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‘2011 gaat de boeken in als een zeer 
succesvol jaar’, zegt Kees Bink, die 
ook voorzitter is van de vereniging. 
‘Niet eerder haalde de vereniging 
twee keer goud bij de wereldkampi-
oenschappen. Ook wist de vereniging 
begin januari al beslag te leggen op 
de derde plaats in het clubklassement 
op de nationale wedstrijd in Zutphen. 
Het geeft aan dat er veel kwaliteit bin-
nen de vereniging aanwezig is.’ Bink 
zit zondagmiddag aan de keukentafel 
bij Bennie Horsting, secretaris van De 
Vogelvriend, na te genieten. De kam-
pioenvogels zijn dan nog in Frankrijk. 
Beide heren zijn vervent deelnemers 
van vogelwedstrijden en sleepten al 
menige prijs in de wacht. Horsting 
was zelfs al eens eerder wereldkampi-
oen in 2004 toen het kampioenschap 
in Zwitserland werd gespeeld. Vorig 
jaar in Portugal nam hij het zilver 
mee naar huis. Hij wist ook dat hij 
dit jaar wereldklasse in zijn kooien 
had gekweekt. ‘Ik gaf mezelf wel een 
kans. Op de nationale wedstrijd voor 
Europese cultuurvogels in Rijssen we-
zen de keurmeesters mijn barmsijs 
aan als mooiste van de hele show.’ 
Voor Bink was het een grote verras-
sing. ‘Ik doe aan veel wedstrijden 
mee en scoorde ook goed op de na-
tionale show. Maar een wereldkam-
pioenschap is voor mij van een an-
dere orde. Toen ik donderdag gebeld 
werd door de vogelbond was ik zeer 
verrast. Ik doe met twee vogels mee, 
maar had hier niet op gerekend.’ 

Bink kweekt al vele jaren Agapornis 
roseicollis, maar startte vier jaar gele-
den met het kweken van een nieuwe 
mutatie. Die mutatie is halverwege 
de jaren negentig in Amerika ontdekt 
en haalt de zwarte kleur uit de veren. 
‘Omdat het een nieuwe mutatie is 
zijn er nog niet zoveel vogels van deze 
kleur. En dat maakt het extra moei-
lijk om een goede vogel te selecteren 

die het niveau op een wereldkam-
pioenschap aan kan’, aldus Bink.
Ook de barmsijs van Horsting is geen 
gewone barmsijs zoals die in de na-
tuur voorkomt. Deze vogel heeft ook 
een afwijking in de kleur. Een extra 
bijzondere afwijking, verklaart Hors-
ting. ‘Afwijkingen in kleur halen al-
tijd kleur weg uit de vogel. In dit geval 
zorgt de afwijking juist voor een don-
kerder kleur bruin. Deze voegt dus 
iets toe.’  Vervolgens ontstaat er een 
technische discussie aan de keuken-
tafel. Niet zo gek, want beide heren 
zijn ook voorzitter van een techni-
sche commissie binnen de Algemene 
Nederlandse Bond van Vogelhouders. 
Met hun commissie, Bink voor par-
kieten en Horsting voor Europese cul-
tuurvogels, stellen ze standaardeisen 
op voor de vogels met mutaties. Aan 
de hand daarvan bepaalt de keur-
meester tijdens de wedstrijden hoe-
veel punten een vogel krijgt en welke 
vogel uiteindelijk uitgeroepen wordt 
tot kampioen.
Het wereldkampioenschap komt niet 
zomaar aanwaaien. Beide heren zijn 
tijdens de kweekperiode van enkele 
maanden gemiddeld drie uur per dag 
bezig met de vogels. Horsting begint 
ieder kweekseizoen met 60 kweekvo-
gels en kweet daarmee zo’n 120 jonge 
vogels. Bink komt zelfs op het dub-
bele aantal uit. Daarvan verschijnen 
er in het najaar maar een handvol 
van op de wedstrijden.
Op de vraag of het De Vogelvriend 
ook iets oplevert, nu twee leden we-
reldkampioen zijn, antwoord Bink: 
‘Het zet de vereniging duidelijk op 
de kaart. We zijn met 25 leden een 
kleine vereniging, maar laten hier-
mee wel zien over topkwaliteit vogels 
te beschikken. Dat kan een aanzui-
gende werking hebben op andere vo-
gelkwekers om bij ons lid te worden. 
Het is tegelijk een kans om, zoals nu 
via het Contact, de vereniging onder 

de aandacht te brengen van andere 
vogelliefhebbers.’

In Vorden en omgeving zijn volgens 
Bink genoeg mensen te vinden met 
een volière die niet aangesloten zijn 
bij een vereniging. ‘Die mensen kun-
nen we informatie bieden over suc-
cesvol vogels houden en kweken. En 
we kunnen ze pootringen geven. Er 
is een grote groep vogels die wel ge-
kweekt mogen worden, maar alleen 
als ze pootringen om hebben die door 
de overheid zijn erkend. De wetgeving 
is voor het houden van vogels de laat-
ste jaren strenger geworden. Een lid-
maatschap van een vogelvereniging 
kan iemand daardoor ook behoeden 
voor het krijgen van een boete.’

Twee leden De Vogelvriend 
Wereldkampioen

Vorden - Kees Bink en Bennie Horsting van vogelverenging De Vo-
gelvriend uit Vorden zijn in het Franse Tours wereldkampioen ge-
worden. Bink bij de parkieten en Horsting in de categorie Europese 
cultuur. Het is het grootste succes ooit van de vereniging die dit jaar 
haar 60-jarige jubileum viert.

Donderdag 3 februari (11.00 uur) ont-
vangt de Vordense ijsvereniging in de
kantine aan het Hoge 41, pal naast
de ijsbaan, van het Rabo fonds een
cheque ter waarde van 1300 euro.
Het geld zal worden aangewend ter
verbetering van de lichtmast op de
ijsbaan.

Cheque voor 
Vordense 
 ijsvereniging

De gehele dag is dan het paasvuur-
terrein aan de Bergkappeweg open.
Snoeihout tot een dikte van 10 cm
kan hier gratis worden gestort.
Om de stichting CCK te steunen is er
bij de ingang een melkbus geplaatst
om een vrijwillige bijdrage mogelijk
te maken. De stichting CCK verwel-
komt u graag op zaterdag 12 februari
aan de Bergkappeweg.

Snoeihout paasvuur
Kranenburg - Op zaterdag 12 fe-
bruari is het weer mogelijk snoei-
hout te storten in Kranenburg.

Hier treedt het trio Hans Kwakker-
naat op met jazzmuziek in de sfeer 
van Oscar Peterson. Het trio bestaat 
uit naamgever Hans Kwakkernaat, 
een virtuoos op piano, Bas Rietmeyer 

op contrabas en Joost Zoeteman op
gitaar. Alle drie de musici hebben een
gedegen opleiding achter de rug en
inspireren elkaar in wisselende bezet-
ting. Ze zullen deze middag putten
uit bekend en minder bekend reper-
toire. Hier  in het oosten van het land
worden ze veel gevraagd en daarom
is Cultuurfonds Vorden blij met hun
toezegging in de ambiance van het
rustieke theater het Vordens publiek
een gezellige middag te bezorgen.
Doordat het aantal plaatsen beperkt
is, is aanmelding noodzakelijk en dat
kan via de site 
www.cultuurfondsvorden.nl

Cultuurfonds Vorden trapt af
Vorden - Met plezier terugblik-
kend op “Hoedjesdag”in septem-
ber van het afgelopen jaar en 
vooruitblikkend naar een groots 
opgezet promsconcert in sep-
tember van dit jaar, organiseert 
Cultuurfonds Vorden op  zondag-
middag 13 februari een jazzmid-
dag in “Theater onder  de Molen”, 
aan de Lindeseweg.

Ook zal er een verpleegkundige van de 
organisatie Artsen zonder grenzen, te 
weten mw. Carla Rijs een presentatie 
geven over deze organisatie. Zij heeft 
in verschillende landen gewerkt als 
verpleegkundige en medisch coördi-
nator. Wereldwijd wordt aan men-
sen in nood medische hulp gegeven, 
veelal door vrijwilligers. Tevens kun-
nen de leden die graag lekkere hapjes 
maken, zich opgeven voor de work-
shop Tapa’s maken bij Fort Bronsber-
gen op 23 februari aanstaande. Ook 
dames die nader willen kennismaken 
met de vereniging of belangstelling 
hebben voor de presentatie, worden 
van harte uitgenodigd.

Oec. Vrouwen Groep 
Wichmond-Vierakker
Wichmond - Op woensdagavond 
9 februari zal de jaarvergadering 
worden gehouden. De leden wor-
den van harte uitgenodigd hier-
bij aanwezig te zijn in gebouw 
Withmundi te Wichmond.

televakcenters  de juiste aansluiting

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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.

• Wie helpt ons 3 nachten 
met de beveiliging van de 
schilderijen expositie. Van 
00.00 u. tot 6.00 u. Bellen 
Gerrit 552542

• Boedeldag + rest partijen. 
Za. 5 febr. 10.00-15.00 uur 
Nijverheidsstr. 3  te Ruurlo. 
06-53154507

• Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/elektrische apparaten, 
stroomkabels. Bel of mail: 
0650917007 / r.seubring2@
kpnplanet.nl na 18.00 uur.

• Te huur vrijstaand RUIM 
WOONHUIS met schuur 
aan de rand van RUURLO. 
Tel. info   0573.452.000 incl 
energiekosten € 925.- per 
maand.

• Aangeboden, ervaren 
hulp in de tuin. Tel. 06 - 27 
23 46 56

• Stone Valley Vr. 18 feb. 
20.30 u € 15,- ‘t Zwaantje 
Lichtenvoorde Res. 0544 
371236 / 0544 373701.

• Op de zaterdagen 12 en 
19 februari komen de vrij-
willigers van het Kranen-
burgs carnaval bij u aan de 
deur met loten tbv. Kinder-
carnaval op 6 maart.

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

• Wie helpt ons 3 nachten 
met de beveiliging van de 
schilderijen expositie. Van 
00.00 u. tot 6.00 u. Bellen 
Gerrit 552542

• Bij de Stichting Veiling-
commissie kunt u iedere 
zaterdag van 9.00 uur tot 
12.00 uur terecht voor 2e 
hands meubels, witgoed, 
elektronica, huishoude-
lijke artikelen, boeken, 
enz., in het HAVO-gebouw 
(Burg. Galleestraat 69) te 
Vorden. Inbrengen van 
goed verkoopbare artike-
len kan daar op zaterdag-
morgen tussen 9.00 uur 
en 10.00 uur of d.m.v. een 
telefonische afspraak. (tel. 
06-44629049). Tevens kunt 
u via dit nummer ook een 
afspraak maken voor door-
deweeks halen of bren-
gen van spullen. Kijkt u 
ook eens op onze website: 
www.veilingcommissie.nl

Hervormde kerk Vorden 
Zondag 6 februari 10.00 uur D. van Doorn uit Almen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 februari 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 februari 10.00 uur dhr. K. Benard. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 6 februari 10.00 uur Woord- en communieviering, 
werkgroep

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 februari 17.00 uur Eucharistieviering koorleden. 
Zondag 6 februari 10.00 uur Woord- en communieviering he-
renkoorkoor.

Tandarts
5/6 februari G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem tel 0573-251870. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

 Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het 
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar 
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om  iedereen optimale 
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te 
 beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een  ‘rijdende huisarts’  bij 
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de 
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op 
de huis artsen  post komt. De huis artsenpost is gevestigd in het 
Entreegebouw van zieken huis 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 
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek  komen 
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). 
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

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 open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan 
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het druk rioolsysteem 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. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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) 13152104, 24 uur per dag bereikbaar.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg 
en Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
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, kinder opvang.

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 tot 
12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 
of (0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 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. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen 
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op 
het gebied van  wonen, welzijn en zorg. Tevens steunpunt 
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag, 
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoekadres: 
Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vor-
den, tel. (0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT,        
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door verwijzing 
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

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

Vlaai van de week

Kersenvlaai   € 6,75 
6-8 personen

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Euroknallers

  naturel  € 1,00
 1/2 Krentenbrood  € 1,00
 

Aanbiedingen geldig van di 25 jan. t/m za 5 febr.

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Aanbiedingen geldig t/m maandag 7 februari. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Fruittas voordeel...... 4.95
Seizoensmix met minimaal 18 stuks fruit

Nieuwe oogst
Verse Hollandse andijvie 500 gram 0.99
of gesneden 300 gram 0.99
Clementine mandarijnen
vol sap en zonder pit 15 voor 2.99
Uit eigen warme keuken 
Kant en klare stamppot andijvie met een 
gehaktbal en een bakje compote p.p. 6.95                                      

Dagmenu’s
2 t/m 8 februari

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 
uur behalve op maandag en dinsdags vanaf 17.00 
uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen  8,50. 

Veranderingen in het menu 1,25 per verandering. Dagmenu  
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 2 februari
Erwtensoep / Sukadevlees met rode kool en aardappel-
puree.

Donderdag 3 februari
Boerenkool met rookworst, jus, verse worst en zuurgar-
nituur / tiramisu met slagroom.

Vrijdag 4 februari
Minestronesoep / Pangafilet met tagliatelle en tomaten 
pesto-saus en rauwkostsalade.

Zaterdag 5 februari
Duitse biefstuk met gebakken uien, gebakken aardappelen 
en seizoensgroente / ijs met slagroom.

Maandag 7 februari
Champignonsoep / Saté van kipfilet met pindasaus, frieten 
en rauwkostsalade.

Dinsdag 8 februari
Wiener Schnitzel met geb. aardappelen en groente / ijs 
met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, diner-
cheques,  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.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas



Gevraagd:
oproepkrachten

voor
schoonmaak

Werkplek:
Camping De Be�eld
Tel.: 0314-627200

Vragen naar Marco.

In memoriam

Wim Hendriksen

31 januari 2001 31 januari 2011

Altijd in onze gedachten

Mevrouw Hendriksen en kinderen

Hondenschool 
“Klein Weetink” 

te Velswijk.

Na goed overleg heeft Lucia 
Mullink besloten de honden-

school te verlaten.
Nieuwe trainingen o.l.v.

Ap Peters beginnen op zaterdag 
19 februari 2011. Inl. en/of 
opgave: bel: 0314-641436.

Verdrietig, maar met warme herinneringen, moeten 
we afscheid nemen van onze zwager en oom 

Jan Straatman
echtgenoot van Alie van Til

 Meppel Bernard van Til † en Riek van  Til-
  Nijenhuis
 Vorden Jan van Til † en Gerritje van Til-
  Straatman
 Heerenveen Truida Renema-van Til †, Jarich 
  Renema en Anny Renema-Bokkinga

  Neven en nichten

 Hengelo Gerrit Straatman † en Drika 
  Straatman-Steege

TARWE
BROODJES

6 VOOR 

1.99

VORDENSE 
STOET

NU VOOR

1.99

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 1 t/m zaterdag 5 februari

CHIPOLATA 
VLAAI

 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

          12.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

IN PLAATS VAN KAARTEN

Op 6 februari 2011 hopen wij

Johan en Riekie 
Berendsen-Lenderink

ons 50-jarig huwelijk te vieren. 
Wilt u ons hiermee feliciteren dan bent u van harte 
welkom vanaf 14.00 uur bij “De Keizerskroon” in 
Ruurlo.

Veldhoekseweg 2
7255 NH Hengelo (Gld)

Schoorsteen,
dak en/of

dakgoot lek?
Bel 06-17862180

Hoekstra 

Onderhoudsbedrijf

Boek nu voor de leukste zomer!

0575-552959

Opheffings-
verkoop:
Wand- en

Vloertegels
vr. 4 en za. 5 februari 
van 9.00 t/m 17.00 uur 

bij

Tegelhandel
Muller-Vorden b.v.

Kerkhoflaan 11
7251 JW  VordenWelkom lieve

Bente
26 januari 2011
3590 gram, 53 cm

Dochter van
Onno Eckhardt en Brigitte Wolbers
Zusje van Marijn en Noa

Holtmaet 3
7251 VV Vorden

DEZE WEEK EXTRA AANBIEDING 

Grillworst poesta of naturel 1 hele voor 3,98

DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG 

4 Speklappen + 4 Saucijzen samen voor 5,50

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

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon en 
ons broertje

Wesley
Wesley is geboren op dinsdag 25 januari 2011
om 03.49 uur, weegt 3480 gram en is 51 cm lang.

Marco, Marianne,
Rémon en Jelmer Geurts

Weth. Campermanstraat 15
7227 DS Toldijk

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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



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

Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening biedt 

verzorgings- en verpleeghuiszorg aan ruim 350 bewoners 

in een zestal zorgcentra in de gemeenten Doetinchem en 

Bronckhorst. Ook dagverzorging, meerzorg, tijdelijke opvang 

en aanleunwoningen behoren tot de mogelijkheden. Samen 

met alle betrokken partijen, waaronder onze cliënten, hun 

familie en (zorg)instanties, zorgen we voor een ideale leefom-

geving. Enthousiaste vakkundige medewerkers en vrijwilligers 

staan voor u klaar.

Nieuw zorgaanbod

Sinds 4 januari 2011 biedt Markenheem samen met GGNet 

op locatie Schavenweide Dagopvang Ouderen Speciaal. 

Deze dagopvang is bedoeld voor ouderen met een intensie-

ve begeleidingsbehoefte ten gevolge van een psychiatrische 

stoornis. Mede door dit zorgaanbod kan een cliënt zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. 

Activiteiten

Het dagprogramma wordt ingevuld op basis van een per-

soonlijk behandel- en zorgplan. De cliënt neemt deel aan 

groepsactiviteiten, maar er worden ook activiteiten geor-

ganiseerd die afgestemd zijn op de persoonlijke behoefte.

Dinsdag, donderdag en zaterdag

Dagopvang Ouderen Speciaal wordt op dinsdag, donderdag 

en zaterdag in dagdelen aangeboden in de recreatieruimte 

van Zorgcentrum Schavenweide in Doetinchem. De groep 

bestaat uit maximaal 8 cliënten. 

Dagopvang bezoeken?

Om in aanmerking te komen voor Dagopvang Ouderen Spe-

ciaal hebben cliënten een indicatie nodig, afgegeven door 

het CIZ. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Monique Ligterink, Teammanager Zorg van Markenheem. 

Telefoonnumer: 0314 – 333 651. 

Of kijk op www.markenheem.nl.

www.markenheem.nl

Dagopvang Ouderen Speciaal in Doetinchem

 





Hij sprak een overdenking n.a.v. Jo-
hannes 10:10 over het “vrucht dra-
gen”. Hierna ging hij voor in gebed. 
Daarna werden 5 leden herdacht die 
het afgelopen jaar zijn overleden. 
Vervolgens kwam het jaarverslag van 
de secretaris aan de orde. Ondanks 
de overlijdens en vertrek, bleef het 
ledental vrijwel gelijk op 206. De se-
cretaris dhr. Bobbink bedankte voor 
de programmacommissie; zijn plaats 
wordt ingenomen door mevr. A .Me-
ijer. Lid zijn van een Ouderenbond 
is nu meer dan noodzakelijk i.v.m. 
het achter uitgaan van de collectieve 
voorzieningen, aldus de secretaris. 
Het jaarverslag van penningmeester 
G. Brummelman werd toegelicht en 
akkoord bevonden. Voor het nieuwe 
jaar werd de contributie met een 
kleine verhoging vastgesteld. Tijdens 
de pauze werd men door het Dorps-
centrum getrakteerd op oliebollen 
als nieuwjaarsgeste, hetgeen door de 
aanwezigen bijzonder op prijs werd 

gesteld. Na de pauze was het woord
aan mevr. H. Vlasblom met een mooi
gedicht over het “schortje”. Daarna
kreeg voormalig huisarts G. Sterrin-
ga de gelegenheid voor zijn inleiding,
die hij toelichtte met fraaie dia’s,
over Bijbelse Bloemen en Bomen.
De inleider had een grondige studie
van dit onderwerp gemaakt en wist
van elke bloem , plant en boom de
eigenschappen te vertellen, alsmede
de Bijbeltekst waarin deze voor-
kwam. Zo passeerden de volgende
bloemen de revue o.a. de Granaatap-
pel, de Coreander, Crocus, Aärons-
kelk, Judaspenning, Passiebloem en
Helianthus ( zonnebloem). Van de
bomen werden vermeld o.a. de Liba-
non ceder,olijfboom, vijgenboom. De
voorzitter dankte dhr. Steringa harte-
lijk voor zijn gedegen verhaal, dat de
Bijbelkennis bij de aanwezigen sterk
heeft vergroot. Tenslotte riep hij de
aanwezigen op donderdag 10 febru-
ari om 14.00 uur naar het Stamper-
tje te komen voor een gezamenlijke
bijeenkomst van PCOB en ANBO over
het gebruik van de chipkaart. Hierna
namen de aanwezigen in grote getale
( 75 personen) deel aan de goed ver-
zorgde koffietafel van het Dorpscen-
trum.

Grote belangstelling PCOB 
Jaarvergadering
Vorden - Voorzitter Fred Midden 
kon een groot aantal belangstel-
lenden welkom heten op de PCOB- 
Jaarvergadering. Deze werd don-
derdagmiddag in het Stampertje 
gehouden.

Gezien de vele berichten in de pers is 
dit een actueel onderwerp. Het pro-
gramma ziet er als volgt uit: Dhr. A.J. 
Nossent uit Hattem (SBOG) zal een 
inleiding houden over de praktische 

zaken die verband houden met de
OV-chipkaart. De Provincie Gelder-
land komt met apparatuur om die te
demonstreren en er zal  een bus van
Arriva komen met chipkaartappara-
tuur (voor het Dorpscentrum). Kort-
om een uniek moment om te zien en
te horen hoe de chipkaart werkt, als u
hiermede op reis gaat. Dit wordt bin-
nenkort de enige reismogelijkheid.
Komt allen deze belangrijke voorlich-
tingsbijeenkomst bijwonen.

Gezamenlijke Voorlichtings-
bijeenkomst OV-chipkaart
Vorden - De gezamenlijke Oude-
renbonden (ANBO en PCOB) in 
Vorden organiseren een gezamen-
lijke voorlichtingsbijeenkomst 
op donderdag 10 februari a.s. om 
14.00 uur in het Stampertje.

Een goede beslissing gezien het resul-
taat. Luuk zwemt op al zijn onderde-
len flinke pr’s en vooral op de rugslag 
en de vlinderslag zwemt Luuk veras-

send sterk. Zowel de 100 rug als de 
100 vlinder leveren hem een zesde 
plaats op. Op zijn laatste afstand, de 
200 vlinder, zwemt hij dan zelfs met 

een geweldige PR van acht seconden 
naar plaats vier. Ook Niels houd op de 
100m schoolslag goed aansluiting bij 
de besten van Nederland. Met een pr 
van 1,3 seconden wordt hij vijfde. Bei-
de jongens zwemmen ook de 100 vrij 
en worden daar respectievelijk 35e en 
51e terwijl Luuk ook de 50 vrij ( 19e) 
en de 200 vrij ( 35e) goed verbeterd.

Luuk Nijland en Niels Tjoonk 
zwemmen uitstekend NK

Luuk Nijland ( 1997) en Niels Tjoonk ( 1996) zwemmen een prima Ne-
derland Junioren Kampioenschap in Terneuzen. Luuk is geplaatst 
voor tien afstanden en besluit er zijn zeven beste afstanden te zwem-
men omdat het anders te zwaar wordt.

Na de eerste succesvolle acht jaren, 
waarbij in 2010 circa 21.000 vrijwil-
ligers langs de deuren gingen en 
€1.730.000,- werd opgehaald, zul-
len zo’n 25.000 collectanten dit jaar 
steun gaan vragen voor het werk van 
Amnesty. 
Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil 
Amnesty duidelijk maken dat vrij-
heid niet in alle landen vanzelfspre-
kend is en dat er geld nodig is om de 
vrijheid van mensen te waarborgen. 
Wereldwijd doet Amnesty Interna-

tional onderzoek en voert actie voor
een menswaardig bestaan voor ieder-
een. Amnesty komt op voor mensen
die worden mishandeld, verkracht of
vermoord om wat ze zeggen of doen
of alleen maar omdat ze vrouw zijn.
Amnesty strijdt voor de vrijlating van
gewetensgevangenen, voor mensen
die gemarteld worden of ter dood
veroordeeld zijn. Amnesty voert actie
voor een schoon leefmilieu, schoon
drinkwater, gezondheidszorg en een
dak boven je hoofd. 

Amnesty International doorbreekt
de stilte, geeft slachtoffers een stem
en roept op tot wereldwijde naleving
van de mensenrechten. Ook in Vor-
den gaan collectanten op pad. Steun
dit goede doel en geef!!!

‘Geef om vrijheid’

Collecte Amnesty 
International
Vorden - Mensenrechtenorganisa-
tie Amnesty International houdt 
in 2011 voor de negende keer een 
landelijke collecte. Deze vindt 
plaats van 6 februari tot en met 
12 februari 2011.

UITSLAGEN
29 januari: Ratti C1G Zeddam C2G 
afgelast
Be Quick Z. B2 Ratti B1GD 1-1
30 januari: SVBV 1 (zon) Ratti 1 (zon) 
afgelast

PROGRAMMA
THUIS
5 februari: 14:30 Zat Ratti B1GD -VIOS 
B. B2 co 128012
6 februari: 10:00 Zon Ratti 2 (zon)-
Veldhoek 1 (zon) co 37287
10:00 Zon Ratti 3 (zon)-Baakse Boys 4 
(zon) co 37170

13:00 Zon Ratti DA1 (zon)-FC Trias
DA2 (zon)co 46266

UIT
5 februari: 10:15 Zat AZC E3 -Ratti E1
co 148751
10:30 Zat Doetinchem C3 -Ratti C1G
co 130407
12:00 Zat Epse/Gorssel D3 -Ratti D1 co
160585
6 februari: 10:30 Zon Brummen 6
(zon)-Ratti 4 (zon) co 37810
14:00 Zon Diepenheim 1 (zon)-Ratti 1
(zon) co 7307

Ratti

Er hangen werken van A.M. Jörissen, 
Jan Kost, A.M. Gorter, Jan Rozeboom, 
Herman Brinkhorst en anderen. Er 
kan een prachtige ets worden gekocht 
van de bekende etser Wim van der 
Meij uit Zutphen. Helen Niemeijer, 
tekenares uit Vorden heeft speciaal 
voor deze expositie twee fraaie pente-
keningen gemaakt van de Dorpskerk. 
Deze tekeningen kunnen per stuk 
worden gekocht. 
Donderdagavond 3 februari is de of-
ficiële opening van 19.00 – 21.00 uur. 
Deze opening wordt verricht door 
burgemeester Henk Aalderink van 
de Gemeente Bronckhorst. 
Op vrijdag 4 februari is de kerk de 
hele dag van 10.00 tot 21.00 uur ge-
opend voor alle belangstellenden. Om 
11.00, 14.00 en 16.00 uur uur wordt 
de muzikale omlijsting verzorgd door 
Mirjam Berendsen en Kees van Dus-
seldorp, de huidige organisten van de 
Dorpskerk. 
Er zal om  15.00 en 19.15 uur gitaar-
spel zijn van Gerjan Hebbink. Op za-
terdag 5 februari is de kerk eveneens 
voor iedereen geopend van 10.00 tot 
16.30 uur. De muzikale omlijsting 
wordt ook dan verzorgd door de or-
ganisten van de kerk en wel om 12.00 
en 15.30 uur, terwijl  het Kwartet 
Vokaal en het koor Inspiration van 
13.30 tot 14.30 uur optreden. 
Gerjan Hebbink sluit dan af van 16.00 
tot 16.30 uur.  

Tijdens de expositie wordt een aantal 
“oude banken” verkocht. Hierop kan 
men bieden via een intekenlijst. 
Op zaterdagavond, na het einde van 
de expositie, is er een prachtig con-
cert, waaraan medewerking wordt 
verleend door diverse bekende mu-
zikale Vordenaren. U kunt genieten 
van orgelspel, zang, klarinet, viool, 
piano, koperensemble, marimba 
en trompet. Het concert begint om 
20.00 uur en eindigt om 22.00 
uur. 

Kaarten voor de 
expositie en het 
concert zijn 
beide avonden 
te verkrijgen 
bij de ingang 
van de kerk. 
Kaarten 
voor de ex-
positie kos-
ten € 7.00 
per stuk. 
Kaarten voor 
het concert 
kosten even-
eens € 7,00 
per stuk. Men 
kan ook een 
zgn. doorlopende 
toegangskaart kopen 
voor € 12,00 per stuk; 
deze kaart geeft recht op 

toegang tot expositie en concert.  
Wij hopen dat een ieder die de Dorps-
kerk een warm hart toedraagt en van
kunst en muziek houdt deze dagen 
een bezoek komt brengen aan de

Dorpskerk. 

U bent van harte welkom!

De geldwervingscommissie

Vorden - Zoals reeds eerder in de media is vermeld, neemt de Her-
vormde Gemeente in Vorden op 3, 4 en 5 februari 2011 met een spe-
ciale expositie afscheid van de huidige inrichting van de Dorpskerk. 
Tijdens deze expositie worden er o.a. schilderijen, aquarellen, pente-
keningen, etsen en andere kunstwerken van de Vordense Dorpskerk 
getoond. Het geëxposeerde is afkomstig uit de Vordense samenleving 
en is normaal niet voor bezichtiging beschikbaar. Na deze expositie 
zult u nooit meer de kans krijgen om ze in deze samenstelling bij 
elkaar te zien!!

Unieke expositie Dorpskerk.

“De Dorpskerk bouwt aan haar 
toekomst”



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

 namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding     

van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22, 

7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen 

worden gedownload.

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

De publicatie-rechten berusten bij de  vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 62 - 2011

drukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Inwerkingstelling persleiding.

