazijn waarde materialen en pro-
ducten, automatisch worden aan en 
afgevoerd.
Door verandering van werkzaamhe-
den en het groter worden van het be-
drijf, werd het werk voor Teunissen 
ook anders. Als manager stuurde hij 
in 1990 zo’n85 mensen aan. “Door 
de groei werd mijn werk anders. 

Het ging allemaal geleidelijk en je 
leerde zelf ook veel. Ik ging mezelf 
ook weer bijscholen”, blikt hij terug. 
Nu werken er ruim honderd mensen 
bij Goma. Teunissen was opgeleid als 
vakman en niet als manager. Het con-
tact met het personeel vond hij heel 
belangrijk. “Je moet het toch samen 
doen”. Verder kwamen er op het kan-
toor ook steeds meer gespecialiseerde 
mensen bij. Zelf vond hij de overgang 
naar de andere functie niet gemakke-
lijk. “Veel taken moet je afstoten en 
je moet gaan delegeren. Dat vond ik 
in het beginbest lastig, maar het wen-
de later ook weer. Achteraf ben ik blij 
dat ik het zo gedaan heb. Maar het 
was voor mij best wel een grote ver-
andering. Het is voor Goma niet altijd 
gemakkelijk om aan goed en gekwali-
ficeerd personeel te komen en zeker 
niet voor de werkzaamheden die wij 
doen. Binnen het bedrijf hebben we 
ook altijd aandacht besteed aan op-
leiding, zowel intern als extern.Nog 
altijd werken er veel medewerkers 
uit Hengelo en uit de regio. 
De technologie heeft de laatste twin-
tig jaar een enorme vlucht genomen. 
“Alles wordt steeds meer computer-
gestuurd en geautomatiseerd. Ook op 
kantoor. Je kunt het ook niet meer 
vergelijken met de beginjaren”. Me-
deoprichter Arie Teunissen kijkt met 
voldoening terug op de afgelopen 
vijftig jaar. “Het bedrijf is gegroeid 
van klein naar groot en ik ben blij 
dat ik dit in goede gezondheid mag 
meemaken”. Nog steeds is hij onder 
de indruk van de hele ontwikkeling 
en veranderingen van het bedrijf. 
Met plezier werken, goed samenwer-

ken en dat mensen je vertrouwen, 
zijn voor Teunissen heel belangrijk . 
“Vroeger was het een klein overzich-
telijk bedrijf. Daardoor was het mis-
schien ook wel gemoedelijker dan nu, 
maar je kunt niet stil blijven staan. 
Je moet verder en ik denk dat we dat 
goed hebben gedaan. Ik ben ook blij 
met de steun die ik heb gehad van Jan 
Oortgiesen (technisch directeur, red.) 
en Foppe Atema (algemeen directeur, 
red.)”. Teunissen is tevreden dat hij in 
de functie van directeur sturing kon 
geven aan het bedrijf. “Je hebt iets in 

gedachte om dat uit te voeren. En als
je dan met die inzichten daar richting
aan kunt geven, is dat heel leuk. En
zeker als je dan het resultaat ziet en
het weer gelukt is. Dat geef je toch
een kick”, zegt hij enthousiast. Om in
de toekomst te kijken vindt de oud-
directeur heel moeilijk. “We hebben
altijd geïnvesteerd in moderne tech-
niek en zijn met de tijd meegegaan.
Daarom heb ik het volste vertrou-
wen dat dit voor de toekomst ook zo
zal blijven bij Goma en dat het goed
gaat”.

‘Maatwerk in plaatwerk’

“Samen moet je het doen”
Hengelo - Goma in Hengelo Gld. bestaat vijftig jaar. Op 2 januari 1962 
werd het toeleveringsbedrijf van metaalproducten in het buitenge-
bied van Hengelo opgericht. Goma ‘Maatwerk in plaatwerk’ is klein 
begonnen maar uitgegroeid tot een groot bedrijf. Medeoprichter Arie 
Teunissen (75) heeft de hele ontwikkeling van het bedrijf meegemaakt 
en kijkt met plezier terug.

Medeoprichter Arie Teunissen heeft vertrouwen in Goma voor de toekomst.

