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Deze week:

Snel, veilig en 
doeltreffend van 
uw overgewicht af!

Lubron Vordens 
zaalvoetbal-
kampioen

Broertjes Bosveld 
verzamelen 
176 kerstbomen

Oud & Nieuwfeest 
was weer 
een groot succes!

Dieren stelen de 
show in sporthal
‘t Jebbink

Het Wehme 
terrein 
in beweging

Dinsdag 10 januari 2012
73e jaargang no. 45

Ook zullen zij natuurlijk weer enkele 
rondjes BINGO spelen met de daarbij 
behorende gezellige prijsjes.

Een nieuw jaar 
met nieuwe 
kansen
Wichmond - Seniorensoos 
Wichmond/Vierakker begint het 
nieuwe jaar 2012 met de Nieuw-
jaarsborrel op dinsdagmiddag 31 
januari om 14.30 uur in het Lud-
gerusgebouw.

Ben Scholten vermoedt dat de klok 
ergens uit de jaren twintig van de vo-
rige eeuw komt. Een van de andere 
aanwezige ouders vertelt een anekdo-
te over de oude klepel. “Toen ik nog 
op school lag hebben we een touwtje 
aan de klepel gemaakt. Gingen we 
op het dak liggen en lieten we de bel 
onder schooltijd rinkelen.” De touw-
resten aan de oude klepel maken het 
verhaal aannemelijk.

OPEN EN LUCHTIG
Die bel, het zal voor ouders die in 
het verleden ook op Het Hoge heb-
ben gezeten een baken van herken-
ning zijn. Drie stappen verderop zien 
zij een compleet andere wereld. Men 
stapt dan een open centrale ruimte 
binnen. Langs de kanten springen 
de felgekleurde kasten in het oog. In 
deze hal is ook een sportvloertje dat 
met wanden kan worden afgezet. 

Verder zullen de onderbouwleerlin-
gen hun plek vinden op de begane 
grond. De bovenbouw moet een trap-
je op en ziet dan een eveneens open 
en luchtig vormgegeven etage. Daar 
zijn behalve de lokalen ook een keu-
ken- en computerruimte te vinden.

VEILIGHEID BOVEN ALLES
Een open en luchtig gebouw is heel 
mooi, maar ook veiligheid is een be-
langrijk aspect in school. Het was het 

schoolbestuur opgevallen dat de gla-
zen wand onderaan de noodtrap wat 
problemen op kan leveren. 

Kinderen zouden tegen de transpa-
rante wand op kunnen lopen. Een 
van de vaders - Jelle Bergsma - bedacht 
daar wat op: een veiligheidsbeugel 
van RVS. Die is ook zaterdagmiddag 
geplaatst. 
Ook is er door Erik Bulten van Bulten 
Techniek uit Vorden een hakselaar 

Oude schoolbel maakt nieuw gebouw 
Het Hoge compleet

Vorden - Het raadsel van de ver-
dwenen schoolbel is opgelost. 
De kinderen die maandag na de 
kerstvakantie het schoolgebouw 
binnen liepen, kwamen al gauw 
tot de ontdekking dat de oude 
bel ook een plaatsje heeft gekre-
gen in de nieuwe school. Bij de 
hoofdingang links, daar hangt-
ie. In een speciaal door Laurens 
Bouwmeister gemaakte klokken-
stoel en met een nieuwe klepel. 
Het maakt het prachtige en mo-
derne schoolgebouw waarin ook 
kinderopvang Avonturijn is ge-
huisvest compleet.

Laurens Bouwmeister toont de nieuwe klokkenstoel voor de klok en oude en nieuwe klepel.

Deze beugel moet voorkomen dat kinderen tegen de glazen wand lopen.

ter beschikking gesteld om een boom
te snoeien.
Karin Broekman bedankt voor het
maken en ter beschikking stellen 
van de foto’s van de oude school de
afbraak en de nieuwbouw.

Ga voor meer foto’s 
van Het Hoge naar 

www.contact.nl

Na het algemene gedeelte zullen Gerda Llindenbergh en 
Pauline Kuipers een optreden verzorgen. Zij vormen sa-
men het zangduo “The Neighbourrrrrsisters”en wonen 

in Gorssel. Ze hebben een programma bestaande uit een 
gezellig en sfeervol Repertoire, van 1950 tot heden dat op 
theatrale wijze aan elkaar Verbonden wordt. Aanvang 
19.45 uur. Woensdag 25 januari brengt Vrouwen van 
Nu een bezoek aan Meek`s meubelen. Er zal een rond-
leiding worden verzorgd, op het gebied van slapen en 
aanverwante artikelen, aanvang 13.30 uur aan de zaak 
van Meek’s meubelen, Ruurloseweg 8-12.

Vrouwen van Nu
Vorden - Op woensdagavond 18 januari organi-
seert Vrouwen van Nu haar eerste bijeenkomst in 
2012 in de Herberg. De avond begint met de jaar-
vergadering.

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

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Naast onze à la carte kaart serveren wij:

De Weekschotels ma. t/m vr.

Boerenschnitzel met spek en ui

Kibbeling van zalm met een koude 
knoflooksaus

Hierbij serveren wij gebakken aardappelen, 
frietjes en diverse groenten op onze 

Smoks smulsteen.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bos
narcissen

 5.00



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes  7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 

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

 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Aangeb. Woonruimte 
voor 1a 2 pers. Indeling: 
Woonkamer, Slaapkamer, 
Keuken, Douche, toilet en 
bergruimte. Prijs € 445,- All 
In per mnd. tel. 0575-461733

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

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

1,00 PIEK ACTIES
Turbana bananen  1 kilo 1,00
Klein hotel spruitjes  500 gram 1,00
IJsbergsla per stuk 1,00

 
Elstar appelen  1 kilo 1,00
Gesneden wintergroenten keuze uit 
hutspot/zuurkool/boerenkool

3e zak GRATIS
Huisgemaakte kipschotel met rijst
met een GRATIS bakje rauwkost p.p 6.95

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

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

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669Toneel vereniging KRATO 
speelt “wie zaait zal oogs-
ten” op 28 Januari in het 
Dorpscentrum. Met muzika-
le medewerking van Gerald 
Tempelman. Aanvang 
20.00u.

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

Alleen op afspraak.

Dagmenu’s 11 t/m 17 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 11 januari  
Mosterdsoep / Karbonade de Rotonde met gebakken aardap-
pelen en groente.

Donderdag 12 januari 
½ haantje met appelmoes, gebakken aardappelen en rauwkost 
/ Bavarois met slagroom.

Vrijdag 13 januari  
Courgettesoep / Weense vis met aardappelsalade en groente. 

Zaterdag 14 januari  
(alleen afhalen/bezorgen) Kipsaté met pindasaus, bami en 
rauwkost / IJs met slagroom.

Maandag 16 januari  
Uiensoep / Wokki wokki van kip met rijst en rauwkost. 

Dinsdag 17 januari  
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente / 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

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

Kringloopbedrijf DE 
BOEDELHOF “met net dat 
beetje meer” Enkweg 17B in 
Vorden dinsdag t.m vrijdag:
van 10.00 - 17.00 Zaterdag: 
van 10.00 - 16.00 tel. 0575-
555456

Baak, Te koop: Droog kuil-
voer in ronde en vierkante 
balen. Tel. 06 145 129 97.

Hervormde kerk Vorden:
Zondag 15 januari 9.30 uur RvK-dienst in de Chr. Koningkerk, 
Eenheid van de Kerk, ds. F.W. Brandenburg.

Gereformeerde kerk Vorden:
Zondag 15 januari 9.30 uur RvK-dienst in de Chr. Koningkerk, 
Eenheid van de Kerk, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 15 januari 10.00 uur, ds. Debbie v. Alphen, Warnsveld.

R.K. kerk Vorden:
Zondag 15 januari 9.30 uur, Oecumenische viering in de Chr. 
Koningkerk, ds. F.W. Brandenburg, m.m.v. Vokate.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 14 januari 17.00 uur, Woord- en communieviering, 
Everts, Dameskoor. Zondag 15 januari geen viering.

Tandarts:
14-15 januari J.J. de Kruif, Vorden, (0575) 55 33 72. Voor wan-
neer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

Stukgoedchauffeur ge-
vraagd, een volledige baan 
binnen een klein bedrijf 
waarin je zelfstandig kunt 
en wilt werken. Reacties met 
CV naar info@redi-dienst-
verlening.nl



Contactjes
vervolg

Dag lieve oma en omi

We zullen je missen

Gerde en Harald
      Kasper, Emma
Reinder en Martine

Mariska en Tom
      Niek, Kim
Geralde en Rody
      Esmee, Sam
Bart

Gerke en Bouke
      Anne, Sara, Eline
Joanne en Erik
      Daphne
Ben en Ingrid

een lichtje
is sterker dan 
alle duisternis
van de wereld

Onze lieve opa is heel plotseling 
van ons weggegaan. 

Nu kunnen wij nooit weer met hem spelen

Opa je was zo lief voor ons

Veel liefs
          Robin
          Anouk
          Lieke

Vrij onverwacht is overleden onze geliefde 
schoonzuster en tante

Gerda Gotink-Arfman
weduwe van L. Gotink

in de leeftijd van 92 jaar.

 Vorden: J. Arfman †
  H. Arfman-Ruesink

 Zwolle: W.M. Gotink
  J. Gotink-van Dam †

 Warnsveld: G.A. Gotink
  B. Gotink-Woestenenk

  neven en nichten
 
Vorden, 2 januari 2012.

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

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

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

WORKSHOP

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

www.annycactus.nl

“EL ENCUENTRO”

- cursussen SPAANS
 les in kleine groepen
 of privé.
-  start reguliere 
 cursussen: week 05
-  gratis proefles: 
 19 en 23 januari

ook: 
- Nederlands voor  
 Spaanstaligen
- (beëdigde) 
 vertalingen:   
 Spaans-Nederlands en 
 Nederlands-Spaans

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl 

emilia@el-encuentro.nl 
0575-571946 
06-44192544 

De geboorte van een kind
is steeds opnieuw een wonder.
Maar twee wondertjes tegelijk,
dat is wel heel bijzonder.

Bernd & Imke
29 december 2011.

Broertje en zusje van Thijmen

Niels en Karin Groot Jebbink

Hamsveldseweg 3a
7251 LR Vorden
0575 - 55 91 00

Voor uw medeleven na het overlijden van onze 
vader, opa en overgrootvader

Jan Wassink

betuigen wij u onze oprechte dank.

 Lochem: Fam. G. Wassink
 Warnsveld: Fam. A. Wassink

KUNSTKRING RUURLO:
wegens grote interesse 2
groepen BOETSEREN:
vanaf dinsdag 31-1 en don-
derdag 2-2 8 ochtenden.
Nog enkele plaatsen open.
Inl.: 0573-451599/453090 of
cursusadministratie@ 
kunstkringruurlo.nl

In haar vertrouwde omgeving overleed 
onze lieve ma, oma en omi

Gerharda Derkje Gotink-Arfman
echtgenote van Lambertus Gotink †

* Vorden, 26 mei 1919     † Vorden, 2 januari 2012

Nijbroek:  Willy Hartmans-Gotink
 Jetse Hartmans

Vorden: Marianne Tiessink-Gotink
 Bennie Tiessink

Vorden: Gerdien Wunderink-Gotink
 Gerrit Wunderink

Almelo: Els Gotink

 Klein- en achterkleinkinderen

Strodijk 2, 7251 RR Vorden.

Onze dank gaat uit naar Sensire thuiszorg 
en huisartsenpraktijk Albers/ Tanis 

voor de goede zorgen.

De begrafenis heeft op zaterdag 7 januari 
te Vorden plaatsgevonden.

Ruurlo. Leer nu beelden
maken van Speksteen in 8
lessen. Altijd resultaat. Start:
maandagmiddag 23 januari.
Alle informatie
op: www.hugopos.nl of bel
0573-450452.

Er zijn weer nieuwe
activiteiten van 

Vijfsprong 
Cursuscentrum

Diverse moestuincur-
sussen, maar ook een 

“aanschuiftafel”
Kijk voor meer info

op www.bdpluktuin.nl
of mail naar

janweijsenfeld
@gmail.com

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

Opeens was je verdwenen
we konden er niets aan doen
We hebben geen afscheid kunnen nemen
niet eens een kleine zoen.
De leegte die je achterlaat
zit nu in ons verstopt
en de lege gaten
zijn met verdriet volgepropt.

Woorden schieten te kort om uitdrukking te geven 
aan ons intens verdriet, nu wij kennis moeten geven 
van het zeer onverwachte overlijden van mijn 
allerliefste man en onze allerliefste vader en opa

Hendrikus Haaring

in de leeftijd van 61 jaar.

 Sini Haaring-Lenselink

 Marco en Marieke Haaring-Derksen  
            Robin, Anouk
 Edward Haaring en Ellen Wichgers 
              Lieke

2 januari 2012 
Beunksteeg 4
7255 MB Hengelo Gld.

De begrafenis heeft op maandag 9 januari te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

Met begrijpen zal het niet gaan,
neem het maar stilletjes onbegrepen aan.

Verslagen en intens verdrietig nemen wij afscheid 
van mijn allerliefste man en onze lieve zorgzame 
vader

Hendrik Johan Haaring

in de leeftijd van 58 jaar.

Een gewone man, een bijzondere man,
gewoon een bijzondere man.

 

Janny Haaring-Fokkink
 
Irma & Tobias
Dorien & Frank

 
2 januari 2012 
Beunksteeg 2a
7255 MB Hengelo Gld.

Wegens familieomstandigheden is ons bedrijf
t/m zondag 15 januari gesloten.

Door een tragisch ongeval zijn 
onze broers, zwagers en ooms

Hendrikus Haaring 
en 

Hendrik Haaring

van ons weggenomen.

Joke en Johan
Reinold en Jeannet

en neven en nichten
Jos en Margo
Joanne en Bram
Chantal en Rody
Jessica

Dankbaar voor alle mooie herinneringen moeten 
we volkomen onverwacht en veel te vroeg 

afscheid nemen van mijn lieve schoonzoon, 
onze zwager en oom

Hendrikus Haaring

Onze gedachten zijn bij Sini, 
de kinderen en kleinkinderen.

Ook wensen we Janny en de kinderen veel sterkte 
bij het verwerken van het verlies van

Hendrik Haaring

Ma Lenselink-Weenk
Ria en Henry
Johan
Wim en Janny
Hennie en Erik
Jeannet en Reinold
neven en nichten

Vorden, januari 2012.

Wij zijn volkomen verslagen door het plotseling  
en veel te vroege overlijden van mijn lieve 

schoonzoon, onze zwager en oom

Hendrik Haaring

In gedachten zijn we bij Janny, 
Irma en Tobias, Dorien en Frank

Ook wensen we Sini, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van

Hendrikus Haaring

Vorden: Aaltje Fokkink-Rossel

Harderwijk: Reind Fokkink

Vorden: Henk en Gerry Fokkink-Haneveld
    Rianne en Arjan

Vorden: Bert en Monique Fokkink-Masselink
    Carmen, Maud, Nina

Hengelo Gld., januari 2012.

Met grote verslagenheid hebben wij 
kennis genomen van het overlijden van

Hendrikus en Hendrik Haaring

Wij wensen de familie veel sterkte toe 
met dit grote verlies.

Herman en Joke
Tom en Renske
Johan
Maik
Twan
Andres
Madan
René en Marianne

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze 
zoon en mijn broertje

Jorik de Greef
Hij is geboren op 9 januari 2012
om 03.03 uur, is 53 cm lang en weegt 3310 gram.

Erik de Greef en Joanne Wunderink
Daphne

Rozenstraat 1
7255 XS Hengelo (Gld.)

Aangeslagen zijn wij door het plotseling overlijden 
van onze vriend

Hendrik Haaring

Wij wensen Janny, Irma en Tobias, Dorien en 
Frank en verdere familie veel sterkte.

Herman en Janny
Marijke
Theo en Johanna
Jozef en Gerrie



Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

Meditatie Op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur en op vrijdag-
morgen van 09.30 tot 11.00 uur geef ik meditatie op een mooie lokatie in 
het buitengebied van Vorden, Vennemansweg 2. Start: woensdag 11 januari 
en vrijdag 13 januari. Kosten:  120,- voor 8 bijeenkomsten. Voor infor-
matie of gratis kennismaking: www.luciebartel.nl of bel 06-53627192.

Warm, informeel en 

laagdrempelig.

Bel: 0575 - 55 27 49 
(dag en nacht bereikbaar)

Monuta 
Het Jebbink 4A, Vorden
www.monuta.nl

Wij geven u alle ruimte om uw eigen wensen 
te bespreken. Wij denken graag met u mee.
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KEURSLAGERKOOPJE

saucijzen + gehaktballen

2 x 4 stuks 595

SPECIAL

Pittig preipakketje

100 gram 175

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden gehakt +  snijworst

2 x 100 gram 198

MAALTIJDIDEE

gebraden
Spare Ribs

500 gram 498

TIP VAN UW KEURSLAGER

Kip filet

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

De strijd is gestreden
jouw pijn is voorbij

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze 
broer, zwager en oom

Tonny Olthof
levenspartner van Riet Damen 

* Vierakker † Nieuw-Dijk
25 maart 1944 6 januari 2012

Fam. Olthof

Alle mensen van de
1e Good Old & New party

en de Nieuwjaarsparty,
organisatie, medewerkers

en bezoekers, bedankt!
Het was weer ouderwets

gezellig.

Hannie en Volkert

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

Hij woonde met veel plezier 
in het westen van ons land
Maar had ook van jongs af aan 
zijn hart aan de Achterhoek verpand

Na een periode van ziek zijn is overleden op de 
leeftijd van 53 jaar onze lieve neef

Henno Menkveld
Echtgenoot van Els Menkveld-Langendijk

 Zelhem: Bertus - Rikie Menkveld-Nijenhuis
  Alie -  Sander Reinders-Hillen

 Vorden: Aly - Wim Sloetjes-Menkveld
  Neven en nichten 

Wij wensen Els, Marjolein en Jort, Dennis en Nicole 
en verdere familie veel sterkte toe.

Beverwijk: 7 januari 2012

Zo is het goed,
zo heeft het moeten zijn.

Dankbaar dat zij nu haar rust heeft gevonden, ge-
ven wij kennis van het overlijden van onze moeder, 
schoonmoeder en oma,

Everdina Kornegoor-Kornegoor
echtgenote van Gerrit Hendrik Kornegoor †

op de leeftijd van 88 jaar.

 Jan Kornegoor
 Fenneke Kornegoor-Straalman
  Marlon en Marco
  Arjen

Onze speciale dank gaat uit naar het personeel 
van Sensire “De Bundeling” en huisartsenpraktijk 
Dr. Sportler voor de liefdevolle verzorging gedu-
rende haar verblijf op “De Bundeling”. 

7 januari 2012
“De Bundeling”
Ruurlo

Correspondentieadres:
Kostedeweg 10
7251 MZ Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
vindt plaats op donderdag 12 januari van 19.30 
uur tot 20.00 uur in De Herberg, Dorpsstraat 10 te 
Vorden.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Wegens familieomstandigheden is ons bedrijf
t/m 15 januari gesloten.

Party Service Achterhoek
Kostedeweg 10, 7251 MZ Vorden

Verdrietig, maar ook met een gevoel van dankbaar-
heid, delen wij u mede dat onze lieve zus, schoon-
zus en tante,

Everdina Kornegoor-Kornegoor

is overleden.

J. Momberg-Kornegoor
M. Kornegoor
C.E. Kornegoor-Nijendijk

neven en nichten

Ruurlo, 7 januari 2012.

 

Tiny Koning Travelcounsellor
tiny@travelcounsellors.nl

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

Nieuw: ook agent voor Fox vakanties

Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; 
en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en 
weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te 
wandelen met uw God?

(Micha 6:8)

Na een vreugedevol en vervuld leven  
is onze vader en opa overleden

Willem Johannes Schot

Scheveningen Vorden
7 juli 1925 6 januari 2012

Hij wist zich lid van wereldkerk en gelovend in de 
verrassing daarna.

Wij nemen afscheid in de Dorpskerk te Vorden, 
op zaterdag 14 januari, vanaf 11:30 tot 12:45 uur, 
waarna om 13:00 uur de dankdienst voor zijn leven 
zal beginnen. 

Aansluitend is de begrafenis op de algemene 
begraafplaats te Vorden. 

Correspondentieadres:  
Famille Schot
Rue Maurice-Braillard 34
1202 Genève
Switzerland



Onder leiding van voormalig trainer/
coach Bert Vrieler verschenen zes tot 
op het bot gemotiveerde mannen in 
de wei: op buiten de beukers Johan 
Bakker (tegenwoordig Wilhelmina, 
Amersfoort) en Daan Vrieler (Switch, 
Utrecht), op midden de sluwe vos Ro-
nald te Mebel (Tornado, Geesteren) en 
het eeuwige talent Sander Spaarwater 
(RIVO, Rijssen), op diagonaal de mul-
tifunctionele Joost Vrieler (US, Am-
sterdam) en op spelverdeler Richard 
‘Goud van Oud’ Bijenhof (nog elke 
week bij Heren 3 te bewonderen). De 
mannen kregen duidelijke opdrach-
ten: veel herrie maken, simpel spelen 
en druk zetten met de service zodat 
Heren 1 hun geliefde spelletje over 
midden niet kon spelen. Aan het 
eind van de set wist Heren 1 net die 
beslissende ballen op de grond te krij-
gen en zo de set met 27-25 binnen te 
halen. De eerste set was echter goed 
voor het zelfvertrouwen van de mas-
todonten uit het verleden, want in 
no-time stonden de oudjes met 4-24 
voor tegen Heren 1 dat nauwelijks 
tijd had om zich te bezinnen op deze 
gebeurtenissen. Daan Vrieler gaf met 
zijn snoeiharde diagonale smashes de 
Vordense verdediging geen schijn van 
kans en Ronald te Mebel organiseerde 
met besliste hand de verdedigingslinie 
van de oudjes. Coach Bert Vrieler nam 
op typerende wijze op deze stand zijn 
eerste time out van de wedstrijd en 

Oude garde legt het huidige heren 1 het vuur aan de schenen

Vorden - Tijdens de (50-jarige) jubi-
leumfestiviteiten in 2011 speelde 
Heren 1 van DASH al eens tegen een 
ruime selectie oud-spelers van het 
Vordens vlaggenschip. De oudjes 
deden het aardig, maar na afloop 
overheerste toch het gevoel dat er 
meer in had kunnen zitten. Heren 
1 was zo sportief om de uitdaging 
aan te gaan en al gauw was de eer-
ste training van het nieuwe jaar be-
stemd voor een heuse re-match.