1. Opening tennisbaan

3. Huldiging onderlinge brandverzekering. Links de 
heer Gotink, in het midden Wethouder Lenselink.

1

2

 

3



Ook vrijdag 4 en zaterdag 5 februari 
(aanvang 20.00 uur) kan men nog 
genieten van de malle fratsen van de 
‘tante‘. Dat betekent dat het blijspel in 
totaal door ruim 400 personen wordt 
bezocht. Ongekend hoog, gezien het 
inwonertal. Een bewijs dat de toneel-

groep ‘leeft’ en niet meer in Vierakker 
en Wichmond is weg te denken. De 
enthousiaste groep bestaat uit circa 
20-25 personen die continu kunnen 
rekenen op de steun van vrijwilligers. 
Twee van die mannen van het ‘eerste 
uur’ zijn achter de schermen nog al-

tijd volop actief . We hebben het over 
Anton Jansen (51) en Jan Tijssen (71). 
Vanaf de oprichting in 1978 zijn ze 
nauw betrokken bij het wel en wee 
van de toneelgroep.
Jan Tijssen weet nog precies hoe het 
allemaal is begonnen en zegt daar-
over: ‘Bij de voetbalvereniging Sociï 
werd onder het motto ‘Jong Talent’ 
jaarlijks een toneeluitvoering gege-
ven. Daar hielp ik bij de organisatie al 
een handje mee (decors, sponsoring, 
raambiljetten en dat soort zaken). 
Inmiddels waren jeugdleden van de 
hervormde kerk bezig met het op-

richten van een toneelgroep. Toen de 
voetbalclub stopte met de toneelaf-
deling kreeg de nieuwe toneelgroep 
Vierakker-Wichmond van Sociï een 
startkapitaal van 200 gulden’, zo zegt 
Jan Tijssen.
Initiatiefnemers bij de oprichting wa-
ren onder meer Ineke van Zuilekom 
(inmiddels de echtgenote van Anton 
Jansen), Annie Olthof, mevrouw Har-
kema (echtgenote van het toenmalig 
schoolhoofd) Willemien van ’t Hooft- 
Oldenhave, Jan Rietman en Gerrit 
Bretveld. Ook Ria Tijssen, echtgenote 
van Jan , is al vanaf de oprichting 
bij de groep betrokken. Met de op-
voering van het blijspel ‘De sukkels’ 
veroverde Toneelgroep Vierakker-
Wichmond al direct de harten van de 
bewoners uit de beide kernen. Vanaf 
die tijd (1978) waren Anton Jansen 
en Jan Tijssen de mannen die alle 
voorkomende werkzaamheden ver-
richten. Anton Jansen daarover: ‘Wij 
zijn bewust geen vereniging , dus 
niks geen rompslomp met statuten 
e.d. Een voorzitter hebben we nooit 
gehad. Ik hield mij onder meer bezig 
met het bouwen van decors, sponso-
ring en werd ik beheerder van de kas. 
Het bouwen van decors schenkt mij 
de meeste voldoening.
De groep betaalt geen contributie. De 
inkomsten verkrijgt men uit de ver-
loting die zoals thans in 2011, ook op 
alle vier avonden in de pauzes wor-
den gehouden. De prijzen worden 
door een aantal sponsors beschikbaar 
gesteld. En zo blijft de Toneelgroep 
Vierakker-Wichmond ‘draaiende’ . 
Anton en Jan hebben grote waarde-
ring voor regisseur Tiny Kamphorst 
uit Warnsveld, waar zij vroeger mee-
speelde in het Warnsvelds Operette 
gezelschap. ‘Echt een vrouw die van 
wanten weet’, aldus de omschrijving 
van Anton Jansen. De te spelen stuk-
ken worden jaarlijks (per roulatie) 
door drie personen uitgezocht en aan 
de totale groep en regisseur voorge-
legd. Dan wordt in gezamenlijk over-
leg de keuze bepaald.

De toneelgroep heeft zich de afgelo-
pen drie decennia ook verdienstelijk
gemaakt bij de opvoering van het ‘Spel
van Withmund’ dat een aantal keren
in de openlucht werd opgevoerd. Het
spel werd geschreven door dominee
J.M. Gerritsen. In 1994 werd het spel
opgevoerd ter gelegenheid van het
1200-jarig bestaan van Wichmond
en in 2006 bij het 150-jarig bestaan
van de hervormde gemeente. De be-
zoekers waarvan velen uit de regio,
zullen zich de openingsavond in dat
jaar (in de tuin van de pastorie) on-
getwijfeld nog wel herinneren. Een
fikse onweersbuis op de eerste avond,
maakte halverwege de voorstelling
een eind aan de pret. 
Op de vraag aan Anton Jansen en Jan
Tijssen of er ‘nog leven is naast de to-
neelgroep‘ was de reactie: ‘Zeker wel,
behalve in de maanden december en
januari, dan is alles Toneelgroep Vier-
akker-Wichmond wat de klok slaat.
Dan willen wij graag meehelpen om
de gemeenschap een paar ontspan-
nende avonden te bezorgen’, aldus
Jan Tijssen, de man die in 2002 in
de toenmalige gemeente Vorden tot
‘vrijwilliger van het jaar ‘ werd geko-
zen ! Aan de opvoering van ‘De tante
van Charlie’ zoals die het afgelopen
weekend werd gespeeld, werd mede-
werking verleend door de acteurs en
actrices : Bouke Wolbrink, Cordrick
van der Meulen, Gerard van Til, Jan
Borgman, Marieke Vaartjes, Rianne
Neerlaar, Erik Klein Haneveld, Henna
ter Vrugt en Els Standaert. Regisseu-
se Tiny Kamphorst, souffleuse Ineke
Jansen, grime Gerrie Berenpas en Ina
Wuestman en Bert van Dijk (licht en
geluid). Daarbij nog als ‘ algemene
ondersteuning’: Anton Jansen, Jan en
Ria Tijssen, Diny Berenpas, Jos en An-
nemarie Wolbrink, Dirk Kamphorst
en Erna Roeterdink. Voor de voorstel-
ling van vrijdag 4 februari zijn nog
een beperkt aantal kaarten verkrijg-
baar bij bakkerij Besselink en bij het
Ludgerusgebouw. De voorstelling van
zaterdag 5 februari is uitverkocht.

Toneelgroep Vierakker-Wichmond

Niet meer weg te denken in de gemeenschap

Wichmond - In een tijd waar de ene bezuiniging de ander in een snel 
tempo opvolgt, waardoor veel verenigingen en instanties de dupe drei-
gen te worden, blijkt meer en meer dat vrijwilligers in de samenleving 
onmisbaar zijn geworden. Zo ook in de kernen Vierakker-Wichmond. 
Daar werd het afgelopen weekend in het Ludgerusgebouw door de 
Toneelgroep Vierakker-Wichmond het blijspel ‘De tante van Charlie’ 
opgevoerd.

Vorden - Het eerste jeugdteam werd 
afgelopen zaterdag in de klasse onder 
17 jaar kampioen door in sporthal ‘t 
Jebbink de enig overgebleven concur-
rent Didam jeugd 2 met 6-2 te ver-

slaan. Op de foto ziet u van links naar 
rechts Vera Velhorst, Femke Nab, 
Jelle van Rossum, Sander van Gils en 
Okko Hinterding.

Flash Vorden

Vorden - Jeugdteam 1 badmintonvereniging Flash Vorden kampioen

Flash Vorden

Niets bleek minder waar in de eer-
ste set. Dash ging flitsend van start. 
Met een sterke service serie van Lian 
Leunk stond Dash dames 1 met 11-
0 voor en was de coach van Stravoc 
D1 al door zijn time-outs heen. En nu 
was het een kwestie van deze voor-
sprong niet meer uit handen te geven 
en de set uit te spelen. Dit gebeurde 

goed en geconcentreerd, ondanks de 
vele service fouten. De eindstand van 
de eerste set werd 13-25 in het voor-
deel van Dash. Na deze uitslag leek 
een 4-0 overwinning binnen handbe-
reik. Het was een kwestie van service-
druk houden en de tegenstander niet 
in hun spel laten komen. Deze een-
voudige opdracht bleek al vroeg in de 

tweede set te zwaar. Dash kwam bij 
lange na niet aan haar eigen niveau. 
Met veel persoonlijke fouten en weer 
de servicedruk die ver te zoeken was 
kwamen de dames uit Vorden op een 
grote achterstand. Dit wisten ze ook 
niet meer om te draaien. En deze set 
ging verloren met 25-17. Ook in de 
derde set wist Dash het niveau niet op 
te pakken. Gelukkig waren zij niet de 
enige die hun vorm niet konden vin-
den. De scheidsrechters deden leuk 

mee met de blamage. Deze set ging 
met curieuze beslissingen ook alweer 
verloren. Hier was de uitslag 25-14. 
Toch was Dash niet van plan om vier 
uur te rijden voor maar 1 punt. Met 
een goede instelling gingen de dames 
het veld weer in. Maar alleen een 
goede instelling was helaas niet ge-
noeg. Er ging maar weinig goed aan 
de kant van Dash. En daarom heeft 
Stravoc D1 ook deze set terecht ge-
wonnen. De eindstand was 25-18. Na 

de wedstrijd overheerste vooral de
grote frustratie bij de dames uit Vor-
den. Na twee verloren wedstrijden
willen zij zich herpakken aankomen-
de zaterdag tegen VoCASA D2. Hier is
eerder dit jaar de uitwedstrijd gewon-
nen met 3-2 door Dash. Zaterdag 5 fe-
bruari wordt deze wedstrijd gespeeld
om 17.45 in sporthal ’t Jebbink. Zij
hebben uw support hard nodig want
in deze tweede divisie D kan iedereen
van elkaar winnen.

Dash zakt naar vijfde plaats
Op zaterdag 29 januari stond er voor de dames uit Vorden een lange reis 
op het programma. Na de zeperd van vorige week tegen DeVoKo waren 
zij gebrand om een beter resultaat neer te zetten. De tegenstander van 
deze zaterdag was Stravoc D1 uit Stramproy. Na een twee uur durende 
reis met een tussenstop van een kwartier kwamen ze in een warme broei-
erige hal aan. Dit was een voorteken voor een zware wedstrijd.

Vorden - Na vorig jaar kampioen te 
zijn geworden in de 5e klasse werd 

het tweede team afgelopen donder-
dag kampioen in de 4e klasse. Voor-

waar een goede prestatie. Op de foto
ziet u van links naar rechts Arjen de
Ronde, Anne van Eeuwijk, Hans Wul-
link en Hermien Oudenampsen.

Vorden - Badmintonteam Flash Vorden 2 kampioen



Tiny Koning Travelcounsellor
tiny@travelcounsellors.nl

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

Het is tijd voor de

WINTERSCHILDER
Tevens slechts 6% b.t.w. voor woningen  

van 2 jaar en ouder! Maak nu een afspraak 
voor een vrijblijvende offerte.

 Bedrijvenweg 10 Vorden. Tel. 0575 – 55 15 67
WWW.BOERSTOEL.NL

sinds
1919

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

OPRUIMING
70% KORTING
HALVE PRIJZEN
OP ALLE DAMES- EN HEREN WINTERMODE

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

Alex Bouwmeester
Groenling 11
7132 ED Lichtenvoorde
Tel: 0544-487394
Fax: 0544-487394
Mobiel: +31654361543

Wieger van der Veen
Donker Curtiuslaan 10
7003 AH Doetinchem
Tel: 0314-344209
Fax: 0314-344209
Mobiel: +31655101850

www.wial.eu

Wial Parket

VERKOOP VAN
ALLE SOORTEN VLOEREN

TEVENS RENOVATIE;
Schuren, 

velling frezen, 
restaureren

v.a.   20,00 incl. p/m2

Bekijk de foto’s op www.wial.eu bij referenties

Uw festiviteit valt of staat met het kenbaar maken van wat er zich gaat afspelen. Weevers denkt graag met u mee en kan 

op zeer korte termijn uw promotie-materiaal leveren. Zo komt u nooit voor een lege zaal te staan.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Snel posters nodig?
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Het Vmbo met zijn leerwegen is voor 
veel ouders nog steeds een moeilijke 
puzzel; voor de voorlichtingsrondes 
op ‘t Beeckland is het zó druk dat de 
bezoekers letterlijk in de rij staan. 
Wat is de Mavo met het intersecto-
rale programma Codi en wat bete-
kent leren in de Leertuin? Het zijn 
veel gehoorde vragen, waar de ou-
ders vanavond antwoord op krijgen. 

Veel bezoekers zijn ook te vinden in 
het lokaal waar het zorgteam verte-
genwoordigd is. Mevrouw Goorman, 
coördinator leerlingenzorg: “We heb-
ben veel specialisten in huis. Toch be-
weren we echt niet dat we altijd alles 
goed doen, maar we gáán wel altijd 
voor onze leerlingen! Dat ‘t Beeck-
land een kleine school is, maakt het 
gemakkelijker om de leerlingen de 

zorg te geven die zij verdienen.”

Op de Nieuwstad, de locatie met de 
praktijklokalen, kunnen de ouders 
en hun kinderen goed zien hoe de 
praktijklessen georganiseerd zijn. 
De leerlingen die daar helpen, leg-
gen uit dat zij de praktijk leren op de 
werkplekken die in de lokalen zij na-
gebootst. Ze leren werken achter de 
kassa, in de plantenkas of aan het bed 
van een zieke. “We lopen ook stage, 
dan kunnen we ontdekken of een be-
roep bij ons past.” De Beecklanders 
krijgen veel enthousiaste reacties en 
complimenten: “Jullie motto klopt: ‘t 
Beeckland doet écht wat met je!”

In de rij voor ‘t Beeckland Open Huis

Vorden - Het is vrijdagavond 28 januari en Vmboschool ‘t Beeckland 
houdt Open Huis op haar beide locaties in Vorden. De school heeft een 
streekfunctie: uit Vorden en alle gemeenten rond het kastelendorp 
zijn ouders met hun zoon of dochter uit groep 7 of 8 toegestroomd. 
Voor veel basisschoolleerlingen betekent dit bezoek een weerzien met 
‘t Beeckland omdat zij in november al een keer de Openbare Lessen 
hebben bezocht.

In 2000 vormde de noodzakelijke ver-
vanging van de riolering de directe 
aanleiding voor het nieuwe centrum. 
Het winkelgebied was ingedut én 
nodig aan een opknapbeurt toe. Dat 
leidde tot initiatieven voor een nieuw 
centrum. Vanaf het begin is ingesto-
ken op samenwerking tussen de ver-
schillende partijen. Trekkers waren 
de gemeente, ondernemers (LOV) en 
vertegenwoordigers van MKB-Neder-
land. Maar ook ouderenbonden, VVN 
afdeling Lichtenvoorde, kinderen, 
Stichting BOOG, bewoners en gebrui-
kers zijn nauw betrokken geweest bij 
de totstandkoming. Daardoor is een 
breed gedragen centrum ontstaan, 
van en voor ons allen.

Feestweek met veel activiteiten
De metamorfose van het centrum is 
nu zo goed als afgerond. En dat vie-
ren we met een spectaculaire officiële 
opening op woensdag 23 maart. Dat 
is dan ook meteen de aftrap naar de 
feestweek van 23 t/m 27 maart. Met 
een versierd centrum, veel muziek 
en andere verrassende activiteiten. 
En met als klap op de vuurpijl een 
prachtige, grootse modeshow op zon-
dag 27 maart. Als afsluiting zal een 
Nederlandse Top Ontwerper zijn mo-
dellen tonen.

Modellenwedstrijd met kans op 
een modellencontract
Voor de modeshow op 27 maart or-
ganiseren de modebedrijven uit Lich-
tenvoorde een speciale modellen-wed-
strijd. Iedereen van 15 jaar en ouder 
kan hieraan meedoen. Man, vrouw, 
slank, volslank, groot, klein, etc. Het 
gaat om de uitstraling. De castingcon-
test is op 22 februari om 19.00 uur 
bij HZR ‘t Zwaantje in Lichtenvoorde. 
Uit alle deelnemers worden zo’n 30 
personen geselecteerd. Een professi-
onele coach zal hen begeleiden met 
4 trainingsavonden. Dat moet leiden 
tot een perfecte performance voor op 
de catwalk op 27 maart. Deelnemers 
maken kans op een ‘modellencon-
tract’ bij Dutch Fashion Events. 
Opgave kan via http://www.dutchfa-
shionevents.nl/inschrijven

Wat maakt het centrum tot hét 
middelpunt van Lichtenvoorde?
Wandelend over de Markt en door de 
omliggende straten belééf je het ver-
nieuwde centrum. De Markt heeft een 
metamorfose ondergaan tot gezellig 
horeca- en evenementenplein, het 
winkelgebied is autovrij, de histori-
sche kerk is ingepast in de omgeving, 
en rondom het verzorgingstehuis is 
een prachtig dorpstuin aangelegd. 

Belangrijk(st)e blikvanger van het
nieuwe centrum is de Markt, dé huis-
kamer van Lichtenvoorde. Het inge-
dutte marktplein van weleer is ge-
transformeerd in een Bourgondisch
marktplein met gezellige cafés en
restaurants, sfeervolle terrassen, een
breed winkelaanbod, en goede inpas-
sing van groen en kunst. Kortom een
plek met een huiselijke uitstraling,
een plek waar je thuiskomt.... Een
plek ook die volledig tot z’n recht 
komt tijdens grotere evenementen,
zoals de jaarlijkse kermis, diverse
muziekfestivals, de zomermarkt en
kerstklokkenzondag. 
In de directe omgeving van de Markt
kun je gezellig winkelen binnen het
uitgebreide aanbod aan winkels. Su-
permarkten zijn vanuit de binnen-
stad verhuisd naar de rand van het
centrum met voldoende parkeer-
ruimte. Daarnaast zijn verszaken,
zoals bakker, groenteman en slager
zoveel mogelijk samengebracht in
een ‘versstraat’. Diverse grote winkel-
ketens zijn binnengehaald, zodat het
totale winkeloppervlak aanzienlijk is
vergroot. De binnenstad is veranderd
in een centrum waar je voor je plezier
een hele middag rondwandelt. Een
winkelcentrum dat op de kaart staat,
met regionale aantrekkingskracht. 
Samen met onze inwoners is geko-
zen voor een dorpse, eigentijdse en
tijdloze uitstraling. De historie van
Lichtenvoorde wordt benadrukt. De
inrichting van de omgeving blinkt uit
door het gebruik van strakke, kwali-
tatief hoogstaande materialen, zoals
gebakken klinkers en staal. Een ge-
bruiksvriendelijk centrum met voor
elk wat wils en waarin iedereen zijn
weg kan vinden. Brede straten met
weinig niveauverschillen en zo min
mogelijk obstakels - belangrijk voor
o.a. ouders met kinderwagens en se-
nioren met rolstoelen en rollators.
Voldoende zitgelegenheden zoals
bankjes, plateaus en stoelen, diverse
kunstprojecten, en prikkelpunten en
speelplekken voor de jeugd. 

Het nieuwe winkelgebied is autovrij.
Dit voegt een extra dimensie toe aan
het winkelgevoel. Onlosmakelijk
hieraan verbonden is de noodzaak tot
het creëren van voldoende parkeer-
ruimte rondom het centrum. En dat
is gelukt. Bestaande parkeerplaatsen
zijn opgeknapt en er zijn zo’n 400
nieuwe parkeerplaatsen zijn gereali-
seerd. Vanaf de parkeerplaatsen zijn
de Markt en omliggende winkelstra-
ten op korte afstand lopend of fiet-
send uitstekend bereikbaar.

Officiële opening centrum Lichtenvoorde:

Start feestweek 
23 maart
Lichtenvoorde - Een spectaculaire opening op de Markt in Lichten-
voorde op woensdag 23 maart is de aftrap van een grandioze feest-
week, die geheel in het teken van het nieuwe centrum staat. Een cen-
trum waar het laatste decennium hard aan is gewerkt. Met een resul-
taat waar we met recht trots op zijn. De Markt heeft een metamorfose
ondergaan tot gezellig horeca- en evenementenplein met regionale
aantrekkingskracht, het winkelgebied is autovrij, maar wel met 400
extra parkeerplaatsen aan de rand, de historische kerk is ingepast in
de omgeving, en rondom het verzorgingstehuis is een prachtig dorp-
stuin aangelegd.

Lynne Hanson uit de Canadese stad 
Ottawa trekt al vanaf het begin van 
haar carrière (2006) de aandacht van 
critici over de gehele wereld. Met 
haar mysterieus klinkende stem 
zingt Lynne Hanson ontroerende en 
sfeervolle verhalen, liedjes die je bij 
blijven. Ze combineert Americana, 

country en folk tot “Porch music 
with a little Texas dirt” zoals ze haar 
stijl zelf graag omschrijft. Lynne 
Hanson, zang/gitaar wordt begeleid 
door de rus Alex Akela, een virtuoos 
op viool, gitaar en mandoline. Mon-
roe Crossing uit de Amerikaanse 
staat Minnesota speelt meer dan 125 

concerten per jaar. In Amerika en 
Canada is het een publiekslieveling. 
Hun repertoire bestaat uit klassieke 
bluegrass, bluegrass gospel en mooi, 
eigentijds werk. Hun fraaie vocalen 
en instrumentale hoogstandjes ma-
ken hun podium presentatie TOP en 
verveelt nooit. De band vergaarde al 
een indrukwekkend aantal prijzen. 
Derek Johnson, guitar/Benji Flaming, 
banjo/Lisa Fuglie, fiddle/Mark Ander-
son, bass/Matt Thompson, mandolin. 
www.stonevalley.nl  - kaarten aan de 
zaal of reserveren. Voor meer infor-
matie zie rubrieksadvertentie.

Dubbelconcert in Lichtenvoorde:

Muziek met een HART

Lichtenvoorde - Zalencentrum ‘t Zwaantje in Lichtenvoorde is al jaren 
de thuisbasis van de stichting Stone Valley Concerts. Als je liefhebber 
bent van muziek met verhalen uit het hart ben je bij dit dubbelcon-
cert op het juiste adres. Vrijdag 18 februari garanderen Lynne Hanson 
& Alex Akela (Can./Rus.) en Monroe Crossing (USA) je een enerverende 
avond.

Wat is: A. Vrezen 
 B. Biesterbane 
 C. Heuren 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Hiertoe wordt voor volwassenen van-
af woensdag 9 februari van 10.00 tot 
12.00 uur een twee wekelijkse bijeen-
komst gehouden. De eerste bijeen-
komst voor kinderen ( vanaf 8 jaar 
) vindt eveneens vanaf woensdag 9 
februari twee wekelijks plaats en wel 

van 14.00 tot 15.30 uur. Elke bijeen-
komst begint met een energetische
uiting naar aanleiding van een visua-
lisatie. Voor meer informatie, kijk op
www.amare-atelier.nl

Opgeven kan tot en met dinsdag 8 fe-
bruari. Vanaf 4 deelnemers gaan de
bijeenkomsten door. Er zijn in totaal
8 bijeenkomsten. Ook voor kinderen
is dit een heerlijk ontspannende ma-
nier om bezig te zijn met kleur en
vorm en te ontdekken dat ze onbe-
wust al kunnen tekenen.

Tekenen vanuit Energetisch Bewegen

Nieuw bij atelier Amare
Vorden - Bij atelier Amare aan 
de Komvonnderlaan kan men 
ontdekken en ervaren dat men 
zonder enige tekenervaring veel 
tekenplezier kan beleven aan te-
kenen en schilderen!

Er werd een businessplan gemaakt, 
waaraan de banken hun goedkeuring 
gaven. De volgende stap inschrijven 
bij de kamer van koophandel en de 
BZWzonwering was een feit. En dat 
alles onder het motto ‘Als je ergens 
goed in bent, moet je het uitbuiten’, 
aldus Gerjan Rietman. De naam BZW 
(Bronckhorstzonwering) ontstond tij-
dens een avondje brainstormen. Ver-
want met de gemeente Bronckhorst, 
richten Eelco en Gerjan zich in eerste 
instantie op een klantenkring in deze 
gemeente. Richting toekomst hopen 
ze hun vleugels uit te slaan naar de 
Liemers en de rest van de Achter-
hoek. 

Het pakket van BZW omvat een uit-
gebreide collectie elektrische rollui-
ken, garagedeuren, raamdecoraties, 
veranda overkappingen e.d. Het be-
drijf opereert vanuit de Boshuisweg 
5 (de woning van Gerjan Rietman). 
Het kantoor en opslagruimte is in de 
voormalige garage van Gerjan geves-
tigd. Op de oprit staat onder meer een 
mobiele showroom, het ‘verkoop-ap-
paraat ’ van beide ondernemers. Ger-
jan: ‘Het ligt in de bedoeling dat wij 

zoveel mogelijk met z’n tweeën op 
pad gaan met als bijzondere service 
dat wij op verzoek van de klant met 
de mobiele showroom komen voor-
rijden. Zo kunnen de klanten de pro-
ducten zien en geven wij ter plekke 
advies op maat. Hoewel wij dus pas 
zijn begonnen, wordt deze mobiele 
showroom een succes, zo blijkt uit de 
eerste reacties’, zo zegt hij.
‘In een tijd van recessie dan toch voor 
je zelf beginnen, is dat niet een beetje 
link?, zo vroegen wij de startende 
ondernemers. Eelco daarover: ‘Zeker-
heid heb je natuurlijk nergens, maar 
ik ben er wel van overtuigd dat het 
thans een geschikt moment is. Hoe-
wel de woningmarkt nog steeds niet 
op gang komt, constateren wij toch 
wel dat de mensen meer tijd en geld 
aan hun woning willen besteden. 
Neem bijvoorbeeld ons assortiment 
rolluiken. Wij verwachten veel van 
deze ‘inbraakwerende’ producten. 
Het aanbrengen van rolluiken geeft 
de mensen, naast de praktische kant 
toch een veilig gevoel’, zo zegt hij. 
Zowel Eelco als Gerjan zijn, zoals ze 
zelf aangeven handig en bekwaam 
en kunnen bogen op een jarenlange 

ervaring op hun vakgebied. Ze zijn er 
dan ook rotsvast van overtuigd dat ze 
slagen in hun misse. Trouwens, voor 
reparaties en onderhoud, kan men 
ook bij hen terecht.
Ook de werkervaring die elders in 
vroegere jaren werd opgedaan komt 
hun bij BZWzonwering goed van pas. 
Zo heeft Eelco alvorens hij vijf jaar 
geleden bij het bedrijf in Hummelo 
als installateur/monteur begon, bijna 
20 jaar als lasser en voorman bij de 
Gems in Vorden gewerkt. Gerjan 
Rietman had in zijn jeugd ook andere 
plannen, hij wilde boer worden. Na 
een poos thuis bij zijn ouders te heb-
ben gewerkt, ging hij bij een stalin-
richting-bedrijf aan de slag. Zo heeft 
hij ongeveer zeven jaren in Duitsland 
gewerkt om bij Nederlandse boeren 
die daar een bedrijf waren begonnen, 
stallen en garages te bouwen. ‘Daar 
heb ik ontzettend veel ervaring op-
gedaan’, zo kijkt hij op die periode 
terug.

Zowel Eelco Pierik als Gerjan Rietman 
hebben één ding met grote letters op 
hun verlanglijstje staan: ‘Een lange 
warme zomer. Voor iedereen gewel-
dig en bovendien zeer bevorderlijk 
voor de verkoop van zonweringen’, 
zo klinkt het als uit één mond. Daar-
bij hopen ze op de nodige mondre-
clame en via ‘open dagen’ hopen ze 
richting toekomst op meer naamsbe-
kendheid. Dat alles met als slogan: 
‘Kwaliteit voor een eerlijke prijs’!

Oprichters BZW (Bronckhorstzonwering)

‘Wij hopen op een lange warme zomer’

Wichmond - Ze zijn al jaren vrienden, waren jarenlang collega’s en 
sinds kort zijn ze compagnons: Eelco Pierik (40) en Gerjan Rietman 
(39). De één (Eelco) woonachtig in Wichmond en de ander (Gerjan) 
woonachtig in Vierakker. Tijdens de gezamenlijke autoritten naar 
hun voormalige baas, een bedrijf in Hummelo, kwamen ze op de ge-
dachte om samen een bedrijf op te zetten. Het thuisfront (beiden ge-
trouwd en beiden drie kinderen) ondersteunden het idee.

Gerjan Rietman en Eelco Pierik.

LIJN A 
1. Diny Mijnen & Herman Stapel-
broek 63.54%. 2. Annelies Schröder 
& Jan Rondeel 59,03%. 3. Fien Bieze-
man & Henk Biezeman 57,64% 

LIJN B 
1. Marijke Hilderink & Erica Schut 
69,79%. 2. Marietje Geurts & Greet 

Jansen 58,33%. 3. Will Snelder & Jan
van der Tol 55,90%.

LIJN C 
1. Theo Damen & Theo Schut; 65,83%.
2. Gerda Schuurman & Gerda Tan-
kink 63,33%. 3. Nel Evertse & Gerrit
Vorselman 56,67%. 

Donderdag 3 februari jaarvergade-
ring Bridgeclub Bronkhorst, aanvang
19.15 uur!

Bridgen in Toldijk
Toldijk - Uitslag competitieronde 
5; eerste avond.

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

Deelname staat open voor iedereen 
en alle groepen vanaf 16 jaar. Het 
toernooi is bedoeld voor vrienden-
groepen, personeelsverenigingen, 
buren, (sport)verenigingen, culture-
le groepen enzovoorts. Enige voor-
waarde is dat deze groep afkomstig 
is uit de gemeente Bronckhorst. 
Teams van vier of vijf personen 
zullen, verdeeld over drie avonden, 
kunnen strijden om de eer en de 

wisselbeker. Naast de deelname 
van teams kunnen ook individu-
ele personen aan het Bronckhor-
ster schiettoernooi deelnemen. 
Om iedereen de kans te geven een 
ereplaats te bemachtigen zal er in 
verschillende klassen worden ge-
schoten. Er wordt geschoten met 
officiële wedstrijd luchtgeweren 
op een afstand van 10 meter. De 
wedstrijden worden gehouden op 
maan- dins- en woensdagen en wel 
op 7, 8, 9, 14, 15 en 16 maart. De 
finales zijn op 28, 29 en 30 maart. 
Het schiettoernooi wordt gehouden 
bij S.V. Willem Tell op sportpark 
‘t Elderink in Hengelo Gld. Voor-
afgaand aan het toernooi bestaat 

de mogelijkheid te trainen met de 
door Willem Tell beschikbaar ge-
stelde wedstrijdluchtgeweren. Dit 
is mogelijk op woensdagavond 23 
februari 2011 van 19.30 tot 22.00 
uur. Inschrijfformulieren zijn ver-
krijgbaar tijdens openingstijden bij 
de Welkoop in Hengelo (Spalstraat) 
en in het clubgebouw van Schiet-
vereniging Willem Tell (di. + vrij. 
vanaf 19.30 uur; zon. 10.30-12.00 
uur). Inschrijven is mogelijk tot en 
met 13 februari. Meer informatie 
kunt u vinden op de website: ht-
tp://www.svwillemtell-hgld.nl/bst-
2011. Of in het clubgebouw van 
Willem Tell.

S.V. Willem Tell voor 32e keer organisator

Bronckhorster schiettoernooi 
komt er weer aan
Hengelo - Traditiegetrouw orga-
niseert Willem Tell het Bronck-
horster schiettoernooi. Er staan 
weer veel vrijwilligers van Wil-
lem Tell klaar om dit toernooi 
te laten slagen.