Enkele weken geleden presenteerde 
het duo hun nieuwe bedrijf in de hal 
aan de Zelhemseweg in Hengelo. De 
rode loper was uitgelegd en buiten 
stonden enkele vuurkorven. Met een 
drankje werden de bezoekers ontvan-
gen in de sfeervolle hal. Na een wel-
komstwoord door Klein Bleumink 
kreeg het publiek een mooie show 
te zien van dansgroep Lèfamm uit 
Doetinchem. In een flitsende presen-
tatie werden op het scherm de vele 

referenties vertoond waar het bedrijf 
voor werkt of evenementen en activi-
teiten heeft ondersteund. Tijdens de 
presentatie werd op een spectaculaire 
wijze, met veel gekleurde lichteffec-
ten en geluid de naam, het logo en de 
bedrijfsauto gepresenteerd. 
ShowLine AV Solutions heeft een gro-
te klantenkring welke varieert van 
particuliere tot de zakelijke markt 
en theaters. Door de ervaring die de 
jonge ondernemers hebben, kunnen 

zij u van dienst zijn in de meest uit-
eenlopende producties. Dit kan zijn 
van kerk tot beurs en van klein po-
dium tot grote theaters. Klantgericht, 
creatief, meedenkend, projectmatig, 
ruimdenkend en vooral een nuchtere 
blik zijn enkele eigenschappen die 
het bedrijf hoog in het vaandel heeft 
staan. Bij ShowLine AV Solutions 
bent u ook aan het goede adres voor 
losse verhuur van alle mogelijke au-
diovisuele apparatuur op maat. Denk 
hierbij aan licht, geluid en video-
apparatuur met alle bijbehorende 
benodigdheden. Bij projecten biedt 
het bedrijf een (totaal)oplossing aan 
op maat en naar uw wens en budget. 
Verder heeft het bedrijf in het verle-
den een groot aantal kleine particu-

lieren, maar ook zeer grote bedrijven 
diverse audiovisuele totaaloplossin-
gen op maat geleverd. In totaal is dit 
op jaarbasis ongeveer 150 producties. 
Enkele referenties van het bedrijf 
zijn: Rode Kruis, Friesland Campina 
en Stichting Kunst en Cultuur Gelder-
land. Ook werkte het bedrijf mee bij 
terugkerende evenementen zoals: de 
technische productie en coördinatie 
van het gehele festivalterrein op de 
Zwarte Cross Festival. Verder geeft 
het bedrijf al meer dan vijf jaar all-
round technisch ondersteuning bij 
balletgezelschap Introdans, met we-
reldwijd tournees en diverse staatsbe-
zoeken met het Koninklijk Huis. 
Voor meer informatie, zie: 
www.showline.nl

Showline AV Solutions

Licht en geluid bij evenementen

Hengelo - Sinds kort hebben Huug Lohuis (23) uit Steenderen en zijn 
compagnon Rinaldo Klein Bleumink (26) uit Hummelo een eigen      
bedrijf. ShowLine AV Solutions is een professioneel bedrijf in audio-
visuele ondersteuning in de ruimste zin van het woord. De diensten 
die ze aanbieden variëren van losse verhuur van AV-materialen tot 
projectmatige verzorging van het gehele evenement.

Rinaldo (links) en Huug bij de nieuwe bedrijfsauto.

Uitslag van de eerste avond van de
vierde competitieronde van Bridge-
club Bronkhorst, gespeeld op 28 de-
cember 2011 in Toldijk.
Lijn A: 1. Herman Stapelbroek & Joop
te Veldhuis 59,38 %; 2. An Wortel &
Nel Hendriks 58,85 %; 3. Ans Knaake
& Leida Pennekamp 54,69 %. 
Lijn B: 1. Will Snelder & Harry Hof-
man 63,59 %; 2. Bert Deunk & Gerrit
Oldenhave 63,04 %; 3. Theo Damen &
Marijke Hilerink 61,46 %. 
Lijn C: 1. Irene Lichtenberg & Theo
Schoenaker 63,13 %; 2. Bert Nijen-
huis & Jan van der Tol 59,38 %; 3. Jos
Jehee & Theo Geurts 53,54 %. 