De broertjes Bosveld struinden in 
hun vakantie het hele dorp af naar 
kerstbomen. De teller stond woens-
dagmiddag op 176 toen zij hun bo-

men afleverden bij het inzamelpunt 
aan Het Hoge in Vorden. 
Ook in de andere kernen werd er door 
de schooljeugd ‘heel veel’ binnenge-

bracht, laat een gemeentevoorlichter
weten. Dat geldt ook voor zakken
met vuurwerkafval. Daarvoor kre-
gen zij hetzelfde bedrag als voor een
kerstboom: vijftig cent. ‘De opbrengst
is vergelijkbaar met vorig jaar. De 
exacte aantallen per kern maken we
vrijdag bekend.’
Houd daarom vrijdag www.contact.
nl in de gaten voor de uitslag.

Broertjes Bosveld uit Vorden verzamelen 
176 kerstbomen

Vorden - Met een aantal van 176 bomen hebben Robert (10) en Wou-
ter (14) Bosveld uit Vorden hun doel ruimschoots gehaald: ze gingen 
voor de 150. Kinderen (en hun ouders) brachten woensdagmiddag een 
‘grote hoeveelheid’ kerstbomen en ook zakken vuurwerk naar de ver-
zamelplaatsen in de gemeente Bronckhorst.

Gemeentewerkers ontvingen woensdagmiddag op verschillende inzamelpunten in Bronckhorst kerstbomen en zakken vuurwerk, zoals hier
aan Het Hoge in Vorden.

Vorden. Tijdens de jaarwisseling vond 
in café-restaurant de Herberg in Vor-
den de eerste editie van de Good Old 
& New Party plaats. Vanaf 22.00 uur 
werden de gasten verwelkomd in een 
compleet ‘verbouwde en versierde’ 
Herberg. Tijdens de avond werden 
de aanwezigen getrakteerd op een 
door de Herberg geheel verzorgd 
hapjes-buffet. Muziek en verlichting 
werd beschikbaar gesteld door Kees 
Jansen (DJ Questo) en Marco Hel-
mink (Helmo licht & geluid). Vlak 
voor 00.00 uur werd gezamenlijk af-
geteld en om 00.30 uur konden alle 
gasten genieten van een spetterende 
vuurwerkshow, welke mede moge-

lijk werd gemaakt door Barendsen 
Vorden. Aan de draaitafels stonden 
de dj’s Robin Esselink, Richard Mar-
tens en Kees Jansen, die allen geheel 
kosteloos tot in de late uurtjes het pu-
bliek vermaakten met allerlei soorten 
muziek. Organisator Renz Cornegoor 
sprak van een groot succes: ‘Het feest 
verliep geweldig. Alle gasten waren 
enthousiast. Voor 00.00 uur was drie-
kwart van de gasten al binnen. Daar 
was ik erg blij om. Mede door de inzet 
van de Herberg en vrijwilligers Lian 
Leunk, Tim Vrielink, Alexander Mo-
lendijk en Kees Jansen kunnen we 
terugkijken op een fantastisch feest’, 
aldus Renz.

Eerste editie Good O & N 
Party groot succes

Uitslagen Noord Show Zuid Laren 
HOENDERS:
Appenzeller Baardhoen: H. van Olst 
2xF, 1xZG. Wyandotte: H. Berenpas 
2xZG, B. Wassink 2xF, 1xZG
DWERGHOENDERS:
Wyandotte: H. Berenpas 1xF, 2xZG, 
T. Zevenhoeken 1xF, 1xG. Appenzel-

ler Spitskuif: H. van Olst 2xF, 3xZG
KONIJNEN:
Franse Hangoor: J. Agterkamp 1xZG
Witte Nieuw Zeelander: H. Bolwien-
der 2xF, 2xZG. Wener: H. Nijenhuis
4xZG. Rode Nieuw Zeelander: G.
Lenselink 3xF. Hollander: T. Zeven-
hoeken 1xZG, 1xG

P.K.V. Nieuws

Deze feestelijke dienst zal in het teken 
staan van de week van gebed voor de 
eenheid van de christenen die elk jaar 
om deze tijd wereldwijd gehouden 
wordt. Op deze zondag komen we als 
leden van de verschillende kerken in 
Vorden samen in een gemeenschap-
pelijke viering. In de Dorpskerk en de 
Gereformeerde Kerk zijn er op deze 
zondag geen diensten. Het thema van 
deze week van gebed is” ‘Winnen met 
gevouwen handen’. In deze dienst is 

de voorganger ds. F.W. Brandenburg 
en er is muzikale medewerking van 
‘Vokate’. Het orgel wordt bespeeld 
door dhr. Kees van Dusseldorp. Ook 
voor de kinderen is er genoeg te be-
leven want voor hen is er een apart 
programma samengesteld. Voor de 
allerkleinsten is er kinderoppas gere-
geld. De leden van de liturgische com-
missie van de Raad van Kerken die 
de dienst samen met dominee Bran-
denburg hebben voorbereid zullen 
ook hun medewerking verlenen. Na 
afloop kan er nog gezellig nagepraat 
worden onder het genot van koffie en 
thee en voor de kids is er limonade.
De Raad van Kerken nodigt een ieder 
van harte uit om dit mee te maken 
aanstaande zondagmorgen om 09.30 
uur in de Christus Koningkerk.

Raad van Kerken
Vorden - Aanstaande zondagmor-
gen 15 januari is er in de Christus 
Koningkerk in Vorden een oecu-
menische viering voor jong en 
oud vanwege de Raad van Kerken. 
De aanvangstijd is anders dan ge-
bruikelijk en is om 09.30 uur.

DASH gaf zijn mannen de opdracht het laat-
ste punt met een combinatie binnen
te slepen. Ronald te Mebel deed twee
dappere pogingen via een omloopbal,
maar uiteindelijk wist Johan Bakker 
met een ferme klap aan de buitenkant
het pleit in het voordeel van oud-He-
ren 1 te beslechten: 8-25. Coach Wiet-
ze ten Cate sprak zijn mannen streng
toe tijdens de pauze tussen de sets
en stuurde een gewijzigde opstelling
het veld in. Oudgediende Hans Leunk
diende zijn team op sleeptouw te ne-
men en op zijn minst een acceptabel
spelniveau te garanderen. Die opzet 
slaagde redelijk, maar een ontketende
oud-Heren 1 onder leiding van een
ouderwets dominante Richard Bijen-
hof (motto: praten èn punten scoren
is het mooiste wat er is) legde Heren
1 nogmaals over de knie: 19-25. Zou
het er echt van komen? Ging het vlag-
genschip van DASH de bietenbrug op
tegen een samengesteld zootje onge-
regeld uit verschillende plekken in
het land? De vierde set bleek cruciaal:
het publiek zag een knokkend Heren
1 tegen een langzaam wegzakkend
oud-Heren 1. Ondanks twee time-
outs, een verrassingsoptreden van 
Johan Bakker op de middenaanval,
imponerend verdedigend werk van
Sander Spaarwater en soms wel zeer
korte doortikballetjes van Richard
Bijenhof, konden de senioren het net
niet bolwerken en moesten de vierde
set met 27-25 aan Heren 1 laten. De 
vijfde set speelde Heren 1 in de sterkst
mogelijke opstelling en boekte een 
eenvoudige 15-10 zege, waardoor de
eindstand 3-2 voor het huidige Heren
1 werd. De zesde en laatste set werd
echter ruim gewonnen door de oud-
jes, die samen met Marc Droppers de
deuren van de kantine mochten slui-
ten. Al met al een mooie en gezellige
avond en hopelijk de start van een
nieuwe traditie om de tweede helft 
van het seizoen te beginnen met een
klassieker tussen Heren 1 en een se-
lectie van oud-spelers!



Zaterdag werd er door de teams een 
poulefase afgewerkt. Per poule stre-
den vier teams om een plek in de win-
naars ronde. Hiervoor kwalificeerde 
zich de beste twee teams. De overige 
deelnemers speelden zondagmorgen 
in de verliezers ronde. Het viel zater-
dag op dat niet alle deelnemers op de 
hoogte waren van de nieuwe terug-
speelregel in het zaalvoetbal, name-

lijk dat er maximaal één keer op de 
keeper mocht worden teruggespeeld. 
Dit leverde hachelijke momenten 
in het doelgebied op omdat bij een 
tweede terugspeelbal het spel werd 
hervat met een vrije trap. Ook vielen 
er in de poulefase teams af die zeer 
recentelijk nog meestreden om de fel 
begeerde Vordense titel. 
Hier bleek uit dat het met de kwali-

teit van het toernooi wel goed zit en 
dat de favoriet niet zomaar gewonnen 
heeft. Zo werden De Boonk en Sme-
derij Oldenhave aan elkaar gekop-
peld in de verliezers- ronde. Verder 
viel op dat Ratti 2 zich wel en Ratti 1 
zich niet voor de finaleronde plaatste. 
Ook voor De Kanslozen zat zo’n plek 
er niet in. Als enige team slaagde zij 
er niet in om ook maar één punt te 
halen. Behalve voetbal ook muziek 
door DJ Kevin die zaterdagmiddag ( 
de eerste toernooidag ) in het sport-
café zijn drive-inn show opbouwde 
en plaatjes begon te draaien. Zondag 
was het tijd voor de finaleronde’ s 
maar werd er eerst begonnen met de 
verliezers- ronde. 
Na de poulefase, was er eigenlijk 
maar één verrassing te noteren. De 
Kanslozen wonnen hun laatste wed-
strijd in de poule en schakelde hier-
mee Ratti 1 uit voor de finale. Smede-

rij Oldenhave en De Boonk waren in 
hun poule aan elkaar gewaagd, maar 
het doelsaldo was in het voordeel van 
Oldenhave, waardoor dit team in de 
finale stond. De Boonk had in de wed-
strijd om de 3e plaats geen kind aan 
Ratti 1 en won met 4-0. De titel in de 
verliezers- ronde ging naar Smederij 
Oldenhave. Zij bleven dankzij een 
1-0 overwinning Olvarid United net 
voor.
In de winnaars ronde werd in twee 
poule’ s gespeeld. In de ene poule 
was snel duidelijk dat Mullevulle en 
Streekmakelaars de kruisfinale zou-
den halen. De andere poule was tot 
en met de laatste wedstrijd spannend, 
omdat alle vier teams nog kans had-
den. Titelverdediger Broadworst Uni-
ted had de beste papieren, maar viel 
buiten de boot na een 4-2 nederlaag 
tegen Team Tim. Door deze nederlaag 
haalde het jonge team van Lubron de 

titelverdediger ook nog in en mochten
zij zich opmaken voor de kruisfinale.
Het bereiken van de kruisfinale had
Team Tim zoveel kracht gekost dat er
tegen Mullevulle verloren werd. Dion
Kruip voorkwam met een sublieme 
redding een strafschoppen- serie. In
de andere wedstrijd bepaalde Lubron
het tempo en plaatste zich terecht
voor de finale. 

Tijdens de prijsuitreiking bedankte
organisator Jeroen Tijssen alle men-
sen die hem geholpen hadden om het
toernooi mogelijk te maken. Een spe-
ciaal woord van dank was er voor de
vele sponsoren die Velocitas steunen.
Het Dreamteam won de fairplay cup.
Hierna werd er op de klanken van de
muziek van DJ Kevin nog een bier-
tje gedronken op een zeer geslaagd
weekend met dank aan de medewer-
kers van sportcafé ’t Jebbink.

Velocitastoernooi druk bezocht

Lubron Vordens zaalvoetbalkampioen

Vorden - Vorden. Het team Lubron is afgelopen zondagavond in sport-
hal ’t Jebbink, zaalvoetbalkampioen van Vorden geworden. In de fi-
nale maakten de spelers van het team Mullevulle en Lubron er een 
echte wedstrijd van. Prem lachman, scheidsrechter van eredivisie fut-
sal voelde de spanning goed aan en liet beide ploegen lekker spelen. 
Mullevulle kwam in de eerste helft op een 1-0 voorsprong. Na tien mi-
nuten spelen in de tweede helft kwamen de ploegen op gelijke hoogte, 
maar wederom bleek Lubron- doelman Dion Kruip een behoorlijke 
sta- in- de- weg. Vlak voor tijd scoorde Rick Schröer met een geniale 
actie de 2-1, waardoor Lubron zaalvoetbalkampioen van Vorden werd. 
Aan het kampioenschap streden 16 teams om de wisselbokaal, die be-
schikbaar was gesteld door zaalvoetbalvereniging Velocitas.

Links Hans van Dijk van Smederij Oldenhave, rechts Jeroen Tijssen. spelmoment

Door onze persoonlijke begeleiding 
leren we je als het ware ook een ander 
eetgedrag aan, zodat je weet hoe je na 
het dieet kunt voorkomen om weer 
kilo’s aan te komen. Er zijn Prodimed 
producten in zeer veel verschillende 
smaken en dat zorgt ervoor dat dit 
dieet niet gaat vervelen!’ 
‘Het is bij ons mogelijk om elke week 
op controle te komen onder bege-
leiding van een gespecialiseerde fy-
siotherapeut’, vervolgt de Vordense 
diëtiste. ‘We houden het gewicht in 
de gaten, bespreken hoe de week is 
verlopen en geven tips en adviezen 
om zo snel mogelijk op het streefge-
wicht te komen. Je kan rekenen op 
een verlies van 6 tot 10 kg per maand. 
Daarnaast wordt er veel aandacht be-
steed aan een gedragsverandering 
van het eetgedrag.’ Naast de persoon-

lijke begeleiding en de verkoop van 
het Prodimed product, is er ook een 
mogelijkheid tot endermotherapie. 
Deze therapie, gecombineerd met af-
vallen, zorgt ervoor dat gelokaliseerd 
vet op het lichaam aangepakt wordt, 
zodat door het afvallen het silhouet 
wordt hersteld en de overtollige huid 
weer haar oorspronkelijke elastici-
teit terugkrijgt. Daarnaast is het ook 
mogelijk om deel te nemen aan een 
beweegprogramma, essentieel bij af-
vallen is tenslotte bewegen!

Bent u na het lezen van dit artikel 
gemotiveerd om kilo’s af te vallen, 
aarzel dan niet contact met Praktijk 
Jansen van den Berg BV op te nemen 
via 0575-551507 of info@jansenvd-
berg.nl. Meer informatie kunt u ook 
vinden op www.jansenvdberg.nl

Praktijk Jansen van den Berg BV 
biedt proteïnedieet Prodimed aan
Snel, veilig en doeltreffend 
van uw overgewicht af!
Vorden - Bij Praktijk Jansen van den Berg BV is het al een aantal jaar 
mogelijk af te vallen met het Prodimed proteïnedieet. Afra Jansen van 
den Berg is voedingsdeskundige/diëtiste. Ze zegt daarover: ’Wij heb-
ben al een aantal jaar zeer goede ervaringen met dit dieet. Het grote 
voordeel is dat je geen hongergevoel krijgt. Daardoor is het dieet mak-
kelijk vol te houden.

Men gaat er maar “”gewoon”” van
uit dat iedere huurder een pc heeft.
En een auto. Leuk als je gemeente-
huis verhuist zodat je het nauwelijks
meer bereiken kunt, als je er heen
moet en eerst gewend was dat er in
elke kleine gemeente minstens een 
afdeling was. En dat NS je in de kou
laat staan door loketten op te hef-
fen en van persoonlijk contact geen
sprake meer is en dat je eindeloos in
wachtrijen moet staan...... 

En leuk dat je eerst een woning-
bouwver. afd. had in Vorden en dat
je nu maar moet zien hoe je in Eiber-
gen komt, als je geen auto hebt. Een
beeldverbinding.... het wordt hoe
langer hoe gekker en onpersoonlij-
ker. Ik heb een heel goed plan: Breng
alle Woningbouwcorporaties, stich-
tingen en verenigingen samen in 
één enorm gebouw in Utrecht, waar
dan ook tegelijk Postkantoor e.d. zit
en Spoorwegen, want alle loketten
worden langzamerhand opgeheven.
Digitaliseer alles en alles. 

Eindeloze wachttijden en kosten en
ergernissen door storingen daaraan
verbonden worden wel geslikt door
de slachtoffers, de betalers... Dat
wordt gezellig. Dank u wel voor de
“”klantenservice”” ....
M. van Dam Wichmond

Alles digitaal
Het kon niet uitblijven: Ook onze
Woningbouw laat zich meesleu-
ren in de vaart der volkeren en 
kiest voor onpersoonlijke digita-
lisering!!

Iedere ondernemer heeft er mee te maken en het 
is goed eens te horen van iemand die veel met 

sponsoring te maken heeft gehad wat het spon-
soren van evenementen, verenigingen e.d. op kan 
leveren voor zowel de sponsor als de gesponsorde. 
Kees Samuels  is 33 jaar werkzaam geweest als 
sportambtenaar van de gemeente Zutphen. Van-
uit de gemeente is hij projectleider geweest van 
de organisatie van het bezoek van de Koningin in 
1998. Ook bij de organisatie van de NK-veldloop 

voor 5000 ambtenaren in 2007 alsmede de start 
van de tweede etappe van de Vuelta in Zutphen 
in 2009 is hij zeer nauw betrokken geweest. In die 
hoedanigheid heeft hij veel te maken gehad met 
sponsoren. Graag deelt hij zijn kennis en ervaring 
met onze ondernemers. 
Van harte welkom allemaal op de 19de. Opgave bij 
Carmen Smeerdijk via c.smeerdijk@chello.nl

Kees Samuels in ondernemerscafe
Vorden - Donderdag 19 januari A.S. komen 
de Vordense ondernemers weer bij elkaar in 
het ondernemerscafé bij Brasserie Lettink. 
Deze avond zal de heer Kees Samuels uit Zut-
phen spreken over sponsoring.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL



Hendrik Mulder is blij dat hij in deze 
tijd zijn werkzaamheden als project-
ontwikkelaar bij een wooncorporatie 
kan uitoefenen en bijvoorbeeld niet 
bij een particulier projectontwikke-
laar. Deze laatste categorie ontwik-
kelaars maakt thans een moeilijke 
periode door. ‘ Het is natuurlijk alom 
bekend dat de gehele bouw in Neder-
land in zwaar weer is terecht geko-
men. Door de recessie staan nieuw-
bouw- en uitbreidingsplannen e.d. 
op een laag pitje. Voor een wooncor-
poratie als Pro Wonen blijft er altijd 
werk, al raakt de gehele marktsitu-
atie ook ons. Voor ons geldt meer : 

‘passen op de eigen toko’. Vervan-
ging, nieuwbouw, voor wel 50 jaar. 
Noem ons maar een corporatie met 
een lange adem’, zo formuleert Hen-
drik Mulder.
‘ Eén van de projecten waar we ons 
volop mee bezig houden is dus het 
Wehme-terrein. We zijn content 
over de huidige gang van zaken. Zo 
zijn de bewoners van De Delle 1 t/m 
21 en De Delle 59 t/m 75 al verhuisd. 
De helft naar de Smidsstraat. Veel 
van de andere bewoners hebben een 
nieuwe woning aan De Delle gevon-
den. Ook zijn er bewoners van Beek-
delle naar ‘Den Bouw’ in Warnsveld 

verhuisd’, aldus Mulder. Nu deze ver-
huizingen achter de rug zijn, begint 
de aannemer nog deze maand met 
een ‘plan van aanpak’. De woningen 
aan De Delle worden verbouwd tot 
een kleinschalige woonvorm voor 
mensen met dementie. Om deze ver-
bouwing mogelijk te maken, moet 
deze woonvleugel losgekoppeld wor-
den van het verzorgingshuis.

Dit betekent dat de huidige hoofd-
entree inclusief de receptie en het 
winkeltje als eerste gesloopt gaan 
worden. Hendrik Mulder: ‘ Dat zal 
waarschijnlijk in april of direct erna 
gebeuren. In de spuwmuren van het 
gebouw verblijven momenteel name-
lijk zo’n 120 vleermuizen en die zijn 
bezig met hun winterslaap. Pas als de 
dieren wakker worden, kunnen wij 
aan de slag’, zo zegt hij. De Stichting 
Welzijn die in het verzorgingshuis 
was ondergebracht is , zoals bekend, 

inmiddels naar het Dorpscentrum 
verhuisd. De woningen De Delle 23 
t/m 57 en 77 t/m 115 blijven bestaan. 
Hier is een gecertificeerde brand- 
meldcentrale noodzakelijk. Ook 
wordt onderzocht of hier de zorgalar-
mering nog moet worden aangepast.
Hendrik Mulder: ‘ Aannemer Golde-
wijk begint nog deze maand met de 
voorbereiding. Het ontwerp voor 9 
laagbouwwoningen aan de Pastorie-
weg is in een ver gevorderd stadium. 
‘Deze seniorenwoningen ( bungalo-
wachtige laag ) telt onder meer twee 
slaapkamers. Dus alles op de begane 
grond. ( Hetzelfde woningtype wordt 
ook aan de zijde van de Nieuwstad 
gebouwd ). Genoemde woningen zijn 
medio 2013 gerealiseerd’, zo zegt 
Hendrik Mulder. Om het bouwplan 
aan de Pastorieweg mogelijk te ma-
ken, moeten bomen gekapt worden. 
Mulder daarover: ‘ Wij hebben re-
cent met Bomenbelang Bronckhorst 

prettige gesprekken gevoerd. Veel 
dingen samen overlegt. Ook kregen
we van Bomenbelang adviezen, waar
we wat mee konden. Kortom Bomen-
belang heeft meegedacht in het be-
heer van het groen. Omdat we een
goede inrichting van het terrein erg
belangrijk vinden, hebben we samen
met het Stichting Staring Advies, de
gemeente, de landschapsarchitect 
van het stede- bouwkundig bureau
en de hovenier, een nieuw groenplan
gemaakt’, zo zegt Hendrik Mulder. 
Wanneer alles volgens planning ver-
loopt, extreme winters achterwege 
blijven , dan is het Wehme terrein 
nieuwe stijl eind 2015 klaar. 