Even voorstellen 

Wij zijn een aantal betrokken inwo-
ners die de gemeente Bronckhorst kri-
tisch volgt op de uitvoering van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). Deze wet is in het jaar 2006 
ingevoerd om  er voor te zorgen, dat 
iedereen kan meedoen aan de maat-
schappij en zelfstandig kan blijven 
wonen. Het gaat bijvoorbeeld om men-
sen met beperkingen door ouderdom 
of handicap, een chronisch psychisch 
probleem, maar ook om vrijwilligers 
en mantelzorgers. Als meedoen of 
zelfstandig wonen niet lukt zonder 
hulp, kan iemand de gemeente vragen 
om ondersteuning, zoals thuiszorg of 
een rolstoel. Gemeenten bepalen het 
lokale beleid van de WMO en iedere 
gemeente legt in de uitvoering daar-
van andere accenten. Wij toetsen het 
Bronckhorster WMO beleid en de uit-
voering daarvan. Daarbij geven we 
gevraagd en ongevraagd advies aan het 
gemeentebestuur over de in de WMO 
genoemde prestatievelden. Met andere 
woorden waar kan het beter, bij:

- de bevordering van de sociale samen-
hang in en leefbaarheid van dorpen, 
wijken en buurten;

-  de preventieve ondersteuning van 
jeugdigen met problemen met 
opgroeien en van ouders met proble-
men met het opvoeden;

-  het geven van informatie, advies en 
cliëntondersteuning;

-  de ondersteuning van mantelzorgers 
en vrijwilligers

-  de bevordering van de deelname aan 
het maatschappelijke verkeer en van 
het zelfstandig functioneren van 
mensen met een beperking of een 
chronisch psychisch probleem en 
van mensen met een psychosociaal 
probleem;

-  het verlenen van voorzieningen aan 
mensen met een beperking of een 
chronisch psychisch probleem en 
aan mensen met een psychosociaal 
probleem waardoor ze hun zelfstan-
dig functioneren of hun deelname 

aan het maatschappelijke verkeer 
kunnen behouden;

-  het bieden van maatschappelijke 
opvang, waaronder vrouwenopvang;

-  het bevorderen van openbare gees-
telijke gezondheidszorg, met uitzon-
dering van het bieden van psychoso-
ciale hulp bij rampen; 

-  de bevordering van (ambulante) ver-
slavingszorg, inclusief activiteiten 
in het kader van overlastbestrijding 
van overlast door verslaving.

Onze raad bestaat uit een voorzitter en 
14 leden, die allen betrokken zijn en/of 
ervaring hebben met de WMO, maar 
wij kunnen dit niet alleen en staan 
daarom open voor signalen van de bur-
ger. De komende tijd kunt u regelma-
tig meer over onze activiteiten lezen. 
Op de website van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(www.invoeringwmo.nl) kunt u de lan-
delijke kaders van de wet bekijken. 
En hoe in de gemeente Bronckhorst 
de WMO georganiseerd is, kunt u vin-
den op de website van de gemeen-
te, onder Welzijn en Zorg of door 
informatie te vragen op het bezoe-
kadres: Gemeentehuis Bronckhorst, 
Elderinkstraat 2 te Hengelo. 
Heeft u een suggestie om de uitvoering 
van de WMO in onze gemeente te ver-
beteren? 

Stuur dan een mail met uw vraag 
of suggestie naar: wmoraadbronck-
horst@gmail.com. Het postadres van 
onze raad is Postbus 200, 7255 ZJ  
Hengelo Gld.  T.a.v. secretariaat WMO 
participatieraad.

WMO participatieraad



Algemeen

Voorlichtingsbijeenkomst over de OV-chipkaart in 
Vorden
De ouderenorganisaties in Vorden houden een gezamen-
lijke voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 10 februari 
a.s. om 14.00 uur in Het Dorpscentrum (zaal Stampertje)  
Raadhuisstraat 6 te Vorden. Het programma is als volgt: 
A.J. Nossent uit Hattem (SBOG) zal een inleiding houden 
over de praktische zaken die verband houden met de OV-
chipkaart. Provincie Gelderland komt met apparatuur 
om die te demonstreren en er zal  een bus van Arriva ko-
men met chipkaartapparatuur (voor het Dorps¬centrum). 
Kortom een uniek moment om te zien en te horen hoe de 
chipkaart werkt, als u hiermee op reis gaat. Dit wordt bin-
nenkort de enige reismogelijkheid. U bent allen van harte 
welkom om deze belangrijke voorlichtingsbijeenkomst in 
Vorden  bij te wonen.

Voorlichting ouderenmishandeling
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst (SSWB) or-
ganiseert een voorlichtingsbijeenkomst over ouderenmis-
handeling. De voorlichtingsmiddag is alleen bestemd voor 
vrijwilligers van organisaties die te maken krijgen met 
ouderen. Vrijwilligers die aangesloten zijn bij de plaatse-
lijke Stichtingen Welzijn hebben een aparte uitnodiging 
gekregen voor deze middag.
Er is een gastspreker van Hera. Dit is een organisatie die 
mensen ondersteunen die te maken hebben met huiselijk 
geweld en machtsmisbruik. Zij bieden voorlichting (des-
kundigheidsbevordering) en ondersteuning om het geweld 
te stoppen en herhaling te voorkomen.
Tijd: 15 februari.
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur. 
Locatie: Ons Huis, Beukenlaan 30, 7255 DM Hengelo (Gld).

Bent u een vrijwilliger die met ouderen werkt en hebt u 
belangstelling om naar deze voorlich¬tingsbijeenkomst 
te komen, meldt u dan bij voorkeur voor 5 februari aan 
bij een van de stichtingen genoemd in de kop van deze 
rubriek. U kunt bellen, e-mailen of een briefje in de bus 
doen. 

Mantelzorgsalon: autistische stoornis bij kinderen
Op dinsdag 8 februari komt een consulente van Stichting 
MEE vertellen over autistische stoornis bij (klein)kinderen. 
Zij geeft u nuttige handvatten en adviezen hoe u het beste 
kunt omgaan met (klein)kinderen die het door deze stoor-
nis moeilijk hebben in het leven. Van 13.30 tot 16.00 uur 
bent u hiervoor van harte uitgenodigd in Partycentrum 

Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo Gld. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met deVIT Oost-Gelderland 
tel. 0573-438400.

Alzheimercafé Doetinchem
Iedere tweede dinsdag van de maand, vanaf 19.30 uur,  
in Sociaal Cultureel Eetcafé Het Borg¬huis, Korte Kapoe-
niestraat 10 te Doetinchem. Informatie: 06-20412665. U 
hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. De 
eerstvolgende keer is dan 8 februari.

Alzheimercafé Zutphen
Onderwerp:  Is dementie te behandelen? Behandelmoge-
lijkheden en medicatie bij dementie. Datum: 16 febru-
ari van 19.00 tot 21.00 uur in het Alzheimercafé  locatie 
Bruin Café de Buren, De Singel Lunette, Coehoornsingel 5,  
7201 AA Zutphen.  U hoeft zich niet aan te melden en de 
toegang is gratis. Voor meer informatie: Alzheimer Neder-
land. Voor meer info over dementie en activiteiten kunt u 
06-46540141 bellen.

Leren bridgen
Bij voldoende belangstelling wordt in Vorden met een 
cursus bridgen voor beginners gestart. Deze cursus wordt 
gegeven door een gediplomeerd bridgedocent. De lestijden 
worden in onderling overleg bepaald. Ook kunnen licht 
gevorderden zich aanmelden als zij belangstelling hebben 
voor een vervolgcursus. Voor meer informatie: zie onder 
de rubriek van Stichting Welzijn Vorden.

Eenzaamheid is van ons allemaal
Eenzaamheid is een groot en onzichtbaar probleem. Voor 
velen is het een taboe om erover te praten.
Dat moeten we doorbreken! Kent u iemand van 55+ die 
eenzaam is? Bent u zelf eenzaam? Bel of mail ouderenad-
viseur Wilma Berns van Stichting Welzijn Vorden voor in-
formatie en/of advies. Telefoon 0575-553159 of e-mailadres 
w.berns@sswb.nl

Voorlichtingsbijeenkomst over de OV-chipkaart  op 
10 februari om 14.00 uur  in Vorden. Zie onder alge-
meen Stichting Samenwerking Welzijn Bronckhorst 
(SSWB).

Voorlichtingsbijeenkomst over ouderenmishande-
ling op 15 februari. Opgave voor 5 februari bij 
StichtingWelzijn Vorden, tel. 553405. Zie onder alge-
meen Stichting Samenwerking Welzijn Bronckhorst 
(SSWB).

Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Zelhem
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggel-
oven. Inloop en spreekuur: Oranjehof maandag 
t/m donderdag van 8.30-9.00 uur.
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat 
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket: 
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdag-
morgen  van 9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl 

Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zel-
hem: elke 2e maandag van de maand van 11.00-
11.45 uur.

Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00 
uur.

Vorden
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251 
AJ Vorden, tel. 0575-553405.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl

WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel-
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket, 
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en te-
lefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek 
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Hengelo
Stichting Welzijn Hengelo, Sporthal De Kamp, 
Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,

Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 06-
10727474.

Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördina-
tor. Inloop en telefonisch spreekuur maandag 
woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail 
a.vermeulen@sswb.nl 

Steenderen
Stichting Welzijn Steenderen, postadres  De 
Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres 
De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.

Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördi-
nator. Inloop en telefonisch spreekuur maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur en 
donderdag van 13.30-14.00 uur.

Tel. 06-10687320
E-mail i.bijsterbsoch@sswb.nl

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

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

Datum Activiteit Plaats Tijd
  2 februari Ons Contact Den Bremer, Toldijk 14.30 uur
  4 februari Stichting Welzijn, erwtensoep Huiskamer, Hoog-Keppel 17.30 uur
  5 februari Kegelen De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
  5 februari ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem
  8 februari Mantelzorg, themamiddag Langeler, Hengelo 13.30 uur
  8 februari Alzheimercafé, themamiddag Het Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
  9 februari Handwerkmiddag De Wehme, Vorden 13.30 uur
  9 februari Kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
10 februari Voorlichting OV-chipkaart Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
16 februari ANBO, ledenverg. m. stamppot Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
16 februari Bingo Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
16 februari Alzheimercafé, themamiddag Café De Buren, Zutphen 19.00 uur
17 februari Club 60+, muziekprogramma Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
17 februari KBO, jaarvergadering
22 februari Geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
22 februari Ondergoedverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
23 februari Handwerkmiddag De Wehme, Vorden 13.30 uur
23 februari Seniorensoos met John Wils Ludgerus, Wichmond/Vierakker 14.15 uur
23 februari Kaarten en rummicub Parochiezaal, Drempt 14.00 uur
24 februari Bowlen met Jan Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
24 februari PCOB, ontwik.werk Kameroen Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur

Leren bridgen. U kunt zich nog aanmelden. Zie 
onder algemeen Stichting Samenwerking Welzijn 
Bronckhorst (SSWB).

Cursus internet en e-mail
Er kunnen nog 2 personen terecht, dan kan er weer een 
groep gestart worden.
Startdatum: vanaf 23 februari van 10.45 tot 12.15 uur.
Cursusduur: 6 lessen van 1.5 uur.
Kosten: € 97,50

Digitale fotobewerking voor beginners.
Er kunnen nog enkele personen terecht bij de digitale 
fotobewerking. Dit is bewerken en afdrukken van foto’s.
Startdatum is niet op maandag 28 februari maar vanaf 23 
februari van 9.00–10.30 uur.
Cursusduur: 6 lessen van 1,5 uur 
Kosten: € 91,-

Vriesverse maaltijden
U kunt nog steeds een proefpakket met 5 heerlijke maal-
tijden bestellen om te proeve, nu voor € 18,75  (€ 3,75 per 
maaltijd) en gratis bezorgd. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Stichting Welzijn Vorden.  

Centrale vrijwillige hulpverlening (CVH) en klussen-
dienst
Stichting Welzijn Vorden heeft vrijwilligers in de cen-
trale vrijwillige hulpverlening die al allerlei diensten ver-
richten voor zelfstandig wonende ouderen. Zoals vervoer, 
boodschappen doen, begelei¬ding bij het bezoek aan een
specialist, helpen met het invullen van belasting formu-
lieren, etc. Daarnaast bemiddelen wij in het onderhouden 
van kleine tuintjes. Op deze manier wil de Stichting een 
bijdrage leveren aan het zelfstandig wonen van ouderen.
Daarnaast is er een klussendienst.die kleine, kortdurende 
werkzaamheden verricht welke de oudere bewoner zelf
niet (meer) kan of aandurft. Als tijdslimiet voor een 
klus wordt ongeveer 2 uur gehanteerd. De klussendienst 
verricht geen werkzaamheden waarvoor de verhuurder 
verantwoordelijk is, of die concurrerend zijn voor het 
bedrijfsleven. Materiaalkosten zijn voor rekening van de
aanvrager.

Klussenvoorbeelden in huis zijn: het ophangen en be-
vestiging van lampen, schilderijen enz., reparaties aan 
lampen, kasten, stopcontacten en stekkers, kleine klus-
sen aan afvoer en kranen, verwarming ontluchten en 
bijvullen, bevestiging van steunen in toilet en badkamer,
verplaatsen of instellen van televisie- en geluidsappara-
tuur. Aanbrengen van energie besparende zaken als
tochtstrips of isolatiefolie. De diensten of de klussen kun-
nen aangemeld worden op werkdagen van 9.00 tot 11.00 
uur bij de Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, tel.
0575 553405.
Daarnaast zijn er andere voorzieningen zoals maaltijden,
voor een intake van personenalarmering en activiteiten
waarvoor u zich kunt aanmelden. U kunt, wanneer het 
kantoor gesloten is, allerlei folders en informatie meene-
men uit onze folder rek in de gang naast de balie van de 
Wehme.

De coördinator is aanwezig van maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 14.00 uur. De ouderenadviseur  heeft spreek-
uur op maandag woensdag en vrijdag van 8.30 tot 10.30 
uur.   

Eten in De Wehme
Bent u het beu om alleen te eten, maak dan gerust een
keer gebruik van de Open Tafel in de recreatieruimte van
De Wehme. De Open Tafel is ook bestemd voor diegenen
die zelfstandig in Vorden of omgeving wonen. Vanaf 
12.00 uur kunt u iedere dag kiezen uit 2 verschillende 
menu’s die vers voor u gekookt wordt, compleet met 
soep, rauwkost, appelmoes en een lekker toetje. De Gast-
vrouwen zorgen ervoor dat u aan niets ontbreekt. U kunt 
zich opgeven bij de receptie van de Wehme of telefonisch 
0314-357450. Voor meer informatie kunt u ook terecht
bij Stichting Welzijn Vorden. Of mocht het vervoer een 
probleem zijn, dan kunt u bij ons vragen of een vrijwil-
liger u kan halen en brengen. Of u kunt gebruik maken
van de regiotaxi.



Een ruitvorm in de kleuren groen en 
lichtblauw, die het groen van het land-
schap en het blauw van het water van 
de Achterhoek weergeven, met een 
achthoek in het midden, eveneens 
in twee kleuren, die de naam van de 
streek symboliseren. “Het is zo basic 
dat je, al is het kleiner dan een centi-
meter, nog kunt zien wat het is,” legt 
Jan Bijvank uit. De bedrijfsleider van 
ontwerpbureau Weevers Walburg in 
Zutphen en grafisch ontwerper Tijn 
Spekkink namen het initiatief om 
een nieuw beeldmerk voor de Ach-
terhoek te ontwerpen. 
“Het is een herkenbaar en leuk beeld-
merk en heel vrijblijvend,” vertelt 
Tijn Spekkink. “Je plakt hem op je 
caravan, auto of je portemonnee. Een 
paar jaar geleden waren er bandjes 
met ‘Proud to be een Achterhoeker’, 
dat wilde toen ook iedereen hebben. 
Wij kunnen zoiets met een stikker 
doen.” Het beeldmerk is voor ieder-
een toepasbaar. “Als mensen het 
leuk vinden om te gebruiken, dan 
mag dat,” benadrukt Tijn. “Op www.
achterhoeksevlag.nl kun je het zelf 
downloaden.” 

Normaal gesproken krijgt het grafisch 
bureau een opdracht van een klant en 
daarmee gaan zij aan de slag. “Dit is 
een eigen initiatief. Maar de gedach-
ten speelden al veel langer, nog voor 
dat die vlag in beeld kwam, vooral om 
de jeugd, de plattelandsjongeren, iets 
te geven waarmee ze hun identiteit 
kunnen neerzetten,” zegt Jan Bijvank 

over het waarom van een beeldmerk. 
“Ik had net als Magda Kleinhout uit 
Halle het idee om de Achterhoekers 
te verbinden. Ik wist niet dat zij er 
mee bezig was en zij wist het niet 
van mij. Dat betekent dus wel dat de 
gedachte, de behoefte er is.” 

Sommige mensen hebben kritiek, 
anderen vinden het mooi. “We gaan 
nu kijken hoe we het verder aan gaan 
pakken,” lacht Tijn. “Het is een goed 
idee van eigenwieze Achterhoekers. 
Het is leuk om een plaatje te hebben 
om te laten zien dat je uit de Achter-
hoek komt.” 

Er is lang en goed over nagedacht. ”Ik 
ben al heel lang bezig met een beeld-
merk. Niet om die anderen af te kra-
ken, maar die willen te veel vertellen. 
Daar is de ruimte niet voor,” vult Jan 
aan. “De oorsprong van de vorm ligt 
in de wapenschilden van kastelen. 
Maar deze is aan elkaar te schakelen 
als lint of patroon en dus multifunc-
tioneel toepasbaar.” 

Andere beeldmerken zijn vaak van 
bovenaf opgelegd, maar deze moet 
vanuit de bevolking komen. “Wij wil-
len andere initiatieven niet in de weg 
staan. Maar de jeugd met name, is 
trots op hun identiteit, ze willen zich 
met elkaar verbinden. En dat kan met 
dit beeldmerk,” aldus Jan Bijvank. 
“Als het gedragen wordt door de be-
volking, dan is ons doel bereikt.” 
De eerste ondernemer die het beeld-

merk gaat gebruiken is Herman Eskes 
van boerderijwinkel ‘den 4 akker’ uit 
Vierakker. De etiketten op de nieuwe 
Dessertsaus Aardbeien-Framboos, 
ontworpen door Weevers Walburg, 
hebben al het nieuwe beeldmerkje.

Vanaf 3 februari kan men bij alle ves-
tigingen van Weevers geheel gratis 
een vel met 6 stickers in verschillende 
formaten afhalen (1 vel per persoon). 
Ook zijn ze te bestellen via de website 
www.achterhoeksevlag.nl.

Nieuw: ontwerp Achterhoeks beeldmerk
Al maanden dacht Jan Bijvank van ontwerpbureau Weevers Walburg 
erover na: een beeldmerk voor de Achterhoek. Eenvoudig en herken-
baar moest het zijn. Het stond al in de steigers. Toen er ineens een vlag 
werd gepresenteerd, kwam de zaak in een stroomversnelling. Collega 
Tijn Spekkink verzorgde de technische uitwerking.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden
Datum: 26 februari. Voor wie een nieuw rijbewijs nodig 
heeft en 70 jaar of ouder is, moet zich eens in de vijf jaar 
laten keuren. Belangstellenden voor de keuring kunnen 
voor aanmelding en/of informatie dagelijks tussen 10.00 
en 17.00 uur bellen naar 0575-552003. De prijs voor deze 
medische keuring bedraagt € 25,-. Locatie: in het woon- en 
zorgcentrum, De Wehme,  Nieuwstad 32 in Vorden. Het is 
raadzaam om zich ruim op tijd voor de verlengingsdatum 
van het rijbewijs te laten keuren.

Volleybal meer deelnemers
In de sporthal in Steenderen komt 1 keer per week een en-
thousiaste groep mensen bij elkaar om samen een lekker 
potje te volleyballen. Momenteel zijn er niet veel reserves 
meer. En dat maakt het soms moeilijk om lekker te spelen. 
Graag wil de groep er mensen bij hebben. Waarschijnlijk 
wilt u meer informatie en ook weten op welke dag er wordt 
gespeeld. U kunt hiervoor contact opnemen met Rikie Bor-
gonjen, tel. 0575-451784.

Bejaardensociëteit Ons Contact
Op 2 februari heeft Ons Contact haar maandelijkse bijeen-
komst. Deze is altijd op de eerste woensdag in de maand. Dit 
jaar komt men samen bij Den Bremer in Toldijk om 14.30 
uur. Er is elke keer een ander onderwerp. U bent vrij om eens 
binnen te lopen om te kijken of deze middagen ook voor u 
fijn kunnen zijn.

Maandelijkse kaartavond
Een ander maandelijks gebeuren zijn onze kaartavonden. 
Deze zijn altijd op de tweede woens¬dagavond van de maand 
in De Bongerd te Steenderen. De eerstvolgende avond is op 9 
februari om 19.30 uur. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd 
waarvan de koffie, een versnapering en een eventueel prijsje 
wordt betaald. Ook bij deze activiteit bent u vrij om binnen te 
lopen en mee te doen.

Ondergoedverkoop
Op 22 februari is er weer de halfjaarlijkse ondergoedverkoop 
in de grote zaal van De Bongerd te Steenderen. De verkoop 
begint om 14.00 uur. U kunt dan ook nachtkleding en kousen 
kopen. Kom gewoon eens langs om te kijken. U bent tot niets 
verplicht.

Kalligrafie
Op verzoek van enkele mensen willen we een cursus kalli-
grafie organiseren. Hiervoor moeten ongeveer tien mensen 
zich opgeven. Het is een cursus van 10 weken ongeveer 2 
uur per keer en de kosten zijn in totaal € 75,- per persoon. 
Dit bedrag betaalt u aan de docente. In dit bedrag zitten 
ook alle kosten voor de materialen verwerkt zoals pennen, 
papier en inkt. Daarnaast betaalt u € 10,- voor de koffie en 
de zaal. U leert twee verschillende sierlijke lettertypes te 
maken om bijvoorbeeld briefkaarten, menukaarten en der-
gelijke te schrijven. We willen bij voldoende deelname een 
cursus starten op de donderdag- of vrijdagmiddag, dus graag 
opgeven per direct. U wordt dan op een lijst geplaatst tot er 
voldoende deelnemers zijn.

Yoga
Op maandagmiddag 7 februari begint er weer een nieuwe 
serie yogalessen. De groepen zijn nog niet vol. Elk spiertje 
van je lichaam wordt geactiveerd en je leert ook nog eens 
lekker jezelf te ontspannen. Na de oefeningen voel je je als 
herboren! U kunt zich hier weer voor aanmelden. We probe-
ren 2 groepen te maken. U kunt bij uw opgave aangeven of 
u in de groep van 15.00 uur wilt deelnemen of op 16.15 uur. 
De kosten zijn € 75,- voor 15 keer. 

Rijbewijskeuring 2 maart
Woensdag 2 maart is er ’s middags in De Bongerd weer de 
mogelijkheid om u te laten keuren voor uw rijbewijs. U 
kunt hiervoor een afspraak maken met bureau Regelzorg, 
tel. 088-2323300. De kosten zijn € 35,-. Dit bedrag betaalt u 
contant aan de keuringsarts.

Studiekring
Nogmaals een oproepje voor de Steenderense studiekring. 
Een groep mensen die één keer per drie weken bij elkaar 
komt om over een bepaald thema te spreken. Zij zouden er 
graag wat deelnemers bij hebben. Het kan een leuke, inte-
ressante en gezellige invulling van uw tijd zijn. Wilt u meer 
informatie dan kunt u bellen met mevrouw G. Schuurman, 
tel. 451330 of met het contactadres.

Nordic walking
In de lente en bij voldoende belangstelling willen we starten 
met een basiscursus Nordic walking. Onder professionele 
begeleiding van Vitalnova kunt u 5 lessen volgens à € 10,- 

per les. Wandelstokken zijn aanwezig. Voor meer informatie 
en opgave kunt u contact opnemen met de ouderenadviseur 
Ans Vermeulen (0575) 465281.

Zaterdagmiddagactiviteit in De Bleijke
Van 14.30 tot 16.00 uur. Kosten € 2,- inclusief een kop koffie 
of thee.
05-02 Kegelen.

Geheugenspreekuur
In samenwerking met het GGNet kunt u op dinsdag  22 fe-
bruari  gebruik maken van het  geheugenspreekuur. Het is 
bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder die vragen heb-
ben over hun geheugen of over andere klachten zoals pieke-
ren, concentratieproblemen of somberheid. Het bezoek aan 
het geheugenspreekuur is gratis. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Ans Vermeulen (0575) 465281.

Tijdelijk gebruik rolstoel
In het woon-zorgcentrum De Bleijke kunt u gratis voor 1 of 
2 dagen een rolstoel in bruikleen ophalen. Van 9.00 tot 16.30 
uur kunt u zich hiervoor melden bij de balie.

Dineren in De Bleijke
Op dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u dineren in De Ble-
ijke van 17.00 tot 19.30 uur. De kosten voor een maaltijd zijn  
€ 7,65. Vooraf aanmelden is niet nodig, tenzij u met meedere 
personen tegelijk van deze gelegenheid gebruik wilt maken. 
Tel. van De Bleijke (0575) 498200.

Computercursus ook in Hengelo?
In deze rubriek kunt u regelmatig lezen dat er computercur-
sussen worden georganiseerd voor ouderen. Alleen in Hen-
gelo is dit nu nog niet mogelijk. Vanuit Stichting Welzijn 
Hengelo is de wens geuit om dit ook in Hengelo van de grond 
te tillen. Graag willen we een inventarisatie maken van de 
behoefte aan dit soort cursussen. In eerste instantie denken 
we aan een basiscursus Word; een cursus Internetten en 
een cursus e-mailen. Bij voldoende belangstelling willen we 
aanzet geven. U kunt dit kenbaar maken bij de volgende 
contactpersonen:

KBO Hengelo: 
mevrouw C.J.M. Ditshuizen-van Hummel, 
tel. (0575) 461435.
ANBO Hengelo/Steenderen: 
de heer A. Grotenhuys, tel. (0575) 461272.
Stichting Welzijn Hengelo: 
mevrouw A. Vermeulen tel. (0575) 465281.
H. Roes, tel. (0575) 461061.



IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij 

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. 

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het 

Dorpscentrum. Op ma-wo en don-
derdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. 
Info en opgave bij Welzijn Ouderen 
Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

• Kaartclub ’s maandagmiddags 
en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

FEBRUARI
2  ANBO klootschieten bij ‘t Olde Let-

tink
3  Bejaardenkring Vorden in het 

Stampertje

3  Klootschietgroep de Vordense Pan
9  ANBO klootschieten bij ‘t Olde Let-

tink
9 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
10 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 ANBO klootschieten bij ‘t Olde Let-

tink
17 Bejaardenkring Vorden in het

Stampertje
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 ANBO dialezing “Ook al ben je oud,

wees zuinig op het kind in je”
23 ANBO klootschieten bij ‘t Olde Let-

tink
23 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 PCOB, Stampertje lezing over Ont-

wikkelingswerk in West-Kame-
roen

26 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring
70-plussers (infotelefoon 55 20 03)

UITSLAGEN
Za 29-1-2011: 
Stravoc DS 1-Dash DS 1 3-1
Dash HS 3-S.v. Harfs... HS 1 4-0
Dash HS 1-Tornax HS 1 3-2
ROHDA MC 1-Dash MC 2 2-3
Boemerang MC 1-Dash MC 1 3-1
Dash HS 2-WSV HS 3 1-3
Dash DS 6-Blok \’71 DS 1 1-3
ROHDA MB 1-Dash MB 2 3-1
D.V.O. DS 4-Dash DS 5 4-0
Wevoc DS 2-Dash DS 2 3-2
Dash MB 1-WSV MB 2 4-0
Dash MI 1-Tornado La... MI 2 5-5
Tornado La... MI 4-Dash MI 4 6-2
Dash MI 2-WSV MI 3 4-6
Dynamo-Nee... MI 4-Dash MI 3 2-6
Vr 28-1-2011: 
Dash DY 2-Klarenbeek DY 2 3-0
Do 27-1-2011: 
Langhenkel... DS 4-Dash DS 3 3-1
Wo 26-1-2011: 

Heeten Spo... HY 2-Dash HY 1 1-2
Focus DS 4-Dash DS 4 0-4

PROGRAMMA DASH WEEK 5
Di 1-2-2011:
21:00 Dash DS 4-V.IJ.V. DS 2
Vr 4-2-2011:
21:00 Dash HY 1-SVS HY 1
Za 5-2-2011:
10:15 Kerkemeijer ... MI 2-Dash MI 3
11:30 Dash MI 4-S.C. GORSSEL MI 2
11:30 Dash MB 2-Volga MB 1
12:30 Longa\’59 MC 3-Dash MC 2
13:30 Dash MC 1-V.C.V. MC 1
13:30 Dash DS 3-Marvo 76 DS 1
14:15 Longa\’59 HS 4-Dash HS 2
15:30 Dash DS 2-DES DS 1
15:30 Dash DS 5-V.C.V. DS 4
15:30 WSV HS 4-Dash HS 3
15:45 Labyellov DS 5-Dash DS 6
16:15 TOHP MB 1-Dash MB 1
17:45 Dash DS 1-VoCASA DS 2

Dash

Dit lukte op vele punten wel. Coco 
turnde op de brug een nieuw onder-
deel, namelijk het ophurken op de la-
ge ligger. Zij haalde uiteindelijk de 9e 
plaats. Op de balk moeten Yanelle en 
Fien een koprol doen. Yanelle kwam 
er met de voeten op, en viel er toen 
helaas af. Fien bleef op de balk staan 
met de koprol. Yanelle haalde een 10e 
plaats. Fien werd in dezelfde catego-
rie 2e. En kreeg de zilveren medaille 
omgehangen. Bente turnde naar een 
3e plaats toe. Ze mocht de bronzen 
medaille mee naar huis nemen.
De tweede wedstrijdronde was Esmée 
aan de beurt. Op alle toestellen liep 

het wel lekker. Uiteindelijk leverde
dit een 1e plaats op. 
De derde ronde waren Renske, Demi
en Merith aan de beurt. Het beste
onderdeel van Renske was de brug.
Demi turnde het best op sprong. Me-
rith presteerde bij de balk erg goed.
Merith werd 10e, Demi werd 4e en
Renske kreeg een zilveren medaille. 
Bente, Coco, Fien en Yanelle hebben
nog een voorwedstrijd op 19 maart in
Ruurlo. Zij turnen namelijk in de 6e
divisie.
Voor de andere turnsters was het
extra spannend. Voor hen werd be-
kend gemaakt wie er naar de finale
van de 7e divisie mogen. Het is alle
vier de Sparta turnsters gelukt om
zich te plaatsen. Sparta wenst Esmée,
Merith, Demi en Renske veel succes
op 16 april in Warnsveld. Voor de
puntenuitslagen en een uitgebreid
verslag verwijst man naar de website
www.spartavorden.nl. Hierop is nog
meer te lezen over de vereniging.

Sparta successen
Vorden - Zaterdag 30 januari was 
de tweede voorwedstrijd in de 6e 
en 7e divisie. De wedstrijd werd 
gehouden in Ruurlo. In de eerste 
wedstrijdronde turnden 4 meis-
jes van Sparta. Te weten Bente, 
Coco, Fien en Yanelle. Het doel 
voor deze wedstrijd was, om ons-
zelf te verbeteren.

Dan zal de heer A.J. Nossant uit Hat-
tem een inleiding houden over de
gebruiksmogelijkheden van deze
kaart. De provincie Gelderland komt
met apparatuur om de kaart te to-
nen. Tevens zal er een bus van Arriva
aanwezig zijn om het gebruik van de
Chipkaart-apparatuur nader te de-
monstreren.

Voorlichtingsbijeenkomst
Vorden - De Vordense seniorenor-
ganisaties (ANBO en PCOB) hou-
den op donderdag 10 februari om 
14.00 uur in zaal ’t Stampertje 
van het dorpscentrum een voor-
lichtingsbijeenkomst over de OV-
Chipkaart.