Donderdag 5 januari 2012 is de twee-
de avond van de vierde ronde. 
De 28ste december was de laatste
speelavond van het jaar. De speelma-
tes, dat zijn kastjes waar de spelers
hun uitslagen intypen, lijken het be-
geven te hebben. Dit bracht met zich
mee dat ze ouderwets met pen en
papier de uitslagen opschreven. Hoe-
wel het weer even wennen was, is het
toch gelukt. In 2012 gaat de club rus-
tig door met Bridgen. Iedereen een
Nieuw Gezellig Bridgejaar gewenst. 
Leren bridgen? Bridgen is een ontzet-
tend gezellige denksport. Begin 2012
start een beginnerscursus. Geeft u
zich ook op? Doen! Het is al gauw
mogelijk in clubverband te spelen en
dan heet de club nieuwe spelers van
Harte Welkom. Secretaris Mien Vor-
selman kan er meer over vertellen, 
bel (0314) 844221 of e-mail 
mienvanpernis@upcmail.nl

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

www.weevers.nl

Iets te organiseren?
Posters, programma...

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



Bij sportcentrum AeroFitt in Hen-
gelo was onderdag 29 december de 
sponsorpresentatie. In de nieuwe 
wedstrijdkleding gaven de judoka’s 
demonstratiewedstrijden waarbij de 
sponsoren uitleg kregen van judole-
raar Leo Buitink. Namens de Stichting 
Top Judo Leo Buitink bedankte voor-
zitter Stefan Beeftink de sponsoren 
voor deze gulle geste en overhandig-
de hij een mooi boeket bloemen aan 
de twee sponsoren. Alle wedstrijdju-
doka’s in de klasse -15 jaar en hoger 
zijn voorzien van presentatiekleding 

en naam- en logovermelding op de 
judopakken. De stichting heeft zich 
ten doel gesteld een positieve bijdrage 
te leveren aan de wedstrijdgroep van 
de Judoschool Leo Buitink. “Met de-
ze bijdrage willen wij een omgeving 
creëren waarin de wedstrijdjudoka’s 
zich tot op nationaal nivo kunnen 
ontwikkelen. Op regionaal nivo staan 
de meeste van deze judoka’s aan de 
top, maar de stap naar nationaal nivo 
is vaak de moeilijkste”, zegt Stefan 
Beeftink, voorzitter van de stichting. 
Afgelopen jaar heeft de judoschool 

twee nationaal kampioenen geleverd 
en wil dit graag in de toekomst con-
tinueren of uitbreiden. “Met behulp 
van de sponsoren zijn wij in staat 
de uitstraling en prestaties van onze 
wedstrijdjudoka’s te optimaliseren”. 
Met een ander deel van het sponsor-
geld wil de judoschool de mogelijk-
heid bieden om de benodigde trainin-
gen (stages) te volgen en activiteiten 
te ontwikkelen om de aankomende 
(wedstrijd)judoka’s te stimuleren en 
te enthousiasmeren om voor judo te 
kiezen en ook een wedstrijdjudoka 
te worden. Ook wil de stichting met 
deze actie regionaal kinderen en vol-
wassenen aansporen eens kennis te 
maken met judo. Hiervoor kunnen ze 
zich richten tot Judoschool Leo Bui-
tink: www.judoschool-leobuitink.nl
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Sponsorkleding voor Judoschool 
Leo Buitink

De wedstrijdjudoka’s van Judoschool Leo Buitink zijn voorzien van 
sponsorkleding. De Stichting Top Judo Leo Buitink is een sponsor-
overeenkomst aangegaan met Schuurman Schoenen en Dusseldorp 
Inzameling en Recycling BV. Schuurman Schoenen treedt hierbij op 
als hoofdsponsor en Dusseldorp als subsponsor.

Voor agrarische ondernemers gaat er 
de komende jaren veel veranderen 
op het gebied van mestbeleid en GLB. 
Voor ondernemers is het belangrijk 
om goed op de hoogte te zijn van de 
laatste ontwikkelingen, zodat de be-
drijfsvoering hierop tijdig kan wor-
den aangepast.