‘Vorden heeft dan een prachtig park
met seniorenwoningen omarmd door
‘groen ‘. Hier kunnen ouderen alle
zorg krijgen die nodig is, van thuis-
zorg t/m verpleeghuiszorg’ , zo zegt
een enthousiaste Hendrik Mulder.

Voor ouderen: straks alle zorg voorhanden !

Het Wehme terrein in beweging

Vorden - Hendrik Mulder, projectontwikkelaar bij Pro Wonen, houdt 
zich momenteel volop bezig met het Wehme- terrein aan de Nieuwstad 
in Vorden. Pro Wonen en Sensire hebben samen de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid omarmd, om nieuwe en bestaande woningen 
(om) te bouwen, waar alle nodige zorg op maat geboden kan worden. 
Ook het verzorgingshuis wordt in de plannen betrokken. Het project 
is omgedoopt in ‘Het Wehme terrein in beweging‘.

zoals het er thans nog uitziet Hendrik Mulder reuze enthousiast

Vorden - Veel mensen schrijven elke maand een 
of meerdere brieven om te protesteren tegen on-
rechtvaardige situaties in veel landen in de we-
reld. Ook de jaarlijkse collecte in februari levert 
veel geld op waarmee het werk van Amnesty kan 
worden gesteund. Toch hebben de leden tot hun 
grote spijt moeten besluiten de werkgroep op te 
heffen. 

Een aantal van hen heeft zich jarenlang ingezet voor 
allerlei activiteiten van Amnesty in Vorden en aange-
geven nu te willen stoppen. Er zijn meerdere pogingen 
gedaan om nieuwe leden te winnen, maar dit is helaas 
niet gelukt. Daarom het besluit om per 1 januari 2012 
de Werkgroep Amnesty International Vorden op te hef-
fen. Maar de in de eerste alinea genoemde activiteiten, 
de maandelijkse schrijfactie en de jaarlijkse collecte in 
februari zullen gewoon doorgaan. Dit geldt ook voor de 
maandelijkse schrijfactie in de kerken.

Twee leden van de huidige werkgroep zullen dit uitvoe-
ren: Voor de maandelijkse schrijfactie: Lamien Nijhoff. 
De brieven zullen alleen per e-mail worden aangeleverd, 
de papieren versie vervalt. Ook de handtekeningenactie 
op de eerste zondag van de maand in de kerken blijft. 
Voor de jaarlijkse collecte: Ineke Fröling. De uitvoering 
van de collecte is mogelijk doordat gerekend wordt op 
het enthousiasme van de mensen die hier al aan mee-
werken. De leden van de werkgroep willen graag hun 
dank uitspreken aan alle mensen, instanties en zaken 
die hen al die jaren hebben gesteund. 

Mensen die Amnesty willen steunen naast de boven ge-
noemde activiteiten en nog geen lid zijn kunnen zich 
aanmelden via www.amnesty.nl. Leden ontvangen 
maandelijks het blad van Amnesty “Wordt Vervolgd“. 

Voor giften is het rekeningnummer 454000 t.n.v. Am-
nesty International Amsterdam. De leden van de werk-
groep Amnesty International Vorden: Ivonne Lichten-
berg i.lichtenberg@live.nl; Marloes de Klein marloes-
dek@kpnmail.nl ; Ineke Fröling h.froling@planet.nl 
en Lamien Nijhoff la.nijhoff@planet.nl

Opheffing Amnesty 
Werkgroep Vorden

Erin zorgde als eerste voor een 
enorme verrassing door in de 
leeftijdscategorie pupillen C, 
als D pupil (een jaar jonger) het 
goud voor zich op te eisen. In 
deze categorie reed Jurre Nijhoff 
bij de jongens pupillen C naar 
een mooie derde plaats, ondanks 
een val halverwege. Flinke strijd 

was er bij de B pupillen jongens, 
waar Lucas na ook al een mooie 
derde plaats bij de gewestelijke 
kampioenschappen langebaan, 
Gelders goud mee naar huis 
neemt. Met dit kampioenschap 
en zijn eerste positie op dit mo-
ment in het tussenklassement 
van de marathoncup is hij zeker 

van deelname aan het NK ma-
rathon in Heerenveen in febru-
ari. Mart Nijhoff kwam in een 
spannende eindsprint als derde 
Gelders schaatser over de finisch 
bij de A-pupillen en nam net als 
zijn broer brons mee naar huis. 
De kampioenschappen waren 
een genot voor de toeschouwers 

om naar te kijken en zetten de
breedte van de schaatssport nog
eens flink in het licht.  Vorden
heeft op dit moment vijf junio-
ren in de gewestelijke selectie’s
schaatsen, een schaatser in de
voorselectie hiervoor, naast bo-
vengenoemde pupillen nog vijf
schaatspupillen bij de schaats en
trainingsgroep Lochem. Samen
met deze resultaten mag gezegd
worden dat het met de opvolging
van Arjan Mombarg wel goed
komt.

Medailleoogst Vordense schaatspupillen

Vorden - Twee gouden en twee bronzen medaille’s waren de “oogst” tijdens de gewestelijke 
kampioenschappen marathonschaatsen in Dronten zaterdag jl. Twee Gelders kampioenen, 
met goud in deze gecombineerde kampioenschappen met Overijssel kwamen mee met broer 
en zus Lucas en Erin Albers.



De Oudejaars Crossloop trok maar 
liefst 456 deelnemers, een absoluut 
record. Ze kwamen van heinde en 
ver. Theo Lam, namens de organisatie 
trots: ‘Behalve Limburg en Zeeland 
waren alle provincies vertegenwoor-
digd. De meeste lopers uiteraard uit 
deze omgeving (Achterhoek/ Twente) 
De cross is zonder problemen verlo-
pen, de aanwezige EHBO behoefde 
gelukkig niet in actie te komen. Wat 
ik heb gehoord, één verzwikte enkel. 
Enthousiaste deelnemers die volop 
genoten van het fraaie weer en de 
bosrijke omgeving. Er waren vandaag 
ruim 30 vrijwilligers in touw om al-
les in goede banen te leiden’, aldus 
Theo Lam. De wegen rondom het 
sportcomplex van de voetbalvereni-
ging Vorden (start en finish) waren 
‘bezaaid’ met geparkeerde auto’ s van 
deelnemers en bezoekers.

De lopers konden kiezen uit drie af-
standen: 5, 10 of 15 kilometer. Per 
categorie werd er tien minuten na 
elkaar gestart. Onder de sporters 
natuurlijk de ‘fanatieke’ sportman/ 
sportvrouw, die gaan voor de winst. 
Echter de meeste lopers, gelokt door 
het fraaie weer, wilden maar al te 
graag wat ‘kerst- pondjes’ kwijt raken 
en gezien de bezwete gezichten na af-
loop, is dat voornemen meer dan ge-
lukt ! ‘Voor velen gold deze crossloop 
in Vorden als een conditietest. Ik loop 
elke zaterdagmorgen met een groep-
je trimmers zo’n vijf kilometer, dus 
vandaag ook’, aldus de 64 jarige Vor-
denaar Gerrit Terpstra. De 54 jarige 
Caty Rossel uit Lochem liep de tien ki-
lometer. ‘Gewoon een leuke afstand, 
heerlijk om te doen’, zo zegt ze. 
Caty liep o.m. samen met haar man 
Gerrit ( 57 ). ‘We zijn hier met een 
aantal leden van de ‘Borggroep’ uit 
Lochem. Ik loop soms ook wel een 
halve marathon. We doen in Vorden 
mee, omdat het hier zo gezellig is’, 
aldus Gerrit Rossel. Sonja Kinkelder 
(61) uit Aalten liep samen met haar 
broer Ben. ‘Ik train twee keer in de 

week, specifieke conditietraining en 
een hardloop- training. Ook rond de 
feestdagen blijven we in training. 
Zo zie ik deze cross in Vorden ook’, 
zo sprak Sonja. Ook van de partij en 
dat al een reeks van jaren, de 67 ja-
rige voormalige Vordense huisarts 
Gerben Sterringa. ‘Het was zwaar 
vandaag, maar toch hartstikke leuk 
om te doen. De cross , leek wel op de 
Blubber Run die in oktober in Linde 
werd gehouden’, zo sprak hij met een 
brede grijns.
Onderwijl Theo Lam vooraf, de deelne-
mers moed insprak, was de start leuk 
om te zien. Sommige lopers sprongen 
van schrik wel een halve meter om-
hoog, toen een reusachtige knal van 
de melkbus met carbid, de start aan-
kondigde. De eerste loper (startnum-
mer 30 ) die binnenkwam was Eddie 
Menkveld uit Vorden. Hij won in een 
tijd van 17 minuten en zes seconden 
de vijf kilometer. ‘Prachtig dat ik hier 
in mijn eigen woonplaats gewonnen 
heb. Onderweg heb ik, toen ik over 
een boomstam struikelde, nog een 
flinke smak gemaakt. Het parcours 
is mij niet onbekend, ik heb hier wel 
vaker gelopen. Twee jaar geleden nog 
de tien kilometer, wat was het toen 
koud, zeg. Vandaag veel modderpa-
den, maar wel een leuk parcours’, 
aldus Eddie.
Remie Rondeel uit Zelhem won in 
een tijd van 39 minuten en 11 secon-
den de tien kilometer. ‘Ik was heel 
lang in gezelschap van een groepje 
lopers. Vlak voor de finish ben ik ge-
demarreerd en bleef ik iedereen nog 
net voor’, zo glunderde Remie. Zijn 
vader en trouwe supporter Tonny: 
‘Trots dat Remie heeft gewonnen, 
ik ga altijd met hem mee, na afloop 
zorgen voor een warme jas en drin-
ken’, zo zegt pa. Ook een voldane 
William van der Veen, voorzitter van 
de voetbalclub Vorden. ‘ Een tijd als 
de jongeren zit er voor mij niet meer 
in. Ik ben op deze afstand ( 5 km ) 
best tevreden met 27.12’, aldus een 
lachende William. 

Bij de 15 kilometer had het er alle 
schijn van dat Ronnie Leeftink als 
winnaar was gefinisht. Door al die 
binnenkomende lopers, bij de finish 
een drukte van belang. Daartussen 
vrijwel onopgemerkt met startnum-
mer 471, Peter Bruinsma uit Nijver-
dal (55.38). ‘ Ik heb het wel gezien, 
Peter moet al minstens vier minuten 
binnen zijn. Hij is een geweldige at-
leet, een terechte winnaar’, zo sprak 
Ronnie Leeftink, die heel goed wist 
dat hij als tweede was geëindigd . ‘Ik 
ben overigens dik tevreden met ‘zil-
ver’, zo sprak hij. Accordeonist Henk 
Landkroon ‘gooide’ er nog een paar 

deuntjes uit. ‘Laat die anderen maar 
lopen, ik zit hier lekker dicht bij het 
vuur. Hardlopen en een stukje mu-
ziek erbij, dat vinden de mensen hier 
allemaal prachtig’, aldus Henk.
Na afloop dus blije gezichten bij de 
organisatie (Theo Lam, Gerard Oos-
terhuis, Wilbert Menkveld, Ton ten 
Have, Jan Paul Bosboom en Han Brug-
gert). Theo Lam tot slot: ‘De opbrengst 
van deze Oudejaars Crossloop gaat 
naar ‘Kanjers voor Kanjers’. (Deze 
Stichting steunt lokale projecten in 
de Achterhoek ten behoeve van het 
welzijn van het kind, bijvoorbeeld 
door middel van sport en spel). De 
kosten voor de deelnemers (resp. 5 of 
7 euro) gaat naar deze Stichting. Veel 
lopers gaven voor dit doel zelfs nog 
een paar euro extra en dat geeft een 

Record aantal deelnemers Oudejaars Crossloop

Eddie Menkveld wint (5 km) thuiswedstrijd

Vorden - ‘Twee reebruine ogen keken de jager aan, twee reebruine 
ogen die ik niet vergeten kan’, ‘Aan het strand stil en verlaten‘, zo ging 
het de gehele middag door. Spölleman Henk Landkroon uit Neede, 
ontlokte de ene na de andere ‘evergreen ‘ uit zijn accordeon, met na-
me uit ‘oma’ s tijd ! Terwijl het vuur in de houtkorven hoog oplaaide 
kwamen de lopers van de Oudejaarscross, één voor één over de finish, 
sommigen in felle strijd verwikkeld, nog even een sprintje trekken, 
om een zo goed mogelijke tijd op de klokken te krijgen. Want dat 
gold voor iedereen, na afloop wil je voor je zelf weten welke tijd je 
hebt gelopen!

Eddie Menkveld wint in eigen dorp

Het concert vormt de afsluiting van 
een samenspeeldag die voor o.a. saxo-

fonisten, fluitisten en klarinettisten 
georganiseerd is door ‘Spelen! Project-

bureau Muziek’. De 30 deelnemers la-
ten onder leiding van André Jansen 
tijdens het concert het resultaat van 
hun inspanningen horen. Het reper-
toire is gevarieerd. Aanvullend is er 
een optreden van het fluitensemble 

Syrinx van de Muzehof in Zutphen. 
Dit ensemble speelt klassiek repertoi-
re en staat onder leiding van Gerdien 
Romeijn. Het ensemble bestaat uit 10 
fluitisten en – voor deze gelegenheid 
– 3 violisten en 1 cellist. De toegang 

is gratis. Het Ludgerusgebouw vindt
u aan de Vierakkersestraatweg 37 in
Vierakker. 
Voor meer informatie over Spelen!
Projectbureau Muziek, zie 
www.projectbureaumuziek.nl.

Concert in het Ludgerusgebouw
Vierakker - Op zaterdag 14 januari bent u vanaf 17.00 u van harte 
welkom bij het Ludgerusgebouw in Vierakker voor een dubbelconcert 
door blazers.

goed gevoel. De prijzen voor de win-
naars hebben we van onze sponsors 
ontvangen. In de loop van januari 
weten we precies wat deze Oudejaars 
Crossloop heeft opgebracht’, aldus 
Theo Lam.

De uitslagen waren: Dames (5 km): 
1 Adèle Smits, Oldenzaal in 22.38; 2 
Ans Reusken, Klarenbeek 23.36; 3 Di-
anne Temmink, Eefde 23.40. Heren (5 
km): 1 Eddie Menkveld, Vorden 17.06; 
2 Edwin Wissenaar, Didam 17.26; 3 
Bennie van Schaik, Klarenbeek 18.30. 

Dames (10 km): 1 Judy van den 
Berg, Doesburg 44.34; 2 Marian van
Hilst, Steenderen 45.02; 3 Anke Arts,
Warnsveld 48.09. Heren (10 km): 1
Remie Rondeel, Zelhem 39.11; 2 Paul
Swart, Velp 39.20; 3 Jorrit Garrits,
Hengelo 39.27. Dames (15 km) : 1 Sas-
kia Schutte, Veessen 1 uur 4 minuten
en 51 seconden; 2 Mariette ten Bra-
kel, Hengelo 1.05.58; 3 Nienke Dijk, 
Almen 1.12.39. Heren (15 km): 1 Peter
Bruinsma, Nijverdal 55.38; 2 Ronny
Leeftink, Markelo 59.34, 3 Ewout Hil-
verink, Vorden 59.38.

Ook dit jaar hebben de EA (Evan-
gelische Alliantie) en de Raad van 
kerken een gezamenlijk thema: 
Winnen met gevouwen handen. In 

Vorden worden er ook drie interker-
kelijke bijeenkomsten gehouden. 
‘s Avonds van 19.00 tot 20.00 uur. 

De volgende data zijn gepland:
-  Maandag 16 jan: Parochiezaal 

Christus Koningkerk.
-  Woensdag 18 jan: Consistorie 

Dorpskerk.
-  Vrijdag 20 jan: Achterhuus, ach-

ter de Gereformeerde kerk.

Winnen met gevouwen 
handen....
Vorden - Tijdens de Week van 
Gebed komen wereldwijd chris-
tenen bij elkaar om samen te 
bidden voor onze wereld waar 
zoveel gebeurd wat ons zorgen 
baart.



Dit jaar werden de bezoekers alvast 
opgewarmd door Dj Kevin. Hij zorgde 
ervoor dat de bezoekers uit hun dak 
gingen bij lekkere swingende muziek. 
Na Dj Kevin kwam Dj Geert Bergers 
achter de draaitafel staan, hij zorgde 
ervoor dat het dak eraf knalde en de 
hele zaal aan het dansen was en mee-
zongen met de opzwepende muziek! 
De prachtige sporthal, de goede mu-
ziek, de gezellige mensen en de ge-
weldige sfeer waren dè ingrediënten 
voor een geslaagd Oud & Nieuwfeest! 
Zonder de inzet van de vele vrijwil-
ligers van de Stevo was het nooit zo’n 
succes geworden, ‘waarvoor onze 
grote dank’! De organisatie gaat zich 
nu weer bezig houden met alweer 
het 10e Midzomerfeest! Omdat dit 
een lustrum is zal het Midzomerfeest 
2 dagen zijn! Het feest zal gehouden 
worden op zaterdagavond 23 juni & 
zondagmiddag 24 juni! Foto’s van het 
Oud & Nieuwfeest zijn te vinden op 
de site van Rob Schmitz:
www.robschmitzfotografie.nl

Oud & Nieuwfeest was weer een groot succes!
Vorden -Op 1 januari 2012 was 
het weer tijd voor het 9e Oud & 
Nieuwfeest, hèt Oud & Nieuwfeest 
van Vorden waarbij sporthal ’t 
Jebbink door de vele vrijwilligers 
van de Stevo wordt omgetoverd 
naar één grote feestzaal! Met een 
grote kroonluchter aan het pla-
fond en een grote spiegelbol in 
het midden, de champagnebar, 
ballonnen die op een gegeven 
moment naar beneden vielen 
en maar liefst 2 dj’s maakten de 
nacht tot een groot succes!

De Vogelkwekers uit Vorden wisten 
de lijn met goede resultaten van dit 
seizoen door te trekken naar het na-
tionaal kampioenschap. Acht keer 
kreeg een vogel de hoogste prijs in 
de gespeelde categorie en de leden 
namen samen dertien prijzen mee 
naar huis. 
Ben Horsting haalde de meeste prij-
zen binnen: twee keer goud en een 
keer brons. Een bijzonder goed re-
sultaat als in het achterhoofd wordt 
gehouden dat Horsting een deel van 
zijn vogels thuis liet. Tijdens de keu-
ring was hij hoofdkeurmeester van 

de categorie Europese cultuurvogels. 
Hij wilde niet de schijn tegen krijgen 
op het moment dat zijn eigen barm-
sijsen in de prijzen zouden vallen. 
De vogels die nu thuis achterbleven 
gaan overiegsn wel naar de wereld-
kampioenschappen eind deze maand 
in Portugal. Daar verdedigt Horsting 
zijn wereldtitel.

De uitslag van Vordense kwekers in 
Zutphen: Evert Korenblik: 2e prijs 
stel kleurkanaries geel mozaïek type 
1 met 185 punten. Geert Jansen: 1e 
prijs stam kleurkanarie zwartrood 

intensief met 371 punten. Ben Hors-
ting: 1e prijs stel kleurkanarie bruin 
opaal geel mozaïek type 1 met 185 
punten, 1e en 3e prijs agaat topaas 
geel mozaïek type 1 met respectieve-
lijk 92 en 90 punten. Wim Berend-
sen: 1e en 3e prijs stel Gloster consort 
schimmel met respectievelijk 189 en 
185 punten. Jan Berendsen: 1e prijs 
enkel Rijstvogel opaal wilkleur met 
91 punten. Evert van der Wal: 3e prijs 
enkel Driekleurglansspreeuw met 91 
punten en 1e prijs enkel Zanglijster 
met 93 punten. Kees Bink: 1e prijs 
stel Agapornis roseicollis opaline 
groen met 183 punten. Herman El-
lenkamp: 3e prijs enkel Valkparkiet 
witmasker grijs met 89 punten. Wil-
lem Peters 1e prijs enkel Halsband-
parkiet pallid met 93 punten.

De Vogelvriend scoort tijdens NK
Zutphen - Afgelopen weekend behaalden negen leden van vogelvereni-
ging De Vogelvriend een medaille op het Nederlands Kampioenschap 
in Zutphen. Een bijzonder hoge score in de geschiedenis van de Vor-
dense vogelvereniging.
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Voortman studeerde Economie aan 
de Universiteit van Wageningen. In 
die plaats werd hij na zijn politieke 
carrière hoofddocent landbouw-
oriëntatie aan de Landbouwhoge-
school. Later begon hij een zelfstan-
dig bureau.

In 2010 kreeg hij nog de persprijs van
de Wageningse universiteit voor het
door hem opgerichte en onafhanke-
lijke tijdschrift Platteland in perspec-
tief (SPIL).

Oud-Tweede Kamerlid 
Arend Voortman (PvdA) in 
Ruurlo overleden
Ruurlo - Op 81-jarige leeftijd is maandag 2 januari oud-Tweede Kamer-
lid Arend Voortman in Ruurlo overleden. Dat melden diverse media.
De geboren Achterhoeker (Gelselaar) zat tien jaar (1971-1981) in de 
Kamer voor de Partij van de Arbeid en was woordvoerder landbouw
en wetenschapsbeleid. Hij stond bekend als vertegenwoordiger van de
linkervleugel. Zo was hij bijvoorbeeld tegenstander van kernenergie.

Naast teams afkomstig uit Nijme-
gen en Enschede, uit Waddinxveen 
en Helmond, uit Endhoven en Apel-
doorn, uit Schiedam en Rosmalen 
en ga zo maar door, zullen er ook 
diverse teams uit deze regio aan de 
Tour deelnemen. Onder hen bijvoor-
beeld de duo’s Henk Woordes en Erik 
Meerdink uit Winterswijk, Raymond 
Holtkamp en Peter Stoverink uit Ei-
bergen en Maurice Startman en Emi-
le Weeber uit Lichtenvoorde.
Extra veel belangstelling en aandacht 
van de vele aanwezigen met voorop 
de vertegenwoordigende media zal 
er vanzelfsprekend zijn voor zanger, 

rapper en presentator Lange Frans, 
die samen met Marrill Braaf de rit tot 
een goed einde hoopt te brengen. 
Vele belangstellenden en fans zullen 
ook van de partij zijn om de van di-
verse tv-series bekende en bijzonder 
knappe actrice Gaby Blaaser, met aan 
haar zijde vriend Dennis van Mauw, 
van start te zien gaan. 
En natuurlijk zijn de ogen gericht 
op SBS6-presentator, voor de tweede 
keer van de partij, die samen met 
Marcel Schlaman als laatste team van 
start gaat.