Flash 2 - Euro 2: 5-3 (Flash kampi-
oen)
Grol 1 - Flash 3: 7-1

Flash recr. 1 - Pluumke recr. 2: 4-4
Flash jeugd 1 - Didam jeugd 2: 6-2
(Flash kampioen)
Phido jeugd 3 - Flash jeugd 3: 8-0
Flash jeugd 4 - Phido jeugd 6: 6-2

Flash
Uitslagen

De bouw is dynamisch, uitdagend en 
minder zwaar en vies dan velen den-
ken. De sector heeft een sterk innova-
tief karakter. Vernieuwing zie je terug 
in duurzaam en energiearm bouwen, 
maar ook in het toepassen van nieuwe 
technieken en materialen. Het open 
huis van Bouwopleiding Berkelstreek 
zal een beeld geven van deze ontwik-
kelingen. “Onze opleidingen sluiten 
prima aan op de dynamiek van de 
bouw”, zegt directeur Jan Gersen. 
“We volgen de ontwikkelingen op 
de voet en haken daar op in. Op die 
manier zijn de leerlingen goed voor-
bereid op de praktijk en hebben ze 
een prima kans op een mooie baan.” 
Want ondanks de huidige economi-
sche malaise is er voldoende werk in 
de bouw. Metselaars, timmerlieden, 
voegers, tegelzetters maar ook uit-

voerders, werkvoorbereiders en aller-
lei bureaufuncties als calculator zijn 
de komende jaren hard nodig. “De 
carrièrekansen zijn juist in de bouw 
erg groot. Je kunt snel doorgroeien 
naar leidinggevende functies”, bena-
drukt Gersen. “De markt zal aantrek-
ken en door de sterke vergrijzing is er 
veel personeel nodig.” 
Het open huis is bedoeld voor jonge-
ren die overwegen voor bouwtech-
niek te kiezen. Leerlingen die na een 
vmbo-opleiding of theoretische leer-
weg willen werken en leren voor een 
bouwberoep zijn van harte uitgeno-
digd. Verder zijn ook zij-instromers 
en vakvreemden welkom. Dat geldt 
overigens voor alle belangstellenden. 
Bouwradius is op het open huis met 
een stand aanwezig en zal informatie 
verstreken over bijscholingsmogelijk-

heden. Dus ook voor werknemers in 
de bouw is het open huis interessant. 
Er zijn stands en demonstraties over 
nieuwe technieken, materialen en 
denkwijzen. De nieuwe steensoort 
die wordt toegepast bij het nieuwe 
gemeentehuis van Berkelland is tij-
dens het open huis van Bouwoplei-
ding Berkelstreek al te zien. Het gaat 
om het voegloze klik-brik systeem. 
Verder zijn Witzand en Te Koppele 
aanwezig met nieuwe producten. 
Jongeren kunnen ook zelf aan de 
slag en op die manier kijken of de 
bouw iets voor ze is. Bouwopleiding 
Berkelstreek verzorgt tal van gede-
gen opleidingen die worden gegeven 
volgens de beroepsbegeleidende leer-
weg. Leerlingen werken vier dagen 
in de praktijk en volgen één dag in 
de week theorielessen. Gedurende de 
opleiding ontvangen de deelnemers 
loon en wordt de totale begeleiding 
voor ze geregeld. Voor meer informa-
tie: Bouwopleiding Berkelstreek in 
Borculo, tel. 0545 274777 of 
www.bouwopleiding-berkelstreek.nl

In teken van vernieuwing

Open huis Bouwopleiding 
Berkelstreek

Borculo - Demonstraties, verschillende doe-activiteiten en boeiende in-
formatie. Het open huis van Bouwopleiding Berkelstreek heeft veel te 
bieden. Op donderdagavond 10 februari is iedereen van harte welkom 
bij het opleidingsbedrijf aan de Bosberg 21 in Borculo. Het open huis 
staat in het teken van vernieuwing.

Ontstoken tandvlees, u kent het 
waarschijnlijk wel! 
Het is pijnlijk en vervelend. Het gebit 
is niet alleen voor mens maar ook 
voor dier van groot belang. Dieren 
eten ermee en  gebruiken het bij spel 
en   gedragsuitingen. Aanwezigheid 
van bacteriën in  tandplaque is de 
grootste veroorzaker van   ontstekin-
gen.  Wanneer dit niet tijdig  behan-
deld wordt zal tandvlees zich op den 
duur terugtrekken.  Het kaakbot waar 
de tanden en kiezen in vast zitten 
wordt  aangetast, wortels raken ont-
stoken en gebitselementen komen los 
te zitten. Hoewel het de eigenaar vaak 
niet goed opvalt, is dit zeer pijnlijk 
voor het dier! Op lange termijn kan 
gebitsverwaarlozing zelfs resulteren in 
ernstige bacteriële infecties van hart, 
lever, longen en nieren.

Zet je tanden in gebitsverzorging!
Het schoonhouden van het gebit voor-
komt en vertraagt de schadelijke 
gevolgen van tandplaque. Poetsen 
van het gebit is het meest effec-
tief om tandplaque te verwijderen en 
daardoor het gebit schoon te houden. 

Mocht dit bij uw huisdier niet mogelijk 
zijn, dan is er als alternatief  mond-
water en voeding verkrijgbaar. Echter 
tandenpoetsen staat met stip op nr. 1! 
Is er al tandsteen aanwezig? Dan is 
poetsen niet meer zinvol. Tandsteen 
is hard en niet eenvoudig te verwij-
deren. Dit betekent dat het huisdier 
onder narcose een gebitsbehandeling 
moet ondergaan. Vaak zien we dat 
zelfs een reiniging niet meer afdoende 
is en elementen verwijderd moeten 
worden. 

Landelijke aandacht! 
Februari is door dierenartsen lande-
lijk uitgeroepen tot de maand van 
de gebitscontrole. De Graafschap 
Dierenartsen breidt deze actie uit tot 
en met maart. Op deze manier hopen 
wij een extra bijdrage te leveren aan 
de gezondheid van het gebit bij huis-
dieren. U kunt met uw hond of kat 
tijdens deze maanden terecht voor 
een gratis gebitscontrole!  Heeft u een 
jonge hond en wilt u tandenpoetsen 
aanleren? Dan kunt u bij de assistente 
terecht voor gratis poetsinstructie. 
Tevens krijgt u in februari en maart 

25% korting op diverse gebitsver-
zorgende producten! U kunt voor het 
maken van een afspraak telefonisch 
contact met ons opnemen. 

Ook gratis gebitscontrole bij 
uw hond of kat?

Actueel
www.degraafschapdierenartsen.nl

•   Februari chipactie! 
•   Lezing communicatie bij de hond
•   Lezing opfok van kalveren 

Contactinformatie

Gezelschapsdieren
0575-587888

Landbouwhuisdieren 
0575-587877

Paard
0575-587870

Adembenemend fris gebit! 

Eerbeek  •  Hengelo  •  Ruurlo  •  Steenderen  •  Vorden  •  Zutphen Centrum  •  Zutphen Leesten

Van eigenaren horen we vaak de opmerking: mijn hond stinkt uit zijn 
bek. Tandplaque, tandsteen en tandvleesontstekingen zijn hiervan de 
oorzaak. Naarmate de hond of kat ouder wordt, neemt het gevaar van 
gebitsproblemen toe. Ruim 80% van de honden en katten ouder dan 
drie jaar heeft hier al last van!



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 5
van 31 januari t/m 
5 februari 2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSAANBIEDINGEN



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

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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De gemeente wil toezicht houden op 
de meest risicovolle onderwerpen om 
te voorkomen dat u slachtoffer wordt. 
De hoogste prioriteit ligt op het ge-
bied van veiligheid en gezondheid. 
B en w hebben ook voor 2011 weer een 
handhavingsprogramma vastgesteld. 
Hierin staat hoe we er de komende 
periode op toezien dat bedrijven en 
inwoners zich aan de regels houden, 
de zogenoemde handhaving. In het 
handhavingsbeleid geven we ook aan 
welke onderwerpen voor ons voorrang 
hebben.
 
Liefst geen dwangsommen
“Het gekke is: ons handhaafbeleid is 
er eigenlijk op gericht om niet te hoe-
ven handhaven”, zegt burgemeester 
Aalderink, die handhaving in zijn por-
tefeuille heeft. “Bij handhaven denk 
je al gauw aan sancties, het opleggen 
van dwangsommen en zo. Dat willen 
we liever niet. Geen misverstand, 
regels zijn er niet voor niets. Maar 
we willen liever in goed overleg met 
betrokkenen uitleggen wat de regels 
zijn en samen bekijken hoe men zich 
er het beste aan kan houden. Om het 
vervolgens aan de betrokkene over te 
laten welke passende maatregelen 
hij of zij treft. ‘Handhaven door niet 
te handhaven’ dus. Het past ook een 
beetje bij dit college. We leggen de 
verantwoordelijkheid liefst zo veel 
mogelijk neer bij de mensen zelf. 
Dan heb je vaak het beste resultaat.”
 
Nieuwe wetgeving
Bij het handhaafbeleid moet je denken 
aan regels voor bouwen, slopen, 
ruimtelijke ordening, gebruiken, brand-
veiligheid en milieu, waar mensen 
en bedrijven zich aan moeten houden 
en de gemeente die daar toezicht op 
houdt. Het nieuwe handhavingspro-

gramma houdt rekening met de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo). Door deze wet zijn 25 
soorten vergunningen, zoals bouw-
vergunning, sloopvergunning en mi-
lieuvergunning, onder één wet komen 
te vallen. De nieuwe wet (van oktober 
2010) bevat eisen voor het handhaaf-
beleid. Deze zijn verwerkt. Zie voor 
meer informatie over de Wabo/
omgevingsvergunning ook de special 
van Toon en Daan elders op deze 
gemeentepagina’s.
 
Rechten
Het handhaafbeleid biedt inzicht in de 
wijze waarop de gemeente probeert 
spontane naleving van regels te 
bevorderen. Hoe toezicht daar aan 
bij kan dragen. Wat de gemeente het 
meest belangrijk vindt. Hoe dreigende 
overtreding bijgestuurd wordt en hoe 
de gemeente omgaat met bestaande 
overtredingen. Ook de rechten die 
overtreders hebben, zijn uitdrukkelijk 
benoemd. In het programma voor 
2011 zijn onze prioriteiten voor dit 
jaar op een rij gezet. We zetten dit 
keer o.a. nadrukkelijk in op de agrari-
sche bedrijven. Met name krijgen de 
huisvesting (omdat de regels voor 
stalsysteen zijn aangepast) en de bo-
vengrondse (olie)opslag (in verband 
met een verplichte keuring voor 
1 juni 2011) extra aandacht. 
 
De gemeente neemt door hand te 
haven niet de verantwoordelijkheid 
over voor de risico’s die allerlei acti-
viteiten met zich mee brengen. Toch 
willen we door toezicht op de meest 
risicovolle onderwerpen voorkomen 
dat u slachtoffer wordt doordat een 
ander zijn of haar verantwoordelijk-
heid niet neemt. Met als hoogste 
prioriteit veiligheid en gezondheid. 

Burgemeester Aalderink: “Ons hand-
haafbeleid is er op gericht om niet te 
hoeven handhaven”
Handhavingsprogramma 2011 vastgesteld

Als gemeente vinden we het belangrijk open en 
tijdig met u te communiceren. Om de afstand zo 
klein mogelijk te houden en u op de hoogte te stellen 
van ons beleid, producten en diensten, activiteiten 
en vele besluiten. We doen dat op verschillende 
manieren. Via deze gemeentepagina’s, onze web-
site, allerhande gesprekken en bijeenkomsten, 
en berichtgeving naar kranten en andere media. 
Veel inwoners zijn ook actief op sociale media, 
zoals hyves of twitter. De gemeente springt hier nu 
op in met een eigen twitteraccount, waar we vanaf 
deze week korte, actuele berichten op plaatsen, 
waar u ook op kunt reageren. Wij nodigen u van 
harte uit om ons actief te volgen via twitter! Onze 
account is: www.twitter.com/gem_bronckhorst.   

Meer weten over de gemeente, plannen, werk-
zaamheden, activiteiten, bijeenkomsten die we 
organiseren etc. Volg ons vanaf nu ook op twitter! 

Wat is twitter 
Twitter is in Neder-
land een razendsnel 
groeiend sociaal 
medium waarbij je 
volgers kunnen zien 
wat je aan het doen bent. 

Met twitter wissel je via 
je account met andere 
gebruikers snel korte 
berichten van max. 

140 tekens uit. Dit noemen we 
twitteren. 

Twitter is gratis. Je kunt je simpel 
aanmelden op www.twitter.com en 
hebt alleen een e-mailadres nodig 
om je te registreren. 

Gemeente op twitter. Volg ons!

Vorige week boden de heer Janssen 
van de Spar in Hummelo en de heer 
Hollak van Super de Boer in Zelhem 
wethouder Dorien Mulderije van 
economische zaken het rapport 
‘De meerwaarde van de zelfstandige 
levensmiddelendetaillist’ aan. 
Hiermee vragen ze aandacht voor 
het belang van ondernemers in de 
detailhandel die betrokkenheid en 

inzet voor de plaatselijke samenle-
ving tonen. Zij vroegen de gemeente 
bij ontwikkelingsplannen daarom 
rekening te houden met zelfstandige 
(lokale) ondernemers en niet alleen 
met de grote, landelijke ketens. 

In heel Nederland boden zelfstan-
dige ondernemers het rapport aan 
gemeentebestuurders aan.

Lokale ondernemers bieden wethouder 
rapport aan

Wij zijn deze week gestart met onder-
houdswerkzaamheden aan het groen 
langs de Oude Spoorbaan in Zelhem. 
Dit is een brede groenstrook met 
inheemse beplanting. Het beheer is 
gericht op het versterken van de na-
tuurlijke en ecologische waarde van 
de strook. Door de vele grote bomen 
in de groenstrook krijgt de onder-
beplanting minder mogelijkheden voor 
een goede ontwikkeling. De natuur-
waarden in de groenstrook zijn hoog, 
maar deze nemen af als de onder-
beplanting verdwijnt.  

Wij willen een aantal bomen verwij-
deren waardoor de onderbeplanting 
de kans krijgt zich te handhaven en te 
blijven ontwikkelen. Bomen die wij 
willen behouden (‘toekomstbomen’) 
worden vrijgezet van andere beplan-
ting. Deze bomen kunnen dan vrij 
doorgroeien. 

Het groen langs de oude spoorbaan 
maakt deel uit van de hoofdgroen-
structuur. Meer informatie over het 
beheer en onderhoud van elementen 
uit de hoofdgroenstructuur vindt u 
in het Groenstructuurplan van de 
gemeente op www.bronckhorst.nl 
→ Infobalie → Leefomgeving en milieu 
→ Beleid leefomgeving en milieu.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de werk-
zaamheden aan de Oude Spoor-
baan, dan kunt u ons bellen via het 
tel. (0575) 75 02 50 of mailen naar: 
info@bronckhorst.nl

Onderhoudswerkzaamheden 
Oude Spoorbaan in Zelhem



Toon: “Voor (aan/ver)bouwen gelden 
in ons land regels om bijvoorbeeld 
de veiligheid en een gepast straat-
beeld te waarborgen. Om onze mooie 
groene omgeving te beschermen 
zijn ook aan het kappen van bomen 
voorwaarden verbonden.”

Daan: “Deze regels zijn er niet voor 
niets, ook al gaat het om je eigen huis 
en tuin. Maar voorheen zou Karel 
een bouw- en een kapvergunning 
moeten aanvragen en wellicht een 
sloopvergunning. Procedures die 
stuk voor stuk tijd en geld kosten. 
Sinds 1 oktober jl. is onze dienstver-

lening verbeterd. 25 vergunningen, 
waaronder de bouw-, kap-, sloop-, 
milieu- en gebruikvergunning, zijn 
nu samengevoegd in de nieuwe om-
gevingsvergunning. Karel hoeft nog 
maar één vergunning aan te vragen. 
Bovendien kan dit nu volledig digi-
taal. Hij hoeft er niet meer voor naar 
het gemeentehuis te komen.”

Toon: “Via www.omgevingsloket.nl 
wordt hij helemaal begeleid bij zijn 
aanvraag en weet hij precies waar 
hij aan toe is. Beschikt hij bijvoor-
beeld over de benodigde documen-
ten, zoals tekeningen? Helder en 
duidelijk. De gemeente neemt ook 
nog maar één besluit en er is één 
inspraak- en beroepsprocedure, 
waar buren die eventueel vraagtekens 
hebben bij zijn plannen terecht kunnen. 
Ook zijn er duidelijke beslistermijnen. 
Eenvoudige aanvragen, zoals voor 
bouwen en kappen, hebben een 
beslistermijn van acht weken vanaf 
de ontvangstdatum. Complexere 
aanvragen volgen een uitgebreide 
procedure. Dit zijn bijvoorbeeld aan-
vragen voor een aantal milieuactivi-
teiten of waarbij een wijziging van 
het bestemmingsplan nodig is. 
Dan is de beslistermijn 26 weken.”

Wat is (ver)bouwen?
Daan: “Voor normaal onderhoud aan 
uw woning, zoals het schilderen van 
kozijnen, is geen omgevingsvergun-
ning nodig. Maar wilt u iets toevoegen, 
bijvoorbeeld een dakkapel, serre of 
garage, dan spreken we over bouwen. 
Soms kan dat vergunningvrij, in veel 
gevallen is voor (aan/ver)bouwen 
aan de achterkant geen vergunning 
nodig. Aan de voor- en zijkant gelden 
strengere voorwaarden. Met behulp 
van het Omgevingsloket online op 
www.omgevingsloket.nl ziet u snel 
genoeg of u een vergunning nodig 
hebt en welke stukken nodig zijn 
voor uw aanvraag.”

Digitaal een probleem?
Toon: “Mocht u zich over de nieuwe 
digitale voorziening wat onzeker 
voelen, dan kunt u een plan of pro-
ject vanzelfsprekend inhoudelijk 
eerst met ons komen bespreken. 
Hiervoor vragen wij u een afspraak 
te maken, omdat we u beter van 
dienst kunnen zijn als we ons op 
uw verzoek kunnen voorbereiden. 
Na het gesprek kunt u dan bekijken 
of u de formulieren alsnog digitaal 
kunt invullen en verzenden of deze 

toch liever wilt downloaden, vervol-
gens invullen en naar ons opsturen.” 

Meer informatie over de regels rond 
(aan/ver)bouwen, kappen en slopen 
vindt u op www.bronckhorst.nl en 
www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u 
de omgevingsvergunning ook rege-
len. Natuurlijk kunt u ons ook bellen 
via tel. (0575) 75 02 50 voor een af-
spraak. Verder zijn over dit onderwerp 
uitgebreide folders beschikbaar.

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. 

Deze week: Aflevering 5. 

Gaat u verbouwen of 

wilt u een grote boom 

in uw tuin kappen? 

Nieuwe omgevingsvergunning 
gemakkelijk te regelen

Karel Bruil is jachtopzichter. Hij is veel 
in het bos en op weilanden te vinden. Door zijn werk komt hij nogal eens 
met zijn broek en laarzen onder de modder thuis. Zijn vrouw mist een 
ruimte waar hij zijn schoenen en kleding kwijt kan en kan afspoelen, 
zodat hij er niet meer mee door de kamer hoeft. Ze willen graag een bij-
keuken aanbouwen. Aan de zijkant van hun hoekhuis is hier ruimte voor. 
Ook al moeten ze dan wel de huidige carport afbreken. Karel is erg han-
dig en wil het zelf doen. Hij vraagt zich af of hij mag bouwen en wat de 
regels zijn en ze hebben nog een kastanjeboom naast het huis staan die 
gekapt zou moeten worden. Wat nu? 

Toon en DaanToon en Daan

Een in aanbouw zijnde uitbouw aan een woning zoals de familie Bruil die voor ogen heeft

.. en waarmee zij u graag van dienst zij

Op 7 februari a.s. start de gemeente met de werving van deel-
nemers voor Burgernet, een samenwerkingsverband tussen 
inwoners, gemeente en politie. Burgernet is een telefonisch en 
digitaal netwerk van inwoners en ondernemers. Burgernet ver-
vangt geleidelijk het populaire bestaande SMS-Alert en biedt de 
mogelijkheid naast SMS nu ook spraakberichten en mails te ver-
sturen. De achterliggende gedachte is: hoe meer ogen en oren we 
gebruiken bij de opsporing van een vermist persoon of verdachte, 
hoe groter de kans dat we deze samen opsporen. In het voorjaar 
van 2011 wordt Burgernet actief. Tot die tijd blijven wij SMS-Alert 
inzetten bij zoekacties.

Van SMS-Alert naar Burgernet
De Achterhoek telt ruim 18.000 deelnemers aan SMS-Alert. 
In totaal kent SMS-Alert 300.000 deelnemers in heel Nederland. 
Deelnemers aan SMS-Alert in Bronckhorst ontvangen binnenkort 
een SMS met de vraag zich aan te melden voor Burgernet. Mee-
doen kan als u 16 jaar of ouder bent en u registreert. Burgernet 
is niet anoniem. Wie zich via www.burgernet.nl als bewoner of 
ondernemer aanmeldt kan een actieve en waardevolle bijdrage 
leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van de eigen leefom-

geving. Uiteraard kunnen ook mensen die niet meedoen met 
SMS-Alert zich aanmelden voor Burgernet. 

Hoe werkt Burgernet? 
Zodra er bij de meldkamer een melding binnenkomt van bijvoor-
beeld een vermist kind, een overval of een inbraak, start de 

meldkamer van de politie een Burgernetactie. Er moet hierbij 
altijd sprake zijn van een duidelijk signalement van een persoon 
en/of omschrijving van een voertuig. Deelnemers aan Burgernet 
krijgen vervolgens een ingesproken bericht via de (mobiele) tele-
foon, of een SMS of mailtje, met het verzoek uit te kijken naar een 
bepaald persoon of voertuig vanuit de eigen woning, op straat of 
vanaf de werkplek. Als de Burgernetactie ten einde is ontvangen 
alle opgeroepen deelnemers een bericht over de afloop van de 
actie. Op de website www.burgernet.nl is uitgebreide informatie 
en een filmpje over Burgernet te vinden. 

Doe mee aan Burgernet en help de veiligheid in uw woon-
omgeving te vergroten!

P.S. Gebleken is dat deelnemers aan SMS-Alert in o.a. Steenderen 
en Hengelo al een sms-je hebben ontvangen met de melding dat 
Burgernet SMS-Alert gaat vervangen. U kunt zich al registeren op 
www.burgernet.nl. Niet vergeten!

Burgernet straks ook in Bronckhorst



De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Bij het maken van 
beleid voor de uitvoering van de wet laat de gemeente zich 
bijstaan door de Wmo participatieraad. Deze groep mensen 
-die deze taak vrijwillig doen- geeft gevraagd en ongevraagd 
advies. De Wmo participatieraad wordt niet alleen betrokken 
in de voorbereiding, vorming en evaluatie van alle plannen 
rondom de Wmo, maar ook bij die van de Wet Werk en Bijstand 
en Wet Sociale Werkvoorziening.
 
De leden kunnen worden beschouwd als vertegenwoordigers 
van doelgroepen zoals ze in de prestatievelden van de Wmo zijn 
genoemd. Dit zijn maatschappelijke onderdelen zoals:
• vrijwilligers/kerken
• mantelzorgers
• jongeren
• senioren
• mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

De leden van de Wmo participatieraad
Wie vormen de Wmo participatieraad? De 14 leden stellen zich 
graag aan u voor.

  THEO BEEFTINK
Woonplaats: Steenderen 
Beroep: Theo is met pensioen. Daarvoor 
werkte hij o.a. jarenlang in de gezondheids-
zorg
Motivatie: Als mantelzorger heeft Theo 
belangstelling voor hulp en zorg en in het 
bijzonder voor de Wmo. Als lid van de parti-
cipatieraad wil hij er aan bijdragen, dat de 

uitvoering van de Wmo een positieve uitwerking heeft voor de 
cliënten, zodat ze (weer) mee kunnen doen aan activiteiten.

 
  ELLY GEURTS
Woonplaats: Steenderen
Beroep: teamcoach bij Sensire
Motivatie: Elly vindt het belangrijk dat het 
geld voor de Wmo terecht komt bij degenen 
die er recht op hebben. Door deel te nemen 
aan de Wmo participatieraad, hoopt ze 
hieraan een bijdrage te kunnen leveren. 

 
  SILVIA GROOSMAN
Woonplaats: Hengelo (Gld)
Beroep: bijstandsconsulente bij de gemeente 
Arnhem. Daarnaast is ze mantelzorger
Motivatie: Silvia hoopt met haar deelname 
aan de Wmo participatieraad een goede 
betrokkenheid te bereiken tussen gemeente, 
instanties en de inwoners van Bronckhorst 
die een beroep doen op de Wmo.

  JOKE JANSEN-WOLTERS
Woonplaats: Steenderen
Beroep: met de VUT, voorheen werkzaam 
als sociaal pedagogisch medewerker
Motivatie: Het doel van Joke is om de deur 
die voor veel minderheden nu nog gesloten 
is, te openen.

  HANS VAN HESE
Woonplaats: Steenderen
Beroep: adviseur bij een woningcorporatie 
in Apeldoorn, waar hij ook verantwoordelijk 
is voor alle Wmo-aanvragen. Daarvoor was 
hij jaren werkzaam in diverse gezondheids-
zorginstellingen
Motivatie: Hans heeft ervaren dat wet- en 
regelgeving vaak niet helder is. De klant 

moet vaak zoeken naar de juiste weg. Hij hoopt een duidelijker en 
eenvoudiger pad te creëren.

  GERJON KEUKENKAMP
Woonplaats: Toldijk
Beroep: afgestudeerd en nu werkzoekende
Motivatie: Gerjon wil ervoor zorgen dat de 
cliënt krijgt waar hij recht op heeft.
 

  BERNADETTE KLEINE SCHAARS
Woonplaats: Hengelo (Gld)
Beroep: volledig afgekeurd, voorheen werkte 
ze bij een BVO (betaald voetbal organisatie)
Motivatie: Doordat Bernadette zelf een 
beperking heeft, weet ze hoe moeilijk het 
kan zijn om regels en protocollen te moeten 
omzeilen om iets te bereiken. Ze hoopt met 
de leden van de Wmo participatieraad datgene 

te bereiken, voor mensen die het écht nodig hebben.
  
  LEONNE VAN LENT
Woonplaats: Drempt
Beroep: Ambulant begeleider bij mensen 
met niet-aangeboren hersenletsel
Motivatie: Leonne wil er met haar werk-
ervaring aan bijdragen dat regelgeving en 
praktijk beter op elkaar afgestemd worden.
   

  HEIN MEURS
Woonplaats: Hengelo (Gld)
Beroep: voorheen wethouder in Hengelo (Gld) 
en commercieel medewerker van dagblad de 
Gelderlander. Bestuurslid Seniorenconvent. 
Motivatie: Via de Katholieke Bond van Ouderen 
is Hein betrokken bij de belangenbehartiging 
van ouderen. Hij is geïnteresseerd in de tot-
standkoming en uitvoering van de gemeen-

telijke regelgeving op Wmo-gebied en andere sociale wetgeving, 
ten aanzien van alle doelgroepen.

 
  PETER VAN NISTELROOIJ
Woonplaats: Toldijk
Beroep: werkt bij Zozijn, een instelling voor 
mensen met een verstandelijke of lichame-
lijke beperking 
Motivatie: Het lijkt Peter boeiend om eens 
aan de andere kant van de tafel te zitten. 
Daarnaast ontmoet hij graag andere mensen 
die zich interesseren in de Wmo.

  GREET PETERS
Woonplaats: Zelhem
Beroep: begeleider activiteiten voor ouderen
Motivatie: Het gaat Greet aan het hart dat er 
steeds meer bezuinigd wordt binnen de 
zorg. In haar werk heeft ze dagelijks contact 
met ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers. 
Soms merkt ze dat er bij hen behoefte is aan 
ondersteuning vanuit de gemeente. Ze hoopt 

zaken bespreekbaar te maken en knelpunten in aanvraagproce-
dures aan de kaak te stellen.

  WALDA SCHENK
Woonplaats: Hengelo (Gld)
Beroep: samen met haar man heeft Walda 
een veehouderij en zorgboerderij
Motivatie: Walda komt dagelijks in aanraking 
met hulpbehoevende mensen. Ze wil zich 
graag breder inzetten voor de maatschappij 
en mensen die dit nodig hebben. Dat hoopt 
ze te kunnen doen door haar deelname aan 

de Wmo participatieraad.
 
  BEN SCHOLTEN
Woonplaats: Hoog-Keppel
Beroep: gepensioneerd
Motivatie: Ben heeft ervaring in de gehandicap-
tensector en bij belangenorganisaties voor 
mensen met een beperking. Met de partici-
patieraad wil hij zich inzetten voor inwoners 
van de gemeente die niet helemaal voor 
zichzelf kunnen opkomen en een steuntje in 

de rug goed kunnen gebruiken.
  
  FRED WOLSINK
Woonplaats: Zelhem
Beroep: in de VUT
Motivatie: Fred wil helpen de weg te vinden 
in de materie van wet- en regelgeving op het 
gebied van zorg en welzijn, omdat deze vaak 
niet helder en toegankelijk is. Hij hoopt met 
zijn deelname aan de Wmo participatieraad 
een bijdrage te kunnen leveren aan het bereik 

van andere doelgroepen die recht hebben op maatschappelijke 
ondersteuning.

Vergaderingen
De Wmo participatieraad komt gemiddeld tien keer per jaar bij 
elkaar. Diverse onderwerpen komen aan de orde die ook u als 
inwoner raken, bijvoorbeeld de leefbaarheid in de wijk of buurt. 
De vergaderingen zijn niet openbaar.

Contact
Wilt u meer weten over de Wmo participatieraad of heeft u een 
vraag, opmerking of suggestie aan de participatieraad? Neemt 
u dan gerust contact op met de Wmo participatieraad, via e-mail: 
wmoraadbronckhorst@gmail.com. De Wmo participatieraad 
is er niet om individuele gevallen op te lossen. Voor vragen over 
wat, wanneer en hoe er middelen verstrekt worden, kunt u bij 
de gemeente terecht. U kunt hiervoor een afspraak maken via 
tel. (0575) 75 02 50.

De Wmo participatieraad stelt zich voor

it oering an de W
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Uit de raad
Raadsvergadering 
27 januari 2011
Op 27 januari jl. vergaderde de 
gemeenteraad. De bijeenkomst 
begon met drie inwoners die van het 
spreekrecht voor burgers gebruik 
maakten: de heer Kok uit Bronkhorst 
inzake een bouwkwestie in het stad-
je, de heer Lubbers uit Hengelo met 
een idee voor herbestemming van 
het oude gemeentehuis en de heer 
Salomons die namens de dorpsbe-
langenvereniging Hengelo eveneens 
een voorstel deed voor een nieuwe 
functie van het oude gemeentehuis.