De bijeenkomsten worden gehouden
op woensdag 11 januari in het Alfa-
kantoor aan de Ericaweg in Zelhem,
’s middags van 13.30 tot 15.30 uur
en ’s avonds van 20.00 tot 22.00 uur.
Belangstellenden kunnen dus kiezen
voor de middag- of de avondbijeen-
komst. Deelname is kosteloos. Alfa 
wil wel graag vooraf weten hoeveel
mensen er komen en vraagt vooraf 
uw komst te melden via tel. 0314-
623000 of per email zelhem@alfa-
accountants.nl.
Alfa Accountants en Adviseurs is een
organisatie voor het MKB en de agra-
rische sector en wil voor haar klanten
fungeren als een partner in het on-
dernemerschap. Met 31 vestigingen 
is Alfa thuis in iedere regio. Ruim
800 medewerkers beschikken over 
deskundigheid, kennis en inzicht om
in te spelen op de behoeftes van de
ondernemer.

Informatiebijeenkomsten 
voor Agrariërs
Zelhem - Alfa Accountants en 
Adviseurs te Zelhem verzorgt op 
woensdag 11 januari een infor-
matiebijeenkomst voor agrari-
sche ondernemers. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt een toelich-
ting gegeven op het nieuwe mest-
beleid en de toekomstige veran-
deringen in het Gemeenschap-
pelijk Landbouw Beleid (GLB). Er 
wordt ook aandacht besteed aan 
de gevolgen voor de bedrijfstoe-
slag na 2014.

Ook oud-collega Hans van der Linden 
was van de partij, evenals de voorma-
lige bedrijfsleider de heer Mulder. En 
niet te vergeten de correspondenten 
van de verschillende weekbladen 
met wie Bertus in zijn functie als 
eindredacteur in de loop der jaren 
nauw heeft samengewerkt. Terwijl 
er drankjes en hapjes werden geser-

veerd, bleef er voor Bertus maar één 
ding te doen, handen schudden en 
schouderklopjes in ontvangst nemen. 
Directeur Gerhard Weevers bracht 
Bertus dank voor de wijze waarop hij 
altijd zijn taken voor Weevers Gra-
fimedia heeft uitgevoerd. En ook de 
band die Bertus had met de vader van 
Gerhard, Weevers senior.

Directeur Gerhard Weevers: ‘46 jaar 
Bertus bij Weevers, is een hele ge-
schiedenis. Mijn vader nam het bedrijf 
op 1 maart 1965 over van de heer en 
mevrouw Wolters en in september 
van hetzelfde jaar kwam Bertus bij 
ons in dienst. Bertus heeft de eerste 
20 jaar op de administratie gewerkt 
en deed daarnaast correctiewerk voor 
drukwerk en natuurlijk voor week-
blad Contact. Bertus kan als geen 
ander, corrigeren. Na de administra-
tie is Bertus volledig voor weekblad 
Contact gaan werken en heeft dit ook 
niet meer losgelaten. Door de jaren 
heen zijn er edities bijgekomen en 
heeft Bertus op gegeven moment als 