Alle deelnemers zullen zondag in de 

Roemaat-hallen worden toegespro-
ken en worden uitgezwaaid door de 
bekende Nederlander Bartho Braat, 
die de meeste populariteit in dit land 
geniet vanwege zijn rol als Jef Alberts 
in de soapserie ‘Goede tijden, slechte 
tijden’.

Deze bekende, inmiddels 61 jaar oude 
Nederlandse acteur, werd in augustus 
1950 in Leiden geboren. In december 
2010 werd aan Bartho Braat nog de 
Oeuvreprijs toegekend. Deze prijs 
werd hem uitgereikt tijdens de PC 
Hooftstraat Awards in Amsterdam. 
Hij ontving deze felbegeerde onder-
scheiding voor zijn vele verdiensten 
in het theater en zijn creatieve acteer-
prestaties op de televisie.

Na de start a.s. zondag kijkt iedereen 
in Lichtenvoorde en verre omgeving 
uit naar de finish van de Arctic Chal-
lenge, die op zondag 22 januari a.s. op 
de Markt in Lichtenvoorde zal plaats-
vinden en gepaard zal gaan met veel 
feestelijk vertoon en vermaak.

Nieuws van The Arctic Challenge 2012

Acteur Bartho Braat zondag 
 aanwezig bij de start

Lichtenvoorde - In en rond de bedrijfshallen van Aloys Roemaat Trans-
port BV in Lichtenvoorde zal het zondag a.s. ongetwijfeld weer een 
drukte van belang zijn. De reden hiervoor laat zich gemakkelijk ra-
den: de start van de negende editie van The Arctic Challenge Tour. De 
start is ieder jaar een spectaculair gebeuren en dat niet alleen voor de 
deelnemende teams, maar zeker ook voor het talrijke publiek. Onder 
dat publiek uiteraard veel familieleden, vrienden en collega’s van de 
deelnemers, die hun helden richting de start begeleiden en zullen uit-
zwaaien voor de monsterrit. De hallen zijn vanaf 12.00 uur voor het 
publiek geopend en de start is om 14.00 uur.

Een beeld van de start van de Arctic Challenge in januari 2011.

Vorden - Waar in Boedapest The Re-
turn of the King, Sven Kramer werd 
gevierd, zo was er ook op IJsbaan 
Twente in Enschede op zaterdag 7 ja-
nuari, sprake van grote feestvreugde.
De reden hiervan waren de prestaties 
van de aanstormende talenten Bart 
Kuitert en Thijs Govers. Beide rijders, 
hun coach en de meegereisde suppor-
ters, konden hun geluk niet op toen 
bleek dat de Vordenaren zich recht-
streeks geplaatst hadden voor het Ne-
derlands Kampioenschap Allround 
Jongens Junioren C in Alkmaar op 4 
februari. 

De regiowedstrijd van de KNSB 
Noordoost, met deelname van de 34 
snelste rijders uit de gewesten Fries-
land, Groningen, Drenthe, Overijssel 
en Gelderland, stond bol van de span-
ning. De eerste 7 van het eindklas-
sement over de 500 en 1500 meter 
waren zeker van een startplek in Alk-
maar. Thijs en Bart, net terug van een 
week trainingskamp in Erfurt, waar 
ze in de Gunda Niemann Stirneman 
Eishalle, al furore maakten tijdens 
de “ Silvesterrennen” , was er alles 
aan gelegen om goed te presteren om 
zodoende, een eventuele extra lande-
lijke selectiewedstrijd ( skateoff ), te 
ontlopen.

Thijs Govers reed op de 500 meter te-
gen Jesse Visser, de winnaar op deze 

afstand, zo bleek later. Govers werd
keurig tweede in 40.18. Bart Kuitert 
nam het op tegen Chris Huizinga en
eindigde op de 6e plek met 41.60.
Goede uitgangsposities voor de 1500
meter dus!
Op de mijl kwam Bart uit tegen Jesse
Visser, de winnaar van de 500 meter.
Na 700 meter had Kuitert een achter-
stand opgelopen van meer dan 3 se-
conden. Door een goede tactiek, wei-
nig verval en wilskracht maakte hij
het verschil op Jesse goed en sprintte
hij op het laatste rechte stuk zijn op-
ponent nog voorbij: 2.08.09. 

Thijs Govers vertrok in zijn rit tegen
Jesper Koen snel met een opening op
de 300 meter van 26.9. Na de 700 me-
ter moest hij zijn tegenstander laten
gaan. Thijs finishte met 2.06.37 op de
vierde plek op de 1500 meter en was
toen al zeker van plaatsing voor het
NK met een derde plek in de eind-
uitslag. Bart Kuitert moest nog even
wachten, maar dat werd ook beloond
met een ticket voor Alkmaar. Hij kwa-
lificeerde zich als zevende rijder. Het
seizoen is voor beiden nu al succes-
vol en er kan nog meer komen. Thijs
en Bart staan zo hoog op de ranglijst
van Nederland op de supersprint, een
wedstrijd over 2 maal de 100 meter
en 300 meter, dat deelname aan het
NK- Supersprint, op 18 Februari in
Tilburg ook zeker lijkt!

Allroud schaatsen in Alkmaar

Bart Kuitert en Thijs 
Govers naar NK

We worden overspoeld met advie-
zen om gewicht te verliezen. Of het 
nu gaat over een personal trainer, de 
volgende wonderpil of een extreem 
dieet; advertenties voor gewichtsver-
lies zijn overal – en diegenen die ge-
probeerd hebben gewicht te verliezen 
weten dat snelle oplossingen zelden 
tot een blijvend resultaat leiden. Uit 
onderzoek is gebleken dat ondersteu-
ning en begeleiding bij het afslanken 
belangrijk is en meer succes biedt. 
Daarom hebben de Distributeurs van 
Herbalife in het kader van ‘New Year, 
New You’, een nieuwe, leuke manier 
van gewichtsbeheersing gevonden; de 
New Years Challenge! Deze Challenge 
is een leuke en leerzame manier om 
met een groep van uw overgewicht 

af te komen en ervoor te zorgen dat
u niet meer terugvalt. U krijgt in 12
korte workshops veel informatie over
onderwerpen als de werking van ei-
witten, koolhydraten en vezels, het 
belang van gevarieerde en uitgebalan-
ceerde voeding, tips voor wanneer u
uit eten gaat, het belang van water en
lichaamsbeweging. Daarnaast krijgen
alle deelnemers professionele begelei-
ding en ondersteuning. Voor iedere 
deelnemer wordt een apart voedings-
en bewegingsprogramma op maat ge-
maakt. Het enige wat u te verliezen
heeft is gewicht. Tijdens de 12 weekse
challenge gaat u de strijd met elkaar
aan tegen de kilo’s. Na de workshops
worden de deelnemers in alle privacy
gewogen en gemeten, zodat aan het
einde van de twaalf weken bekend is
wie de drie New Years-winnaars zijn
en de prijzenpot mogen verdelen. 

Vanaf 17 januari begint de Weight
Loss Challenge in Hengelo Gld. Deel-
nemers kunnen zich aanmelden bij 
Jerna Bruggink, tel. 0575 – 46 32 05,
of via e-mail JBVitalCare@hotmail.
com.

Gezonder leven 
Voornemen nummer 1!
Hengelo- Afslanken en gezonder 
eten staat dit jaar op nummer 
1 van goede voornemens voor 
2012*. In de meeste gevallen stopt 
men echter met de goede voorne-
mens en lukt het niet om de ki-
lo’s kwijt te raken. Ondertussen 
neemt het landelijk gemiddelde 
van mensen met overgewicht ern-
stige vormen aan.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus 7 en 8 
januari:Quintus A1 - Tyfoon A1: 26-6; 
Quintus B1 - Duiven B2: 5-22; 
Apollo ‘70 C2 - Quintus C2: 4-10.

H A N D B A L REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Tijdens een optreden van de stampo-
trockformatie ‘Kas Bendjen’ ontstaat 
de basis van de ‘Soppers’. Al jaren 
trouwe Crewleden van het BabyBig-
genMealBal én fan van de gezellig-
heid die dit bandje losmaakt, zongen 
de jongens de teksten mee, waardoor 
spreekstalmeester Hans de jongens 
uitnodigt om vanaf het podium mee 
te bleren. Na ‘Doe moar Tap Los 
dan!’, het eerste nummer, volledig 
driestemmig, was het ontstaan een 
feit en de zaal ging los! Een maand la-
ter volgde een gastopreden in ’t Hart 
van Eefde op het Klompenbal met ’t 
Mot Broezen alwaar iets langer op ge-
oefend was.
De Vordense Soppers spelen elk feest-
je plat met hun show vol achterhoeks 
spektakel! Met 3 man sterk op ’t 
spreekijzer, aangevuld met vijf rasar-
tiesten is ’t bandje in 2010 opgericht, 
na een uit de hand gelopen grap op ’t 
Vordens Songfestival. Covers van Nor-
maal, Jovink en de Voederbietels, Boh 
Foi Toch, The Spitfires, het Hanska 
Duo en Mooi Wark vullen de avond 
naast een portie eigen materiaal dat 

steeds verder uitgebreid wordt. Ze 
vergeten ook zeker de show niet, 
want in hun felroze pakken worden 
alle elementen aangegrepen. Cross-
motoren, vuurspugers of boorha-
mers, alles voor een feestend publiek! 
Een klein maar fijn bruin cafeetje of 
een volgepakte feesttent. “Goeie’n zin 
met nemmen & Sopping all over the 
World” is het motto.
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.

Vordense Soppers bij LIVE@IDEAAL.ORG
Zelhem - Woensdagavond 18 janu-
ari spelen de Vordense ‘Soppers’ 
tussen 20.00 en 22.00 uurlive in 
het programmalive@ideaal.org, 
dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ 
in Zelhem wordt uitgezonden.



van de Poll metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

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

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Ma. t/m za. van 09.00 tot 16.00 uur

 Schildersbedrijf

 PETERS
 Ruurloseweg 35

 7251 LA  Vorden

 Tel. 0575-553999

6%*
BTW * Voor woningen ouder dan 2 jaar.

Wilt u iets nieuws proberen in 2012? U kunt bij Edelsmederij 
Witteman zelf zilveren sieraden leren maken tijdens 

wekelijkse  lessen, een workshop, een vriendinnenuitje, zelfs 
een kinder partijtje behoort tot de mogelijkheden. Voor info: 

 edelsmederijwitteman@live.nl of 0314-640945/06-29547108. 

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

HALVE PRIJZEN
50% KORTING
TOTALE WINTERCOLLECTIE

DAMES- EN HERENMODE

Praktijk voor:

Jansen van den Berg BV

Bent u gemotiveerd om af te vallen?
Verkooppunt Prodimed

nu op de Zutphenseweg 23C

Nieuwe openingstijden:

GILDEKORN

NU VOOR 2.35
 P.S.

KLEINE 
CAKE

NU  4.25

VOLLER-
KOREN 

BROODJES
0.40 PER STUK

6  VOOR  2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

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

AARDBEIEN-
BAVAROISE-

VLAAI
 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept
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wordt vervolgd...

Winnaar december: 
Dhr. en mevr. Rietman

uit Hengelo G.

Ook meedoen? 
www.winnenmetweevers.nl

Ons tafeltje bij 
Hotel ‘t Hof 
van Gelre...

... is al 
gedekt!

FAMILIERECHT 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



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. 2, 10 januari 2012

Het huidige park bij zorgcentrum De 
Bleijke in Hengelo is niet duurzaam 
ingericht. Het gaat echter wel om een 
waardevol stuk landschap. Door het 
park opnieuw in te richten, moet het 
geschikt worden voor meerdere 
groepen. En daar willen we ons sa-
men met inwoners (jong en oud(er)) 
nu voor in gaan zetten! Door van De 
Bleijke een echt ‘gebruiks’park te 
maken dat voor veel groepen uit de 
samenleving aantrekkelijk is, willen 
we de contacten tussen jongeren en 
ouderen stimuleren.

Cool nature
-

die ontvangen voor het aanleggen 

Nature plek is vooral bedoeld voor 
kinderen om te spelen en voor scho-

-

bomen kunt klimmen of gewoon kunt 
rondhangen of voetballen op een 

-
sprekend gaan we hiervoor met kin-

-
komsten met de kinderen van de 

-

-

-

huidige park met de kinderen die ver-
volgens maquettes met hun wensen 

Naast de kinderen vragen we een 
klankbordgroep van gebruikers van 
het park naar suggesties om het park 
naar hun smaak in te richten. Hierin 

-

-

-
eenkomst voor 
alle inwoners. 
Zie voor meer 
informatie nu 
alvast www.
coolnature.nl 
of scan de QR-

-

helemaal opnieuw en volgens de 
-

kers in te kunnen richten. 

Het traject om tot een vernieuwd park 
De Bleijke te komen is een samenwer-
king tussen de gemeente en dorpsbe-
langenvereniging Hengelo.

Park De Bleijke in Hengelo: Van kijken naar doen in ‘t groen
Samen met jong en oud aan de slag voor compleet vernieuwd park!

Burgemeester Henk Aalderink is 
-

de en veiligheid, handhaving, dienst-
verlening, communicatie en automa-

stellen aan de burgemeester over 
iets wat speelt in de gemeente en 

met u communiceert, de veiligheid in 

de balie in het gemeentehuis of via 

-

-
ri kan het echter ook op een moder-

nere manier: via het twitterspreek-
uur! Iedere dinsdag (tussen de mid-
dag) gaan, om de beurt, de burge-
meester en de wethouders een twit-
terspreekuur houden om vragen te 
beantwoorden die over hun vakge-

bronckhorst), www.bronckhorst.nl 
-

ons te volgen via twitter! Het eerste 
spreekuur met de burgemeester is 

vraag stellen door de hashtag 

gaan dan graag met u in twitterge-
sprek!

Twitter met ons tijdens het
twitterspreekuur iedere dinsdag 

tussen 12.30 en 13.00 uur via 
#vraagbronckhorst!

Twitterspreekuur met b en w
Stel b en w vragen via twitter iedere 

dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur!

de politie meldt als u iets gevonden 

-

gevonden, bent u een mobiele tele-
foon, portemonnee of kostbaar sie-

via www.bronckhorst.nl →
loket. Hier vindt u een handig formu-

week 24 uur per dag beschikbaar. 
-

ding ook doen door ons te bellen (tel. 
(0575) 75 02 50) of langs te komen. 
Na uw melding hoort u van ons wat 

we voor u kunnen betekenen en hoe 
en waar u gevonden voorwerpen 

gestolen voorwerp betreft, neem 
dan contact op met de politie.

Gevonden en verloren voorwerpen?
Sinds 1 januari kunt u hiervoor bij de

gemeente terecht

-

Kerstbomen- en vuurwerkafval-
inzameling goed verlopen

Locatie kerstbomen kerstbomen vuurwerk vuurwerk
 aantal 2012 aantal 2011 aantal 2012 aantal 2011

Halle 62 68 27 25

Baak 16 29 25 27
Hoog-Keppel 29 68 16 10

Hengelo  67 94 75 98
TOTAAL 1749 2036 821 632



Toon: “In een eerdere editie van Toon 
en Daan hebben we het al eens 
gehad over waar u rekening mee 
moet houden als u een evenement/
activiteit organiseert in onze 
gemeente. Zie voor meer informatie 
www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Toon en Daan over dienstverlening. 
Regelmatig krijgen we van inwoners, 
zoals nu van Robin, Jasper en Floris, 
die iets organiseren ook de vraag 
hoe ze hier vervolgens reclame voor 
kunnen maken in de open lucht. 
Het is natuurlijk logisch dat ze veel 
publiek willen trekken. In Bronck-
horst hebben we daarover een 
aantal zaken afgesproken.” 

Daan: “Bij reclame voor een evene-
ment gaat het om een tijdelijke 
reclame-uiting om de activiteit, 

bijvoorbeeld een feest, aan te 
kondigen. We bieden hiervoor enkele 
mogelijkheden. Zo kunt u met een 
poster op grote driehoeks- of sand-
wichborden die om lichtmasten (lan-
taarnpalen) staan reclame maken. 
We hebben hiervoor verschillende 
lichtmasten in Bronckhorst aan-
gewezen (33 in totaal, ze staan in 
19 kernen). Deze zijn voorzien van 
een sticker met het gemeentelogo. 
Voor deze reclamemogelijkheid 
moet u minimaal twaalf weken 
voor het evenement plaatsvindt 
een zogenaamde APV-vergunning 
bij ons aanvragen (kosten 14,20 
euro per kern). Als de vergunning 
is verleend, draagt u er zelf zorg 
voor dat de borden op tijd geplaatst 
worden en binnen twee weken 
weer verwijderd.”

Toon: “Daarnaast is er voor hen de 
mogelijkheid om op de speciale eve-
nementenportalen aan het begin van 
verschillende kernen reclame te 
maken. Hier kunt u op een bord van 
vaste afmetingen uw evenement 
aankondigen, bijvoorbeeld een feest, 
kermis, brocantemarkt, braderie etc. 
Het is voor individuele bedrijven niet 
toegestaan hierop activiteiten voor 
commerciële doelen aan te kondi-
gen. Per kern zijn beheerders aan-
gewezen voor de portalen. Naast de 
algemene regels van de gemeente, 
hebben de beheerders zelf aanvul-
lende regels waaraan het plaatsen 
van de borden moet voldoen. Op onze 
website vindt u de gegevens van de 
beheerders van de verschillende 
kernen.”

Daan: “We bieden deze mogelijkheden 
voor tijdelijke reclame-uitingen 
overigens alleen voor evenementen 
die plaatsvinden in onze gemeente, 
fondsenwervende organisaties en 
instellingen met een maatschappelijk 
belang voor onze inwoners.”

Toon: “Mensen vragen ons weleens 
waarom mag ik niet gewoon een 
bord in een weiland zetten of in 
een tuin in het centrum? We hebben 
een paar jaar geleden om meerdere     
redenen besloten dat dit niet meer 

Vanuit het gemeentehuis...
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning   
vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Toon en Daan

de bedoeling is. We hebben een prach-
tig buitengebied en al die borden 
daar vervuilen dat. Daarnaast leiden 
die borden het verkeer ontzettend 
af wat gevaarlijke situaties op kan 
leveren. Ook de dorpskernen willen 
we zo min mogelijk aantasten met 
reclame-uitingen en hier geldt het 
veiligheidsaspect natuurlijk ook.” 

Daan: “Naast de tijdelijke reclame-
uitingen, is er de permanente reclame 
bijvoorbeeld op een winkel of bedrijfs-
pand. Hiervoor is sinds 1 januari jl. 

geen vergunning meer nodig. 
Als u een permanent reclamebord 
wilt plaatsen, moet u voldoen aan 
zogenaamde algemene regels, die 
u op onze website vindt. Hiermee 
waarborgen we de kwaliteit van het 
straatbeeld en de veiligheid. U kunt 
nu bijvoorbeeld zonder vergunning 
een reclamebord plaatsen als de 
opschriften of aankondigingen kleiner 
zijn dan 0,50 m2, de langste zijde 
korter is dan 1 meter en de reclame 
betrekking heeft op het bedrijf dat 
in het pand is gevestigd.

Meer informatie over het maken van reclame in onze gemeente, vindt u op 
www.bronckhorst.nl. U kunt ons ook bellen via tel. (0575) 75 02 50.  

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Robin, Jasper en Floris organiseren een tentfeest met een band. Ze 
hebben met de gemeente doorgesproken waar ze allemaal rekening 
mee moeten houden en hebben de vergunning voor het feest inmiddels 
in orde. Binnenkort is het tijd om het feest bekend te maken, want 
natuurlijk willen ze ook met de verkoop van kaartjes de kosten eruit 
krijgen. Ze doen veel aan mond-op-mond-reclame, ze gaan posters 
ophangen in sporthallen, dorpscentra en bibliotheken en hebben over 
een paar weken interviews met enkele lokale kranten. Maar ze willen 
ook in de openbare ruimte hun feest promoten. Welke mogelijkheden 
zijn hiervoor in onze gemeente?

Deze week:  Aflevering 14 

Reclame maken  

In 2009 en 2010 had de gemeente 
nog te kampen met een flink tekort op 
de bijstandsuitgaven: onze uitgaven 
waren ongeveer 50% hoger dan het 
toegekende Rijksbudget. Dit werd on-
der meer veroorzaakt doordat een 
groter aantal mensen zonder werk 
zich meldde voor een uitkering (in-
stroom) dan verwacht en er onvol-
doende mogelijkheden waren om bij-
standscliënten weer uit te laten stro-
men naar een betaalde baan.
 
In 2011 is het tekort al met 37% om-
laag gebracht tot een bedrag van ca. 
€ 500.000,-. De verwachting is dat het 
tekort in 2012, ondanks de huidige 

economische situatie in ons land, ver-
minderd is tot € 300.000,- (11% van 
het Rijksbudget). In 2013 moet het te-
kort in principe zijn weggewerkt (1%). 
Of dit gaat lukken, is echter afhanke-
lijk van de Rijksuitkering die gemeen-
ten ontvangen en de nieuwe Wet wer-
ken naar vermogen die op 1 januari 
2013 van kracht is. Wethouder Paul 
Seesing: “We zijn erin geslaagd het 
tekort terug te brengen door de uit-
stroom te vergroten, de instroom te 
verlagen en onrechtmatig gebruik te 
voorkomen en aan te pakken. De ge-
meente doet dit door een nog betere 
begeleiding van cliënten naar werk, 
extra aandacht voor de groep boven 

de 45 jaar en het nog gestructureer-
der benaderen van werkgevers. On-
rechtmatig gebruik gaan we beter te-
gen door het inzetten van toezicht-
houders, meer huisbezoeken af te 
leggen, vragen van tegenprestaties 
(zoals maatschappelijke activiteiten) 
en hoogwaardige handhaving en 
fraudeonderzoek.” Deze acties zijn 
opgenomen in een verbeterplan. B en 
w gingen hiermee vorige week ak-
koord en leggen het plan voor aan de 
raad, die het in januari behandelt.