Tijdens de vergadering werd me-
vrouw Anneke Hacquebard beëdigd 
als raadslid voor D66. Zij volgt de 

heer Gaston Wouters op, die begin 
dit jaar zijn raadswerk neerlegde. 
Mevrouw Gabriëlle Parel is benoemd 
als commissielid voor de PvdA. 

Verder kwam tijdens de raadsver-
gadering onder meer aan de orde:
• Ontwerpbestemmingsplan 

Marssestraat 8/8A in Halle
 Het plan betreft een bestemmings-

planherziening voor het splitsen 
van een woning naar twee wonin-
gen. Met het oog op de demografi-
sche ontwikkelingen is de ge-
meente terughoudend met het toe-
staan van nieuwbouw. Het voorstel 
aan de raad was dan ook om het 
bestemmingsplan niet vast te stel-
len. De raad stelde het plan echter 
wel vast op basis van een amende-
ment dat ingediend was door de 
VVD, PvdA, GroenLinks en GBB. 
Deze fracties waren van mening 
dat bij deze bestemmingsplanwij-
ziging het geldend beleid en niet 
het toekomstig beleid leidend moet 
zijn. De aanvrager kan niet worden 
aangerekend dat de gemeente de 
wijziging niet binnen de gebruike-

lijke termijn af kon handelen. Dat 
de aanvrager door deze lange pro-
cedure met nieuw beleid te maken 
krijgt, vinden deze fracties geen 
behoorlijk bestuur. Het CDA had 
ook een amendement ingediend 
om het bestemmingsplan gewij-
zigd vast te stellen, maar de meer-
derheid  (VVD, PvdA, GroenLinks 
en GGB stemden voor en CDA en 
D66 stemden tegen) stelde met 

 het eerste amendement de be-
stemmingsplanherziening al on-

 gewijzigd vast. Daarmee was het 
amendement van het CDA van 

 tafel.
• Overzicht ‘Opties herziening 

WMO/Wwb
 De behandeling van dit raadsvoor-

stel wordt met algemene instem-
ming doorgeschoven naar de vol-
gende raadsvergadering. De raad 
wil het advies op een aantal punten 
verder uitgewerkt zien en daarbij 
ook de Wmo participatieraad con-
sulteren (elders op deze pagina 
stelt de Wmo participatieraad zich 
aan u voor)

• Regionale woonvisie

 De Achterhoek heeft te maken met 
een bevolkingsdaling die invloed 
heeft op de woningbouw. Om te 
voorkomen dat we in de toekomst 
te maken krijgen met leegstand en 
verpaupering moeten we nu keu-
zes maken. De provincie Gelder-
land, de Achterhoekse woningcor-
poraties en zeven Achterhoekse 
gemeenten trekken hier samen in 
op. Wethouder Baars beantwoord-
de een aantal vragen van de raad, 
met name over het monitoren van 
de demografische ontwikkelingen 
en over de samenwerking met an-
dere instanties, zowel overheid als 
ontwikkelaars en banken. VVD en 
CDA dienden een amendement in 
waarmee nog een aantal beleids-
uitgangspunten toegevoegd wor-
den. Hierdoor ontstaan wat meer 
mogelijkheden voor flexibele in-
vulling bij de uitvoering van de 
woonvisie. Het amendement werd 
aangenomen. De fracties van CDA, 
VVD en PvdA stemden voor en de 
fracties van GroenLinks, D66 

 en GBB stemden tegen. De raad 
stemde vervolgens met algemene 

stemmen in met de Regionale 
Woonvisie Achterhoek 2010-2020 
en stelde ook de beleidskaders 
woningbouwplanning Bronckhorst 
2010-2019 gewijzigd vast.

Afscheid
De gemeenteraad nam deze avond 
afscheid van de heer Wouters als 
gemeenteraadslid. Hij werd bedankt 
voor zijn bijdrage aan en inzet voor 
Bronckhorst.

Voor alle informatie over de bespro-
ken onderwerpen verwijzen wij u 
naar de website van de gemeente 
(onder Bestuur en organisatie → 
Vergaderstukken → Gemeenteraad).

De eerstvolgende openbare raads-
vergadering is een ingelaste verga-
dering, die plaatsvindt op 3 februari 
om 19.00 uur in het gemeentehuis. 

Raadsvergadering terugkijken
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen, 
maar ook alle onderwerpen terug-
kijken. Neem eens een kijkje.



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.

Inwoners met een inkomen tot 120% van de geldende bijstands-
norm en een laag vermogen (voor de bedragen zie onder inko-
mens- en vermogenseis) kunnen in aanmerking komen voor de 
langdurigheidstoeslag. De langdurigheidstoeslag geldt voor 
mensen van 21 tot 65 jaar, die de afgelopen drie jaar een inkomen 
tot 120% van de geldende bijstandsnorm en een laag vermogen 
hadden. 

De langdurigheidstoeslag is voor 2011 voor een:
- Gehuwde/samenwonende 21 tot 65 jaar € 526,-
- Alleenstaande ouder 21 tot 65 jaar € 473,-
- Alleenstaande (zonder medebewoner) 21 tot 65 jaar € 368,-  
(let op: voor personen tot 21 jaar en personen die medebewoner
zijn gelden andere bedragen)

Inkomenseis
Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, alimentatie of heffings-
korting. Per 1 januari 2011 gelden de volgende netto norminko-
mens exclusief vakantietoeslag per maand:
• Personen tot 21 jaar: 
-  Gehuwd/samenwonend zonder kinderen € 518,-
-  Gehuwd/samenwonend met kinderen € 817,-
-  Alleenstaande ouder € 558,-  
-  Alleenstaande € 259,-

(let op: voor gehuwden/samenwonenden waarvan de partner 
ouder is dan 20 jaar gelden andere bedragen)

• Personen van 21 tot 65 jaar: 
-  Gehuwd/samenwonend € 1.497,-   
- Alleenstaande ouder € 1.348,-  
- Alleenstaande € 1.048.-  
(let op: voor personen die medebewoner zijn of in een inrichting 
wonen gelden andere bedragen)

• Personen ouder dan 65 jaar:
-  Gehuwd/samenwonend, beiden ouder dan 65 jaar € 1.583,-   
-  Alleenstaande ouder € 1.446,-    
-  Alleenstaande € 1.149,-

Vermogenseis
Vermogen is bezittingen minus schulden. Voorbeelden van bezit-
tingen zijn: bank- en spaargelden (ook van kinderen), eigen wo-
ning, auto, boot, caravan, aandelen of lijfrente. Het vermogen 
mag niet meer bedragen dan:
- Gehuwd/samenwonend en alleenstaande ouder € 11.110,- 
- Alleenstaande € 5.555,-

Hoe aanvragen?
U kunt een aanvraagformulier voor de langdurigheidstoeslag als 
volgt aanvragen:
• downloaden van www.bronckhorst.nl (te vinden onder Infobalie  
 → Digitaal loket → Formulieren) en opsturen
• met onderstaande antwoordcoupon 
• via tel. (0575) 75 02 50 of ophalen bij het gemeentehuis   DOEN!

Bewijsstukken
U dient bewijsstukken van uw inkomen (bijvoorbeeld loon-, uitke-
ringspecificatie) en vermogen (bijvoorbeeld bankafschriften van 
betaal- en spaarrekening: ook van kinderen) van de laatste drie 
maanden bij te voegen. Als u een eigen woning heeft, dan dient u 
het hypotheekoverzicht per 31 december 2010 in te leveren.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u bij ons terecht via tel. (0575) 75 02 50 
of www.bronckhorst.nl raadplegen.

Bon

Ik verzoek om een aanvraagformulier voor de langdurigheids-
toeslag:

Naam:....................................................................................................................................................................................................................................M/V

Adres: ......................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats:.......................................................................................................................................................................

Sturen naar Gemeente Bronckhorst o.v.v. langdurigheidstoeslag, 
Antwoordnummer 2519, 7255 ZX Hengelo (Gld)

postzegel niet nodig

Langdurigheidstoeslag 2011: wettelijke extra voor minima

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur zijn de 
sirenes te horen in heel Nederland. Dus ook in Bronckhorst. 
De sirenes geven dan één luid alarm dat 1 minuut en 26 se-
conden te horen is. Omdat het om een test gaat, hoeft u geen 
actie te ondernemen. Het maandelijkse alarm heeft tot doel 
het landelijke waarschuwings- en alarmeringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend bent met het sirenegeluid en 
weet wat u moet doen als de sirene gaat in geval van een 
ramp: ‘Ga direct naar binnen, 
sluit ramen en deuren en zet 
de radio of TV op omroep Gelderland’. 
Via deze omroep wordt u op de hoogte 
gehouden van de ramp en ontvangt u 
zonodig instructies. 

Op maandag 7 februari a.s. 
is de eerstvolgende 
sirenetest. 

Sirenetest

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), triathlon met start en finish bij sportpark ‘t Elderink, afsluiten van de Elderinkweg, 

tussen de Berendschotstraat en de Rondweg, 19 juni 2011 van 6.00 tot 14.30 uur, stichting Triathlon 
Hengelo (Gld)

• Hengelo (Gld), Veemarktstraat, muziekfestijn, 15 en 16 juli van 18.00 tot 02.00 uur, ontheffing art. 35 
Drank- en Horecawet, 15 en 16 juli van 18.00 tot 01.30 uur, afsluiten Veemarktstraat vanaf 15 juli 
14.00 uur t/m 17 juli 2011 09.00 uur, partycentrum Langeler

• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 5, schaapscheerdersfeest, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 
23 en 25 april 2011 van 10.00 tot 18.00 uur, kinderboerderij Feltsigt

• Laag-Keppel, bij het TOP, innemen standplaats voor de verkoop van ijs, 2e en 3e kwartaal 2011, 
ijsboerderij De Steenoven

• Hengelo (Gld), hoek Raadhuisstraat-Schoolstraat (marktplein), plaatsen mobiele servicedesk 
t.b.v. UPC Nederland, 3 maart 2011 van 10.00 tot 18.00 uur, Roscom promotie B.V.

• Zelhem, parkeerplaats Stationsplein, plaatsen mobiele servicedesk t.b.v. UPC Nederland, 
4 maart 2011 van 11.00 tot 21.00 uur, Roscom promotie B.V.

• Vorden, parkeerplaats Dorpsstraat (marktplein), plaatsen mobiele servicedesk t.b.v. UPC Nederland, 
5 maart 2011 van 10.00 tot 17.00 uur, Roscom promotie B.V.

• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, innemen standplaats voor de verkoop van frites en 
snacks, wekelijks op zaterdagen en zondagen van 09.00 tot 18.00 uur, E. Gussinklo

• Vorden, Onsteinseweg 2, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 27 maart 2011 i.v.m. Medler 
lentefair, stichting Oranjefeest Medlertol

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 20 januari 2011: 
• Zelhem, Hummeloseweg 45, kappen 9 bomen
Ontvangen op 21 januari 2011: 
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 49, verwijderen asbest uit woning
• Hengelo (Gld), Varsselseweg/Kieftendorp, kappen 37 bomen
• Hengelo (Gld), Venneweg, kappen 33 bomen
• Vorden, Insulindelaan 56, vergroten woning
Ontvangen op 24 januari 2011:
• Drempt, plaatsen erfafscheiding en kappen 8 berkenbomen
• Drempt, Gildeweg 46, 
• Hengelo (Gld), Berkenlaan 42, aanleggen uitrit
• Zelhem, Eeltinkweg 6A/6C, kappen 8 kastanjebomen
Ontvangen op 25 januari 2011: 
• Steenderen, Eekstraat 5, bouwen woning, aanleggen uitrit en verwijderen struweelhaag en 3 bomen
• Vorden, Ruurloseweg 39, vergroten woning
Ontvangen op 26 januari 2011: 
• Halle, Halseweg 54-51, kappen 2 amerikaanse eiken
• Hengelo (Gld), Synagogestraat 4, kappen 1 leilinde 
• Vorden, het Gulik 10, bouwen berging

Aanvragen

Ontvangen op 27 januari 2011: 
• Hengelo (Gld), Krommedijk 3, slopen en bouwen woning

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorenden stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
(art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan een besluit te nemen voor:
• Toldijk, Voortseweg 9, het intrekken van een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu
• Vierakker, IJselweg 13, het tijdelijk plaatsen van een woonunit 
De stukken liggen van 3 februari t/m 16 maart 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schriftelijk 
(wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebbenden die 
nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen 
later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 14 januari 2011:
• Hengelo (Gld), Spalstraat, voorjaarsmarkt, 13 maart 2011 van 10.00 tot 17.00 uur, Hengelose 
 ondernemersvereniging
Afgegeven op 17 januari 2011:
• Halle, De Kappenbulten, Europees kampioenschap motocross jeugd, 9 en 10 juli 2011 van 08.00 

tot 18.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 8 juli van 16.00 tot 24.00 uur en 9 en 10 juli 
van 09.00 tot 24.00 uur, gedeeltelijk afsluiten Wolfersveenweg, Priesterinkdijk en Aaltenseweg 

 en gedeeltelijk instellen stop/parkeerverbod Kuiperstraat, Bielemansdijk en Wolfersveenweg, 
 en ontheffing groepskamperen voor 200 personen, 7 t/m 11 juli 2011, Halmac
• Hengelo (Gld), gemeentehuis, vrijwilligersdag, 12 maart 2011 van 10.00 tot 14.00 uur, gemeente 

Bronckhorst
Afgegeven op 19 januari 2011:
• Bronckhorst, Achterhoekse wandelvierdaagse op meerdere wegen in de gemeente, 16 en 
 17 augustus, afsluiten van de IJsselweg en de Jonker Emilweg in Hoog-Keppel, 16 augustus 2011 

van 08.00 tot 14.00 uur, stichting Achterhoekse Wandelvierdaagse 
• Vorden en omgeving, achtkastelentocht met start en finish bij sporthal ‘t Jebbink, 6 maart van 

08.00 tot 17.00 uur, afsluiten het Jebbink, tussen de Boonk en de Steege, 6 maart van 10.00 tot 
16.30 uur en de Almenseweg, tussen de Mispelkampdijk en de Heijendaalseweg, 6 maart 2011 
van 12.15 tot 12.30 uur, AV Hanzesport

Afgegeven op 20 januari 2011:
• Vorden, kasteelweide, concours hippique, 9 en 10 april 2011 van 08.00 tot 20.00 uur, rijvereniging 

en ponyclub De Graafschap

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Afgegeven op 21 januari 2011:
• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, innemen standplaats voor de verkoop van bloemen, wekelijks 

op vrijdagmiddagen van 1 januari  t/m 31 december 2011, bloemenhandel Stanly
• Zelhem, sporthal De Pol, rommelmarkt op 6 februari, 20 maart, 9 oktober en 27 november en Halle, 

De Kappenbulten, kofferbakmarkt op 17 april 2011, alle genoemde dagen van 10.00 tot 16.00 uur, 
Notmai producties

• Hummelo, Van Heeckerenweg, innemen standplaats voor de verkoop van frites en snacks, wekelijks 
van dinsdag t/m zondag van 1 maart t/m 31 december 2011, Nova catering

• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, innemen standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks 
op woensdagen en donderdagen, Roelofs vis

Afgegeven op 24 januari 2011:
• Vorden, Onsteinseweg 2, Medler lentefair, tijdelijke gebruiksvergunning bestaand gebouw, 
 27 maart 2011 van 10.00 tot 16.00 uur, stichting Oranjefeest Medlertol
Afgegeven op 25 januari 2011:
• Zelhem, Stationsplein, innemen standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op woensdagen 

van 1 januari t/m 31 december 2011, H. Nagel
• Halle, parkeerplaats café Nijhof, innemen standplaats voor de verkoop van aardappelen, groenten 

en fruit, wekelijks op woensdagmorgen van 08.30 tot 13.00 uur van 1 januari t/m 31 december 2011,  
P.H.B. van Aalten

Afgegeven op 26 januari 2011:
• Zelhem, fietstoertocht met start en finish bij clubgebouw S.E.V., 25 april 2011, toerclub Zelhem

Gehandicaptenparkeerplaats
• Hengelo (Gld), gehandicaptenparkeerplaats aan de Steintjesweide 91, B.M. Maalderink

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 21 januari 2011:
• Baak, Molenweg 14, bouwen paardenstal
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 15, kappen amerikaanse eik
Verzonden op 26 januari 2011:
• Drempt, Dreef 40, kappen diverse bomen
• Vorden, Geurkenweg 1, slopen schuur
• gemeente Bronckhorst, algemene vergunning voor het verwijderen van asbesthoudende materialen 

die worden aangetroffen in woningen van woningcorporatie
Verzonden op 27 januari 2011:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg, kappen 2 eiken
• Vorden, Enkweg/Ruurloseweg, bouwen 16 woningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, i.v.m. het koninginnefeest zijn de parkeerplaats aan de Industrieweg achter De Brink, het 

gedeelte Industrieweg achter De Brink, de Kerkweg, het Stationsplein, de Stationsstraat, en de 
Zuivelweg, tussen de Stationsstraat en de Jan van Eyckstraat, afgesloten voor alle verkeer, met 
uitzondering van bestemmingsverkeer, en geldt éénrichtingsverkeer op de Industrieweg, tussen de 
Burgemeester Rijpstrastraat en de afsluiting, op 30 april van 07.00 tot 24.00 uur. De parkeerplaats 
aan het Stationsplein is afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, 
vanaf 29 april 12.00 uur t/m 30 april 2011 24.00 uur

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoor-
beeld als het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergun-
ning met de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of 
daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek 
om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de 
omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een 
bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aange-
tekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek 
om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten 
over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons 
opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

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

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Eekstraat 5, 11 en 13 
Steenderen’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Eekstraat 5, 11 en 13 Steenderen’ en de daarop 
betrekking hebbende stukken liggen van 3 februari t/m 16 maart 2011 voor een ieder ter inzage. 
Het plan heeft betrekking op de bestemmingsuitruil waarbij de Eekstraat 11-13 bestemd wordt als 
twee burgerwoningen en de Eekstraat 5 als agrarisch bouwperceel.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00942-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00942-/NL.IMRO.1876.BP00942-ON01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via 

ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hengelo Dorp’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hengelo Dorp’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen 
van 3 februari t/m 16 maart 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de actua-
lisatie van diverse bestemmingsplannen door één nieuw bestemmingsplan voor de kern Hengelo. 
In het bestemmingsplan wordt de bestaande situatie vastgelegd in een actuele bestemmingsregeling.

Bestemmingsplannen

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00889-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00889-/NL.IMRO.1876.BP00889-ON01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Zienswijze indienen op deze twee ontwerpbestemmingsplannen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbestemmings-
plannen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de 
gemeenteraad.

Besluiten tot het (deels) afvoeren van objecten van de gemeentelijke 
monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten van de gemeentelijke monumenten-
lijst af te voeren: 
• Vorden, Ruurloseweg 90
• Vorden, Ruurloseweg 92
• Vorden, Strodijk 19, afvoeren van de voormalige bijschuur

Deze besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 28 januari jl. en liggen van 3 februari t/m 
16 maart 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in 
te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt 
de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Monumenten

Afsluiting weg i.v.m. vorstschade
• Halle, Landeweerweg, tussen de Halsedijk en de Tulnersweg. De weg heeft door de vorst zoveel 

schade opgelopen dat het onverantwoord is om het verkeer hier over heen te laten rijden. Daarom
 sluiten wij deze weg voorlopig af

Afsluiting weg i.v.m. bestratingswerkzaamheden
• Steenderen, Prins Bernhardlaan, tussen de Dr. A. Ariënsstraat en de Harmen Addinkstraat, 
 31 januari t/m 14 februari 2011

Afsluiting weg i.v.m. snoeiwerkzaamheden
• Hengelo (Gld), Bargelsdijk, tussen de Slotsteeg en Ellenkampdijk, 31 januari t/m 4 februari 2011
• Hengelo (Gld), Het Stapelbroek, tussen Ruurlosweg en Abbinkdijk, 31 januari t/m 4 februari 2011
• Hengelo (Gld), Het Stapelbroek, tussen Ruurlosweg en Abbinkdijk, 28 januari t/m 4 februari 2011

Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden kunnen 
zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weers-
omstandigheden.

Verkeer en vervoer

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 2 februari t/m 16 maart 2011 tijdens de 
openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Drempt, Hoefkensestraat 20, voor uitbreiding van een kapschuur waarop het Besluit landbouw 

milieubeheer van toepassing is
• Halle, Stuivezandweg 1, voor het oprichten van een autobedrijf waarop het Besluit algemene 
 regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
• Keijenborg, Uilenesterstraat 23, voor het uitbreiden van een hoveniersbedrijf waarop het Besluit 

landbouw milieubeheer van toepassing is 
• Olburgen, Dierenseweg 1, voor het wijzigen van de inrichting voor het fokken en houden van jongvee 

waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Steenderen, Emmerweg 10, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij waarop het Besluit 

landbouw milieubeheer van toepassing is
• Toldijk, Voortseweg 9, voor het wijzigen van een paardenhouderij waarop het Besluit landbouw 

milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Halseweg 36, voor het in werking hebben van een akkerbouwbedrijf waarop het Besluit 

landbouw milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Velswijkweg 54, voor het uitbreiden van een agrarisch loonbedrijf waarop het Besluit 

landbouw milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet 
onder de vergunningplicht vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan 
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 2 februari t/m 16 maart 2011 tijdens de openings-
tijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Geurkenweg 1, voor een oprichtingsvergunning in verband met het uitbreiden van een 

melkrundveehouderij

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de 
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld 
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming 
van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij 
ons worden ingediend vóór 17 maart 2011. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een 
gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Wet Milieubeheer
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HARMSEN

Zaterdag 5 februari, open dag bij Deco Home Harmsen
Zaterdag 5 februari organiseert Deco Home Harmsen een open dag! Deze dag krijgt u 20% korting op het gehele assortiment, worden er verf- en behangworkshops gegeven 

onder het genot van een hapje en een drankje, voor de kinderen is er een gezellige kinderhoek en voor iedere klant is er een fl eurige attentie. Kom langs en laat u inspireren! 

Verf- en behang 
workshops

onder het genot van een 
hapje en een drankje

* m.u.v arbeidsloon en confectie van gordijnen.

20% korting
op het gehele assortiment*

verf ·  behang ·  raamdecoratie ·  gordijnstoffen ·  vloerbedekking

Shopper
bij aankoop van dimago® verf

Perfax emmer
bij aankoop van 2 pakjes Perfax

Blikopener
bij aankoop van verf

Vul het nieuwsbrief formulier 
in en maak kans op 
cadeaubonnen of 
kleuradviesG

ra
ti

s

Uw afval is ons bestaan!Uw afval is ons bestaan!

Spoorstraat 78, 7261 AG Ruurlo, Tel. 0573 - 453945, Fax 0573 - 221366
info@heinhuis-ruurlo.nl  www.heinhuis.nl

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag:

8.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 17.00 uur

Zaterdag

8.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 16.00 uur

Zaterdag
5 februari

in de discotheek

DJ Martijn



Sponsors

ARNHEM

Carwash Europe Holding 

Rijkaart Elektrotechniek 

BAAK

ASL Baak 

Café “De Bierkaai’

Cafe Restaurant Herfkens

Han Oortgiese Camperverhuur

Pasman Motoren&Aggregaten

Stichting Kogelvanger

BRONKHORST

De Gouden Leeuw

Het Wapen van Bronkhorst 

DIEREN

Hupkes Houthandel 

DOETINCHEM

Herman Groen Carefit

Sachtleven Diervoeding 

DREMPT

Nootenboom Electra

Bloemendaal Tuincentrum

Elbers Mechanisatie

Geharo BV

Keltic Green

Slaapspecialist Drempt

Venema Antiek

Westhoff Automaten

Seegers Rijwiel Skelters

Schildersbedrijf Antoon Snelder

Wijnboerderij ‘t Heekenbroek

www.boerencampingremmelink.nl

Bremer Bouw

HENGELO

Administratiekantoor De Wending

Aken, van Assurantiën

Albert Heijn

Architect Alfonso Wolbert A R X

Autobedrijf Bruil

Bakkerij Heijerman

Bloemenboerderij Groot Roessink

Bosman Groenspecialist

Chinees-Indisch Restaurant Chinese 

muur

De Drievetol speelgoed

Drogisterij en Verfhandel Lenselink

Drukkerij Uiterweerd

Eugelink zonwering

Expert Arendsen

Gotink Installatie

Hartelman Motoren

Incas-Sa Incasso diensten en inko-

mensbeheer

Jansen Warenhuis

Kapsalon De Barbier

Kapsalon Lurvink

Klein Gunnewiek Service

Kohler-Wissink Juwelier Opticien

La Finesse Schoonheidssalon

Langeler Eetcafé Restaurant 

Partycentrum

Langeler Mode

Leemreis Hotel Restaurant

Metselbedrijf B Thuss

Miteo B V minerals Technologies

Onstenk Meubelen

Particuliere gift

Plameco Plafonds De Timmerije

Plusmarkt Eland

Reiger Raeing Super Pension bv

Ridderhof Auto Peugeot

Scanservice Theo Menting

Schoenmode Hermans

Schildersbedrijf Sesink

Schildersebedrijf Derksen

Schröder Mode

Slotboom Tweewielers

Spannevogel meubel en tapijtenhuis

Sport en Mode Roozegaarde

Staja

Tandprotetische Praktijk J Riefel

Tegelzetbedrijf Garritsen

Vakgarage Hans Sloot

Weulen Kranenbarg

Wolbert Familie

Woningstoffeerderij Henk Vels

Wullink Aardappelen

Yvonne Jeugdmode

Wullink Aardappelen

Yvonne Jeugdmode

HUMMELO

Pelgrom Hummelo

ROMAS

Veldheer Kachtels Hummelo

KEIJENBORG/VELSWIJK

Auto Kemp

Autobedrijf Schiphorst

B&B Culinair

Ben van de Schot Achter ‘Boek’

Berendsen van Geemen-Stapelbroek

Fa. A. Goossens Atomica

Fam Hakvoort Veehouder

Fam Rexwinkel Veehouder

Fluit Tweewielers

Guide Kohler Administratiekantoor

Haggeman Aannemersbedrijf

Huize Gasseling B&B

Jaaltink & Sessink Bouwbedrijf

Jansen Aangepast Thuis

Jansen Installatiebedrijf

Jolanda Bloemen

Jos Mentink Groot Keuken Techniek

Keyzon Zonweringen

Klein Burink Notaris

Marcel Jansen Hoveniersbedrijf

Mevr. Lida Evers Pedicure

Mevr. Riet Kleve

Smederij-Ijzerwaren-Gereedschappen 

Winkel Speelgoed en kadoos

Th. Esselink Metselwerken en 

Steigerbouw

Ton Sloot Bakkerij

Veldhorst Timmerbedrijf

Vishandel Hengel

Voorend B&B Keyk

Wilfred Rondeel Bouw Service

Zorgwinkel

Yolanda Bloemisterij 

OLBURGEN/RHA

Kapsalon ‘Gewoon Jansen’

Kraantje Lek

Minicamping ‘t Hofke

VOF Gebr Bremer

T. Horstink Fruitbedrijf

STEENDEREN 

Aalderink Schilderwerken

Aalderink Super de Boer

Administratiekantoor Oosterlaken

ARCI Steenderen

Autobedrijf Aal

Aviko Steenderen

Bakkerij/Dagwinkel Willemsen

Colors@home Gosselink

De Seven Steenen

Marsman Traductions

Melgers Auto

Regio Bank

Wim Achterkamp Vastgoed

Marketz Installatiebedrijf

Masselink De Covik

TOLDIJK

Den Bremer

Heitköning

P.P. Leferink

Tolbrug BV Bouwmarkt

Verhey Installatietechniek

Vleesboerderij Garritsen

Welkoop

VELP

Gerritsen Grafmonumenten

Tricon

VORDEN

Auto-Rijwiel en Taxibedrijf Klein Brinke

Bakkerij Van Asselt

Barendsen Vorden BV

Beukenhorst Koffie

Bistro Rotonde

Bloemen en Decoratie De Vordense 

Tuin

Bruna Boekhandel

DutchPC Electronics

Groente Reiniers

Hotel Bakker

Kadokamer De

Keurslager Vlogman

Mitra Slijterij Sander Pardijs

Notariskantoor H.J.G. Hulleman

Peter Dekker Klusbedrijf

Plaza food for all.

Van den Brink, ICT

Visser

Free-Wheel schaatsen en skeelers

Weevers���������
CAFÉ-RESTAURANT 

DEN BREMER

DONATEURS / SPONSORS

Bridgetoernooi in Bronkhorst voor goed doel
Mission bridge voor Zonnewater geslaagd!
Zaterdag 29 januari jl. vond voor de zesde keer op rij het Goede Doelen 
Toernooi plaats van de Bridgeclub Bronkhorst in Café Restaurant Den 
Bremer in Toldijk. Meer dan 80 paren hadden zich voor dit jaarlijkse 
evenement ingeschreven. De maximale capaciteit is 80 paren, waar-
door een aantal paren teleurgesteld moest worden.  Ingrid Bassie-
van Onna was zeker niet teleurgesteld! De opbrengst voor haar 
Zonnewater kwam op maar liefst 6.450 euro!