eindredacteur de verantwoording ge-
kregen over de weekbladen Contact’, 
aldus Gerhard Weevers.
Ook prees hij de sociale betrokken-
heid van Bertus bij het bedrijf. ‘Sa-
men met zijn vrouw Tonny altijd 
aanwezig bij de personeelsvereniging. 
Meestal als eersten op de dansvloer 
en uitblinker bij de Boerengolf. Ber-
tus heeft alle ontwikkelingen in het 
bedrijf meegemaakt, in voorspoed 
en in tegenspoed , zowel zakelijk als 
privé. Helaas is mijn vader afgelopen 
maart overleden. Het zou mooi zijn 
geweest als hij dit afscheid nog mee 
had kunnen maken’, aldus Gerhard 
die de aanwezigen attent maakte op 
een foto aan de wand: Weevers se-
nior samen met Bertus. Een prach-
tige foto, zes jaar geleden gemaakt 
toen Bertus 40 jaar bij het bedrijf in 
dienst was. Vervolgens kreeg Bertus 
uit handen van Gerhard de allereer-
ste ‘Weef ‘ overhandigd. ‘Dit is nu 
nog een proefmodel, het definitieve 
model moet nog in brons worden 
gegoten. Het is een sculptuur dat we 
vanaf heden bij zeer bijzondere gele-
genheden willen gebruiken. En van-
daag is zo’n bijzondere gelegenheid, 
bij het afscheid van een medewerker 
die zijn hele werkzame leven bij één 
bedrijf heeft gewerkt en een flinke 
steen heeft bijgedragen aan de op-
bouw. Bertus, hartelijk bedankt voor 
jouw inzet voor het bedrijf’, aldus di-
recteur Gerhard Weevers. 
Bertus zei in zijn dankwoord ver-
heugd te zijn over zo’n grote op-
komst. ‘Toen ik zo’n anderhalf jaar 
geleden besloot om eind 2011 te stop-
pen met het werk, bij inmiddels Wee-
vers Grafimedia, denk je dat is mooi. 
Ik heb er dan ruim 46 jaar opzitten, 
het is goed geweest. Doch als het wat 
korter bijkomt, begint het toch wel 
te kriebelen. Vanaf 1965 heb ik met 
veel plezier, laat ik maar zeggen bij 

de familie Weevers gewerkt. Het is
achteraf een geweldig bedrijf gewor-
den. Een paar anekdotes wil ik jullie
niet onthouden. In de beginjaren was
er bijvoorbeeld maar één Contact,
een abonnementsblad alleen voor de
toenmalige gemeente Vorden. We
werkten daar bijna een gehele week
aan. Als de krant klaar was, werd hij
op een handkarretje gepakt en naar
het toenmalige postkantoor, nu de
Tuunte, gebracht.
Wat jaren later gingen we op de spor-
tieve toer en deden we ’s morgens,
wel voor werktijd, ochtendgymnas-
tiek tussen de machines. Vanaf 1974
werd mede door het betrekken van
de nieuwe behuizing en verdere mo-
dernisering van het drukproces een
stormachtige ontwikkeling doorge-
maakt. Ook de weekbladen breidden
zich steeds verder uit naar inmiddels
zeven. Voor mij zijn het niet alleen 
de zakelijke herinneringen die voor-
bij schieten, ook de gebeurtenissen
in deze lange periode met de fami-
lie Weevers. Wat te denken van de
mooie jubileum- en openingsfeesten.
Echter er was niet altijd vreugde.
Ik vind het in dit verband ook heel
erg jammer, dat ik tijdens mijn
dienstverband afscheid heb moeten 
nemen van mijn oude baas ‘Mijnheer
Weevers‘. Niettemin kijk ik na ruim
46 jaar met voldoening terug op mijn
Weevers periode en wens ik Weevers
Grafimedia alle goeds voor de toe-
komst. Ik bedank iedereen die er aan
heeft meegewerkt, dat ik voldaan met
de VUT kan gaan. Ik bedank Gerhard
hartelijk voor de mooie woorden en
jullie allemaal voor de felicitaties en
de attenties. Dat was ’t dan’, zo sprak
een emotionele Bertus tot slot. Na dit
officiële gedeelte bleven de aanwezi-
gen nog een poos gezellig bijeen en 
werden er nog vele herinneringen
opgehaald.

‘Dat was ‘t dan’!

Bertus Overbeek nam afscheid bij Weevers Grafimedia

Vorden - Het was vrijdag voor de Kerst in het tijdelijk omgebouwde 
magazijn van Weevers Grafimedia gezellig druk. Bij de ingang Bertus 
Overbeek, zijn vrouw Tonny, directeur Gerhard Weevers en echtgeno-
te Nancy, om iedereen welkom te heten. Voor Bertus, duidelijk zicht-
baar, toch wel een speciaal gevoel dat al die mensen speciaal voor hem 
naar de drukkerij waren gekomen om afscheid van hem te nemen. 
Een bewijs dat Bertus alom werd gewaardeerd.

De wedstrijdjudoka’s samen met de sponsoren. Liggend judoleraar Leo Buitink.

Wat is: A. Redden: ‘t Komt wel voor elkaar. 
  1. “’t Zal zich wal redden”. 2. “Pas op dat red i’j neet”. 