Gemeente flink op weg tekort op bijstands-

uitgaven terug te brengen De gemeente heeft in nauwe samen-
werking met ProWonen en Wansink 
exploitatie bv in september 2011 en-
kele projectontwikkelaars gevraagd 
om een plan te ontwikkelen voor de 
herontwikkeling van de locatie oude 
gemeentehuis en directe omgeving in 
Hengelo. Helaas hebben we moeten 
constateren dat geen van de drie ge-
dane aanbiedingen voldoen aan het 
vooraf gestelde minimumbod en de 
eisen, en we hebben besloten de 
marktselectie formeel te beëindigen. 
De ontwikkelingen in de vastgoed-
markt van de laatste zes maanden 
zijn hiermee ook bij dit project voel-
baar geworden. Partijen zijn terug-
houdend in het nemen van risico’s. De 
gemeente hecht grote waarde aan de 

ontwikkeling van dit stukje Hengelo 
en gaat daarom in overleg met de di-
rect betrokken partijen om de uit-
gangspunten voor de marktselectie 
te heroverwegen. De voortgang van 
het project loopt hierdoor wel enkele 
maanden vertraging op.

Herbezinning uitgangspunten markt-

selectie locatie oude gemeentehuis



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-

-

Afgewezen aanvragen

Drank- en horecavergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 

Ingetrokken aanvragen

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-

-

-

-
-

-

-

-

-

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Mogelijkheden voor bezwaar 
-
-

-

-
-

-

-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

-

Mogelijkheden voor beroep 

-

Ontwerp-Regionale structuurvisie Achterhoek 2012 (gemeenten Aalten, 
Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude 
IJsselstreek en Winterswijk)

-

De Regionale structuurvisie Achterhoek

-

-

-

Waar kunt u het ontwerp inzien?
-

-

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Gemeente Aalten Nassaustraat 5, 7121 DG Aalten.
Telefoonnummer: 0543 - 493 151
Website: www.aalten.nl → AaltenActueel/bekendmakingen
Op   1): http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
 NL.IMRO.0197.SV00001-ON01
 
Gemeente Berkelland Marktstraat 1, Borculo.
Telefoonnummer: 0545 - 250 250
Website: www.gemeenteberkelland.nl
Op   1): http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
 NL.IMRO.1859.SVRAH20120001-0010

Gemeente Bronckhorst Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld).
Telefoonnummer: 0575- 750 250
Website: www.bronckhorst.nl → infobalie → ruimtelijke plannen
Op   1): http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
 NL.IMRO.1876.SV00003-ON01
 
Gemeente Doetinchem Raadhuisstraat 2, Doetinchem.
Telefoonnummer: 0314- 377 377
Website: www.doetinchem.nl
Op   1): http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
 NL.IMRO.0222.R60S001A-0002

Gemeente Montferland Hofstraat 1, ‘s Heerenberg. Raadhuisstraat 14, Didam.
Telefoonnummer: 0316 - 291 391
Website: www.montferland.info
Op   1): http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
 NL.IMRO.1955.svgggmtalgachterhk-on01

Gemeente Oost-Gelre Varsseveldseweg 2, Lichtenvoorde.
Telefoonnummer: 0544- 393 535
Website: www.oostgelre.nl
Op   1): http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
 NL.IMRO.1586.SV00001-OW01

Gemeente Oude IJsselstreek Staringstraat 25, Gendringen
Telefoonnummer: 0315 - 292 292
Website: www.oude-ijsselstreek.nl
Op   1): http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
 NL.IMRO.1509.RSVA000001-ON01

Gemeente Winterswijk Stationsstraat 25, Winterswijk.
Telefoonnummer: 0543 - 543 543
Website: www.winterswijk.nl → Wonen en leven → Ruimtelijke ordening 
Op   1): http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
 NL.IMRO.0294.SV1201REGVISIE2012-OW01

1): Elk van de hier genoemde linken leidt tot de totale versie van de Regionale structuurvisie

Beschikbaarheid:
U kunt het plan downloaden via:
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.SV00003-/NL.IMRO.1876.
SV00003-ON01
 
Hoe dient u uw zienswijze in?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw zienswijze(n) op de ontwerp-Regionale
structuurvisie Achterhoek naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren 
brengen bij de gemeenteraden van de acht Achterhoekse gemeenten. Een schriftelijke reactie kunt 
u sturen naar de coördinatiegemeente ruimtelijke ordening en volkshuisvesting regio Achterhoek:

Aan de raden van de acht Achterhoekse gemeenten, 
p/a Gemeente Bronckhorst
t.a.v. dhr. J. Ditzel
Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld)
e-mail: j.ditzel@Bronckhorst.nl

Besluit machtiging Flora- en Faunawet  
B en w maken bekend dat zij door de ontheffingen Flora- en Faunawet, ontvangen van het ministe-
rie van EL&I, een aantal mensen heeft gemachtigd voor werkzaamheden die te maken hebben met 
de uitvoering van de wet. Dit besluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking. Het besluit 
ligt van 12 januari t/m 16 februari 2012 ter inzage bij onze publieksbalie en is hier tegen betaling 
van kosten verkrijgbaar.  

Voornemen tot uitschrijving GBA
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens 
de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven. Het adreson-
derzoek heeft geen resultaat opgeleverd. De gemeente heeft betrokkene schriftelijk op de hoogte 
gesteld van het voornemen over te gaan tot uitschrijving naar een onbekend adres. Deze uitschrij-
ving heeft ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens 
te gebruiken zoals opgenomen in de GBA. Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen 
wij betrokkene ook op deze wijze in de gelegenheid om, gedurende drie weken na deze publicatie, 
informatie over zijn/haar adres te verstrekken. Ontvangen wij binnen drie weken geen nadere 
adresinformatie dan wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrij-
ving van de volgende persoon:

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Voor een mondeling zienswijze kunt u een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer: 
(0575) - 75 02 50.

Het is belangrijk dat uw zienswijze zo concreet mogelijk is. Vermeld in elk geval uw naam, adres- en 
contactgegevens. Geef ook aan op welk onderdeel van de Regionale structuurvisie Achterhoek uw 
zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is.

Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt de nota van beantwoording met alle zienswijzen, 
voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerp op onderde-
len. De gemeenteraden van de acht Achterhoekse gemeenten stellen uiteindelijk de Regionale 
structuurvisie Achterhoek (inclusief de nota van beantwoording) vast. 

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de afdelingen ruimtelijke ordening van elk van de acht 
gemeenten. Adressen en telefoonnummers van de gemeenten staan eerder in deze publicatie genoemd.

en Keppel
Een aantal van de bestemmingsplannen binnen de gemeente Bronckhorst is sterk verouderd, dat 
wil zeggen ouder dan 10 jaar. Ook zijn er soms grote verschillen tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ plannen 
voor wat betreft opzet en methodiek. Daarom is de gemeente druk bezig alle bestemmingsplannen 
te actualiseren. Zo ook de bestemmingsplannen voor het buitengebied van de voormalige gemeen-
ten Steenderen, Hummelo en Keppel. Deze worden ondergebracht in één bestemmingsplan.

Op 13 december 2011 hebben wij op deze pagina bekendgemaakt dat het ontwerp-bestemmings-
plan ‘Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel’ van 15 december 2011 t/m 25 januari 2012 
voor een ieder ter inzage ligt. Als u in het gebied woont of daar belangen hebt, adviseren wij u het 
bestemmingsplan te bekijken. 

Voor het opstellen van dit bestemmingsplan was het noodzakelijk een zogenaamde plan-milieu-
effectrapportage (plan-MER) op te stellen. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft deze op 30 juni 
2011 vastgesteld. De in het voorontwerp van het bestemmingsplan beschreven ontwikkelingsmo-
gelijkheden voor de landbouw zijn gehandhaafd op basis van de uitkomst van deze milieueffectrap-
portage. Om te voldoen aan de eisen van de Wet milieubeheer ligt de plan-MER gelijktijdig met het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden bij zaal Leeuw in het gemeentehuis of via onze 
website www.bronckhorst.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze indienen?
U kunt t/m 25 januari uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk (wat de voorkeur 
heeft) of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad van Bronckhorst, Postbus 200 7255 ZJ 
Hengelo (Gld) of telefonisch via (0575) 75 02 50. Als u de zienswijze in een hoorzitting wilt toelich-
ten, dan dient u dat bij het indienen van de zienswijze te vermelden.

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

WINTER
KORTING
25,- PER MAN/DAG

10 % KORTING OP HET MATERIAAL

Is uw woning binnenshuis ook weer toe aan een 
frisse en nieuwe uitstraling? Vanwege onderhoud  
of omdat u gewoon zin heeft in een andere kleur  
of nieuw behang? Dan bent u bij ons aan het  
goede adres. Wij zorgen ervoor dat het schilder-
werk er netjes en verzorgd uit komt te zien.

geldig in de periode november t/m maart IJSSELTULP

TULPEN KOPEN
BIJ EEN KWEKERIJ. 
VERSER EN LEUKER 

KAN NIET!

We hebben een groot assortiment 
aan tulpen, prachtig gemengde bos-
sen en onze unieke tulpenschoven 
(tulpen met bol, gebonden tot een 
boeket). Daarnaast verkopen we 
wikkels (5 bossen) voor een aantrek-

kelijke prijs. Wij zien u graag!

TULPENKWEKERIJ IJSSELTULP
Vertrouwd om te geven,

een plezier om te ontvangen!

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

Voor meer info: WWW.IJSSELTULP.NL

IJSSELTULP

Zat. 14 januari
in het café

DOGZ
*

Zon. 15 januari
v.a. 17.00 uur

PIRATENAVOND
m.m.v. Radio 

Atlantis
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Boek nu voor de beste last minutes! 
 

Dorpsstraat 5-7 • Ruurlo 
Tel: 0573 – 454 680 • ruurlo@vx.nl 

 
Stationsstraat 7 •  Zelhem 

Tel. 0314 626 171 • zelhem@vx.nl 
 

www.reisburoavanti.nl 

Boek nu voor de leukste zomer! REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

654,-

 599,-

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo  

Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

MSE 140 C-Q
Electrische kettingzaag 
1400 Watt. Zaagbladlengte 30 cm

MS171 Compacte motorzaag
Vermogen 1.8 PK. Zaagbladlengte 30 cm

MS 271
Lichte trillingsarme motorzaag
Vermogen 3.5 PK. Zaagbladlengte 40 cm

MS 391
Voor Land- en tuinbouw
Vermogen: 4,5 PK Zaagbladlengte: 45cm

219,-

 169,-

389,-

 349,-

269,-

 239,-  879,-

RE 128 PLUS
Hogedrukreiniger
Werkdruk 10-135. Max. waterdoorzet (l/h) 500

799,-

 769,-

MS 211 
Ideaal voor haardhout
Vermogen 2.3 PK. Zaagbladlengte 35 cm

MS341
Specifiek voor de bosbouw
Vermogen 4.2 PK. Zaagbladlengte 40 cm

384,-

 329,-
849,-

 819,-

Pelgrom, Sterk voordeel met Stihl!
GRATIS
RA101

t.w.v. € 76,50
voor het spatvrij 

reinigen van grote 
terrassen

Dé machine  
die alles  
kan!
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81 cm
 

LCD

Expert denkt graag mee, 
over de juiste keus voor uw 
portemonnee.

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 7 januari 2012.

Van experts kun je meer verwachten.

SAMSUNG LE32D550      

SAMSUNG 81 cm Full HD LCD-TV

SONY tablet S 32 GB

NU MET 
GRATIS 
CRADLE 

T.W.V. 35.-3

429.-
OPRUIMVOORDEEL!

AEG 1400 toeren wasautomaat 

329.-
OPRUIMVOORDEEL!

2 jaar garantie 
van Expert.

 

kwaliteit. Daar zijn we zo zeker van dat 

volledige assortiment. Dat is nog eens zorgeloos 

naar de voorwaarden. 

k

ONY tablet S 32 GB

t

kwwaaliteeiiiittt.t  DD DDaar ziijnjnn w w we zoo zekekerer vann

u ststststanananananddadadaararararddd d 2 22 jajaaraar g ggararaantitie e kkrijgtgt oo

vollleeediggggeeeee aasasasassoooorrtrr imenntt.t. Datat is noogg eeeensns zorrgegelo
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naaarr d de voooorwaaardeenn. 

rwachten.
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S

444.-
OPRUIMVOORDEEL!

ZELHEM Vraagprijs  299.000,-- k.k.
Kampweg 12A - Op een prachtige locatie in het buitengebied 
gelegen (doch nabij het dorp) afgewisseld met bos en weiland, 
WESTELIJK GEDEELTE (ACHTERHUIS) VAN EEN WOONHUIS 
met schuur, rijbak en weiland. Perceelsopp. 4380 m2! Het ach-
terhuis is in 1970 verbouwd en onlangs v.v. kunststof kozijnen 
met thermopane beglazing. De schuur (± 100 m2), indeling: 
ruimte t.b.v. wasmachine, garage/werkplaats, 5 boxen t.b.v. 
paarden/pony’s. Inhoud ± 300 m3. 

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

NIEU
W 

IN
 VE

RK
OOP

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Zat. 14 januari
in het café

DOGZ
*

Zon. 15 januari
v.a. 17.00 uur

PIRATENAVOND
m.m.v. Radio 

Atlantis

Special

www.weevers.nl

Laat ook uw speciale krant 
onze zorg zijn. Vormgeving, 
redactie, opmaak, 
verspreiding: wij denken 
graag met u mee!

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!
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De uitbreiding tot eetcafé is ook de 
reden dat Remon iets meer dan een 
jaar geleden bij de Tol kwam werken. 
“Om een goed bestaan als horecavesti-
ging te kunnen hebben, moest de uit-
breiding tot eetcafé wel doorgevoerd 
worden en daarvoor hadden Derk en 
Bernadette personeel nodig. Ik had 
al vaker voor ze gewerkt, had dat als 
prettig ervaren en kwam graag naar 
‘de Tol’ om daar het eetgedeelte voor 
mijn rekening te nemen.”
Toen Derk en Bernadette besloten te 
stoppen, kwamen ze ook in eerste in-
stantie bij Remon met de vraag of hij 
geen mogelijkheden zag om de zaak 
over te nemen.
Remon: “Ik was blij verrast, want ei-
genlijk was ik al enkele jaren op zoek 
naar de juiste gelegenheid om iets 
voor mezelf te beginnen. De ‘onder-
handelingen’ verliepen soepel met als 
resultaat dat we op zondag 29 januari 

van 15.30 tot 20.00 uur ‘Open Huis’ 
houden, zodat iedereen even gezellig 
kan komen kennismaken en vervol-
gens gaan we op woensdag 1 februari 
weer open. Feesten die tussen 18 en 

29 januari zijn afgesproken gaan ge-
woon door en woensdag 25 januari is 
er ook een optreden van de ’60 aLive 
Band’, maar officieel gaan wij ‘de Tol’ 
vanaf 1 februari runnen.”

Voor vriendin Mireille zal de om-
schakeling groter zijn dan voor Re-
mon, want haar arbeidsverleden ligt 
in de financiële administratie, maar 
ze heeft veel zin in haar nieuwe rol 

als gastvrouw. Mireille: “Ook de ad-
ministratieve kant zal mij goed van
pas komen, maar het horecawerk
is natuurlijk niet te vergelijken met
een administratieve baan. Ik heb in
de maand december al meegedraaid 
en gemerkt dat ik het erg leuk vind.
Het is alleen nog wennen. De horeca
is hollen of stilstaan.”
Komt toch de vraag nog weer op tafel
of alles hetzelfde blijft.

Remon: “In opzet wel. We gaan ge-
woon door met de muziek in het 
winterseizoen en alle activiteiten,
zoals Derk en Bernadette die ontwik-
keld hebben. Vanaf zondag 5 februari
gaan we wel een nieuwe menukaart
invoeren. Daarop zal een grotere 
keuze aan gerechten staan, maar de
filosofie blijft hetzelfde. We serveren
goed en voldoende eten voor een be-
taalbare prijs en ook wij zijn niet van
de exclusieve hapjes en ‘liflafjes’.”
Mireille: “Ook de openingstijden blij-
ven gelijk. Op dinsdag en woensdag
zijn we gesloten en van donderdag 
tot en met maandag zijn we vanaf
11.00 uur geopend, waarbij we in de
winterperiode op maandag pas om
16.00 uur open gaan.”

Op de website www.cafedetol.nl kunt
u de activiteiten van café ‘de Tol’ be-
kijken en ook lezen dat ‘de Tol’ het
Normaalste café is dat zeker ’t anga-
on weert is.

Vertrouwd concept met nieuwe mensen

Remon en Mireille van café ‘de Tol’
Wittebrink - “Eigenlijk verandert 
er niets”, zo begint Remon te Bra-
ke het gesprek te gelegenheid van 
de overname van café ‘de Tol’ in 
de Wittebrink. Vriendin Mireille 
Kelderman beaamt het en voegt 
er aan toe dat ze blij zijn met ‘de 
Tol’, zoals Bernadette en Derk die 
in de afgelopen jaren hebben om-
gebouwd van stamkroeg tot hore-
cavestiging met eetgelegenheid, 
die toch nog steeds de sfeer van 
de oude ‘Pröhs’ uitstraalt.

Manuela: ‘ Het is eigenlijk een gebo-
ren afwijking, wat in de loop der ja-
ren alleen maar erger werd. Eigenlijk 

zat de pols ‘ op slot ‘ waardoor een 
operatie noodzakelijk werd. Ik heb 
nog steeds pijn. Twee jaar geleden 

kreeg ik van de bedrijfsarts te horen 
dat ik op volledig op non- actief werd 
gesteld. Een harde klap, waarna ik 
in een moeilijk proces belandde. Ik 
miste mijn werk als groepsleidster 
enorm. Ik had goede contacten met 
de collega’ s, trouwens ik ga altijd 
nog maandelijks een kijkje nemen bij 
de Blokketoren. Afleiding vond ik in 

het wandelen met onze honden. Wij 
hebben er drie. Eentje met de naam 
‘ Jade en de Bliksem ‘. Het is een HD 
hond dat wil zeggen een hond met 
een afwijking aan de heup. De hond 
moet veel lopen, de spieren moeten 
goed ontwikkeld worden. Met zelf 
fietsen en de hond aan de lijn, heb je 
daardoor wat hulpmiddelen nodig ( 
fietsbeugels, hondenkussen e.d. ) 
Ik heb bij verschillende winkels rond 
gekeken, het bleek dat je dit soort ar-
tikelen bijna bij geen enkele zaak ‘on-
der één dak ‘ kunt kopen. Ik heb mij 
er toen verder in verdiept en dacht bij 
mijzelf, daar wil ik mijn vak van ma-
ken: verkopen van dierbenodigdhe-
den. Ik heb dat besproken met mijn 
schoonzus en vriendin Erna Stokkink 
( momenteel pedagogisch medewer-
ker in het Gelre ziekenhuis ). Erna is 
ook een liefhebber van dieren ( cavia’ 
s, hamsters, konijnen ). Al brainstor-
mend kwamen we vervolgens op 
het idee om een eigen webwinkel te 
starten. We hadden al snel een naam 
bedacht: ‘Allforanimals’ . De naam is 
inmiddels bij de Kamer van Koophan-
del vastgelegd . Alvorens het zover 
was, eerst de nodige studie verricht, 
lectuur aangeschaft e.d. Inmiddels 
zijn we on- line.
Het is wel een vereiste dat je passie 
voor dieren hebt, anders kun je er be-
ter niet aan beginnen. Mijn ‘ding ‘ is 
honden en katten, terwijl bij Erna de 
passie bij de knaagdieren en de vogels 
ligt. We hebben beiden niets met vis-
sen, dus daar beginnen we niet aan’, 
zo zegt Manuela. Het verkoopassorti-
ment bedraagt circa 5000 artikelen. 
De werkwijze is als volgt: ‘ Men klikt 
thuis op de computer www.allfora-
nimals.nl aan. Dan verschijnt op het 
scherm een ‘waslijst ‘ met artikelen 
die men eventueel kan bestellen. Ma-
nuela: ‘ De order komt bij ons binnen 
en wij leveren vanuit ons eigen maga-

zijn de producten aan de klant.
Een klein deel van ons assortiment
wordt rechtstreeks door de leveran-
cier naar de klant gestuurd. De klan-
ten krijgen bij aflevering twee weken
bedenktijd, behalve bij producten die
speciaal op maat worden gemaakt.
Denk bijvoorbeeld aan een halsband
voor een hond maat XL. We zijn nu
enkele maanden bezig, keihard wer-
ken voor in eerste instantie , weinig
geld. Dat hoort erbij, we zijn pas be-
gonnen. We doen ons uiterste best
om in heel Nederland een klanten-
kring op te bouwen. De klanten die 
we nu reeds hebben, zijn tevreden, zo
blijkt uit hun reacties. Onze bezorg-
dienst richt zich op klanten die zich
in een straal van circa 20 kilometer 
rondom Vierakker/ Wichmond be-
vinden’, zo zegt Manuela Rietman (
0575- 442788 ). 

Het assortiment bij ‘Allforanimals’ is
veelomvattend. Wat betreft diervoe-
ding, de merken Biofood, Barfmenu
en Garvo. Biofood en Barfmenu zijn
zonder chemische toevoegingen 
en Garvo is bekend om zijn kwali-
teitsvoer. Verder hebben Manuela 
en Erna als enige webwinkel de ex-
clusieve halsbanden en lijnen van
Buddy Company. Ook voor manden
en kussens kunnen de klanten bij
‘Allforanimals ‘ terecht, want ook
de welbekende biabedden zijn lever-
baar. Van alle hondenbedden is vol-
gens beide dames, het biabed veruit
het beste. Het biabed is gemaakt van
polyester, wat voor een isolerende
werking zorgt. Het ondersteund rug
en gewrichten van de hond. Ook in 
het assortiment vogelhuisjes, voeder-
huisjes, vogelkooien en krabpalen.
De vogelhuisjes en voederhuisjes zijn
producten die uit milieuvriendelijke
en sociaal verantwoorde bosbouw
zijn vervaardigd.