Miguel Mendes de León richtte na afloop van het toernooi wederom het 
woord tot de aanwezigen. “Dit toernooi heeft een vaste plek gekregen op de 
bridgekalender: de laatste zaterdag van januari.” Hij bedankte de sponsor-
lopers, die een daverend applaus kregen vanwege hun grootse inspanning 
om geld in te zamelen. Eveneens een woord van dank was voor de mensen 
die de prijzen verzorgden, Jan van der Tol die de prijzen fraai opstelde op 
de prijzentafel en de familie Wunderink van Den Bremer voor het beschik-
baar stellen van de zaal. 
Guy Mendes de León trok het winnende lot van de loterij. Het bridgepaar 
Fien Besselink & Agaath de Vrught van bridgeclub Gaanderen heeft het 
bridgeweekend, aangeboden door Hotel Asteria, gewonnen.
In oktober 2010 hadden de leden bij stemming het goede doel van hun 
voorkeur aangegeven: een ruime meerderheid koos voor de Zonnekids van 
Zorgbad Zonnewater in Hoog Keppel. Ingrid Bassie bedankte het bestuur 
daarvoor. Zij vertelde met veel enthousiasme over haar werk. “Zorgbad 
Zonnewater is een warmwaterbad, hier heel dichtbij in Hoog-Keppel. Een 
klein bad, 12 bij 8 meter met 35° C boventemperatuur en 33° C watertem-
peratuur, waar mensen zoals u en ik kunnen zwemmen, de conditie op peil 
willen houden en oefeningen kunnen doen.” 
Het is een uniek concept waar mensen – met een al dan niet zichtbare 
beperking – van peuter tot volwassene - een betere beleving van hun leven 
kunnen krijgen. Zorgbad Zonnewater ontvangt geen subsidies of andere 
overheidsgelden en is daardoor voor de financiering volledig aangewezen 
op de inkomsten uit het zwemmen, bijdragen van goede doelen fondsen en 
giften/schenkingen.
Het mantelzorgproject, een paar jaar geleden van start gegaan, is minder 
bekend. “Dat is een project waarbij het beweegprogramma voor zowel de 
mantelzorger als de zorgvrager is. Vaak is het zo dat de mantelzorger op de 
bank zit. Wij hebben gedacht dat het handig zou zijn als zij tegelijkertijd in 

het water zouden kunnen om activiteiten samen te doen. Samen genieten 
en aan hun gezondheid werken, samen in dat water,” aldus Ingrid Bassie.
Bridgeclub Bronkhorst bestaat al meer dan 50 jaar en is daarmee een 
begrip in de regio en daarbuiten in de bridgewereld. Het aantal leden 
schommelt rond de 90. Er is voldoende ruimte voor nieuwe leden, die bij 
voorkeur al enige (thuis) ervaring met het spel hebben. Er wordt gespeeld 
in 3 groepen. De indeling geschiedt op basis van speelsterkte waardoor elk 
paar altijd speelt tegen paren van gelijke sterkte.
Voor het toernooi van zaterdag 29 januari heeft een aantal leden, ook wel 
de sponsorlopers genoemd, de lokale middenstand en het MKB in de regio 
bezocht en hen een bijdrage gevraagd. Omdat het toernooi nu voor de 
zesde keer heeft plaatsgevonden, heeft het een plaats weten te veroveren 
bij velen bedrijven en winkeliers. Zij gaven graag. Het feit dat het goede 
doel dit jaar in de gemeente Bronkhorst ligt, heeft er ook aan bijgedragen 
dat vele een hogere gift hebben gedaan. De bridgeclub Bronkhorst en de 
toernooileiding is hen zeer dankbaar en wil hen dan ook langs deze weg 
hartelijk danken voor hun gulle gave. Ingrid mag het bedrag onthullen: de 
opbrengst is meer dan 6.400 euro en wordt met groot applaus beloond. De 
penningmeester liet weten dat het bedrag nog oploopt richting de 7000. 
“Ik had dit nooit verwacht. Echt ongelooflijk,” aldus een zichtbaar verraste 
Bassie. “Ik weet niet wat ik zeggen moet. Alleen dat het 100% tot de cent 
nauwkeurig zal worden besteed. Dankjewel.”
Het zal beheerd worden door de Stichting Vrienden van Zonnewater. Samen 
met het bestuur van Zorgbad Zonnewater zullen zij ervoor zorgen dat het 
geld goed besteed wordt: uitbreiding en vervanging van het spelmateriaal 
voor de Zonnekids en omdat de opbrengst veel hoger is dan verwacht, kan 
er ook een deel worden besteed aan het mantelzorgproject.
Mede dankzij de goede wedstrijdleiding Theo van Aalst en Wim van 
Wanrooy, hing er een fijne en sportieve sfeer tijdens het succesvolle toer-
nooi. De arbitrage hoefde niet veel te doen. “Een enkele verzaking of het 
kasje dat niet goed werd bediend en dat lossen we even op,” kan Wim alleen 
melden. Iedereen heeft met plezier gespeeld, in vijf gelijke groepen. Voor de 
prijzen van de tafel kwamen de nummers 1, 7 en 13 in aanmerking.
De winnaars van deze middag:
Lijn A: 1. Riet van Onna & Kitty van Gurp 56,40 %; 2. Carel Copier & Jan 
Deen 54,03 %; 3. Henny Wigman & Josè Tangelder 52,98 %.
Lijn B: 1. Fred Ruiterman & Carla Jansen 60,97 %; 2. Henny Deunk & Roelie 

Hiemcke 59,44 %; 3. Irene Wilke & Ad Schotman 57,40 %.
Lijn C: 1. Dorien Beekman & Wim Beekman 64,03 %; (2). Rienie Thalen & 
Evert Thalen 57,40 %; (2). Jolande Oldenhave & Ellen Stehmann 57,40 %.
Lijn D: 1. Jos Stoer & Wim Stoer 59,18 %; 2. Riet Kettering & W. van Leuteren 
58,16 %; 3. Margurite van Halderen & Albert Hoftijzer 57,14 %.
Lijn E: 1. Anne de Man & Riny Albeda 57,65 %; 2. Fien Biezeman & Henk 
Biezeman 56,89 %; 3. G. Fidder & M. Fidder 56,63 %.
In lijn A is Riet van Onna eerste geworden: zij heeft ruim 50 jaar geleden 
vanuit het toenmalige Zandewierde de opdracht gekregen: “…maak er wat 
van…”. Vandaag de dag wordt haar levenswerk voortgezet door haar doch-
ter Ingrid Bassie-van Onna, die al weer ruim 6 jaar de directeur is van het 
Zorgbad Zonnewater.

Een superbedrag voor het Hoog-Keppelse Zorgbad Zonnewater wordt door 
Ingrid Bassie-van Onna ontvangen.

Zorgbad Zonnewater bedankt alle deelnemers 
en sponsoren voor de prachtige opbrengst



Over enkele dagen hoort Super de 
Boer Grotenhuys in Vorden of zij de 
ereplaats krijgt die goed is voor een 5 
daagse reis naar New York.

Met groot enthousiasme heeft Super 
de Boer Wilbert Grotenhuys vandaag 
gereageerd op de bekendmaking van 
de tien beste Super de Boer-winkels 
van Nederland. “We zijn blij verrast 
dat wij tot de ‘top 10’ van beste Su-
per de Boer-winkels in Nederland 
behoren. De enorme betrokkenheid 

en teamgeest van mijn medewerkers
hebben ervoor gezorgd dat we hoog
hebben gescoord op presentatie, pro-
motie en klantvriendelijkheid. Het is
natuurlijk fantastisch dat we in aan-
merking komen voor een mooie prijs,
maar uiteraard doen we dit in de eer-
ste plaats voor onze klanten”. 
Deze jury zal beoordelen wie er in
aanmerking komt voor de hoofd-
prijs: een 5 daagse reis naar New
York voor 5 personen. De tweede en
derde plaats winnen ook fantastische
hoofdprijzen zoals een 4 daagse reis
naar Italië of 3 dagen naar Berlijn
met 5 personen.

De winkelwedstrijd “Lekkerste Su-
per de Boer van Nederland”, bestaat
uit diverse competitieve onderdelen
en drie wedstrijdrondes met als doel
het handhaven van de motivatie en
betrokkenheid bij Super de Boer.
Tijdens de eerstvolgende landelijke
bijeenkomst zullen de prijswinnaars
bekend worden gemaakt.

Super de Boer 
Grotenhuys in top 10 
“Lekkerste Super de Boer van Nederland!”

Vorden - Onlangs is bekend ge-
worden dat Super de Boer Gro-
tenhuys tot één van de tien win-
naars van de winkelwedstrijd 
“De lekkerste Super de Boer van 
Nederland!” behoort. De winkel 
aan de Dorpsstraat 18 in Vorden 
heeft een plek in deze ranglijst 
gekregen door onder andere een 
uitstekende kwaliteit en persoon-
lijke service te bieden aan haar 
klanten.

Alle voorafgaande wedstrijden waren 
met winst afgesloten, één gewonnen 
partij zou voldoende zijn om boven 
aan het lijstje te blijven en kampioen 
te worden. Beide potjes werden in 
de Vordense sporthal gespeeld waar-
door er veel supporters waren die 

de jongens aanmoedigen. De eerste
wedstrijd tegen PAX E6M werd geen
makkelijke, maar uiteindelijk gewon-
nen met 3-2. Daarna volgde Ruurlo
E5 deze wedstrijd werd overtuigend
gewonnen met 5-0. 

Na afloop was het enthousiasme bij
de jongens groot, het is ook niet niks
ongeslagen kampioen worden. 

In de kleedkamer werd de winst uit-
bundig en met chips gevierd!

Vorden E6 kampioen 
zaalcompetitie

Vorden - Zaterdag 29 januari 
speelde Vorden E6 de laatste twee 
wedstrijden in de zaalcompetitie 
georganiseerd door Concordia 
Wehl.

Ook zal de jeugdsportman bekend
worden gemaakt. Tijdens de feest-
avond die vanaf 20.00 uur wordt
gehouden in De Herberg, worden
tevens de kampioenen gehuldigd en
worden er een aantal jubilarissen in
het zonnetje gezet.

Sportman van het jaar 
VAMC De Graafschaprijders
Vorden - Motorsportliefhebbers 
kijken nu al reikhalzend uit naar 
het moment dat het bestuur van 
de VAMC De Graafschaprijders 
bekend maakt wie de motor-
sportman van het jaar van het 
jaar is geworden.

Alle kinderen mogen verkleed ko-
men als prins of prinses en er zijn 
zelfs een paar ridders en koningen 

op het kinderdagverblijf te vinden. Er 
worden papieren kroontjes versierd, 
toverstafjes gemaakt en prinsessen-

broodjes gegeten. Natuurlijk wordt 
er ook voorgelezen en wel door een 
echte prinses! De kinderen kijken 
hun ogen uit, want een prinses zien 
ze niet elke dag op de Klimboom! Na 
het voorlezen zwaaien we de prinses 
weer uit en kunnen we terugkijken 
op een geslaagde dag.

Nationaal voorleesontbijt

Vorden - Deze week is er weer het nationale voorleesontbijt. Ook kin-
deropvang Humanitas doet mee en wel met een koninklijk tintje. Dit 
jaar heeft het kinderdagverblijf voor het thema: “Prinsen en prinses-
sen” gekozen.

Zo dacht ook Hermien Korenblek die op een steenworp- 
afstand woont. Zij trok de stoute schoenen aan en belde 
aan met de vraag ‘hier woont toch een muzikant’ ? Sabine, 
de echtgenote van Henny Blaak deed open en antwoord-
de: ‘Hier woont een ex-muzikant, hij speelt niet meer’. 
Jammer, ik wol vroagen of hé niet bie Sursum Corda wil 
kommen spöllen’ , zo reageerde Hermien spijtig. Henny 
Blaak kan zich het voorval nog als de dag van gisteren 
herinneren en zegt: ‘ Wij woonden daarvoor in Eibergen 
en waren elders op zoek naar een woning. We kwamen 
stomtoevallig hier in Vorden terecht. Ik had de muzikale 
periode net afgesloten. Het was mooi geweest de ‘toeter’ 
ging in de koffer en verhuisde naar de zolder.
Ik heb toen na de komst in Vorden de onvergeeflijke fout 
gemaakt, het (cadeau) instrument van de collega’ s uit 
Hengelo thuis voor de deur te zetten’, aldus een lachende 
Henny Blaak. Amper een paar maanden later werd hij als-
nog lid van Sursum Corda. ‘De eerste kennismaking was 

net een soort thuiskomen. Ik voelde mij gelijk op mijn 
gemak. Ik speel in het harmonieorkest thans bas- klari-
net, overigens niet mijn favoriete instrument, maar ik 
vermaak mij prima’, zo zegt hij. Niet veel later formeerde 
hij samen met Joanne Lam, Rina Nijland en Johan Boers-
toel het ‘Sursum Corda Klarinet Kwartet’. Intussen was 
echtgenote Sabine in de hervormde kerk, ouderling ge-
worden. Toen dominee Jan Kool op gegeven moment tij-
dens een gesprek met haar, vertelde dat de ‘kerk ‘ nog 
iemand zocht die de muziek ( in zijn algemeenheid) in de 
kerk wilde aansturen, zei Sabine: ‘Dan is mijn man een 
geschikte kandidaat want hij is in Hengelo tien jaar lang 
muziekcoördinator geweest’. 
Dus zei Henny Blaak ‘ja‘ en richtte hij kort daarop met 
Mirjam Berendsen en Kees van Dusseldorp de muziekcom-
missie op. Henny Blaak: ‘Wij hebben een prima onderlin-
ge verstandhouding. Als commissie zorgen wij ervoor dat 
er in de kerk op de juiste dagen de juiste muziek wordt 
gespeeld’, zo zegt hij. Praten met Henny Blaak is praten 
met iemand die over zich zelf zegt: ‘Ik ben muziek, van 
‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat’. Geboren in een gezin 
waar vader muzikant was, speelde Henny al op 6 jarige 
leeftijd klarinet bij de harmonie Wilhelmina in Almelo. 
De muziek kreeg hem helemaal te pakken. Niet alleen 
spelen in een harmonieorkest, maar ook optredens met 
zijn eigen ensemble ‘Blake Five’ tijdens bruiloften en par-
tijen en diner-dansants . Samen met familieleden muziek 
spelen van Glenn Miller was ook genieten geblazen. Be-
halve musiceren dirigeerde Henny Blaak ook gospelkoren 
in Almelo en Hengelo. ‘Overdag werken, ‘s avonds en in 
de weekends muziek maken, een prachtige combinatie’, 
zo zegt Henny Blaak.
De afgelopen weken is hij geheel in de ban van het bene-
fiet concert dat zaterdagavond 5 februari in de dorpskerk 
wordt gegeven. Een concert dat in het teken zal staan van 
geld inzamelen voor de dorpskerk die zoals bekend een 
interne verbouwing zal ondergaan. Voor dit doel is een 
‘geldwerving-commissie’ in het leven geroepen. Een uit-
dagende taak voor de muziekcommissie om er zaterdag-
avond iets moois van te maken. Henny Blaak: ‘Bij het sa-
menstellen van het programma hebben we ons eerst zelf 
de vraag gesteld: ‘Wat kunnen we de Vordenaren voor 7 
euro (toegangsprijs) bieden. We waren er heel snel uit, de 
muzikanten moeten Vordenaren zijn en bovendien muzi-
kanten die regelmatig in de kerk spelen.
Voor de muzikanten geldt bovendien een heel andere in-
steek: Dat het publiek in de kerk zal ontdekken dat deze 
muzikanten meer kunnen spelen dat alleen kerkmuziek. 
Het programma vermeldt dan ook muziek, wat normaal 
niet in een kerk wordt gespeeld. Persoonlijk ben ik heel 
enthousiast over de kwaliteit‘, zo zegt een enthousiaste 
Henny Blaak. Het programma begint om 20.00 uur met 
orgelmuziek van Wilbert Berendsen en eindigt op een 
heel bijzondere manier (vierhandig en viervoetig orgel-
muziek van Mirjam en haar man Wilbert Berendsen). 
Daartussen een achttal optredens van diverse ensembles 
en solisten. Om er een paar te noemen: een optreden van 
het Vordens Koperensemble, het Sursum Corda Klarinet 
Kwartet. Solisten op de trompet (Dick Boerstoel), de ma-
rimba (Geert Jan Dijkerman), op viool (Symone Boerstoel) 
Een tenorsaxofoon en pianoduo ‘Blaak en van Dusseldorp’ 
en een optreden van het koor Capriccio.

Benefietconcert dorpskerk zaterdag 5 februari
Henny Blaak: ‘Happening voor en door Vordenaren’

Vorden - Toen Henny Blaak in de negentiger jaren 
afscheid nam van het toenmalig Stork-concern in 
Hengelo (O), waar hij 40 jaar had gewerkt en daar 
als werktuigbouwkundige met de VUT ging, kreeg 
hij van zijn collega’ s een prachtige ‘namaak’ saxo-
foon cadeau. Bij zijn komst in Vorden (2008) zette 
hij het ‘apparaat’ ter verfraaiing voor de deur van 
zijn woning. Een ieder die er langs kwam kon het 
gemakkelijk raden ‘ hier woont een muzikant’ !
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De JUKE biedt het beste van twee 
werelden. Hij is compact vanbuiten 
en vanbinnen toch verrassend ruim, 
robuust en dynamisch - en praktisch 
en speels tegelijk. Het is die smelt-
kroes van schijnbaar onverenigbare 
tegenstellingen dat de JUKE zo uniek 
maakt. Het is een crossover die zelf-
verzekerdheid en stijl uitstraalt. 

UITERLIJK
Het robuuste zit hem in SUV-kenmer-
ken als de stoere wielen met brede 
banden, in de grote bodemvrijheid en 
in contrasterende wielkastranden. De 
onderzijde van de bumpers lijkt deel 
uit te maken van de bodemplaatbe-

scherming (skidplates). Heel kenmer-
kend aan de voorzijde zijn de ronde 
openingen als luchtinlaat voor de 
motorruimte - een designoplossing 
die intern over de tong ging als het 
‘wijnrek’.
De bovenzijde van de carrosserie 
schetst het beeld van een sportauto 
met een schuin geplaatste voorruit, 
een hoge taille, lage ramen en een 
coupéachtige, ver naar achteren door-
getrokken daklijn. Die indruk van 
een coupé wordt nog eens versterkt 
door de in de C-stijl weggewerkte ont-
grendeling van de achterportieren. 
De luchtweerstand van de JUKE is, 
gezien het stoere voorkomen, verras-

send laag met een waarde van 0,35 
Cw. Daaraan draagt onder meer de in 
het dak geïntegreerde dakspoiler bij, 
waarvan de vorm is geperfectioneerd 
in de windtunnel.
De koplampen bestaan uit twee delen. 
Halverwege de motorkap zitten units 
met dagrijverlichting en richtingaan-
wijzers. Voor in het front hebben de 
lampen voor groot licht een plekje 
gekregen, daar waar bij rallyauto’s 
uit de jaren zestig en zeventig de ver-
stralers zaten. Omwille van een lage 
luchtweerstand bevinden de ruiten-
wissers in ruststand zich uit de wind 
achter de motorkaprand. De JUKE is 
leverbaar in negen kleuren, waaron-
der drie specifieke lakken voor dit 
model: Force Red, Haptic Blue en Ma-
chine Brown. 

Kom voor meer informatie naar Her-
wers Nissan of kijk op www.herwers.nl

Nissan JUKE populaire compacte 
crossover

Hengelo - Sinds de introductie van de nieuwe Nissan JUKE in novem-
ber 2010 zijn er al veel Nissan JUKE’s verkocht bij Herwers Nissan. 
De Nissan JUKE is een fris alternatief voor een traditionele sportieve 
hatchback. Een mix van een stoere SUV en een sportauto en de kleine 
broer van de QASHQAI en de Murano.

Nissan JUKE

Die revolutie blijft in ons land echter 
uit en er komt een nieuwe grondwet 
en staatsinrichting (aflevering 152 
t/m 155). Maar de honger en verpau-
pering blijven en er komt steeds meer 
beweging om dit een halt toe te roe-
pen, ook in De Graafschap en onze 
‘hoofdstad’. In die periode woonde 
baron L.A.J.W. Sloet in Zutphen en 
begon daar zijn ambtelijke en poli-
tiek-bestuurlijke loopbaan om mede 
vorm te geven aan die noodzakelijke 
veranderingen. Steeds meer mensen 
trokken zich het lot van de verarmde 
arbeiders aan. Zij zetten zich o.a. in 
voor de realisering van armenhuizen, 
volksgaarkeukens, spijsuitdeling en 
weduwenhofjes. Ook voor Zutphen 
en de rest van De Graafschap is 1848 
een jaar vol veranderingen. In dat jaar 
wordt o.a. besloten tot de oprichting 
van een spaarkas ten behoeve van 
minvermogenden. Een van de initi-
atiefnemers was de in Zutphen wo-

nende houthandelaar David Evekink 
(1834-1871). Hij trekt zich het lot van 
de ‘arbeidende stand’ persoonlijk aan. 
Van 1867 tot 1871 is hij bestuurder 
van de Spaarkas en is hij is, net als ba-
ron Sloet, nauw betrokken bij het ont-
staan van het 
liberalisme in 
onze regio. Het 
voorkomen van 
armoede moet 
voorop staan en 
mensen moe-
ten vooral wor-
den geprikkeld 
om aan de slag 
te blijven. Zo 
werkt de Spaar-
kas dan ook: 
arbeidslieden 
verdienen in 
de zomer meer 
dan ze direct 
nodig hebben. 
In de winter 
beschikken ze 
daarentegen 
over onvoldoende geld om brand-
stof te kopen. Dankzij de Spaarkas 
kunnen ze ‘s zomers geld inleggen, 
waarvoor ze in de winter brandstof 
tegen inkoopprijs ontvangen. Op 12 

februari 1871 schenkt de ongenees-
lijk zieke David Evekink een legaat 
van 20.000,- gulden aan de Spaarkas. 
Een vermogen in die tijd. Tijdens zijn 
leven heeft hij al met het bestuur van 
gedachten gewisseld om het geld te 
besteden aan de bouw van arbeiders-
woningen, een openbaar badhuis of 
een volksgaarkeuken. Met nagelaten 
geld werden inderdaad 45 arbeiders-
woningen gebouwd, waarvan de eer-
ste rij huisjes wordt verrijkt met het 

opschrift ‘David Evekink’s Stichting 
1873’. Bij een bezoek aan Zutphen 
zullen deze huisjes zeker opgevallen 
zijn.

Rondom de Hessenweg (156)
In 1848 staat Europa in brand. Misoogsten en een explosieve bevol-
kingsgroei leiden tot een zware economische crisis. Karl Marx en Frie-
drich Engels publiceren hun ‘Communistisch Manifest’. Overal gaat 
het volk de straat op om hervormingen en kiesrecht te eisen. Er volgt 
een waar revolutiejaar.

drukkerij

Uitnodigingen, entreekaarten, programmaboekjes, fl yers, posters, u kan het zo gek niet bedenken of wij kunnen u helpen. 

Weevers verzorgt graag uw drukwerk en denkt met u mee. Zo zal het gegarandeerd slagen.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Iets te organiseren?

drukkerij

Tijdens de vakantie niets missen van het nieuws dat u in onze weekbladen leest? Op www.WebPaper.nl houden we u 

dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws uit uw eigen regio. Iedere uitgave is afzonderlijk in te zien. Zo is ‘thuis’ 

wel erg dichtbij. Fijne vakantie!

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Lekker op vakantie...



Gerrit had al jaren gespeeld op deze 
accordeon en deed dat veelal voor 
niks op feesten en partijen van vele 
Toldijkers en mensen uit andere 
plaatsen. Zat men op het laatste mo-
ment verlegen om een muzikant, dan 
kon (kan) men altijd Gerrit bellen. Dit 
had zoveel goodwill gekweekt bij de 
plaatselijke bevolking dat -toen men 
eenmaal hoorde van het voorval- er 
in het najaar een grootscheepse inza-
melingsactie op touw werd gezet om 
zoveel financiën bij elkaar te sprok-
kelen dat een nieuwe accordeon kon 
worden aangeschaft. Dit werd ech-
ter zo’n enorm succes, ook onder 
de plaatselijke bedrijven, dat er een 
Midwinterfeest van grote omvang 
aan kon worden gekoppeld. De grote 
gangmaker van dit alles was Gerard 
van de Bend, die vervolgens een aan-
tal mensen om zich heen heeft verza-
meld om het hele gebeuren in goede 
banen te leiden. Die groep mensen 
bestond uit onder andere Miranda 
Dijkman, Alien Maalderink, Marriët 
Ankersmit en vele anderen, waarvoor 
nog veel dank. 
Zo is het Toldieks Midwinterfeest 
ontstaan. De eerste editie was na de 
inzamelingsactie in februari 2002. 
In 2003 is er een midwintercommis-
sie gevormd met als leden Anita Nij-
kamp, Ap Besselink, Albert Janssen, 
Stef Hartman, Gerrit Garritsen zelf 
en voorzitter Gerard van de Bend, die 
het huidige concept op poten heeft 
gezet met een feestavond gevormd 
door muziek van Gerhard Hebben, 
een musical en een optreden van Soul 
Fever. 
De editie van 2004 was een hele mooie 
met optredens van plaatselijke talen-
ten en Boh Foi Toch. Het jaar daarop 
kon men genieten van smartlappen-
koor Leedvermaak en Kiek Doar Us 
met Jarno Grotenhuis en Edwin Bes-
selink. In 2006 gaven de Sleppers en 
Haze met Marieke Ruesink acte de 
presance alsmede een aantal optre-
dens van talentvolle Toldiekers. Het 
smartlappen koor Leedvermaak was 
goed bevallen dus die kwamen in 
2007 nog een keer samen met Ge-
woon Jansen. 
In 2008 was een unieke uitvoering 
gevormd door ongeveer 30 muzikale 
Toldiekers die een twee uur durende 
show gaven in verschillende forma-
ties. Men begon met vier muzikanten 

die een of twee nummers speelden, 
dan verwisselde een instrument van 
bespeler en werd er weer een of twee 
nummers gespeeld en dat twee uur 
lang onafgebroken. Dit alles werd 
muzikaal door Wilco Prinsen in el-
kaar geschoven. Grote klasse! De 
avond werd afgesloten door de fla-
mingo’s. 
Het volgende jaar deden de Taliband 
en Q5 Den Bremer op de grondvesten 
schudden. In 2010 hebben de pannen 
nog een keer op het dak gerammeld 
met de Taliband, 7 op de schaal van 
Richter en in het café Ziezo. Dit was 
een overzicht van de afgelopen 10 
jaar. 
Het eerstvolgende Midwinterfeest in 
Den Bremer in Toldijk is op zaterdag 
5 februari. Vanaf 19.45 uur worden 
gasten ontvangen met gratis borrel. 
Het feest duurt tot 1.30 uur. 
Het jubileumfeest begint om 20.00 
uur precies met in de grote zaal een 
optreden van Hank Muddley Power 
Quartet. Deze band speelt tot 22.30 
uur, met een kleine onderbreking om 
22.00 uur voor de huldiging van de 
schutterskoning, de knuppelkonin-
gin, de keizer en een exclusieve ont-
hulling. Van 22.30 tot ongeveer 1.00 
uur speelt in de grote zaal de band 
Back4More en in het café is vanaf 
ongeveer 21.00 uur stemmingsmu-
ziek met Gerard Willemsen. Roken 
is toegestaan in de serre en het café, 
vleesboerderij Garritsen zorgt voor 
broodjes warm vlees en gedurende 
de avond worden gratis hapjes geser-
veerd.

Voor het eerst in de Achterhoek
HANK MUDDLEY POWER 
QUARTET
Op zaterdag 5 februari zal de rock en 
roll band Hank Muddley Power Quar-
tet voor de eerste keer een optreden 
geven in de Achterhoek en wel bij 
café zalencentrum Den Bremer in 
Toldijk. De stichting Toldieks mid-
winterfeest is zeer in haar nopjes dat 
deze Amsterdamse rock en roll band 
het jaarlijkse midwinterfeest gaat 
openen op een manier zoals die nog 
nooit vertoond is.
Dit kwartet rasmuzikanten speelt 
een rock en roll van het zwaardere 
kaliber en met een zeer hoog kwali-
teitsgehalte. De door hun uitgebrach-
te cd’s met eigen nummers en covers 

is daar het levende bewijs van. De 
meeste nummers die het Hank Mud-
dley Power Quartet speelt, stammen 
uit de jaren ’60, ’70 en ‘80 met veel 
Amerikaanse rock zoals ‘I was made 
for loving you’ van Kiss en ‘Burning 
love’ van Elvis Presley. Dit laatste 
nummer wordt geleidelijk harder ge-
maakt door de heren, totdat het als 
hard rock eindigt. Nog enkele band-
namen waar de rockers nummers 
van spelen zijn AC/DC, Alice Cooper, 
Status Qua, ZZ top, Herman Brood en 
de Doors. Wie zijn Hank Muddley Po-
wer Quartet? De grondbeginselen van 
HMPQ zijn gelegd ergens in de jaren 
’90 door Olivier van Till op bas, Joost 
Wolzak op drum, gitarist Roland de 
Vlam en zanger Beau van Erven Do-
rens, bekend van vele tv shows. Deze 
studenten begonnen naast hun stu-
die muziek te maken voor de lol. Na 
enige tijd ging dit echter zo goed dat 
besloten werd een cd op te nemen en 
vanzelf kwamen er meer optredens 
in de regio Amsterdam. Echter na 
verloop van tijd is Beau van Erven Do-
rens uit de band gestapt omdat deze 
meer ballades wilde zingen en de an-
dere drie heren meer hun heil zagen 
in de pure rock muziek. Als vervan-
ger kwam Albert Deinum erbij om 
het gitaarwerk wat meer op de rails 
te zetten. Albert had en heeft veel er-
varing met het spelen voor een groot 
publiek door zijn optredens elders 
met onder andere Rene Froger en Jan 
Rietman. Ook heeft hij nog een gitaar 
winkel in Alphen aan de Rijn als kost-
winning. De rest van de muzikanten 
hebben allen een baan buiten de mu-
ziekwereld. Zo is Olivier van Till arts 
van beroep en is Roland de Vlam ad-
vocaat in Amsterdam. Om hun zware 
beroepen en dagelijkse sleur de kop 
in te drukken gaan de heren geregeld 
een potje rocken. Doordat het geen 
dagelijks werk is, spat het enthousi-

asme ervan af als het podium wordt 
beklommen. Nieuwsgierig geworden? 
Kaarten zijn in de voorverkoop af te 
halen bij Den Bremer voor 10 euro of 

zaterdagavond aan de zaal voor 12,50
euro. Maar: vol = vol. 
LET OP: het optreden begint om 20.00
uur dus wees op tijd!
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Door dit samenwerkingsverband is 
de winkel van Rowi Elektro met in-
gang van 1 februari verplaatst naar 
DutchPC Electronics in Vorden. Hier 
kan de klant ook terecht voor kleine 
reparaties. De service en uitleen van 
apparaten is niet veranderd en blijft 

zoals die altijd is geweest, zowel bij 
Rowi Elektro als bij DutchPC Electro-
nics. Voor DutchPC Electronics blijft 
verder alles bij het oude. Alleen repa-
raties van wit- en bruingoed wordt 
verzorgd door Rowi Elektro, die al 
vijftien jaar reparaties vakkundig uit-

voert. “Door dit samenwerkingsver-
band wordt het voor de klant alleen
maar aantrekkelijker, mede door de
snelle service die verleend kan wor-
den”, zeggen Ronald Slotboom van
Rowi Elektro en Bennie Mentink van
DutchPC Electronics. 
DutchPC Electronics is gevestigd aan
de Zutphenseweg 29 in Vorden. Tel.
0575-551224. Rowi Elektro is tele-
fonisch bereikbaar onder nummer:
0575-467437.

Samenwerkingsverband:

Rowi Electro en DutchPC Electronics

Hengelo - Reparatiebedrijf Rowi Elektro uit Hengelo en DutchPC Elec-
tronics uit Vorden zijn een samenwerkingsverband aangegaan ten 
aanzien van reparaties van wit- en bruingoed (wasautomaten, drogers, 
koelers en televisies).

Bennie Mentink (rechts) en Ronald Slotboom zijn een samenwerkingsverband aangegaan.

Historie van een feest

Tiende Toldieks midwinterfeest

Toldijk - Tijdens het Toldieks Midwinterfeest op 5 februari aanstaande 
zal van 19.45 tot 1.30 uur een geweldige feeststemming zijn, omdat 
dit het 10 jarig jubileum is. Een feest met tradities en gekkigheden 
wat zijn oorsprong vond naar aanleiding van een wat minder leuke 
gebeurtenis: ergens in de zomer van 2001 werd een accordeon gestolen 
van Gerrit Garritsen.

Gerrit Garritsen met een nieuwe accordeon.