 B. Galgenmäöltjen: Het laatste maal, vaak uit vaste gerech-
ten   

  bestaand, dat iemand ergens eet. “Jappele met broene bo-
nen en tripvet met schräömkes is een galgen mäöltjen”. 

 C. Kiefte: 1. Kievit (Vanellus vanellus). “’t Is nog moar januari, 
maor de eerste kieften bunt ter alweer”. 

  2. (Zieuwent) “Onder de kieften oet-breud-waezen”. 
  Zonder behoorlijke opvoeding opgegroeid zijn.
  3. “Hee hef de häöre op ‘t ende stoan as ne kiefte”.

Hij is kwaad.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect



MEGA
store
GROENLO

5 8.995,-

BTW
 actie!

t/m 8 januari 2012
betalen wij de 

19% btw!*

5 7.999,-

MEGA
store
GROENLO

5 3995,-

nu 
compleet

voor

Normaal
5 5895,-

Nieuw in Nederland

VANAF NU IEDERE 

DONDERDAG EN VRIJDAG 

KOOPAVOND 
TOT 21.00 UUR

BTW
 actie!

*Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, orders en projecten.

Voor de snelle beslisser 
betalen wij de 19% btw!*
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     ZONDAG

JANUARI

EXTRA 
KOOPZONDAG

Stuntprijzen bij Betting Ressing tegels!

 t/m koopzondag 8 januari 2012*



Nikon demodag® vrijdag 6 januari
van 

10:00-17:00uur

Coolpix S6200

155,-
- 16 megapixel
- 10 x optische zoom
- 25 mm groothoek
- HD Filmfunctie

gratis 2GB SD

Coolpix S9100

239,-
- 12,1 megapixel
- 18 x optische zoom
- 25mm groothoek
- Full HD filmfunctie

gratis 2GB SD

Coolpix P500

359,-
- 12,1 megapixel
- 35 x optische zoom
- 22,5mm groothoek
- Kantelbaar scherm

gratis 4GB SD

NIEUW! Nikon J1 + 10-30mm

569,-

- Eenvoudige bediening
- Verwisselbare lenzen
- 10 beelden per sec.
- HD filmfunctie
- volledig automatisch 
of handmatig 
instelbaar.

gratis 4GB SD

De eerste compacte systeemcamera van Nikon!
D3100 + Sigma 18-200mm

679,-

- Reflexcamera met 
Sigma 18-200mm
-14,2 megapixel
- HD Filmfunctie
- 3 inch LCD scherm
- volledig 
automatisch of  
handmatig 
instelbaar.
 