Hond ‘Jade en Bliksem ‘ zette tweetal op het spoor

Manuela Rietman en Erna Stokkink starten webwinkel

Vierakker - ‘Manuela Rietman, wonend aan de Boshuisweg in Vierak-
ker, heeft negen jaren met heel veel plezier als groepsleidster in de 
wijk Zwanevlot in Zutphen, bij kinderopvang ‘Blokketoren ‘ gewerkt. 
De laatste jaren werden de werkzaamheden overschaduwd door een 
pijnlijke pols.

Erna Stokkink en Manuela Rietman

TOLDIJK
Uitslag van de tweede avond van de 
vierde competitieronde van Bridge-
club Bronkhorst, gespeeld op 5 ja-
nuari 2012 in Toldijk.Lijn A: 1. Inge 
Pellenberg & Reint Pellenberg 62,50 
%; 2. Hennie van Druten & Gonnie 
Hulleman 59,38 %; 3. Annelies Schrö-
der & Jan Rondeel 57,64 %. Lijn B: 1. 
Bert Deunk & Gerrit Oldenhave 60,83 

%; 2. Theo Damen & Marijke Hilder-
ink60,00 %; 3. Jan Veenhuis & Joop 
Rutten 57,08 %. 
Lijn C: 1. Wil ten Holder & Leni La-
mers 64,44 %; 2. Paulien Gasseling & 
Mini Peters 61,11 %; 3. Ria Jansen & 
Betsie Menting 54,17 %. 
Een ieder leek deze eerste donderdag 
van het nieuwe jaar eerder gearriveerd 
om elkaar een Goed, Gezond en Gezel-

lig 2012 te wensen. Dit alles kreeg een 
extra feestelijk tintje met het glaasje, 
dat daar bij hoort J, ons aangeboden 
door Café-Restaurant Den Bremer. 
Donderdag 12 januari 2012 is de der-
de avond van de vierde ronde. 
Graag wil Bridgeclub Bronkhorst een 
ieder uitnodigen voor het aankomen-
de GOEDE-DOELEN TOERNOOI op 
zaterdag 28 januari ten gunste van 

Stichting Litania. Deze stichting staat 
voor het helpen van kinderen met een 
beperking. Hun uitgangspunt is hen 
een zo normaal mogelijk leven aan te 
bieden door aangepast materiaal aan 
te schaffen, dat niet vergoed wordt 
door overheidinstellingen en zorgver-
zekeraars. Deze stichting staat voor 
het helpen van kinderen met een be-
perking. 

Leren bridgen? Bridgen is een ontzet-
tend gezellige denksport. Binnenkort
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 Vorselman kan er 
meer over vertellen, bel (0314) 844221
of e-mail mienvanpernis@upcmail.nl.

B R I D G E N
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Na een lange tijd van hard werken 
aan nieuwe voorzieningen en oplei-
dingen, heeft sportcentrum AeroFitt 
zich gespecialiseerd als gezondheids-
centrum. Bestaande ruimtes zijn hier-
voor opnieuw ingericht met nieuw 
specifiek meetapparatuur. Vanaf 8 
januari wordt er gestart met nieuwe 
groepstrainingen waarbij onder bege-
leiding van een gespecialiseerde in-
structeur verantwoord en doelgericht 
getraind wordt. 

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 moge-
lijk. Dit geldt niet alleen voor boven-
staande doelgroepen, maar ook voor 
mensen met reuma, artrose, hartfa-
len, lichamelijke -of verstandelijke 
beperking, sportblessures of overige 
fysieke klachten. 

AeroFitt beschikt over een scala aan 
professionele meetinstrumenten om 
een juist trainingsprogramma te ma-
ken en trainingsresultaten vast te 
stellen. Tevens kan onder meer uw 
bloeddruk, cholesterol en suikerge-
halte of ruststofwisseling gemeten 
worden. In de loop van de jaren is er 
goed contact opgebouwd met huisart-
sen, fysiotherapeuten en specialisten 
uit de regio. Deze onderlinge samen-

werking heeft de kwaliteit van bege-
leiding nog verder 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! 

Sinds kort heeft de kantine een me-
tamorfose ondergaan. Alles heeft een 
likje verf gekregen en er zijn nieuwe 
stoelen en tafels gekomen. De witte 
lederen stoelen en bruine houten 
tafels geven een frisse uitstraling. 
Samen met de rode lampenkappen 
en leuke accessoires vormt het één 
geheel. De barkrukken komen niet 
meer terug waardoor er een betere 
doorlooproute is ontstaan en alles 
heel ruimtelijk overkomt.

Groot aanbod activiteiten

AeroFitt nu ook Gezondheidscentrum

Hengelo - Afgelopen zondag is het Gezondheidscentrum van sportcen-
trum AeroFitt geopend. Tevens was er Open dag. De hele dag waren 
er activiteiten en medewerkers aanwezig voor het geven van advies 
en informatie. Veel mensen kwamen een kijkje nemen en lieten zich 
informeren over de mogelijkheden die AeroFitt te bieden heeft.

Er is een groot aanbod van activiteiten bij AeroFitt.

We zijn welkom om deze machines 
eens van dichtbij te bekijken en ons 
nader te laten informeren over hoe 
een machine op dit bedrijf tot stand 
komt. De bus vertrekt uiterlijk 09.15 
uur bij sporthal de Pol, Vincent van 
Goghstraat 72 te Zelhem. Na een in-
leiding bij Lemken staat rond 13.15 
een maaltijd voor klaar, gevolgd door 
een rondleiding in de fabriek. De ver-
wachte terugkomsttijd in Zelhem is 
16.45 uur. Opgave is noodzakelijk 
voor vrijdag 13 januari bij Alwies Her-
mans (06 – 50802765) of Gerco Klein 
Wassink (06 – 20245086). 

De VVAB Bronckhorst is ontstaan
vanuit de vroegere landbouwvoor-
lichtingsdienst en organiseert ge-
durende het jaar diverse excursies,
demonstraties en discussieavonden.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Demonstratie diverse grondbewer-
kingen in maïsland, waarbij ook pun-
ten gehaald konden worden voor de
spuitlicentie
Discussieavond over koecomfort,
met een spreker van het ASG (vroe-
ger praktijkonderzoek) en een kijkje
in een stal
Excursie naar een automatisch voer-
systeem voor melkvee
Informatievond over fiscale en be-
leidsmatige actualiteiten

De VVAB organiseert activiteiten
waarbij nieuwe ontwikkelingen en
actuele thema’s aan bod komen met
een praktische insteek. Natuurlijk 
komt ook het sociale aspect ruim aan
bod.  Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het secretari-
aat, telefoon 0575-551876 of email 
vvbbronckhorst@yahoo.com.

VVAB Bronckhorst organi-
seert jaarlijkse dagexcursie
Vorden - Op 18 januari 2012 or-
ganiseert de VVAB Bronckhorst 
(Vereniging Voor Agrarische Be-
drijfsvoorlichting) haar jaarlijkse 
dagexcursie naar de Lemken ma-
chinefabriek in Alpen, Duitsland. 
Dit bedrijf is vooral bekend van 
hun grondbewerkingsmachines, 
maar daarnaast hebben ze nog 
een heel scala aan andere pro-
ducten.

Vorden. Thijs van Amerongen 
hoopte er vurig op, ooit tijdens 
het Nederlands kampioenschap 
veldrijden op het podium te staan. 
Vorig jaar lukte het net niet, een 
vierde plaats. Afgelopen zondag-
middag was het zover. In een zeer 
‘winderig ‘ Huybergen, onder de 
rook van Bergen op Zoom behaal-
de Thijs zilver op 22 seconden 
achterstand op de gedoodverfde 
kampioen Lars Boom. 
De Brabander maakt er al jaren 
lang een gewoonte van om naast 
het wegseizoen, een paar maan-
den per jaar op de fiets te cros-
sen. Niet alleen om in conditie te 
blijven, maar vooral ook omdat 
de man uit Vlijmen het veldrij-
den leuk vindt om te doen. Het 
wegseizoen staat voor hem op de 
eerste plaats, daar heeft hij ook 
dit jaar weer zijn zinnen opgezet. 
Dat blijkt wel uit het feit dat Lars 
Boom het veldrijden al weer ach-
ter zich heeft gelaten en ook eind 
januari niet mee zal doen aan 
het wereldkampioenschap. Lars 
Boom is sinds zijn prille jeugd 
een fenomeen op het gebied van 
veldrijden. Thijs van Amerongen 
kent de Brabander al ongeveer 
tien jaar en zegt: ‘ Lars was toen 
al een topper. Tijdens kampioens-
wedstrijden heb ik nog nooit van 
hem kunnen winnen’.
Tijdens de NK van afgelopen zon-
dag won Lars Boom de titelstrijd 
met veel vertoon van macht. Sinds 
zondagavond staat de fiets weer in 
de schuur en zijn de pijlen van de 
man uit Vlijmen dus alweer op het 
wegseizoen gericht.’ Toch, al was 
het voor mij de zesde achtereen-
volgende titel bij het veldrijden, 
het blijft speciaal. Ik wil dit nog 
wel een tijdje blijven doen. Rijden 
op de weg en in de winter een 
paar maanden crossen’, zo sprak 
Lars boom zondagmiddag in Huy-
bergen. En Thijs van Amerongen? 
‘ Ik was zondag een heel tevreden 
mens, de tweede plaats was van-
daag het hoogst haalbare. Lars 
Boom ging er al gelijk na de start 
als een speer van door, met in 
zijn kielzog Niels Wubben. Voor 
mij in de eerste paar ronden een 
derde plaats. 
Het was een prachtig parcours, 
maar wel erg zwaar met soms flin-
ke zandbulten. De wind dikwijls 
pal in het gezicht. Ik moet eerlijk 
bekennen, op gegeven moment ‘ 
brak ‘ ik even. Gelukkig kon ik mij 
op tijd herstellen en kreeg ik vier 
ronden voor tijd Niels Wubben in 
zicht. Hij kon het tempo van Lars 
niet meer volgen. Het gelukte mij 

kort daarop om bij Niels weg te 
rijden. ( Dit was zondagavond in 
de uitzending van Studio Sport 
ook duidelijk te zien, red. ) Aan 
de finish een tweede plek met 
22 seconden achterstand op Lars 
Boom en 22 seconden voorsprong 
op Niels Wubben. Ik ben zeer blij 
met mijn tweede plaats’, zo sprak 
een verheugde Thijs van Ameron-
gen zondagavond. Qua gezond-
heid ook geen problemen. De af-
gelopen weken had de Vordenaar 
nog wat last van een verkoudheid. 
‘Zondag heb ik zonder problemen 
kunnen rijden’, aldus Thijs.
De komende weken moeten de 
veldrijders opnieuw vol aan de 
bak. Er staan nog twee wedstrij-
den in de strijd om de wereldbeker 
op de agenda. Aanstaande zondag 
in Frankrijk en een week later in 
Hoogerheide. De apotheose van 
het veldrijden - seizoen vindt zon-
dag 28 januari plaats. Dat wordt 
in het Belgische Kocksijde het 
wereldkampioenschap verreden. 
Thijs: ‘ De Nederlandse ploeg is 
nog niet samengesteld, maar ik ga 
er vanuit dat ik zelf, Niels Wub-
ben, Gerben de Knegt, Thijs Al en 
Twan van der Band zeer zeker aan 
de start zullen verschijnen’, zo 
zegt hij. Na het wereldkampioen-
schap bouwen de meeste veldrij-
ders een paar weken rust in om 
bij te komen van een uitermate 
zwaar seizoen. 
Thijs: ‘ Daarna weer flink trainen, 
mountainbiken en hier en daar 
een wegwedstrijd rijden. Maar 
voor mij geldt, al weer voorberei-
den op het seizoen 2012/ 2013’. 
Einduitslag NK 2011: 1 en Neder-
lands kampioen: Lars Boom 1 uur 
4 minuten en 5 seconden, 2 Thijs 
van Amerongen op 22 seconden, 3 
Niels Wubben op 44 seconden, 4 
Twan van den Brand op 57 secon-
den; 5 Thijs Al op 1 minuut en 12 
seconden; 6 Gerben de Knegt op 1 
minuut 45; 7 Patrick van Leeuw 
op 2 minuten en 22 seconden; 8 
Hans Becking op 2 minuten en 29 
seconden.

Prachtige prestatie veldrijder Thijs van Amerongen

Zilver tijdens Nederlands 
kampioenschap

Een aantal bekende harmonicagroe-
pen hebben reeds toegezegd om tus-
sen 13.00 en 17.00 uur een optreden 

te verzorgen. In het café is gelegen-
heid voor optredens van vrije spelers. 
De toegang is gratis.

Harmonica Inn 
‘de Trekkebuuls’

Wolfersveen - Harmonicagroep De Trekkebuuls verzorgt zondag 15 
januari een Harmonica Inn bij zalencentrum Susebeek, ‘het Wolfers-
huus’ aan de Ruurloseweg in Zelhem.

Verder muziek van zanger/presenta-
tor van Radio Drenthe, Bert Kamping 
en ‘Een Rondje Gelderland’ van Aalt 
Westerman.Piter Wilkens zing mu-
ziek van Cornelis Vreeswijk. Verder 
Boh Foi Toch, Wia Buze, Ge Reinders 
en de Wierdense Revue.
Een gevarieerd programma onder-
broken door een vermakelijk verhaal 
en Spreuken en gezegden. Op de Pra-
otstoel zit Gerrit Oet Bork.

Stem op de zondagmorgen van 11.00 
tot 12.00uur af op Radio Ideaal Di-
alect, F.M 105.4-106.6-107-7 of via 
www.ideaal.org.

Liveopnames Mulder 
& Van Gorkum bij 
Ideaal Dialec
Zelhem - Zondag 15 januari kunt 
u luisteren naar ‘t optreden van 
‘t duo Mulder & van Gorkum. Zij 
zingen ‘Laeven is leven’ en onder 
dit motto treden zij op in de re-
gio. Zij waren een paar weken 
gelegen nog te zien en te horen 
bij de Oliebollenparty van Gelre 
T.V .De komende weken worden 
nummers van dit duo uitgezon-
den, die exclusief door Radio Ide-
aal Dialect werden opgenomen. 
Als tweede nummer wordt het 
nummer ‘Antoon’ uitgezonden.
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Job en Sil de Bos vonden 
het tijd voor iets nieuws 

en dat is gelukt! Een 
prachtig nieuw tenue. 
Samsam hoopt met dit 
tenue de vorig jaar be-
haalde kampioenstitel in 
de dames 1 klasse te kun-
nen verdedigen. 

Op de foto: Miranda Meer-
lo, Chantal Hendriks, 

Yvonne Bremer, Job de 
Bos (sponsor), Armgard 
Colenbrander, Marjan 
Lubbers, Renate Garrit-
sen (coach), Nancy Jacobs, 
Anouk Nieuwenhuis, Ju-
dith Winkelman, Sil de 
Bos (sponsor) en Greta van 
Petersen. Niet op foto: Jac-
queline Hukker (coach).

Stratenvolleybalteam Samsam in het nieuw

Sponsor De Bos Makelaardij 
og in Zutphen

Hengelo - Stratenvol-
leybalteam Samsam 
heeft nieuwe shirts en 
broekjes gekregen van 
De Bos Makelaardij en 
Hypotheken te Zut-
phen.

Het stratenvolleybalteam Samsam.

Bij sportcentrum AeroFitt 
in Hengelo werd afge-
lopen vrijdag een Spin-

ningmarathon gehouden, 
waarvan de opbrengst 
ging naar Stichting Alpe 

d’Huzes. De 36 deelne-
mers fietsten een bedrag 
van 600 euro bij elkaar.

Voor het goede doel

Spinningmarathon 
levert 600 euro op

De deelnemers fietsten zich in het zweet voor het goede doel.

Bij zaal Den Bremer staat 
er deze avond weer veel 
spektakel op het pro-
gramma. Het Toldieks 
Midwinterfeest staat ook 
dit jaar weer in het teken 
van tradities en muziek 
voor jong en oud, met een 
goed gevuld programma. 
Wegens het succes van 

vorig jaar komen er weer 
wat bijzondere artiesten 
vanuit onze hoofdstad 
het feest aftrappen; The 
Hank Muddley Power 
Quarted. Deze Amster-
damse toprockers spelen 
onvervalste rock ’n roll 
klassiekers afgewisseld 
met eigen werk, kortom 
super gitaarmuziek om 
iedereen alvast lekker op 
te warmen in dit koude 
jaargetij. Vervolgens zal 
de Achterhoekse cover-
formatie “De Daltons” de 
zaal op zijn kop zetten. 

Dit jaar is er in het café 
ook een live artiest waar 
de oudere bezoekers ge-
zellig een borrel kunnen 
drinken. Traditioneel 
wordt ook het Schutters- 
en het Knuppelkonings-
paar gehuldigd. Kaarten 
zijn vanaf vrijdagavond 
13 januari voor slechts 
10,- euro verkrijgbaar bij 
Den Bremer, op de feest-
avond aan de deur kosten 
de kaarten 12.50,- Aan-
vang 20.30, tot op het Tol-
diekers Midwinterfeest!

11e Editie Toldieks Midwinterfeest
Toldijk - Traditioneel 
zal op zaterdag 4 febru-
ari 2012 de 11e editie 
van het Toldieks Mid-
winterfeest plaatsvin-
den.

 

PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

 30,- korting per man per dag

+ 10% KORTING 
op materiaal (excl. glas)

Nijverheidsweg 6   7255 RA Hengelo   tel. (0575) 46 16 55
www.regelinkschildersbedrijf.nl   info@regelinkschildersbedrijf.nl

Dorpsstraat 9  -  6999 AA HUMMELO  -  Tel.: (0314) 38 12 14
welkom@degoudenkarperhummelo.nl

                           twitter.com/degoudenkarper

lunchen - dineren - vergaderen - logeren - arrangementen

spannen terwijl je masseert

MEER BALANS MINDER STRESS

REBALANCING MASSAGECURSUS
de cursus start in Zutphen op

dinsdag 24 januari (10 avonden)
introductieles op 17 januari

Zweedsestraat 1 in Zutphen van 19.00 – 22.00 uur

Meer weten of aanmelden?
Hilda van Stee (0575) 527 215
www.rebalance4you.nl

Je leert een volledige ontspanningsmassage te geven en te
ontvangen. Je oefent een heel fysieke, langzame en intensieve
massage met veel aandacht voor de manier van aanraken. Je

leert diep in de spieren en weefsels te masseren,
de gewrichten te ontspannen en zachte massages te geven.

Jacquelien Koopman
binnenhuisarchitecte &
opruimcoach

B I N N E N K
A

N
T

www.burobinnenkant.nl   0575-513426

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

STAPELKORTING 
SANDWICH & MAC
RESTANTEN 1 STUK 50%
2 STUKS 60%
 3 STUKS 70%

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

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

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar* Puppycursus va. 8 wkn.

* Vervolgcursus

* Hulp bij probleengedrag

www.karinwentink.nl  

0314 625183 / 0625103312

Karin Wentink
Hondenopvoeding

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO



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

“We gaan een nieuwe fase in waarin 
steeds meer mensen en gemeenten 
het belang van glasvezel inzien. Vroeg 
of laat lopen de bestaande netwerken 
tegen de grenzen van hun capaciteit 
aan en glasvezel is het enige alter-

natief. Met onze nieuwe naam en
uitstraling profileren we onszelf als
een transparante, vooruitstrevende 
onderneming met maar één ambitie:
alle huishoudens in Nederland op
glasvezel aansluiten. En daarmee op
de toekomst.” Aldus Bert Nijboer van
Reggefiber.
De nieuwe uitstraling is terug te vin-
den op de website www.eindelijkglas-
vezel.nl/bronckhorst, in het glasvezel-
servicepunt bij DPC Solutions aan de
Markt 1 in Zelhem en in alle overige
communicatie.

Glashart gaat verder als 
Reggefiber
Bronckhorst - De onderneming 
die glasvezel aanlegt in Bronck-
horst zet de activiteiten voort on-
der de naam Reggefiber. Het be-
treft uitsluitend een naamsveran-
dering; van een overname of iets 
dergelijks is dus geen sprake.

Terug kijkend op 2011 kunnen we 
tevreden zijn. De lagere school groeit 
nog steeds en in onze STEP huizen 
in Fada n’Gourma zijn weer twee 
jongens aan hun studietraject begon-
nen. Wij wensen hun veel succes toe. 
U kunt op onze website met deze 
nieuwe studenten kennismaken. 

Ook in 2011 is de kerstmarkt weer 
goed verlopen. Het waren er dit jaar 
zowaar twee. De vrijdagavond ston-
den we bij de Remigiuskerk, dat was 
dit jaar voor het eerst. Een hele koude 
avond maar gelukkig waren er toch 
kopers. Onze traditionele kerstmarkt 

op zondagmiddag bij de Willibror-
duskerk was wat weer betreft geluk-
kig minder koud. Er waren wat min-
der bezoekers maar niettemin waren 
ook hier de trouwe klanten toch weer 
gekomen. Over de opbrengst zijn we 
weer heel tevreden. De markten plus 
de bestellingen hebben 1185,70 euro 
opgebracht. Een bedrag waar we 
weer heel veel mee kunnen doen. We 
bedanken alle kopers heel hartelijk, 
met uw aankoop steunt u de kinde-
ren in Tanwalbougou en de studen-
ten in Fada n’Gourma.

In januari vertrekken onze Belgische 

donateurs, ‘De Zeven’ noemen ze 
zich, voor een reis door Afrika naar 
Burkina Faso. Zij hebben het finan-
cieel mogelijk gemaakt dat er bij de 
lagere school in Tanwalbougou een 
onderwijzershuis wordt gebouwd. Zij 
brengen nu een bezoek aan de school 
om met eigen ogen te zien hoe het 
geld besteed is. Tevens bezoeken zij 
onze medewerkster Amina Nana. Het 
verslag van hun reis en het bezoek 
aan het STEP project kunt u volgen 
via hun website : http://www.de-7.
be Ook via een link op onze website 
www. Stepburkina.nl is hun site te 
vinden. 
Op onze website vindt u het hele jaar 
door alle nieuws over het STEP pro-
ject, zo kunt u van dichtbij volgen 
hoe het geld van onze donateurs be-
steed wordt.

STEP stapt het jaar 2012 in

Hengelo - We zijn weer in het nieuwe jaar gestapt. We wensen iedereen 
die STEP, op wat voor manier dan ook, ondersteunt een heel voorspoe-
dig 2012. Wij hopen dat STEP ook in dit jaar weer op uw steun mag 
rekenen.