Tot groot genoegen trad smartlappenkoor Leedvermaak meerdere keren op.

De Hank Muddley Power Quartet speelt op het Tiende Toldieks Midwinterfeest.
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Offroad, opgericht November 2007, is 
een Limburgse garage rockband uit de 
regio Helden/Venlo. De band streeft 
naar een geheel eigen stijl en geluid. 
Met een set van eigen songs, vette 
sound en energieke on-stage perfor-
mance zet de band telkens weer een 
knallende show neer. Het is een band 
die je zeker live meegemaakt moet 
hebben, rocken van het begin tot het 
eind is hun motto en dat spat er van 
alle kanten vanaf. Afgelopen zomer 
werd in eigen beheer een videoclip 
opgenomen van het nummer ‘Rou-
tine’ en inmiddels speelden ze ook al 
live gespeeld bij 3FM.

Na bijna de hele zomer samen in de 
studio te hebben doorgebracht, werd 
in september 2010 het debuutalbum 
‘Lost & Found’ in eigen beheer uitge-
bracht. Het album kreeg inmiddels 
al meerdere lovende recensies en 
leverde veel landelijke aandacht op. 
Met veel optredens en een groeiend 
aantal vaste supporters hebben ze 
ook wel bewezen er een groot feest 
van te maken.
Door de betrokkenheid van alle band-
leden bij het schrijven van nummers 
is Offroad in staat een grote diversi-
teit te presenteren. Teksten worden 
met veel gevoel, emotie en passie 

geschreven. Op deze manier is de 
band in staat het maximale uit hun 
muzikale kennis te halen en te ver-
woorden. Offroad bestaat uit Jaco van 
den Beuken-vocals, Jeroen Verhaegh-
gitaar, Jari Burhenne-bassgitaar en 
Nick van Gellecom-drums. 
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.

‘Offroad’ bij live@ideaal.org

Zelhem - Woensdagavond 9 februari zal de band ‘Offroad’ tussen 20.00 
en 22.00 uur een aantal nummers live spelen in het programmalive@
ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezon-
den.

In mei 2010 is Marcel Jansen van 
DP&S uit Vorden een samenwerking 
aangegaan met  Hartman-Weerbaar-

heid uit Zutphen. De achterliggende 
gedachte hierbij was om medewer-
kers te trainen in weerbaarheid, zo-

dat ze tijdens het beveiligen van hore-
ca en evenementen op een adequate 
en professionele manier in kunnen 
grijpen. De procedures die tijdens 
de training worden gehanteerd zijn 
een kopie van de procedures zoals 
die worden gehanteerd in de justiti-
ele wereld. Voor meer informatie zie 
www.dp-s.nl.

Certificaat weerbaarheid DP&S

Vorden- In januari ontvingen medewerkers van Dutch Protection & 
Security (DP&S) uit handen van Mathijs Hartman, van Hartman-Weer-
baarheid uit Zutphen, het certificaat Weerbaarheid. Medewerkers van 
DP&S worden getraind in fysieke weerbaarheid om professioneel te 
kunnen handelen tijdens werkzaamheden.

Op de foto een selectie van de cursisten die de cursus weerbaarheid met goed gevolg hebben afgelegd.

Jeanne van Hal uit Hengelo gld  kon 
uiteindelijk niet deelnemen in haar 
klasse -57 kg door een aanhoudende 
rugblessure. Ricardo Chirco uit Bor-
culo  kwam uit in de klasse -66 kg als 
eerste jaars -20. Hij versloeg favoriet 
Youri Berghuis van TJT en behaalde 
uiteindelijk een 3e plaats. Leo Velt-
huis uit Winterswijk en Ferdinand 

Ansah uit Laren gld kwamen beiden
uit in de klasse -81 kg. Leo moest zijn
meerdere erkennen in van ‘t Reve de
uiteindelijke nr 1 . Ferdinand kwam
in de kwart finale net tekort tegen
Rico Harder , hierdoor behaalde hij
een derde plaats.

Zaterdag 5 februari doen er 30 ju-
doka’s mee van Buitink aan het jaar-
lijks terugkerende Slagharen toer-
nooi. Coaches Judith Smeets , Anouk
Schoolenberg en Jolanda Buitink zul-
len dan de judoka’s begeleiden naar
hopelijk een groot aantal podium
plaatsen.

ON kampioenschap tot 20 jaar.

Twee 3e plaatsen voor 
Judoschool Leo Buitink
Afgelopen zaterdag was in Mar-
kelo weer de jaarlijkse kwalifica-
tie voor deelname aan de Neder-
landse kampioenschappen tot 20 
jaar. De nrs 1 en 2 mogen door 
naar het NK op 12 februari in Nij-
megen.

Voetbalvereniging HC’03 is voortge-
komen uit een fusie tussen de voet-
balclubs H en K en Drempt Vooruit. 
Wegens capaciteitsgebrek heeft de 
vereniging bij haar oprichting in 
2003 noodgedwongen moeten kiezen 
twee complexen in gebruik te nemen. 
Het vroegere sportpark van H en K in 
Hoog-Keppel werd gebruikt voor het 
jeugdvoetbal terwijl het senioren-
voetbal plaatsvond op het oude thuis-
complex van Drempt Vooruit in Ach-
ter-Drempt. Vanaf 2003 is veel werk 
verzet, wat heeft geleid tot een nieuw 
speelveld en een prachtig nieuw 
kleedkamercomplex op sportpark ‘t 
Doornslag. Nu dit gereed is, is een 
multifunctioneel en modern clubge-
bouw het volgende speerpunt. Met de 
realisatie van zowel het speelveld als 
de kleedkamers is de tijd aangebro-
ken om te verhuizen. “Het streven 
is altijd geweest om op één locatie te 

voetballen en wij zijn blij dat dit op 6
februari eindelijk gaat gebeuren”, al-
dus voorzitter Jeroen Huis in ‘t Veld.
Voor de ceremoniële verhuizing is
een speciale projectgroep in het leven
geroepen, om het samengaan naar
één complex niet ongemerkt voorbij
te laten gaan. Het programma start
om 13.00 uur in Hoog-Keppel, waar
met een lach en een traan definitief
afscheid wordt genomen van het
voormalige H en K-complex. In sa-
menwerking met het sportmerk Nike
en met medewerking van oud H en K-
lid Klaas-Jan Huntelaar gaat de jeugd
van HC’03 haar laatste kunstje ver-
tonen op het Keppelse sportpark. Na
afloop van het programma in Hoog-
Keppel wordt er door de jeugdleden
met een estafetteloop koers gezet
naar Achter-Drempt. De ceremonie
gaat op sportpark ‘t Doornslag verder
met allereerst de feestelijke opening
van het geheel nieuwe kleedkamer-
gebouw, die - onder het toeziend oog
van B&W van de gemeente Bronck-
horst - door Klaas-Jan Huntelaar en
het jongste jeugdlid wordt verricht.
Vervolgens stelt de jeugdafdeling
zich voor aan de seniorenteams en
overige belangstellenden middels een
teampresentatie. 

Na afloop van het officiële gedeelte is
er in de kantine van HC’03 in Achter-
Drempt nog een informele receptie
om deze feestelijke dag op een goede
manier af te sluiten.

HC’03 

Verhuizing naar één locatie!
Erelid Klaas-Jan Huntelaar neemt 
afscheid van zijn roots in Hoog-
Keppel en opent de nieuwe klee-
daccommodatie van HC’03 in 
Achter-Drempt. Op zondag 6 fe-
bruari gebeurt eindelijk waar de 
vereniging lang naar uitgekeken 
heeft: de jeugdafdeling van HC’03 
verhuist. Na meer dan zeven jaar 
op twee locaties te hebben ge-
speeld, zullen na de winterstop 
zowel de jeugd als de senioren op 
sportpark ‘t Doornslag in Achter-
Drempt actief zijn.

Alleen deze dag ontvangt u daar maar 
liefst 20% korting op het hele assor-
timent verf, behang, raamdecoratie, 
gordijnstoffen en vloerbedekking. 
Daarnaast zijn er de hele dag diverse 
verf- en behangworkshops, en laten 
we zien hoe onze gordijnen worden 
geconfectioneerd,dit alles onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
Ook alleen deze dag; speciale acties 
met geselecteerde producten zoals 
een gratis bigshopper bij een dima-
go® product en een blikopener bij een 
blik verf, en nog veel meer.
Om ongestoord rond te kunnen lopen 
in de uitgebreide showroom (500m2) 
en de speciaal ingerichte stijlkamer, 
is er voor de kinderen een gezellige 
kinderhoek ingericht waar zij zich-
zelf kunnen vermaken. Zo kunt u 
zich door één van de aanwezige in-
terieurstylisten op uw gemak laten 
informeren over kleuren en materia-
len en wat past binnen uw interieur. 
Door de grote keuze binnen de uitge-

breide collecties is de kans op slagen
zeker 100%. 
Dankzij de aantrekkelijke kortingen
en de speciale acties, is een bezoek
aan de open dag van Deco Home
Harmsen een echte aanrader voor
iedereen die van een mooi interieur
houdt, of een goed advies wil voor
het buitenschilderwerk. De open dag
is op zaterdag 5 februari. 

Deco Home Harmsen is dé speciaal-
zaak voor Hengelo en omgeving voor
verf, behang, raamdecoratie, gordijn-
stoffen en vloerbedekking. Desge-
wenst komen we bij U thuis om in
te meten en verzorgen wij ook het
ophangen, leggen en monteren, door
onze eigen stoffeerder. Ook kunnen
wij al het binnen- en buitenschilder-
werk aan Uw huis of bedrijfspand
verzorgen. Voor iedere klant is er die
dag een fleurige attentie, dus graag
tot ziens op zaterdag 5 februari.

De koffie staat voor U klaar.
Deco Harmsen is gevestigd aan de
Zelhemseweg 21 (bedrijven terrein
Hengelo). Tel. 0575 46 40 00.www.
harmsenvakschilders.nl

Open dag bij Deco Home 
Harmsen
Hengelo -Op zaterdag 5 februari 
moet u beslist een bezoek bren-
gen aan Deco Home Harmsen op 
het bedrijventerrein in Hengelo.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Blijf mobiel in een 45 km brommobiel

Automobiel en Taxibedrijf
Achter de Hoven 8
7021 AG Zelhem

Tel. 0314 - 62 15 33
info@reindsen.com
www.reindsen.com

De nieuwe Grecav Sonique, de enige brommobiel 
geheel van aluminium

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur
            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

OPRUIMING 
in Showroom Hengelo

± 25 stuks fauteuils & relaxfauteuils
Vast en handverstelbaar, 

in leer en in stof

NU UITZOEKEN

 250,- per stuk

www.spannevogel.nl

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Metselbedrijf
E. v. Zuilekom

voor metsel-, tegel- en stucwerk
Lankhorsterstraat 30
7234 ST Wichmond
Tel. (0575) 46 27 10

Mob. 06 51790946

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

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

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

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

Van Hal Schilderwerken  v.d. Heijdenstraat 11  7223 LC Baak  
0575-442434      06-19373988      www.vanhalschilderwerken.nl
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Al bij het behalen van zijn HBO-diplo-
ma Maatschappelijk Werk wist Jeroen 
Hoppen dat hij een eigen bedrijf zou 
beginnen. Hij ging aan het werk als 
groepsleider voor jongeren met een 
autistische stoornis, maar volgde ook 
de opleiding V.O. Management, waar-
bij hij als afstudeeropdracht het ma-
ken van een ondernemingsplan had 
genomen en met het maken van het 

plan nestelde zich het zaadje ‘eigen 
(zorg)bedrijf’ in z’n hoofd. Jeroen: “In 
2008 leek zich een goede gelegenheid 
voor te doen, want er was een boerde-
rijtje te koop ergens tussen Linde en 
Varssel. De koop ging niet door, maar 
ik kwam in contact met het Landgoed 
Zelle en binnen de grenzen van dat 
landgoed bleken volop mogelijkhe-
den om het plan van een eigen bedrijf 

in de Zorg te verwezenlijken. Marope 
(de naam is een samenvoeging van de 
voornamen van mijn vrouw, dochter 
en zoon) was geboren.” 
Het Landgoed is eigendom van de fa-
milie Van Dorth tot Medler en biedt 
veel verschillende mogelijkheden. 
Jeroen: “Mensen wonen, werken, 
wandelen, fietsen, golfen, boeren en 
kamperen op en rond het Landgoed. 
Met de komst van de zorgboerderij is 
het zorgaspect aan het landgoed toe-
gevoegd. In één van de schuren kon 
ik een werkplaats met kantine reali-
seren en in een loods was plek voor 

de tractor, terwijl ik ook een deel van 
de kapschuur kan gebruiken voor de 
opslag van hout.”
Marope richt zich op jongeren en 
jong volwassenen (vanaf 11 jaar) uit 
verschillende instellingen en met ver-
schillende achtergronden (Jeugdhulp-
verlening, AWBZ, WAJONG en PGB). 
Jeroen: “Jongeren en jong volwas-
senen met een licht verstandelijke 
handicap en/of psychiatrische pro-
blematiek kunnen hier terecht om 
te werken aan persoonlijke en maat-
schappelijke doelen. Mijn missie is 
om jongeren/jong volwassenen een 
bepaalde periode te laten werken (en 
in de toekomst ook wonen) om (suc-
ces)ervaringen op te doen en vaar-
digheden te leren die nodig zijn om 
zich staande te kunnen houden in de 
maatschappij.”
De werkzaamheden hebben te ma-
ken met het gebied waarin Marope 
gevestigd is. 
Jeroen: “We hebben brandrode run-
deren, die verzorgd moeten worden. 
Verder is bosbouw onderdeel van het 
programma met het vellen bomen, 
uitdunnen van bospercelen, opnieuw 
inplanten, hout kloven en als het ge-
wenst is, gaan we bij mensen thuis 
kloven en/of opstapelen. We knotten 
wilgen, maken afrasteringen rond 
weilanden, plegen onderhoud aan 
fiets- en wandelpaden, kortom we 
doen allerhande werkzaamheden in 
het landschapsonderhoud. Daarnaast 
hebben we een moestuin en worden 
er robuuste tuinmeubels gemaakt 
voor particulieren of om in het land-
schap te plaatsen.”

Alle werkzaamheden en activiteiten 
op en rondom Marope worden door 
de jongeren in meer of mindere mate 
zelfstandig uitgevoerd. Bewust wordt 
gekozen voor kleine groepen met pro-
fessionele begeleiding zodat de bege-
leiding elke jongere/jong volwassene 
en zijn of haar doelen goed kent. 
Jeroen: “Mijn uitgangspunt is dat 
jongeren zelf de verantwoordelijk-
heid krijgen over de uitvoering van 
de taken, met behulp van een opge-

steld plan, op hun eigen niveau, in
hun eigen tempo en gericht op hun
ontwikkeling.”
Naast de dagbesteding en begeleiding
op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag biedt Marope één weekend en
één zaterdag per maand opvang- en
logeermogelijkheden aan voor acht
jongeren in de leeftijd van 11 tot 18
jaar. 
Jeroen: “In de weekeinden wordt er
ook wel gewerkt, maar we onder-
nemen ook leuke activiteiten. In de
toekomst wil ik ook de mogelijkheid
tot Begeleid Wonen gaan aanbieden.
In de zomervakantie houden we een
vakantiekampeerweek voor jongeren
tussen de 11 en 18 jaar. In die week
worden allerlei leuke activiteiten
ondernomen en ook in de schoolva-
kanties kunnen jongeren een aantal
dagdelen komen om lekker buiten in
het bos bezig te zijn.”
Jeroen is nu zo’n anderhalf jaar bezig
als zelfstandige zorgboer en heeft nog
geen minuut spijt van z’n beslissing.
Jeroen: “Ik heb een ruime ervaring
als maatschappelijk werker en als
pleegzorgmedewerker en het was al-
tijd een droom om zelf een zorgboer-
derij op te zetten. Op deze locatie is
deze droom uitgekomen. Inmiddels
werk ik ruim anderhalf jaar en het
bevalt me heel goed. Ik heb veel con-
tact met de andere zorgboerderijen
in de regio en we stimuleren elkaar
onze positie te versterken. We wer-
ken aan het Kwaliteitskeurmerk met
een aantal zorgboeren in de omge-
ving. Tevens zijn we aangesloten bij
de Coöperatie Boer & Zorg en kunnen
daardoor naast PGB ook Zorg in Na-
tura bieden.”

Wilt u nadere informatie dan kunt
u contact opnemen met Jeroen Hop-
pen, tel. 06-40278094, een email
sturen aan marope@upcmail.nl of
kijken op de website www.marope.
nl of op www.zorgboeren.nl. U kunt
zaterdag 16 april ook naar Landgoed
Zelle komen om tijdens de Open Dag
rond te kijken bij Marope en kennis
te maken met het team van Jeroen.

Serie over Zorgboerderijen in Bronckhorst

Zorgboerderij ‘Marope’ op Landgoed Zelle

Hengelo - Halverwege 2010 zijn we met een serie artikelen over de 
zorgboerderijen van Bronckhorst gestart. Door omstandigheden werd 
er een pauze ingelast, maar met het verhaal van ‘Marope, zorgboerde-
rij op Landgoed Zelle’ pakken we de draad weer op.

Carlijn Slijkhuis was met haar paard 
Volmer in het Z1 succesvol in de drie 
selectiewedstrijden. In Brummen 
behaalde zij een vierde prijs, in Laag-
Soeren behaalde zij een eerste prijs 
en in de laatste selectie wedstrijd in 
Gorssel werden zij tweede. Door deze 
resultaten werd de combinatie kring-
kampioen, wat betekent dat zij een 

startbewijs hebben weten te behalen 
voor de Gelderse kampioenschappen. 
Ook waren er een aantal combina-
ties reserve voor de Gelderse kampi-
oenschappen. Dit betekent dat als er 
andere combinaties uitvallen op de 
kampioenschappen, zij in hun plaats 
mogen starten. Bij de pony’s werd 
Sietske Rouwenhorst reserve in de 

klasse B. Bij de paarden werd Marina 
Gotink met haar paard Zapp reserve 
in de klasse M2. Ook Carlijn Slijkhuis 
werd reserve met haar paard Aimee 
in de klasse L2.
Het Gelderse kampioenschap voor 
de D/E pony’s klasse B vindt plaats 
op 11/12 februari in Putten. Het Gel-
derse kampioenschap voor de paar-
den in de klasse L2 vindt plaats op 19 
februari in Wezep, de klasse M2 en 
Z1 vindt ook plaats op 19 februari in 
Hulshorst.

Vorden - De kringkampioenschappen voor springen waren al succes-
vol  en nu was er ook succes in de dressuur voor rv en pc de Graaf-
schap.

Ook succes op kringkampioenschappen dressuur

RV en PC 
de Graafschap

Liefhebbers van deze tak van sport 
komen dan ook altijd graag en in gro-
te getale naar Vorden om deze Kaste-
lenrit te rijden. De meeste coureurs 
afkomstig uit de Achterhoek maar 
ook rijders uit Drenthe en Twente , 
de Veluwe en de omgeving Nijmegen. 
Waren er vorig jaar circa 500 deelne-
mers, zondagmorgen gingen er bij de 
accommodatie van de voetbalvereni-
ging Vorden 650 rijders van start ! 
De eerste fietsers klommen al gelijk 
om half negen op het stalen ros. Toen 
hadden de circa 40 vrijwilligers van 
de Achtkastelenrijders er al een uur-
tje werk opzitten.
Harry Eggink namens de organisatie: 
‘Het parcours was in prima staat, op 
de zandpaden weliswaar een harde 
ondergrond maar heel goed om te 
fietsen. Gezien de goede weersom-

standigheden kozen de meeste deel-
nemers voor de grootste afstand 45
kilometer. ( Een afstand van 30 kilo-
meter was ook mogelijk ). We hebben
een paar stukken van het parcours
vanwege bevriezingen moeten aan-
passen, zo sprak hij. De route voerde
de deelnemers via het Medler, For-
merhoek naar Ruurlo en daarna via
’t Zelle en het buurtschap Linde weer
terug naar Vorden. 
Onderweg was er bij het rundvee-
bedrijf van de familie Mombarg in
Linde een controlepost ingelast. Voor
de deelnemers stond er in de schuur,
warme bouillon en waren er de tradi-
tionele gehaktballetje. Weer terug bij
de accommodatie van de voetbalclub
‘Vorden ‘ ( ‘waar wij altijd een gewel-
dige samen werking mee hebben’,
aldus Harry Eggink ) konden de deel-
nemers zich douchen en was er ook
de mogelijkheid om de fiets schoon
te spuiten. Harry Eggink: ‘ Er zijn
onderweg twee rijders zodanig geval-
len dat wij ze voor de zekerheid ter
controle naar het ziekenhuis hebben
gebracht. Beiden hadden een bebloed
gezicht en leek het erger dan later
bleek. Gelukkig maar ’, aldus Harry
Eggink.

Veel deelnemers (650) Kastelenrit Vorden
Vorden - Vorden. De organisatie 
(VRTC De Achtkastelenrijders) 
noemt de Kastelenrit de ‘klas-
sieker onder de veldritten’. Deze 
veldtoertocht staat op de kalen-
der van de Nederlandse Toer Fiets 
Unie ( NTFU) en staat bij de mees-
te veldrijders met stip op hun te 
fietsen tochten.

Linda Leerink uit Halle zal in de 
uitzending van 07 februari enkele 
gedichten voordragen. De heer B. 
Hartelman uit Vorden zal een over-
denking houden op maandag 14 fe-
bruari. Annie Alberink gaat in de uit-
zending van 21 februari in gesprek 
met dhr. J. M. van Heugten uit Vor-
den. De heer van Heugten is diaken 

in het parochieverband HH. Twaalf
Apostelen. Het programma ‘De Mu-
zikale Ontmoeting’ wordt iedere
maandagavond tussen 19.00 en 20.00
uur uitgezonden via Radio Ideaal. Na
de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio: 0314-624002 
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland : FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet:
www.ideaal.org

Kerk en radio
In het interkerkelijke program-
ma “De Muzikale Ontmoeting “ 
bij Radio Ideaal zijn voor de ko-
mende uitzendingen weer studio-
gasten uitgenodigd.
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Joop Rutten komt oorspronkelijk uit 
Steenderen. “Mijn overgrootvader 
is hier al geboren, in 1812. Je komt 
hier meer Ruttens tegen,” vertelt hij. 
Joop ging in Steenderen naar de basis-
school en volgde de HBS op het toen-
malige Ludgercollege in Doetinchem. 
Op de universiteit startte hij de wis- 
en natuurkundestudie. 

Dat viel tegen en hij overwoog na een 
jaar van studie te veranderen. Maar 
hij kon aan het werk als ambtenaar, 
nu alweer 40 jaar geleden. “Het is een 
beetje merkwaardig dat ik niet echt 
bewust gekozen heb om ambtenaar 
te zijn, want ik had eigenlijk leraar 
willen worden,” glimlacht hij, de wis- 
en natuurkundestudie bedoelend. 

“Maar ik heb mijn werk altijd met 
heel veel plezier gedaan. Ik heb ook 
altijd gezegd: ‘Mijn werk is mijn hob-
by’. Dat scheelt heel veel en maakt 
het nooit zwaar.” 

Zo pendelde hij in de beginjaren van-
uit Steenderen naar de gemeente 
Gendringen. Later werkte hij in Was-
senaar en Ede en de laatste 30 jaar in 
Zutphen. Hij had inmiddels een fraaie 
woning betrokken in Steenderen met 
zijn vrouw Gerda. 

In de gemeente Steenderen startte 
Joop Rutten dertien jaar geleden zijn 
politieke carrière voor de Partij van de 

Arbeid en vervulde functies als raads-
lid, steunfractielid en commissielid. 
“Het is behoorlijk intensief, zeker als 
je vijf dagen in de week werkt. Het 
spitst zich dan toe op de avonden en 
het weekend,” legt hij uit. “In Steen-
deren was het relatief makkelijker 
dan later in Hengelo Gld. Je moest 
het meestal plannen.” 

Om zich in te leven in een object 
of plan, ging hij zoveel mogelijk ter 
plaatse kijken, eventueel met belang-
hebbende in gesprek. “Ik zat met 
name op het gebied van planologie, 
ruimtelijke ordening, milieu en bou-
wen. Dat houdt de mensen heel erg 
bezig. Ik ging negen van de tien keer 
kijken hoe de situatie is,” legt Joop 
uit. “Op papier is het altijd anders 
dan in werkelijkheid.” Hij leerde de 
gemeente Bronckhorst zo ook snel 
goed kennen en was de fractie hierbij 
tot grote steun. “En ik las ontzettend 
veel, dat kan ik heel snel, vanwege 
mijn werk.” 

Na de verkiezingen van maart 2010, 
ging het aantal zetels van de PvdA 
van 7 naar 4. Joop Rutten nam plaats 
als commissielid. “Ik wil wel graag 
ergens energie insteken, maar het 
moet wel effect hebben. Het resul-
taat was wat mij betreft te mager, 
al is dat eigen aan het systeem van 
wel of niet in coalitie of oppositie zit-
ten.” Dat was voor hem de afweging 
om in december afscheid te nemen, 
waarbij veel kennis over Ruimtelijke 
Ordening wegviel. “Ze mogen me al-
tijd benaderen om mijn mening te 
horen.” 

Plaatselijke politiek leeft relatief 
heel beperkt bij de meeste inwoners. 
“Door de gemeentelijke herindeling 
in 2005 is dat bepaald niet beter ge-
worden. Men wordt meestal pas ac-
tief als het om zaken gaat die -letter-
lijk- heel dichtbij komen,” weet hij. 
“De gemeenteraadsverkiezing wordt 
dan ook voor een groot deel bepaald 
door de populariteit van de landelijke 
partijen. Dat is erg jammer.” 

Nu Joop Rutten is gestopt met actief 
politiek bedrijven en hij in een afron-
dende fase zit van zijn ambtenaar-

schap kan hij meer tijd gaan besteden
aan zijn hobby’s. 
Reizen naar Engeland of Duitsland
bijvoorbeeld, waar de (klein)kinde-
ren wonen, of leuke andere bestem-
mingen. “Dat hebben we altijd graag
gedaan, reizen maken. En we gaan
nogal graag naar concerten en the-
ater, daar hebben we ook wat meer
tijd voor.” 

Met Jan Veenhuis bridget hij sinds ja-
nuari jl. bij de Bridgeclub in Toldijk.
Tja, eerder was Joop op de donderda-
gen in het gemeentehuis te vinden.
Ook tennist hij bij De Nieuwe Hel-
lewei, waar hij een aantal jaren een
bestuursfunctie heeft bekleed. 

“In januari ben ik met Rieks Eggens
met de molenaarscursus begonnen,”
vertelt hij enthousiast. “We gaan za-
terdag weer aan de slag. Je moet veel
praktijkervaring opdoen. Wij hadden
het al jaren geleden samen bedacht
en zijn nu begonnen. Daar gaat heel
wat tijd inzitten.” De opleiding tot
vrijwillig molenaar duurt twee jaar. 

Joop’s interesse voor het molenaar-
schap is met de paplepel ingegeven.
“Ik heb het mijn vader nog zien doen
als kind, die werkte bij de ABTB. Die
hadden hier een maalderij, waar nu
Het Breukink is,” vertelt hij. “Dat was
een molen zonder wieken. Ooit had
hij ze wel, maar het is in de jaren ’20
afgebrand. Toen hebben ze later het
mechanisme en alles weer hersteld,
maar dan met een mechanische aan-
drijving. Ik zag altijd wel het malen
en dat soort dingen. Als kind kwam
ik daar veel, vond het heel leuk en
boeiend. Dat was wel de drive om
molenaar te willen worden. Dat soort
dingen blijven onderhuids leven.”
Het cursusmateriaal is inmiddels
thuisbezorgd. 

Ook tuinieren samen met zijn vrouw
rondom het huis, in het landschap
aan het werk als actief lid van Het
Steenders Landschap en vanaf janu-
ari op zijn nieuwe volkstuintje in
Bronkhorst, zijn eveneens leuke be-
zigheden. “Voor alles geldt, je moet
het leuk vinden. Vervelen zal ik me
niet.”

Afscheid van PvdA Bronckhorst

Joop Rutten

Steenderen - Hij nam in september 2010 al afscheid als gemeenteamb-
tenaar bij de gemeente Zutphen, met nog een aantal projecten af te 
ronden voor 1 april 2011. Afgelopen december nam hij na een peri-
ode van dertien jaar, waarvan zes jaar in Bronckhorst afscheid van 
de politiek. Joop Rutten valt niet in een zwart gat: hobby’s heeft hij 
voldoende.

Joop Rutten bij de Bronkhorster Molen, waar hij de molenaarsopleiding gaat volgen.

Ruud van Bussel vertelt enthousiast 
over de nieuwe inrichting van zijn à 
la carte restaurant ‘t Pietshuus. “We 
hebben hem helemaal verbouwd. 
Het is een oud pand, maar er mocht 
wel iets van een frisse wind door-
heen. Een jaar eerder werd de vloer 
nog helemaal geschilderd, maar je 
blijft elk jaar bezig, door het schui-
ven met stoelen bijvoorbeeld. En 
dan kom je stoelen te kort en dan 
zeg je: ‘Wat gaan we doen’. Zo be-
gint het.” 
Het schilderwerk startte bij de ver-
gaderruimte, vervolgens de gelag-
kamer en de toiletgroep. Nu is ook 
het restaurant op enkele details na, 
klaar. “Je krijgt een heel ander beeld. 
Een mooie whitewash eiken vloer 
ligt erin, stoelen zijn wat donkerder 
en het donkergroene plafond is wit 
geworden,” aldus Ruud van Bussel, 
die tevreden is met het resultaat. 
“Toch blijft het mooie van het oude 
pand behouden: de gebinten die val-
len juist nog wat meer op. Ik vind 
het zelf heel mooi geworden en het 
kan er weer tien jaar tegen.” 

Samen met Ineke, een goede ken-
nis, kwam Ruud tot een plan. Brain-
stormen, kleuren bepalen, stalen 
bekijken, op pad gaan om dingen 
daadwerkelijk te zien, met daar-
opvolgend beslissen en uitvoeren. 
“Beetje meedenken, er aardigheid 

in hebben en inzicht. Je moet je wel 
een voorstelling kunnen maken hoe 
het wordt,” vertelt Ineke. “Je moet 
een match hebben met kleuren en 
uitstraling. Er komt zoveel bij kij-
ken. Identiteit sowieso, vooral in 
een oud pand. Het oude behouden, 
maar toch een iets strakkere, mo-
derner uitstraling.” Nu hangen er 
nieuwe gordijnen, er staan nieuwe 
tafels en stoelen, nieuwe meubelen 
en er hangen nieuwe, speciaal op 
maat gemaakte lampen. 

De laatste jaren gaat het goed bij 
De Gouden Leeuw. “We hebben een 
enorme bezettingsgraad in het ho-
tel. Door het matige weer hadden 
we in het tweede kwartaal helaas 
wat minder terrasbezoek, maar niet 
minder feesten en partijen,” vertelt 
een tevreden Van Bussel. “We heb-
ben in januari 2009 een driegangen 
Gelagkamermenu voor een schap-
pelijk prijsje ingevoerd. De gasten 
hebben dus momenteel een keus: 
wil ik iets eenvoudig eten, ga ik in 
de gelagkamer zitten, wil ik het 
goed en luxe hebben dan kies ik ’t 
Pietshuus. Je biedt iets meer.” 
Niet alleen in de weekenden, ook 
door de week heen is er voldoende 
belangstelling voor De Gouden 
Leeuw, een monument met rijke his-
torie. Het stadje Bronkhorst, waarin 
deze historie geheel is te vinden, ligt 

niet aan de doorgaande route. “Er is 
niemand die spontaan door Bronk-
horst komt. Als je van Zutphen naar 
Doetinchem gaat, moet je de afslag 
nemen of via de Bakerwaard rijden, 
dat is wel jammer. Iedereen die hier 
komt is aangenaam verrast dat er 

zoiets bestaat,” lacht Ruud. “Het is 
het totaalplaatje, alles is oud. Hier 
is een onthaastingsklimaat en dat 
weet jong en oud te waarderen.” 

Meer informatie staat op de web-
site www.herbergdegoudenleeuw.

com. Om op een leuke manier ken-
nis te maken met het vernieuwde 
restaurant, eet elke tweede gast in 
à la carte restaurant ’t Pietshuus tot 
eind februari 2011 gratis op vertoon 
van de advertentie elders in deze 
Contact.

Renovatie Hotel Restaurant De Gouden Leeuw
Bronkhorst - Hotel Restaurant De Gouden Leeuw, een rijksmonu-
ment met een rijke historie, heeft een metamorfose ondergaan. Na 
het schilderen en opnieuw inrichten heeft het à la carte restaurant 
’t Pietshuus een modernere uitstraling gekregen.

Restaurant ’t Pietshuus is geheel gerenoveerd en opnieuw ingericht.
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Wat is: A. Vrezen: 1. Vriezen, ‘t vrus dat ‘t knapt.’ 2. “Dat vrus ow op 
den emmer.”Dat breekt je nog op.

 B. Biesterbane: “Der met in de biesterbane waezen.”In de 
war zijn. Ïk bun der met in de biesterbane, ik begriepe mi’j 
der niks meer van.

 C. Heuren: “Dat heurt zich neet.”Dat is ongepast.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Nieuw dit jaar is dat de huiswerk-
training ook op een MP3 speler af-
gespeeld kunnen worden. Ook is er 
iedere training ruimte voor theorie 
zoals voorlichting over gezonde voe-
ding, kleding, hartslagmeting en 
schoeisel. Daarnaast ontvangt elke 
deelnemer een functioneel hardloop-
shirt en vier maanden lidmaatschap 
van de Atletiekunie. De cursus wordt 
afgesloten met deelname aan een 
loopevenement of een testloop. Na 

zes weken zijn de deelnemers in staat 
om drie kilometer hard te lopen, mits 
alle trainingen gevolgd zijn en het 
huiswerk gedaan is. Verzamellocatie 
in Vorden is bij Sporthal ‘t Jebbink. 
Start to Run is een initiatief van de At-
letiekunie in samenwerking met ver-
enigingen en lokale hardloopspeciaal-
zaken. Er wordt getraind op meer dan 
120 locaties in heel Nederland. Start 
to Run is al jaren dé manier voor be-
ginnende lopers om daadwerkelijk de 

stap te zetten in beweging te komen. 
De cursus heeft al meer dan 50.000 
deelnemers aan het hardlopen gezet. 
Op een laagdrempelige manier maakt 
de beginnende hardloper kennis met 
het lopen in zijn eigen omgeving. En 
dat alles begeleid door gediplomeerde 
trainers van hardloopspeciaalzaken. 
Start to Run heeft een groot aantal 
voordelen. De belangrijkste op een 
rij: Meer energie, groter zelfvertrou-
wen, afvallen, betere gezondheid en 
sociale contacten. 

Voor meer informatie en inschrijven: 
www.starttorun.nl en www.runners-
vorden.nl

Start met hardlopen: Start to Run

Vorden - Op zaterdag 12 maart start een nieuwe cursus Start to Run. 
Bij deze cursus krijgen beginnende lopers zes zaterdagenmorgens ach-
ter elkaar looptraining onder begeleiding van deskundige trainers 
van Runners Vorden. Na elke training krijgen de deelnemers huis-
werk mee.

Vier Saxen levert populaire, over-
zichtelijke en laagdrempelige stuk-
ken voor saxofoonkwartetten tegen 
een betaalbare prijs. Op de website 
kunnen belangstellenden de stuk-
ken bekijken, beluisteren en bestel-
len. Viersaxen verzorgt bladmuziek 
maar gaat verder dan dat. Elk kwar-
tet wordt aangeleverd als bladmu-
ziek (pdf-bestand), maar ook als een 
midi-bestand en indien gewenst als 
een mp3-bestand. ,,Hierdoor wordt 
het inoefenen van individuele par-
tijen een stuk aantrekkelijker en 
makkelijker”, verklaart Joost Walter. 
Vier Saxen kan goedkoop leveren 
omdat er geen druk- en verzendkos-
ten hoeven te worden berekend. De 
pdf-bestanden kunnen zelf worden 
uitgeprint en de levering gaat via e-
mail. Het dure drukwerk valt daar-
door weg. Indien gewenst kan het 
overigens wel als drukwerk worden 
geleverd. Hoe kwam de bedenker op 
het idee van Vier Saxen? Joost Wal-
ter: ,,Ik was tien jaar orkestleider van 
het Leidse Straatorkest Oerkest en 
vijf jaar van de Titanic House Band 
in Oxford. Ook heb ik toentertijd het 
Ontzettend Leids Saxofoon Kwartet 
(OLSK) opgericht. Veel van de stuk-
ken die het OLSK speelde waren ar-
rangementen of composities van 
mijn hand. De muziek lag in de kast 
en er werd niets mee gedaan. Daarom 
heb ik besloten het repertoire via de 
website aan te bieden.” De bladmu-
ziek wordt gemaakt met een speciaal 
daarvoor ontwikkeld softwarepakket, 
waarmee ook de geluidsbestanden 
kunnen worden geproduceerd. De 
meeste stukken die op de site staan, 
zijn door OLSK gespeeld en hebben 
hun waarde bewezen. ,,Ze zijn geva-
rieerd, liggen goed in het gehoor en 
zijn uitermate geschikt voor bijvoor-

beeld straatoptredens. Amateursaxo-
foonkwartetten zullen er veel plezier 
aan kunnen beleven”, aldus Joost 
Walter. Wie zelf ook interessante 
saxofoonkwartetten heeft liggen en 
ze wil uitbrengen, kan zich bij Vier 
Saxen melden. 

4HANDS4U.NL 
De andere website van de hand van 
Joost Walter is 4hands4u. Het gaat 
om bladmuziek voor pianoduetten. 
4hands4u hanteert dezelfde formule 
als www.viersaxen.nl.: het levert naast 
pdf-bestanden ook midi- en mp3-
bestanden van de muziek. ,,Hiermee 
zijn mensen in staat om enerzijds pi-
anostukken in ieder gewenst tempo 
in te studeren en anderzijds de stuk-
ken met behulp van een mp3-speler 
in het voorgeschreven tempo mee te 
spelen.” Behalve de noten zijn uiter-
aard ook alle mogelijke andere muzi-
kale elementen zoals bogen, dynami-
sche tekens, tempoaanduidingen en 
dergelijke aan de muziek toegevoegd. 
Elk stuk bevat maatcijfers, wat het 
instuderen met een partner verge-
makkelijkt. ,,Met omslagpunten is 
rekening gehouden. De muziek is op 
een staand A4-formaat vormgegeven, 
zodat een printer daar een mooie af-
druk van kan maken. Bladen kunnen 
bijvoorbeeld in showtassen worden 
gestoken en in mappen worden op-
geborgen.” 

AANTREKKELIJK 
Veel muziek die op de site wordt 
aangeboden is niet of nauwelijks 
meer verkrijgbaar in de reguliere 
muziekboekhandel. ,,Als de muziek 
wel te krijgen of te bestellen is, duurt 
het vaak lang of worden er extreem 
hoge prijzen voor gevraagd. Ik bied 
belangstellenden dezelfde muziek 

voor een beduidend lagere prijs, de 
levertijd is minimaal en met inbegrip 
van aantrekkelijke extra’s”, merkt 
Joost Walter op. Hij wil nog wel een 
aantekening maken. ,,Het maken van 
bladmuziek kost tijd en dus geld. Als 
de muziek illegaal wordt gekopieerd 
en verspreid zal er waarschijnlijk snel 

een eind komen aan deze diensten. 
En dat zou erg jammer zijn. Ik ver-
wacht van klanten dan ook dat ze 
integer en betrouwbaar met de ver-
kregen muziek omgaan.” Voor meer 
informatie: Joost Walter, tel. (0573) 
450154 of www.4hands4u.nl, www.
viersaxen.nl en www.webuplease.nl.

Nieuwe websites Joost Walter

Uitbreiding dienstverlening Webuplease
Ruurlo - Joost Walter uit Ruurlo heeft twee nieuwe websites gelan-
ceerd. Het gaat om 4hands4u.nl en viersaxen.nl. Pianisten, saxofoon-
kwartetten en andere muziekliefhebbers worden er op hun wenken be-
diend. Joost Walter is eigenaar van webuplease.nl, het bedrijf ontwerpt 
websites en verzorgt drukwerk. De twee nieuwe websites zijn bedacht 
en ontwikkeld door Joost Walter zelf. Hij heeft een zeer muzikale ach-
tergrond, vandaar het initiatief tot viersaxen.nl en 4hands4u.nl.

Joost Walter uit Ruurlo heeft twee nieuwe websites gelanceerd. Het gaat om 4hands4u.nl 
en viersaxen.nl.

De autistische stoornis van een kind 
heeft veel invloed op het familie-
leven. Veel opa’s en oma’s hebben 
behoefte aan voorlichting. Opa’s en 
oma’s kampen, net als ouders, met 
een aantal onzekerheden. Ten eerste 
krijgen ze te maken met het verdriet 
en de zorgen van hun eigen kinderen 
die ze zo graag een onbezorgd leven 
gunnen. Ten tweede het verdriet om 
een kleinkind dat het moeilijk heeft 
in het leven. Ouders hebben vaak be-
hoefte aan steun en hulp. Juist van 

de familie. Margrieta Bodegeven,
consulent van MEE Oost-Gelderland
vertelt deze middag over autisme en
heeft nuttige adviezen en tips voor
grootouders. Iedereen die belangstel-
ling heeft voor dit thema is van harte
welkom. De toegang is gratis en voor
de bezoekers staat de koffie en thee
klaar! De mantelzorgsalon is een
ontmoetingsplek voor mantelzorgers
van alle leeftijden; mensen die voor
iemand uit hun omgeving zorgen die
chronisch ziek, een beperking heeft
of hulpbehoevend is. 

De mantelzorgsalon is gevestigd in
Partycentrum Langeler aan de Spal-
straat 5 te Hengelo Gld. en is een ini-
tiatief van de VIT Oost-Gelderland.
Voor meer informatie bel de VIT
Oost-Gelderland (0573) 43 84 00 of
kijk op www.vitoostgelderland.nl.

Themamiddag: 
‘Kleinkinderen met autisme’
Hengelo - Op dinsdagmiddag 8 
februari a.s. wordt in de Mantel-
zorgsalon Bronckhorst, gevestigd 
in Partycentrum Langeler aan de 
Spalstraat 5, een informatiemid-
dag gehouden voor grootouders 
met kleinkinderen, die een autis-
tische stoornis hebben.
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Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

Te huur 
CARNAVALSPAKKEN 
DS Design 
Molenkolkweg 33 
Steenderen 0575 452001

Bouwkundig Tekenburo
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HENGELO (GLD)              vr.pr.  185.000,-- k.k.

Schoenmakersplein 50 - In het centrum, aan de zuidzijde van 
complex “Banninkhof” gelegen een 3-kamer APPARTEMENT met 
ruim balkon (± 7,5 m2), berging in de kelder en eigen parkeer-
plaats. De woning bevind zich op de 2e /bovenste verdieping en 
heeft een balkon op het zuiden. Het complex is v.v. een lift. 

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
rko

op

Enzerinckweg 12   7251 KA   Vorden   

tel. 06 - 45 48 45 70    www.topbuitenplaats.nl

Recreëren
RendementTOP BUITENPLAATS Vorden

Een project van TOP Totaal, dé bouwer van duurzame recreatiechalets

TOP BUITENPLAATS Vorden  Enzerinckweg 12, Vorden - www.topbuitenplaats.nl

Recreëren en Rendement?!
...nu mogelijk op TOP BUITENPLAATS Vorden

Wij bieden u de gelegenheid om uw chalet via TOP te verhuren. Hierdoor 

kan uw investering, maar ook de jaarlijkse kosten fors worden verlaagd. De 

verhuur kan via het zeer fl exibele poule systeem. 

Maar u kunt u er ook kiezen alles aan TOP over te laten en hiervoor een gegarandeerd 

rendement te ontvangen. Dit rendement bedraagt maar liefst 6% netto per jaar! I.p.v. de 

jaarlijkse uitkering kunt u zelfs voor een eenmalige rendementsuitkering van 25% vooraf 

kiezen!

Door dit unieke aanbod en de mogelijkheid de BTW op de investering terug te ontvangen, kunt u 

een chalet aankopen tegen ca. 55% van de normale prijs.

Graag leggen wij u uit wat de mogelijkheden zijn. Wij houden hiervoor op zaterdag 5 februari a.s. 

een Open Dag in Vorden. U bent van harte welkom vanaf 11:00 tot 16:00 uur. Wilt u meer weten, 

maar kunt u niet op de Open Dag aanwezig zijn, bel dan met onze verkoopadviseur op 06 - 523 

05 714 (dhr. H. van Bentem).

6% rendement per jaar

of 25% vooraf bij aankoop 

z

Zaterdag
5 februari

in de discotheek

DJ Martijn

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Vraag naar de vele mogelijkheden

Pelletkachels  
In Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk zijn pellet-kachels al jaren een begrip.
Nu de energieprijzen blijven stijgen, krijgen alternatieve manieren van verwarming
ook in Nederland steeds meer aandacht. Een van deze duurzame energiebronnen
is het stoken van houtpellets in speciale kachels

De Thermorossi pellet-kachels geven u de aangename vlammensfeer
van een houtkachel maar met een groot comfort en beter
energierendement als de conventionele systemen. 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Nieuw in onze showroom Hout pellet-kachels 

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk
Gerrit Jolink

Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

Heeft u klussen op 
zorgboerderij/landgoed/
paarden-/veebedrijf? 
Bel 06-36588022 
WMToolsgroen.
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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

Getoonde modellen kunnen afwĳ ken van standaarduitvoering. Prĳ s-, druk- en specifi catiewĳ zigingen voorbehouden. Prĳ zen zĳ n inclusief btw, bpm, verwĳ deringsbĳ drage, leges en kosten rĳ klaar maken. 

Afl opend krediet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rĳ k (KvK nummer 30055070, AFM  vergunningsnummer 12009781). Aanbod alleen geldig 

op nieuwe Renault personenauto orders van particulieren gedurende de actieperiode t/m 15 februari 2011. Effectieve rente op jaarbasis 0%, maximaal te fi nancieren bedrag: € 5.000. Looptĳ d min 12  en 

max 36. Renault Financial Services behoudt zich het recht voor de actie op elk moment zonder opgave van reden te wĳ zigen of te beëindigen. Effectieve 

rente op jaarbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bĳ  BKR te Tiel. Bedragen zĳ n afgerond op hele euro’s. Prospectus beschikbaar op 

www.rfs.nl. Rentewĳ zigingen en drukfouten voorbehouden.afwĳ ken. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Kredietsom
Looptĳ d in 
maanden

Effectieve rente 
op jaarbasis

Totale prĳ s 
krediet

Maandlast

€ 5.000,- 36 0,0% € 5.000,- € 139,-

€ 5.000,- 36 9,9% € 5.764,- € 160,-

www.herwers-renault.nl

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

1.2 16V CO2 75 AUTHENTIQUE
Rĳ k uitgerust met o.a.:

2

  GEM. VERBRUIK BENZINE
1:21,3 EN DIESEL 1:27,8

 GÉÉN BPM
 GÉÉN WEGENBELASTING
 SLECHTS 14% BIJTELLING
 3 JAAR 0% RENTE

 OOK VOOR TWINGO DIESEL

OOK VERKRIJGBAAR IN 

DIESEL
VAN € 10.607,-

VOOR € 9.799,- RĲ KLAAR!



Het verantwoord maken van keuzes in materiaal- en energiegebruik is voor Weevers net zo  vanzelf-
sprekend als voor een boom, gebruik maken van wat de natuur biedt. Kiezen voor Weevers is kiezen 
voor een duurzame en kwalitatieve samenwerking. 

Drukkerij Weevers, Vorden, tel.: (0575) 55 10 10 www.weevers.nl

Een verantwoord product
maakt indruk

studioEmausNetElnadrukkerij



HOESLAKENS

Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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DUIZEND DEKBEDSETS 
met kortingen 

TOT 70%

TAFELGOED

KUSSENS
Synthetisch kussen gevuld met 
luxorel en een katoenen tijk, anti-
allergisch, goed wasbaar en bij te 
vullen.
van 27,95 nu 19,95

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht -
regulering. Goed wasbaar.
van 36,95 p/st. nu 2 voor 59,-

Cool Touch kussen anti-allergisch,
tijk gevuld met natuurzijde. 
van 34,95 p/st. nu 2 voor 49,-

90% dons kussen van Brinkhaus 
van 179,00 nu 99,-

3 kamer kussen van Brinkhaus 
90% dons met dons en veren binnenin
van 99,- p/st. nu voor 69,-

Traagschuim neksteunkussen
met wasbare hoes met nekrol. 
Thuis te testen! van 99,- nu 59,-

3 kamer kussen Comfort de luxe 
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95 p/st.   nu 59,-

Vandyck, Livello en 
Fashion

Effen baddoeken in vele kleuren
Washand NU 1,95
Gastendoek NU 3,95
Handdoek 60/110 nu 2 voor 15,00
Baddoek 70/140 NU 12,95

Baddoeken van Vossen,
Vandyck en Yep

Restanten!
UITZOEKEN 60/110 nu 2 voor 9,95

Vandijck badmat 
100%katoen.

55/55 Toiletmat van 15,95 nu 10,95

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95

55/90 Badmat van 24,95 nu 16,95

70/140 Badmat van 44,95 nu 34,95

Prachtige badstof en
velours badjassen

van Vandijck

Velours van 69,95 nu 49,95

Badstof van 64,95 nu 44,95

HONDERDEN BADJASSEN
Kinderen vanaf 14,95

Dames vanaf 29,95

Heren vanaf 39,95

BADGOED

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek 
ELIAS, DDDDD + Jorzolino + Witte Lietaer

per set vanaf 5,95

Linnen glazendoeken NU 4,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-
Glazendoeken bamboevezel 3,95

DEKBEDDEN
Synthetische dekbedden

Eclair enkeldekbed Anti-allergisch. 60º
wasbaar. 100% perkal katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,95 voor 49,95

1 pers. xl 140/220 van 89,95 voor 59,95

2 pers. 200/200 van 129,- voor 79,95

2 pers. xl 200/220 van 139,- voor 89,95

litsjum. 240/200 van 139,- voor 89,95

litsjum. xl 240/220 van 159,- voor 99,95

Eclair 4 seizoenen dekbed.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,95

1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
2 pers. xl 200/220 van 279,- voor 175,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

100% DONS
TOPKLASSE DEKBED
100% poolse ganzendons. 
Cassette enkel.

1 pers. 140/200 van 269,- NU 169,-
1 pers. xl 140/220 van 299,- NU 189,-
2 pers. 200/200 van 369,- NU 239,-
litsjum. 240/200 van 409,- NU 279,-
litsjum. xl 240/220 van 449,- NU 319,-

TOPKLASSE DEKBED
100% poolse ganzendons. 
Cassette 4 seizoenen.

1 pers. 140/200 van 489,- NU 299,-
1 pers. xl 140/220 van 519,- NU 339,-
2 pers. 200/200 van 659,- NU 449,-
litsjum. 240/200 van 739,- NU 529,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- NU 599,-

Wollen dekbedden Texellent
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 49,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 59,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 79,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 89,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 99,-
Wollen 4 seizoenen dekbed met 
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 89,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 109,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 129,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 149,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 169,-

Donzen dekbedden
90% dons 4 seizoenen dekbed.
1 pers. 140/200 van 199,- voor 119,-
1 pers. xl 140/220 van 219,- voor 139,-
2 pers. 200/200 van 319,- voor 189,-
litsjum. 240/200 van 359,- voor 219,-
litsjum. xl 240/220 van 399,- voor 239,-
Yves Delorme 90% dons winterdekbed.
HALVE PRIJS
1 pers. 140/200 van 299,- voor 149,-
litsjum. 240/200 van 599,- voor 299,-
Body Comfort 90% dons 4 seizoenen
dekbed.
HALVE PRIJS
1 pers. 140/200 van 389,- voor 189,-
litsjum. 240/200 van 599,- voor 299,-

Cinderella 100% katoenen 
hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 14,95 voor 12,95

90/200 van 15,95 voor 13,95

90/220 van 16,95 voor 14,95

140/200 van 22,50 voor 17,95

160/200 van 24,95 voor 20,95

180/200 van 29,95 voor 22,95

180/220 van 32,50 voor 25,95

slopen 60/70 p/st. nu 5,95

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit 

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/210-220 van 16,95 voor 11,95

140-160/200 van 19,95 voor 15,95

180/200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Super kwaliteit 
Jersey hoeslakens

Dubbelgebreid 100% katoen
ook geschikt voor XL

1 persoons van 39,95 vanaf 14,95

2 persoons van 49,95 vanaf 19,95

Lits Jumeaux van 59,95 vanaf 24,95

Hoeslakens Flanel
80/200 van 29,95 voor 19,95

90/200 van 29,95 voor 19,95

140/200 van 39,95 voor 26,95

160/200 van 44,95 voor 29,95

180/200 van 49,95 voor 34,95

slopen 60/70 NU 2 stuks voor 14,95

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200 van 23,95 voor 19,95

90/200 van 24,95 voor 21,95

140/200 van 34,95 voor 28,95

160/200 van 39,95 voor 32,95

180/200 van 42,95 voor 35,95

slopen 60/70 p/st. nu 12,50

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen

80/200 van 31,95 voor 19,95

90/200 van 34,95 voor 19,95

90/210-220 van 38,95 voor 22,95

140/200 van 44,95 voor 26,95

160/200 van 49,95 voor 29,95

180/200 van 54,95 voor 32,95

180/210-220 van 58,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 21,95

2 pers. van 42,95 voor 29,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 14,95

UITZOEKEN!
Lopers + dekservetten vanaf 9,95

Tafellakens ± 140-190 vanaf 19,95

Tafellakens ± 140-220 vanaf 24,95

Tafellakens ± 160-260 vanaf 29,95

Servetten vanaf 2,50

Placemats vanaf 4,95

Sierkussentjes
uitzoeken NU 9,95

SPREIEN 
HALVE PRIJS

Fleece Plaids
(150-200 cm) NU 19,95



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

HK Logistics B.V. en Kloostrans B.V. te Zelhem zijn zusterbedrijven 
welke zich bezig houden met opslag en transport van hoofdzakelijk 
voedingsmiddelen. Onze ambitie is om met onze groep gemotiveerde 
medewerkers onze relaties met een hoog service niveau te bedienen.

Voor de ondersteuning van ons operationele team (afdeling opslag)
zijn wij op zoek naar:

Veelzijdige administratieve kracht (m/v)
36-40 uur per week

Inhoud functie:

Wij vragen u:

Wij bieden u:

Hef – Reachtruckchauffeurs (m/v)
Inhoud functie:

Wij vragen u:

Wij bieden u:

Voor informatie van genoemde functie kunt u contact opnemen met de 

Vacature 
verkoopmedewerkster (18 uur)

Werken bij de HEMA?
Voor ons filiaal in Vorden zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste en flexibele kandidaat met een 
commerciële en klantgerichte instelling. Ben jij 
representa�ef en vind je het leuk om in een team 
te werken? En kun je op wisselende �jden werken?

Dan is HEMA op zoek naar jou!
Wacht niet langer en stuur ons uiterlijk 14 februari  
jouw gemo�veerde brief met CV en duidelijke foto 
naar: roffringa@vab-hema.nl

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een bedrijf in de omgeving van Vorden zijn wij op zoek 
naar een:

INKOPER M/V
VIO809016 – Fulltime 

Als inkoper ben je verantwoordelijk voor het tijdig en voor de 
juiste prijs voorzien in de materiaalbehoefte van het bedrijf, 
zodanig dat voldaan wordt aan de gestelde kwaliteitseisen. Ook 
het bewaken van de juiste uitvoering en het (administratief) 
afwikkelen van inkooporders behoort tot de werkzaamheden. 
Afhankelijk van jouw kwaliteiten en ambitie kun je extra 
werkzaamheden of projecten uitvoeren. Er zijn dus volop mo-
gelijkheden om in de functie verder te groeien. Kortom: een 
veelzijdige functie.

Voor deze functie zoeken wij iemand met MBO+ werk- en 
denkniveau. Je hebt bij voorkeur aantoonbare kennis van het         
inkoopproces en ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt 
een goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal in 
woord en geschrift. Je hebt ervaring met geautomatiseerde 
systemen (o.a. Microsoft Office en ERP-systemen).

Indien je geïnteresseerd bent dan nodigen wij je van harte uit 
te reageren. Aanmelding of eventuele vragen kun je richten aan 
Ingrid Olivier. Telefoonnummer 0575 - 555518 of via E-mail: 
werk@eppd.nl. Op internet is Euro Planit te vinden via www.
europlanit.nl.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TEAMLEIDER SERVICE BINNENDIENST M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr.; VCP809178

Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten van de binnendienst. 
Jouw rol is er voornamelijk op gericht overzicht te behouden, de 
juiste prioriteiten te stellen en de bewaking van de kwaliteit. Je weet 
de medewerkers te stimuleren en begeleidt hen waar nodig.

Functie eisen;
-  MBO werk- en denkniveau;
-  goede organisatorische en communicatieve vaardigheden;
-  klant-, service-, en resultaatgericht;
-  ervaring met ERP systemen;
-  kennis van de Engelse en Duitse taal, zowel mondeling als 

schriftelijk;
-  doortastend en zelfstandig.

MONTEUR ELEKTRO M/V
Omgeving Doetinchem - Parttime - vacaturenr.; VMK809285
 
Werkzaamheden;
Als Allround Monteur ben je verantwoordelijk voor het repareren, 
reviseren, onderhouden, inspecteren en installeren van appara-
tuur en installaties, het uitwerken van en het doen van verbeter-
voorstellen van apparatuur en installaties, de voorbereiding van 
onderhoudswerkzaamheden en de coördinatie ervan tijdens de 
uitvoering. Je bent bereid eens per 6 weken consignatiediensten 
te draaien. 

Functie eisen;
-  Opleiding MTS Electro, aangevuld met een cursus Meet- en 

Regeltechniek; 
-  ervaring in een soortgelijke functie binnen de procesindustrie;
- in verband met consignatiediensten woonachtig binnen een straal 

van 20 km. rondom Doetinchem.

(JUNIOR) TIG LASSER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VIO809017

Werkzaamheden;
Wij zoeken een TIG lasser voor het samenstellen van zowel kleine, 
als grote series hoogwaardige metaalproducten. 

Functie eisen:
-  In het bezit van een TIG certificaat;
-  affiniteit met metaal/techniek;
-  ervaring in soortgelijke functie is een pré;
-  tekening lezen.

CNC FREZER M/V
Omgeving Lochem en Lichtenvoorde - Fulltime - 
vacaturenummer; VCP809018
 
Werkzaamheden;
Voor 2 opdrachtgevers in Lochem en Lichtenvoorde zijn wij op 
zoek naar CNC frezers. Op basis van instructies, onder meer in de 
vorm van tekeningen, zaaglijsten en werkvoorbereidinginformatie, 
schrijf je zelfstandig het CNC programma. Je stelt de machine zelf 
in en kiest de juiste gereedschappen voor de specifieke bewerking. 
Je controleert het eigenlijke verspaningsproces. De werkstukken 
zijn vaak uniek, waarbij incidenteel gebruik gemaakt kan worden 
van eerder geschreven  programma’s. Je verricht preventief onder-
houd aan de machine.

Functie eisen;
-  Kennis van CNC bestuurde freesbanken;
-  bereidheid tot het werken in 2-ploegendienst;
-  zelfstandig een bewerkingsprogramma kunnen schrijven;
-  ervaring met 3-assig frezen;
-  ervaring met 4-5 assige frezen is een pré.

JUNIOR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime -
vacaturenummer; VIO809899
 
Werkzaamheden;
In deze functie houd je je bezig met het in orde maken van verzen-
dingen, de facturatie, het boeken van uren en het volgen van orders 
en bestellingen. Dit is een ideale fulltime functie voor een “starter” 
of iemand met 2/3 jaar werkervaring.

Functie eisen;
-  MBO niveau in relevante richting;
-  uitstekende communicatieve vaardigheden;
-  kennis van de Engelse en Duitse taal.



Autobeurt groot of klein
Doen we ook

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

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Volop verse tulpen!
Gewassen winterpeen (voer) 20 kilo 3.50

Aardappelen van de klei v.a. 10 kilo 3.50
Mooie grote bloemkool nu 0.99 per stuk
Malse sla + komkommer samen 0.99

Sappige handperen v.a. 3 kilo 1.99
Sappige mandarijnen 20 voor 1.99

Volop slank-rauwkostsalades uit eigen snijkeuken
Kado tip!!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!!

OPTICIEN/JUWELIER

Engeltjesmenu  17,50 p.p.

Voorgerecht: Rijk gevulde Gelderse groentesoep

******
Hoofdgerecht: Verse zalmfilet met gepelde gamba’s 

en een warme knoflooksaus
of

Tiroler cordon blue, gevuld met rauwe ham en roomkaas
of

Huisgemaakte vegetarische lasagne met een verse 
pommodori saus

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken 
aardappelen, warme seizoensgroenten, rauwkostsalade 

en een vruchtencompote
******

Dessert: Mohr im hemd, Huisgemaakte chocolade/noten 
cake met vanilleijs en warme chocoladesaus

Zie onze website voor de nieuwe wildkaart en informatie poffertjessalon!

Ook voor cadeaubonnen, dinercheques,  catering, lunchkaart, ijssalon, 
koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-

kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt 
even  binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Bistro de Rotonde’s
Verbouwingsmenu 

Februari 2011:
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3.99
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Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 31 januari 2011 t/m zondag 6 februari 2011. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!
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heel brood
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0.99
per 100 gram
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2 stuks
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2.99
per 300 gram
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5.99

Super de Boer Stein
Breegraven 132 - Warnsveld - 0575-522576
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4.99
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7.18/9.02 5.99
2 stuks
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