gratis 8GB SD

- Turfstraat 39, 7201 KE Zutphen.
- Tel: 0575-513069

- Email info@hansdrent.nl
- www.hansdrent.nl

Laat uw oude 
films niet op 

zolder liggen!!
www.filmpjesoverzetten.nl

www.filmpjesoverzetten.nl

-8mm films -hi8
-vhs    -video8
-vhs-c     -mini dv

CLIO
STAP IN VANAF

10.990,-
BĲ TELLING VANAF  112,- PER MAAND

MÉGANE 
STAP IN VANAF

18.990,-

WWW.HERWERS-RENAULT.NL

Actieperiode Salon de Promotion, Stap-in premie en Staatsloterijactie 12 december tot en met 9 januari 2012. Kijk altijd voor de exacte actievoorwaarden op renault.nl of vraag uw Renault-dealer. Genoemde vanafprijs Twingo à € 7.990,-, en Clio à €_10.990,- is inclusief tijdelijke Stap-in premie van € 500,- voor de Twingo, € 1.500,- voor de Clio. 
Genoemde vanafprijs Mégane à € 18.990,- is gebaseerd op de benzineversie. De Mégane Estate ENERGY dCi 110 Stop & Start vanaf € 23.790,-. De Mégane met 14% bijtelling is alleen leverbaar als modeljaar 2012. De Mégane Hatchback ENERGY dCi 110 Stop & Start, de Mégane Coupé ENERGY dCi 110 Stop & Start en de Mégane Estate ENERGY 
dCi 110 Stop & Start vallen alledrie in de 14% bijtellingscategorie, de aangegeven netto bijtelling is berekend op basis van de 42% schaal. Getoonde modellen kunnen afwijken van het actiemodel. Genoemde prijzen is incl. btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van 
minimaal 2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Drukfouten voorbehouden. Kijk voor de actievoorwaarden Staatsloterijactie op Renault.nl en/of vraag uw Renault-dealer. Er worden geen Staatsloten verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Bij aankoop van een nieuwe Renault personenauto in de actieperiode ontvangt u 
een Straat Staatsloten à € 130,- zonder Jackpot voor de trekking van 10 januari 2012. Over de actie is geen correspondentie mogelijk. De Twingo Eco2 versies zijn vrijgesteld van wegenbelasting + bpm en vallen in de 14% bijtellingcategorie op basis van de 42% schaal. Overige versies 25% bijtelling. Genoemde prijs is incl. btw en bpm. Excl. 
verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Drukfouten, wetswijzigingen voorbehouden. Renault behoudt zich het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl. 
Afl opend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe Renault Twingo, Wind, Clio (Estate), Modus en Kangoo Family orders van particulieren tussen 04/10/2011 en 
09/01/2012. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 24 maanden, maximaal te fi nancieren bedrag € 5.000 voor de Twingo, € 7.500 voor de overige modellen. Renault Financial Services behoudt zich het recht de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Jaarlijks kostenpercentage op jaarbasis na actieperiode 
bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Min./max. verbruik: 3,4-7,7 l/100 km. Resp. 29,4-13,0 km /l. CO
2
 90-178 g/km.

NÚ BIJ RENAULT HERWERS

14%
BIJTELLING

GRATIS
885,-

DE NIEUWE TWINGO 
STAP IN VANAF 7.990,-

T/M 9 JANUARI 2012 HEEL VEEL VOORDEEL OP DIVERSE MODELLEN

HERWERS RENAULT 
DOETINCHEM  NIJVERHEIDSWEG 21  TEL. (0314) 32 72 02
HENGELO (GLD)  KRUISBERGSEWEG 8  TEL. (0575) 46 22 44
NEEDE  HAAKSBERGSEWEG 102  TEL. (0545) 28 00 00
ZEVENAAR  KELVINSTRAAT 2  TEL. (0316) 52 35 23

WEGENS SUCCES 
VERLENGD!

GRATIS
STRAAT

STAATSLOTEN
bij aanschaf van

een nieuwe
Renault

Contante 
waarde

Aanbetaling
Totaal 

krediet-
bedrag

Slotsom
Looptĳ d in 
maanden

Vaste 
debet 

rentevoet

Jaarlĳ ks 
kosten-

percentage

Totaal te 
betalen 
bedrag

Maandtermĳ n

Actie tarief
 € 7.990  € 4.990  € 3.000  € -   24 0,0% 0,0%  € 3.000 € 125 

 € 7.990  € 2.990  € 5.000  € -   24 0,0% 0,0%  € 5.000 € 208 

Standaard 
tarief

 € 7.990  € 4.990  € 3.000  € -   24 9,9% 9,9%  € 3.305 € 138 

 € 7.990  € 2.990  € 5.000  € -   24 9,9% 9,9%  € 5.509 € 230 

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



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

‘ Bij Sensire verdien je méér 
in je vakantie’

 is onderdeel van Sensire.

 

Vind jij dat je de baan verdient die 
je meer geeft dan alleen maar werk? 
Kijk dan op onze website 
www.sensire.nl en meld jezelf aan!

Scan de QR-code om 
je direct aan te melden 
voor vakantiewerk bij 
Sensire!

Zoek je voor de zomer vakantiewerk? 
Dan verdien je een baan bij Sensire!
Ben je bij voorkeur tenminste 17 jaar oud? 
Dan vind je bij Sensire volop mogelijk heden 
voor een vakantiebaan in de facilitaire 
dienstverlening of in de verzorging. 
Het werk geeft elke dag veel voldoening 
en natuurlijk verdien je bij Sensire een 
aantrekkelijke beloning. Voor vakantiewerk 
in de facilitaire dienst heb je geen 
opleiding nodig. Volg je een MBO- of 
HBO-opleiding in de zorg? Dan kun je bij 
ons direct aan de slag in de verzorging.