STEP tijdens de kerstmarkt in Hengelo.

Het ontwerpproces bestaat uit achter-
halen wat u nou eigenlijk écht wilt, 
ook praktisch denken, het aanbo-
ren van eigen creativiteit, financieel 
plannen en doorzettingsvermogen. 
Maar het resultaat kan zijn dat u een 
heerlijk thuis voor uzelf kunt maken. 
Passend bij de manier waar op u wil 
wonen en de manier waarop u wil 
leven. Het maken van een ontwerp 
voor een kamer of een huis is een 
goed moment om eens bij uzelf stil 
te staan om na te gaan hoe u leeft, 
welke dingen u wil laten zien (of juist 
niet) en wat u graag over jezelf wilt 
vertellen. Een fijn ingericht huis kan 
een weldaad zijn als het zorgt voor 
opgeruimde leefstijl en ruimte biedt 
voor ontspanning en creativiteit. 
Deze cursus is geschikt voor mensen 
die zonder al te veel ingrepen willen 

weten wat er nog meer kan met hun
bestaande interieur, maar ook voor 
mensen die gaan (ver)bouwen.  Een
nieuwe keuken uitzoeken of een serre
aanbouwen kan heel leuk zijn, maar
ook voor veel hoofdbrekens zorgen. 

Waar moet je beginnen? Wat past bij
elkaar? Tijdens de cursus zet u alles
op een rijtje, leert u uw woonwensen
te formuleren en maakt u een com-
pleet inrichtingsplan dat in verschil-
lende fases kan worden uitgevoerd,
waarbij de uitdaging natuurlijk des te
groter is om met een beperkt budget
toch hele mooie resultaten te berei-
ken. Deze cursus is vooral leuk voor
die mensen die het wonen zelf als cre-
atieve uitdaging zien en het fijn vin-
den om zich daarin te ontwikkelen. 
Juist daarom is het prettig dat er alle
mogelijkheid is om met elkaar mee
te denken omdat er in kleine groep-
jes van hooguit 5 personen gewerkt
wordt. Daardoor is er ook ruimte 
voor veel  persoonlijke aandacht voor
iedere deelnemer. Cursusdata en tij-
den worden in overleg vastgesteld. 

Voor meer informatie kunt u bel-
len met Jacquelien Koopman 0575-
513426 of kijken op haar website:
www.burobinnenkant.nl

Cursus interieurontwerpen 
bij Binnenkant
Zutphen - Als we de woonpro-
gramma’s op de televisie en de 
woonbladen mogen geloven, ver-
anderen ontwerpers in een hand-
omdraai elk huis in een paleis. De 
werkelijkheid is anders. Een goed 
ontwerp vereist een goede inde-
ling. Een goede indeling maken 
kost tijd. Foute beslissingen en 
miskopen kunnen kostbaar blij-
ken te zijn.

Opruimen is bij veel mensen een 
sluitpost. Als je het opruimen uitstelt, 
niet meer weet waar je moet begin-
nen en denkt: ’ik word hier onrustig 
van!’, dan is deze opruim- cursus een 
aanrader, en een manier om het jaar 
2012 gelijk goed te beginnen. 

Cursisten leren bewust een keuze te 
maken voor bewaren of niet bewa-
ren. ”Soms moeten we met pijn in 

het hart afscheid nemen van spullen.
Dat kost energie, maar geeft vaak een
groot gevoel van opluchting”. Voor af
te danken spullen wordt een zinvolle
bestemming gezocht. 
Jacquelien: ‘Het doel is tijd, rust,
ruimte en overzicht te krijgen, en
méér oog voor wat werkelijk van be-
lang is. Plezieriger wonen tussen dier-
bare spullen én genoeg ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen. Tijd en ener-
gie die nu nog besteed wordt aan het
telkens weer vruchteloos proberen 
om alles op orde te krijgen kan straks
besteed worden aan leuke dingen.’
In een cursusgroepje van maximaal 5
deelnemers is er ruim aandacht voor
ieders  persoonlijke opruimplan-van-
aanpak. De cursus bestaat uit 6 lessen
om de 14 dagen. Cursusdata en tijden
worden in overleg met de deelnemers
vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Jacquelien Koopman, 
tel. 0575 – 513426 of haar website be-
zoeken www.burobinnenkant.nl

Cursus ’Thuis, ruimte maken!’
Zutphen - Soms kan de chaos 
in huis je flink boven het hoofd 
groeien. De papieren stapelen 
zich op, er moeten nog jaren fo-
to’s worden ingeplakt, kasten en 
kamers zijn overvol zijn met spul-
len en in de garage of de schuur is 
al jaren geen plek meer voor een 
fiets, laat staan een auto.  Dan is 
de hoogste tijd voor de frisse blik 
van een opruimcoach. Iemand die 
adviseert over een logische inde-
ling in kast en archief, die helpt 
een beslissing te nemen over wat 
weg kan en wat niet.

Zaterdagavond 7 januari werd de eer-
ste wedstrijd van Quintus gespeeld. 
De Heren A-Jeugd speelden een thuis-
wedstrijd op Locatie de Veldhoek in 
Hengelo Gld. tegen Tyfoon A1. Het 
team uit Hattem kon niet tegen de 

Hengelose jongens op, uitslag: 26-6. 
Op zondag 8 januari streden de He-
ren B-Jeugd in een thuiswedstrijd in 
Sporthal De Kamp tegen Duiven B2. 
Quintus had duidelijk last van de 
winterstop. Het ontbrak aan pit, snel-

heid en het team kwam duidelijk te 
kort. Uitslag 5-22. 
De C-Jeugd speelde een uitwedstrijd 
in het Kon. Beatrixcentrum in Wehl 
tegen Apollo ‘70 C2. Het team uit 
Hengelo nam de winstpunten mee 
naar huis, uitslag 4-10. 

SV Quintus wenst iedereen een voor-
spoedig en sportief 2012 toe.

Quintus start tweede competitiehelft

Hengelo - Zaterdag 7 en zondag 8 januari 2012 startten drie hand-
balteams van SV Quintus hun tweede competitiehelft. Met twee keer 
winst, geen slecht begin.

SV Quintus wenst iedereen een voorspoedig en sportief 2012 toe.

 
      Mensen die willen afslanken
                   en/of zich fitter  willen voelen. 

Gratis advies en begeleiding met resultaat! 
 

 
 

Om in aanmerking te komen, 
bel of sms “proefpakket” naar 06 - 551 664 20 

 

    

 

GRATIS PROEFPAKKET 

Onafhankelijk Herbalife Lifestylecoach 
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Liefst 130 personen waren gekomen 
om de jubilarissen te huldigen en 
aansluitend het bedrijfsfeest mee te 
vieren. Algemeen directeur Theo Sta-
pelbroek opende de avond met een 
hartelijk welkom en een korte terug-
blik over het afgelopen jaar waarin 
hij zijn verwachtingen helaas een 
beetje naar beneden moest bijstellen. 
Ook Staja heeft last van de recessie. 
Bouwend Nederland gaat het niet 
goed en dat is met name in de afde-
ling wapening goed te merken. Ook 
in de overige sectoren is de concur-
rentie zwaar. Toch moeten we als 
Staja de moed er in houden en hier 
ligt een zware taak voor de directie 
als ook voor onze medewerkers en 
medewerksters. Ook de samenwer-
king met Eureka Staja, Dredging In-
ternational en Top Lift Staja geniet de 
volle aandacht. Maar ook voor deze 

disciplines geldt het zelfde als wat 
hiervoor genoemd is.

Voordat de jubilarissen werden ge-
huldigd keek Stapelbroek ook even 
vooruit naar de nabije toekomst.
In 2012 moeten de nieuwbouwplan-
nen in Hengelo (GLD) ten uitvoer ge-
bracht worden om een goed gevolg 
te geven aan de verhuizing van StaJa 
Machinebouw van Zevenaar naar 
Hengelo (Gld.). De verwachting is 
dat de volgende jaarafsluiting plaats 
zal vinden in de nieuwbouw. Stapel-
broek sprak de overtuiging uit dat 
wanneer een ieder zich voor de volle 
100 procent inzet om te komen tot 
een kwalitatief hoogwaardig product, 
we ook de huidige crisis weer te bo-
ven zullen komen. Ook zullen we ef-
ficiënter moeten werken. We moeten 
ons in positieve zin onderscheiden. 

Kwaliteit moet geschreven worden 
in hoofdletters. We zullen het samen 
moeten doen, ook op die momenten 
dat het misschien even niet past en 
we liever iets anders zouden doen. 
Wees collegiaal en doe het voor je 
mede collega’s. Daarna was het mo-
ment gekomen om de jubilarissen te 
huldigen. De volgende  jubilarissen, 
variërend van 12 1/2, 25- en 40 jarig 
dienstverband werden één voor één 
verzocht naar voren te komen en 
hun partners werden verrast met een 
mooie bos bloemen.
Karel de Groot, op 1 juni 121/2 jaar 
werkzaam bij Staja constructie.
Paul Stapelbroek op 1 juni 25 jaar in 
dienst bij Staja constructie.
John Willems, op 12 augustus 40 jaar 
werkzaam bij Kamps de Wild/c.q. Sta-
ja machinebouw in Zevenaar.
Martijn Cornelissen, op 12 Oktober 
121/2 jaar werkzaam bij Staja con-
structie Erwin Koers, op 1 december 
121/2 jaar werkzaam bij Staja en is 
momenteel werkzaam bij machine-
bouw in Zevenaar.

Personen waarvan we dit jaar af-
scheid genomen hebben:
Marijke Schlief, op 28 november 
1983 in dienst gekomen van Kamps 
de Wild machinefabriek later Staja 
Machinebouw en op 1 augustus 2011 
met prepensioen gegaan. 
Gerard Hogenkamp, sinds 16 juni 
1969 in dienst bij Kamps de Wild la-
ter Staja Machinebouw en per 1 sep-
tember 2011 na een werkzame peri-
ode van ruim 42 jaar gaan genieten 
van zijn welverdiende pensioen.

Daarna  was het moment daar dat 
van Directeur Joop Stapelbroek af-
scheid genomen werd.
Nadat in mei 1976 begonnen werd 
met laswerkzaamheden aan de 
Schooltinkweg in Zelhem werden 
telkens nieuwe uitbreidingsmoge-
lijkheden gezocht. Uiteindelijk werd 
in 1986 gestart met de nieuwbouw 
van de eerste bedrijfshal aan de Mo-
lenenk 4 in Hengelo Gld. Daar is in 
de loop der jaren zodanig uitgebreid 
waardoor men nu de beschikking 

heeft over meerdere bedrijfshallen
van in totaal ca 6500 m2 en nog eens
een opslagruimte van ca 10000 m2.
Toen eind 2002 de Machinefabriek
van Kamps de Wild werd overgeno-
men is toen je werkterrein verlegd 
naar Zevenaar alwaar we onder de 
naam Staja Machinebouw de KAWE-
CO landbouwmachines produceren.

Joop, mede oprichter (mei 1976) van
Stapelbroek & Jansen, later Staja,
heeft besloten na 35 jaar terug te tre-
den uit de directie van Staja beheer.
Wel zal Joop zich nog gaan bezighou-
den met de ondersteuning van de 
nieuwbouw in Hengelo (GLD).
Namens de directie werd een mooi
herinneringsbeeldje overhandigd 

Tot slot werden alle aanwezigen be-
dankt voor de getoonde belangstel-
ling.
De avond werd vervolgd door een
spetterende feestavond waarbij de
muzikale klanken werden verzorgd
door orkest One Step.

Huldiging diverse jubilarissen

STAJA neemt afscheid van Joop Stapelbroek

Hengelo - Op vrijdag 16 december 2011 werd bij Partyboerderij De 
IJsselhoeve in Doesburg afscheid genomen van Directeur Joop Stapel-
broek en werden diverse jubilarissen gehuldigd. Dat StaJa een honk-
vast bedrijf is voor haar medewerkers bleek uit de grote opkomst.

Het industriële karakter van dit ge-
meentelijke monument blijft zowel 
aan buiten- als binnenzijde behou-
den. De verkoop is gestart, alle gege-

vens over dit project zijn te vinden 
op de site www.jaartsveldloods.nl, 
ook bent u van harte welkom op de 
informatieochtend die T2 zaterdag 

14 januari houdt. Van 09.00 tot 12.00 
uur is de (Brouwers)molen geopend, 
niet alleen voor dit project maar ook 
voor al uw andere vragen / ideeën op 
het gebied van bouw en verbouw. De 
medewerkers van T2 staan u graag te 
woord!

Transformatie start binnenkort

Hengelo - Medio januari wordt door T2 een aanvang gemaakt met de 
transformatie van de voormalig Jaartsveldloods tot vier woningen.

In januari en februari kunt u luiste-
ren naar wintervertellingen afgewis-

seld met muziek. Gaat u liever niet 
alleen of heeft u geen vervoer, dan 
kunt u er toch bij zijn. 
Er is vervoer ( met auto of busje ) 
mogelijk op zondag 15 januari tot en 
met 12 februari. 

Inwoners van Vorden, Hengelo en 
omgeving (jong of oud, met rolstoel 
of rollator) kunnen bellen voor in-
formatie en aanmelden telefoon  
06- 57079558 (voor vrijdagavond).

Gratis vervoer naar Theater Onder de Molen
Vorden - Op een winterse zondag-
middag naar het sfeervolle Thea-
ter Onder de Molen in Linde?

In Nijmegen, de oudste stad van Ne-
derland worden al vanaf het begin 
van de 19e eeuw opgravingen ver-
richt. Gedurende de 19e eeuw was de 
aandacht van de onderzoekers vooral 

gericht op het rijke Romeinse verle-
den van de stad. Hoewel nog steeds 
bij opgravingen in de stad Romeinse
resten worden blootgelegd, heeft het
onderzoek in de afgelopen jaren aan-
getoond dat de bodem van Nijmegen
ook rijk is aan vondsten uit de prehis-
torie en de (vroeg)middeleeuwse tijd.
Mieke Smit is sinds 2006 gemeente-
lijk archeoloog van Nijmegen en ver-
telt aan de hand van dia’s het verhaal
van de rijke geschiedenis van de oud-
ste stad van Nederland. Toegang voor
leden is gratis, niet-leden betalen 3
euro, dit is inclusief koffie of thee. 
Deze staat klaar om 19.30 uur!

Ledenavond Historische Vereniging Steenderen

Romeinse tijd rondom 
Nijmegen
Steenderen - Op maandag 16 ja-
nuari wordt in Zaal De Seven 
Steenen aan de J.F. Oltmansstraat 
6 door de activiteitencommissie 
van de HVS een avond gehouden 
over de Romeinse tijd rondom 
Nijmegen. Ook wordt er ingegaan 
op vondsten uit de Prehistorie en 
de vroege Middeleeuwen. Aan-
vang 20.00 uur.

Belangstellenden voor poëzie kunnen 
9 februari alvast in de agenda zetten. 
Schrijft u gedichten (al dan niet in 
dialect/plat) dan is dit een leuke ge-
legenheid uw gedichten met anderen 
te delen en/of nieuwe inspiratie op te 

doen. Wilt u die middag gedichten 
voordragen en woont u in of rond de
gemeente Bronckhorst, dan kunt u 
zich 

VÓÓR 1 FEBRUARI opgeven
door vijf gedichten te mailen naar
deburgerij.vorden@gmail.com of op
te sturen naar Galerie De Burgerij,
Zutphenseweg 11, 7251 DG Vorden. 

Mochten er teveel aanmeldingen zijn,
dan zal vooraf een selectie plaatsvin-
den. Voor meer informatie: 06 -57 07
95 58.

Poezie voordragen in 
Galerie De Burgerij
Vorden - Na de geslaagde poëzie-
middag in november organiseert 
Galerie De Burgerij op veler ver-
zoek opnieuw een middag met 
poëzie. Op donderdag 9 februari 
zullen er weer gedichten worden 
voorgedragen in de sfeervolle ga-
lerie.
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,,Erg jammer want door een goede, 
rustige opbouw ontstaat langzaam 
aan plezier in het hardlopen”, zegt 
Jan Boekestijn. Belangrijk nevenef-
fect is dat de lopers zich hierbij pret-
tig voelen, trots worden op zichzelf 
vanwege de prestatie waardoor het 
zelfvertrouwen groeit. Hardlopen 
stimuleert bovendien de aanmaak 
van endorfine en brengt het niveau 
van stresshormonen naar beneden. 
Het ontspant door je in te spannen. 
Jan Boekestijn: ,,In die zin heeft lo-
pen een therapeutisch effect voor 
hen die erg gestrest zijn of werkt het 
juist preventief.” De Ruurloër meet 
met behulp van speciale apparatuur 
vooraf de hartcoherentie. De hartco-
herentie is een graadmeter voor het 
stressniveau. Door correctie van een 
verkeerde ademhaling voelt de deel-
nemer het verschil (rust) en ziet hij 
direct het resultaat op een computer-
scherm. Gedurende de eerste tien we-
ken heeft Boekestijn met twee deelne-
mers gelopen. Zij zijn erg enthousiast 
over hun loopuurtje. Hans Maas: ,,Ik 
heb in het verleden wel hard gelopen 
maar dat ging veel te snel waarbij ik 
uiteindelijk een blessure kreeg. Door 
met Jan mee te lopen heb ik geleerd 
goed te doseren en het rustig op te 
bouwen. Het lukt mij nu om gedu-
rende langere tijd achter elkaar door 
te lopen. Door het gebruik van een 
hartslagmeter ben ik mij bewust ge-
worden wat er gebeurt en leer ik om 
te gaan met mijn omslagpunt (tempo 
waar verzuring begint op te treden). 
Bij een groepje lopen helpt mij ook. 
Er wordt verwacht dat je er bent 
waardoor je ook gaat. Het is een soort 
stok achter de deur. Een derde reden 
voor mij om dit te gaan doen is om 
mij geestelijk een beetje te ontladen. 
Lopen geeft rust.” Ruurloër Arjan En-
gelman behoorde ook tot een van de 
eerste deelnemers. 

,,Ik was zelf ooit begonnen met het 
loopprogramma ‘Start2run’, maar ik 
kreeg na enkele lessen last van mijn 
knieën. Hierdoor is het lopen in de 

ijskast beland. Het artikel in Contact 
Ruurlo van enkele maanden geleden 
was voor mij aanleiding om het weer 
op te pakken. Het valt ook goed te 
combineren met de thuissituatie en 
de kinderen. Je kunt snel tussendoor 
even een uurtje pakken. Ik ging ook 
wel eens mountainbiken maar dat 
kost veel meer tijd.” 

EFFECTEN
Gevraagd naar de effecten van het 
concept Running therapie zegt Hans 
Maas: ,,Ik let nu veel beter op mijn 
ademhaling. Niet alleen tijdens het 
lopen, maar iedere dag en dan vooral 
op momenten dat er sprake is van 
stress. Dat helpt mij wel. Verder wil 
ik nog veel meer en verder gaan lo-
pen om dat euforische gevoel te krij-
gen. Ik slaap overigens ook beter. Het 
is iedereen aan te raden en je wordt 
er fitter van.” 

Arjan Engelman heeft een soort ge-
lijke ervaring opgedaan: ,,Ik heb een 
veel betere conditie, geen pijn in de 
benen en ik kan langere tijd achter 
elkaar doorlopen zonder dat ik uitge-
put raak. Tussendoor ga ik zelf ook 
wel op pad en ik vind het gewoon 
leuk om te doen. De buitenlucht doet 
je goed en het lukt goed om je hoofd 
leeg te maken. 

Dat ik me fitter voel merk ik ook op 
mijn werk. Eigenlijk zou mijn werk-
gever dit moeten weten! Ik kan het 
anderen ook zeker aanraden. In een 
groepje lopen is ook leuk omdat je el-
kaar stimuleert en van elkaar leert.”

NIEUWE KANDIDATEN
Jan Boekestijn heeft in overleg met 
deze twee deelnemers besloten met 
hen door te gaan met hardlopen 
op de woensdagavond. Maar voegt 
hij er aan toe: ,,Er kunnen zeker 
nieuwe kandidaten bij. Misschien is 
dit wel het moment om het goede 
voornemen om te zetten in daden!” 
Voor meer informatie en opgave:  
run@concepts.nl of tel. 06 44264418.

Fitter, ontspannend en gezond

Running therapie Jan Boekestijn 
krijgt vervolg

Ruurlo - Zo’n drie maanden geleden is Ruurloër Jan Boekestijn begon-
nen met de introductie van ‘running therapie’ in Ruurlo. Het is zijn 
bedoeling mensen te begeleiden bij het starten met hardlopen. De 
meesten hebben de neiging in het begin te veel, te vaak, te lang en/of te 
snel te willen hardlopen. Gevolg is dat men na enkele weken teleurge-
steld afhaakt,omdat er geen verbetering van de conditie plaatsvindt.

Jan Boekestijn (midden) heeft in overleg met Arjan Engelman (links) en Hans Maas (rechts) besloten met het tweetal door te gaan met 
hardlopen op de woensdagavond.

Eerder werden deze bomen januari 
2005 geknot en de wilgen nog een 
keer eind 2008. De bomen worden op 
de werkdag van 14 januari allemaal 
weer geknot. De werkzaamheden 
werden uitgevoerd in goed overleg 
met de eigenaar van de rij bomen, de 
heer Jansen. Speciaal voor deze werk-
dag zal de Leemstraat tijdelijk wor-

den afgezet, om zonder het verkeer 
te hinderen de werkzaamheden te 
kunnen uitvoeren. De werkdag start 
op zaterdag 14 januari om 9.00 uur 
bij de familie Janssen aan de Leem-
straat 1. Het Steenders Landschap 
zorgt voor koffie en voor soep en een 
Nieuwjaarsborrel aan het einde van 
de werkdag rond 12.30 uur. 

Het Steenders Landschap wenst alle
vrijwilligers, leden, belangstellenden
en hun familieleden een heel voor-
spoedig en gezond 2011 en bedankt 
hen voor de steun in het afgelopen
jaar. HSL hoopt een ieder het komen-
de jaar (opnieuw) te mogen begroeten
op een werkdag of tijdens een van de
andere activiteiten. 

Wie meer wil weten over de werkdag
of over de vereniging kan hiervoor 
op de website terecht www.hetsteen-
derslandschap.nl of telefonisch con-
tact opnemen via (0575) 451834.

Het Steenders Landschap in Toldijk/Steenderen

Wilgen en elzen knotten aan de 
Leemstraat

Steenderen - Het Steenders Landschap gaat op de werkdag van 14 
 januari met haar vrijwilligers aan het werk aan de Leemstraat. In het 
buitengebied van Toldijk staat een lange rij knotbomen, bestaande 
uit circa 100 wilgen en elzen. Bij deze bomen bevinden zich ook een 
aantal monumentale exemplaren, zeker dus de moeite waard om het 
onderhoud voor uit te voeren.

Vrijwilligers van Het Steenders Landschap gaat wilgen en elzen knotten aan de Leemstraat.

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

Wichmond – Ieder jaar staat menig-
een op het punt een vakantie te plan-
nen. Dit is menig keer een punt van 
discussie, ‘ waar gaan we heen? ‘, ‘ 
wat zullen we doen?’, ‘ wat moet er 
zijn? ‘ etc etc. Zoveel mensen, zoveel 
wensen. Dit jaar is het Ludgerusge-
bouw te Vierakker een trefpunt voor 
twee families. Twee families met hun 
eigen wensen, wensen die niet altijd 
gelijk aan elkaar zijn.
Bovenstaande is aanleiding voor dol-
dwaze situaties. Wilt u mee op va-
kantie? Dat kan: Toneelgroep Vierak-
ker Wichmond voert dit jaar de ko-

medie ‘Familie Bruinsma in de bocht:
Groeten van de Veluwe’ op. Een stuk
geschreven door Carl Slotboom. We-
gens het succes van voorgaande jaren
zal dit plaatsvinden met een extra
avond. 
Het stuk zal worden opgevoerd op 
vrijdag 27, zaterdag 28 januari en
vrijdag 3 en zaterdag 4 februari.
Aanvang 20.00 uur. Op zondag 5 fe-
bruari is er om 14.00 uur een mati-
nee voorstelling . De voorverkoop is
vanaf vandaag bij Bakkerij Besselink
in Wichmond en het Ludgerus te 
Vierakker.

Op vakantie met toneelgroep 
Vierakker-Wichmond

Regelzorg hanteert aantrekkelijke 
tarieven voor alle rijbewijskeuringen 
en heeft keuze uit meer dan 225 lo-
caties. Voor informatie of het maken 
van een afspraak kunnen deelnemers 
niet terecht bij de locatie zelf maar 
zij dienen contact op te nemen met 
het landelijk afsprakenbureau via 

telefoon: (088) 23 23 300 of op www.
regelzorg.nl. Bijvoorbeeld voor de 
keuring op 18 januari, 22 februari,
14 maart en 2 april 2012 in locatie 
Woon en Dienstencentrum De Bon-
gerd. De Bongerd 1, Steenderen. Ta-
rief is 35 euro voor de B/E keuring en
55 euro voor chauffeurs jonger dan
70 met grootrijbewijs. 
Het is raadzaam direct na de herin-
neringsbrief van het RDW een af-
spraak te maken, de hele procedure
kan soms enkele maanden in beslag
nemen. Wie goedgekeurd is ontvangt
een Verklaring van Geschiktheid.
Daarmee kan tot een jaar na afgifte
een nieuw rijbewijs worden aange-
vraagd.

Rijbewijskeuring in De Bongerd
Voordelig en eenvoudig 
via Regelzorg
Steenderen - Senioren die op de 
datum waarop hun rijbewijs ver-
loopt 70 of ouder zijn dienen een 
medische keuring te ondergaan. 
Ook chauffeurs jonger dan 70 jaar 
die een C/D/E rijbewijs aanvragen 
of verlengen, moeten sinds 2005 
worden gekeurd. Dit is voordelig 
en eenvoudig te regelen.
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Fransje Westerman treedt al vele ja-
ren op onder haar eigen naam Fransje 
Sydzes. Zij heeft naast haar werk als 
onderwijzeres altijd toneel gespeeld 
in het amateurcircuit. Zo speelt zij 
bij de Plankeniers in Huizen en in 
haar eigen producties. Titels o.a.: ‘De 
Goede Dood’, ‘Raak me aan’, ‘Festen’, 
‘Het Geheugen van Water’, ‘Wie is er 
Bang voor Virginia Woolf’. Ook trad/
treedt zij regelmatig op als vertelster/
speelster. Ani Avramova voltooide 
haar pianostudie aan het Bulgaars 
Staatsconservatorium te Sofia alvo-
rens in 1999 het diploma Uitvoerend 

Musicus te behalen aan het Konink-
lijk Conservatorium in Den Haag, 
waar zij speciaal onderricht kreeg van 
Geoffrey Douglas Madge. Zij treedt in 
Nederland regelmatig op met zowel 
klassieke als hedendaags repertoire. 
In alle vijf ‘Wintervertellingen’ is 
steeds een muzikale component aan-
wezig. De revue passeren: Gery Groot 
Zwaaftink / Celtic Wind - Walter van 
Wingerden / Bobbie Rootveld - Ineke 
de Jager / van Gessel - Alma Smit / Jo-
sée van der Staak / Léon van der Meer. 
Zie ook de agenda op de webstek. 
Het bestuur van TOM hoopt dat de 

komende vijf zondagmiddagen net 
zo sfeervol gaan worden als de af-
gelopen dichtersavond. Op deze 1e 
vrijdagavond van het nieuwe jaar 
traden op: Louis Radstaak met prak-
tische poëzie, Dick van Welzen met 
beschouwende poëzie en Theo van 
Lijden met gedichten die dichtbij zijn 
eigen leven staan. Zij zorgden ervoor 
dat alle dichtersfans aan hun trekken 
kwamen. Henk Boogaard zorgde na 
iedere dichter voor de light verse op 
muziek, waarbij het publiek een lach 
niet kon onderdrukken. Eén of meer 
‘Wintervertellingen’ kunt u reserve-
ren via www.theateronderdemolen.
nl of via 0575 -555783. Er is een passe-
partout voor alle vijf voorstellingen 
verkrijgbaar aan de kassa; u betaalt 
dan slechts voor vier voorstellingen 
en de passe-partout is overdraagbaar.

Aftrap ‘Wintervertellingen’ in TOM

Vorden - In Theater Onder de Molen te Vorden start op zondag 15 
januari een serie van vijf opeenvolgende middagen met ‘Winterver-
tellingen’. Vertelster Fransje Westerman en pianiste Ani Avramova 
nemen om 15.00 uur de eerste voorstelling voor hun rekening met 
‘Vertellen en Vertolken’.

Louis Radstaak, Dick van Welzen en Theo van Lijden

Mevo in Ruurlo is gespecialiseerd in 
het produceren en assembleren van 
fijn mechanische producten voor de 
high-tech industrie. Al vanaf 1994 
heeft het bedrijf een tweede vestiging 
in het Slowaakse Tren�in waar met 
name een deel van de productie is 
ondergebracht. ,,Het lassen gaan we 
dan ook daar doen”, zegt directeur 
Frans Verhaegh. ,,Het voordeel ten 
opzichte van Nederland is dat in Slo-
wakije nog voldoende gecertificeerde 
lassers te vinden zijn. Daarnaast lig-
gen de lonen daar een stuk lager dan 
hier. Ook dat levert de klant een aan-
zienlijk voordeel op.” De Slowaakse 
lassers voor een langere periode naar 
Nederland halen en hier laten wer-
ken ziet Frans Verhaegh niet zitten. 
,,Dat is de laatste jaren veel gedaan 
via uitzendbureaus. Maar in de prak-
tijk werkt dat niet. Die lassers gaan 
zich vervelen, krijgen heimwee en 
willen op den duur weer terug. Wij 
plaatsen ze indien nodig één of twee 
maanden bij de klant in Nederland 
om de productspecifieke wensen en 
eisen van de opdrachtgever te leren 
kennen. Daarna gaan ze terug naar 
onze vestiging in Slowakije van waar-
uit ze hun werk blijven doen.” Bij Me-
vo SRO in Tren�in werken 45 mensen 
en worden met name geassembleerde 
deel- en eindproducten gemaakt voor 

de Nederlandse, Duitse en Slowaakse 
high-tech-industrie. Directeur Frans 
Verhaegh: ,,Bij Mevo SRO wordt de 
hele productie voor onze Nederland-
se klanten op een westerse wijze aan-
gestuurd en van a tot z geregeld. De 
klant wordt volledig ontzorgt en heeft 
dus nergens meer omkijken naar. We 
regelen van daaruit de inkoop van on-

derdelen en het plaatwerk wat nodig 
is voor de te assembleren producten 
en daarnaast houden we ook voor-
raad voor de klant.” Ook logistiek 
gezien valt de afstand tussen Slowa-
kije en Nederland volgens Frans Ver-
haegh erg mee. ,,Werk dat op vrijdag 
af is en wordt ingeladen in Slowakije 
is de maandag erop in Nederland.”

Steeds meer kant-en-klare geassembleerde producten

Metaalbedrijf Mevo breidt 
 dienstenpakket uit
Ruurlo - Metaalbedrijf Mevo in 
Ruurlo heeft zijn dienstenpakket 
uitgebreid met TIG-lassen. ,,On-
ze klant vraagt om steeds meer 
kant-en-klare geassembleerde 
producten. Door middel van deze 
uitbreiding kunnen we een nog 
completer product bieden”, al-
dus directeur Frans Verhaegh. De 
TIG-lassers van Mevo worden in-
dien nodig ingewerkt bij de klant 
zelf en daarna geplaatst bij Mevo 
SRO, de Slowaakse vestiging van 
Mevo Precision Technology.

Metaalbedrijf Mevo in Ruurlo heeft zijn dienstenpakket uitgebreid met TIG-lassen.

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

Het circus was speciaal voor C1000 
Vorden bij de tot circustent omge-
bouwde sporthal neergestreken. Al-
leen bij die winkel waren kaarten 
te koop. De rook was vorige week 
dinsdag nog maar net opgetrokken 
na het Oud en Nieuw Feest van Stevo 
of het was alweer een beestenboel in 
de zaal. 
Vrijwel letterlijk een beestenboel, 
omdat veel acts met mensen in de 
sporthal niet mogelijk zijn. “We 
kunnen namelijk niets aan het pla-
fond bevestigen”, legde de spreek-
stalmeester uit. De kinderen die in 

de uitverkochte sporthal aanwezig 
waren, leken daar weinig problemen 
mee te hebben. Ze keken gespannen 
hoe de tijgers vlak voor hen door de 
bak liepen en op commando gingen 
liggen, zitten of door een hoepel 
sprongen. Ook de Friese paarden met 
veren getooid, vielen in de smaak bij 
het publiek. Om de spanning een 
beetje te doorbreken waren ook een 
paar clowns die gekke capriolen uit-
haalden.

Kijk op www.contact.nl voor  
meer foto’s van Circus Renz.

Dieren stelen de show 
in sporthal ‘t Jebbink

Vorden - De dieren van Circus Renz uit Berlijn waren vorige week 
tijdens de voorstellingen op dinsdag, woensdag en donderdag in de 
Vordense sporthal ‘t Jebbink de grote smaakmakers.

De tijgers kwamen van circus Renz kwamen wel heel dicht bij het in spanning 
toekijkende publiek.
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Wij doen alles voor uw 
klassieke auto!

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

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

STAPELKORTING 
OP DE HELE COLLECTIE VAN

NTS 1 STUK 50%
 2 STUKS 60%
 3 STUKS 70%

VOOR
MEER AANBOD:

WWW .HERWERS.NL

Een selectie uit ons ruime 
aanbod occasions

Bij Herwers worden alle gebruikte auto’s vooraf streng 

 gecontroleerd op kwaliteit, veiligheid en  betrouwbaarheid.

Nissan QASHQAI 1.6 
Tekna 5-drs. B Silver 

30-05-2008 54.659  
normale prijs 17.950

Meeneemprijs 

Honda CR-V 2.0i ES 4WD 
5-drs. B Satin Silver 
19-09-2003 104.239  

normale prijs 10.950   

Meeneemprijs 

Nissan QASHQAI 1.6 
Tekna 2WD 5-drs. B Silver 

01-02-2008 43.531   
normale prijs 16.950

Meeneemprijs 

Kia Sportage 2.0 CVVT 
Adventure 5-drs. B Silver 
16-01-2006 124.019

normale prijs 10.950

Meeneemprijs 

Nissan QASHQAI 1.6 
Visia Look 2WD 5-drs. B 

Cafe Latte 02-02-2009 31.703  
normale prijs 17.750

Meeneemprijs 

Sport 2.0 CiTD 
Executive 5-drs. D Grijs 

10-09-2004 136.228
normale prijs 9.950

Meeneemprijs 

Nissan QASHQAI 2.0 
Tekna 5-drs. B Urban Silver 

15-11-2007 78.091   
normale prijs 17.950

Meeneemprijs 

Nissan Almera Tino 1.8 
Comfort 5-drs. B Alprine 

Green 25-01-2002 96.883
normale prijs 4.950

Meeneemprijs 

Renault Koleos 2.5 
Dynamique Pack 5-drs. B 

Noir Nacre 04-12-2008 70.197    
normale prijs 16.750

Meeneemprijs 

Nissan Cube 1.6 Zen 
5-drs. B Bitter Chocolate 

11-02-2010 16.364 
normale prijs 15.950

Meeneemprijs 

T E

OMFIETSEN A
.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD. 

Breng nu uw fiets of electrische fiets 
voor een grote (winter) beurt, 

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

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu  64,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu  49,50

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

Deze aktie is geldig in de maanden
januari en februari

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

(gratis leenfiets beschikbaar)

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

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

of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

... 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

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!
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SLIJPER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO869485

Werkzaamheden
Als het slijper houd jij je bezig met het plaatsen van werkstukken op 
een rondslijpbank of superfinishbank met behulp van een boven-
loopkraan. In de meest voorkomende gevallen wissel en balanceer 
je de te gebruiken slijpsteen uit met de hand of met behulp van tril-
lingsmeetapparatuur. Je stelt de machine af met in acht name van 
werkvoorschriften en toegestane toleranties. 

Functie eisen

GEREEDSCHAPSMAKER M/V
Omgeving Zelhem - Fulltime - vacaturenr. VIO885523

Werkzaamheden
Als gereedschapmaker werk je aan hightech matrijzen waar u 
onderhoud en service aan doet. Dit vereist kennis van spuitgietma-
trijzen tot aan hydrauliek en besturingstechniek. Je bouwt en test de 
matrijzen af uit de eigen fabriek en uit een fabriek uit het buitenland. 
Het bedrijf ondersteunt ook klanten op locatie dus flexibel omgaan 
met werkuren en zeker geen 8 tot 5 mentaliteit hebben zij absolute 
voorwaarden.

Functie eisen

WERKVOORBEREIDER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK878348

Werkzaamheden
De werkvoorbereider is het eerste aanspreekpunt voor de productie 
en het magazijn. Je bent in deze functie verantwoordelijk voor het 

hierbij zijn het inkopen van de benodigde materialen, het plannen 
van de productie en het maken van calculaties. Je zorgt ervoor dat 
levertijden worden gehaald en je organiseetr de transportplanning 
van de projecten. Door dit veelzijdige takenpakket ben je betrokken 

verzending.

Functie eisen

CNC FREZER M/V
Omgeving Zelhem - Fulltime - vacaturenr. VIO885513

Werkzaamheden
Als cnc frezer werk je aan hightech matrijzen waar je onderhoud en 
service aan doet. Dit vereist kennis van spuitgietmatrijzen tot aan 
hydrauliek en besturingstechniek.

Functie eisen

SALES ENGINEER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK868917

Werkzaamheden 
Voor een relatie in de omgeving Aalten zoeken wij een sales 
engineer die, op basis van de wensen van de klant, conceptma-
tige tekeningen ontwerpt en uitwerkt. Je bent geen detaillist, maar 
door gebruik te maken van standaard modules heb je als doel een 
optimale invulling te geven aan de klantvraag. Hierbij denk je in 
oplossingen en heb je intern veel overleg met de afdeling verkoop 
en de overige engineers.

Functie eisen

Sensire wonen met zorg in De Lindenhof in 
Vorden zoekt ziekenverzorgenden op oproepbasis.

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

 

Sensire wonen met zorg
Solliciteren? Ga naar www.sensire.nl 
of neem contact op met Judith van Zelst, 
06 - 12 96 00 06.

Vijf redenen om bij Sensire te werken:
1.  Je hebt de tijd om je klant persoon-

lijk te leren kennen, in zijn eigen 
 omgeving.

2.  Je werkt op eigen kracht, met alle 
ondersteuning die je nodig hebt.

3.  Sensire heeft aandacht voor een 
goede balans tussen werk en privé.

4.  Je maakt gebruik van vernieuwende 
 technieken, zodat je meer tijd hebt 

om dátgene te doen waarvoor jij de 
zorg in ging.

5.  Je krijgt alle ruimte om jezelf te 
ontwikkelen.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Zutphen zijn wij per direct 
op zoek naar een allround monteur in ploegendienst

ALLROUND MONTEUR M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO886103

Het realiseren van preventief en correctief onderhoud waaron-
der werkzaamheden op elektrotechnisch/ en besturingsgebied, 
koude- en stoomtechniek (ook mechanische werkzaamheden 
vormen deel van uw werkzaamheden). U optimaliseert de pres-
taties van diverse machines. Tevens zult u in samenspraak met 
de chef TD elektrotechnische- en besturingstechnische aspec-
ten begeleiden. Het overdragen van kennis aan de collega’s in 
de productie zal daarnaast een belangrijk aspect zijn van uw 
functie. Daarnaast wordt uw input gevraagd bij investeringen.

Voor deze functie is een MTS-opleiding op het gebied van 
Elektrotechniek vereist, aangevuld met meerdere jaren ervaring 
in de beschreven werkzaamheden. Een goed technisch inzicht, 
opgedaan in een vergelijkbaar bedrijf, evenals het durven dra-
gen van verantwoordelijkheid, is van groot belang om goed te 
kunnen functioneren. U hebt de potentie om te kunnen groeien 
naar de rol van productietechnicus. Daarnaast hebt u een 
kwaliteitsbewuste instelling en werkt u graag in teamverband. 
Tevens beschikt u over goede contactuele/communicatieve 
vaardigheden.

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.

Saint-Gobain is een Franse mul-
tinationale groep die wereldwijd 
actief is als fabrikant en distribu-
teur van hoogwaardige technolo-
gische materialen.
In de disciplines hoogwaardige 
materialen, glas, verpakkingen, 
bouwmaterialen en bouwdis-
tributie realiseert Saint-Gobain 
een totale omzet van ruim 40 
miljard Euro. Met vestigingen  
in 64 landen en rond 190.000 
werknemers is Saint-Gobain een 
vooraanstaande marktleider in al 
haar activiteiten. 

Abrasives vormt een belangrijk 
onderdeel van Saint-Gobain en 
heeft een wereldwijde reputatie 
voor kwaliteitsproducten. Zij 
bepaalt de norm voor het verder 
ontwikkelen van technologische 
slijpoplossingen voor industrieel 
gebruik. Een continue investering 
in onderzoek & productont-
wikkeling draagt bij aan deze 
technologische ontwikkeling van 
slijpproducten. Deze drang tot 
innovatie is de basis voor het 
steeds weer opnieuw introduce-
ren van nieuwe producten met als 
doel de procesproductiviteit bij de 
klant te verbeteren. Saint-Gobain 
Abrasives is tevens de enige 
internationale fabrikant die alle 5 
hoofdtypen Abrasives (afbraam- 
& doorslijpschijven, flexibele 
schuurmiddelen, keramisch- en 
gebonden producten, super abra-
sives en diamantzagen & - boren) 
zelf produceert. Dit wordt onder-
steund door hoogwaardige tech-
nologie, complete- en innovatieve 
productlijnen, een onmiskenbare 
reputatie van kwaliteit, veilig-
heid & ervaren, toegewijde en 
enthousiaste medewerkers. Deze 
producten worden in de markt 
verkocht onder de merken Norton, 
Flexovit, Winter en Atlas

Besturingstechnicus
Saint-Gobain Abrasives BV

Bij onze Thin Wheels (slijpschijven) plant, gevestigd in 

Eibergen zijn ongeveer 180 mensen werkzaam. De produc-

tieprocessen zijn in de afgelopen 15 jaar vergaand geauto-

matiseerd en kwaliteit staat hoog in het vaandel.

De functie
De afdeling Technologie waarvan Engineering een onder-

deel is, ontwikkelt en produceert in eigen beheer produc-

tiemiddelen en procesautomatisering voor de productieor-

ganisatie. De afdeling bestaat tevens uit Technische Dienst 

met een eigen gereedschapsafdeling. In totaal werken er 

15 mensen. Voor afdeling Engineering zijn wij op zoek naar 

kandidaten voor de volgende functie:

Besturingstechnicus M/V

Doel van de functie
het leiden van verbeteringsprojecten –

het analyseren van de bedrijfsprocessen en het  –

vaststellen van verbetermogelijkheden

het maken en verbeteren van besturingssoftware –

ontwikkeling van Vision systemen –

beheer van het Fanuc robot park  –

In deze functie rapporteer je aan de Manager Technologie

Jouw profiel
Enige ervaring  (5 á 10 jaar)   –

HTS besturingstechniek –

Bekwaam in S7 software (kennis van S5 is een pré) –

Kennis van fanuc robots, scada systemen wincc,  –

machinerichtlijnen, kennis van E-plan

Goede kennis van Officepakket –

Ervaring met projectmanagement –

Accuraat en gedreven –

Wat we bieden
We bieden een uitdagende baan met een marktconform 

pakket primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Interne 

trainingen kunnen onderdeel zijn van het inwerkprogramma.

Informatie en sollicitatie:

Meer informatie over de functie kun je verkrijgen bij de 

Manager Technologie, Martijn Gerritsen 0545 466 466

Algemene informatie over Saint-Gobain kun je vinden op 

www.saint-gobain.com. 
Reacties/sollicitaties voorzien van CV graag binnen twee 

weken sturen naar: Saint-Gobain Abrasives BV t.a.v. M. 

Overkemping, postbus 10,7150 AA te Eibergen of via e-mail: 

Maarten.Overkemping@saint-Gobain.com  



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 2 van 9 t/m 14 
januari 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

hamsteraanbiedingen

OPENINGSTIJDEN