Marotechniek is een dynamisch bedrijf welk zich bezighoudt met de verkoop, engi-
neering en fabricage van lieren, onderwater aandrijving en elektrische besturingen 
van o.a. zandzuigers en bagger instrumentatie. Onze klanten bevinden zich zowel in 
Nederland als in het buitenland.

Marotechniek zoekt ter versterking van het team een:

Hard en Software Engineer
Als hard en software engineer ben je verantwoordelijk voor de hardware engineering 
van elektrische installaties van met name zandzuigers en hijs applicaties. 
Tevens ben je als software engineer verantwoordelijk voor het ontwerp en het schrijven 
en beheren van PLC programma’s en scada systemen.
Naast het ontwerpen van de hard en software engineering draag je ook zorg voor het 
ondersteunen van de monteurs van de laagspanning panelen.

Het profiel
Voor het succesvol vervullen van deze functie zijn wij op 
zoek naar kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:
• Afgeronde MBO/HBO opleiding
• Zelfstandig en initiatiefrijk, creatief en communicatief
• Aantoonbare werk ervaring met Siemens S7-300 PLC’s, 

visualisatie middels touch panels en scada systemen als 
WIN CC, frequentie regelaars, bus systemen (Profibus 
en/of Ethernet), glasvezel verbindingen en Eplan.

• Affiniteit met besturingstechniek.
• Bij voorkeur woonachtig in Oost Nederland.
• No-nonsens mentaliteit.

Kortom een allround functie met ruimte voor eigen initiatief.

Wij bieden
Een uitdagende functie met een hoge mate van verantwoordelijkheid in een open en 
enthousiast team van collega’s. Een hierbij passend salaris met goede arbeidsvoor-
waarden, waaronder een auto van de zaak en mobiele telefoon.

Interesse:
Stuur je CV en sollicitatie brief per email voor 1 februari naar het volgende e-mailadres: 
rob.molenaar@marotechniek.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Lochem zijn wij op zoek 
naar een:

PLANNER M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO878387

Als planner houd jij je bezig met het plannen van de monteurs 
op basis van contracten dan wel losse orders, het afspraken 
van afspraken met en aanspreekpunt zijn voor klanten, het advi-
seren van de leidinggevende inzake knelpunten, het signaleren 
en rapporteren van capaciteitsgebrek, het zorgdragen voor 
verspreiding van de planning en de communicatie met de mon-
teurs en het verwerken van digitale urenlijsten en reisrapporten 
van de monteurs en deze doorzetten naar de juiste personen.

De kandidaat die wij zoeken heeft ervaring als planner, bij voor-
keur in een technische omgeving, beschikt over minimaal MBO 
werk- en denkniveau, door opleiding of ervaring verkregen en 
is zorgvuldig en tactvol doch doelgericht in communicatie met 
externe en interne contacten. Je beschikt over een goede kennis 
van kantoorautomatisering en bekendheid met ERP is een pré.

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

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

METAALBEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VVN875477

Werkzaamheden:
Als algemeen metaalbewerker ben je verantwoordelijk voor het 
zagen, bewerken en nameten van profielen. 

Functie eisen:

LOGISTIEK MEDEWERKER M/V 
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK818844

Werkzaamheden 

wij gemotiveerde logistiek medewerkers voor het seizoen in 2012. 
Werk je graag in de logistiek, bij een mooi bedrijf met een goede 

-
ton ‘werken bij Kaemingk’. Het seizoen start medio mei 2012, meld 

Functie eisen

ONDERHOUDSMONTEUR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO884593

Werkzaamheden 

Functie eisen

TEAMLEIDER METAAL M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO863030

Werkzaamheden
De teamleider heeft de leiding over de assemblage medewerkers 

en doet de nodige aanpassingen. Als teamleider ben je verantwoor-

materialen, zorg je voor een goede afstemming met engineering, 

voert voortgang- en beoordelingsgesprekken en rapporteert aan 

Functie eisen

ELEKTROMONTEUR IBV STEK M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VCP884813

Werkzaamheden:
-

vaste baan.

Functie eisen:




