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Aan ervaring in het verlenen van zorg
ontbreekt het de dames niet. Zo is bij-
voorbeeld Wil Dijkman al in 1988 in
Gorssel als wijkverzorgster gestart. Na
de HBOV opleiding heeft zij de afgelo-
pen vijf jaar als wijkverpleegkundige
in Vorden gewerkt. Zegt ze: ‘Het leuke
aan zorg verlenen is niet alleen de
contacten met patiënten, maar ook de
contacten die je door het werk met
huisartsen, ziekenhuizen e.d. hebt’.
Driny Brinkerink heeft toen zij vroe-
ger nog in Venlo woonde daar een op-
leiding tot ziekenverzorger gevolgd

met aansluitend de opleiding ver-
pleegkundige. Ook was zij o.m. vier
jaar afdelingshoofd in een verpleeg-
huis in Lochem. Ík heb ook nog bij de
District Kruisvereniging ‘Gorssel/Lo-
chem gewerkt. Dus in 35 jaar veel er-
varing opgedaan’, zo zegt ze.

Gerdien Ligterink, de jongste van het
drietal begon in 1995 in het verpleeg-
huis ‘Leeuwerikweide’ in Zutphen met
haar opleiding. Vanaf 2000 is zij in de
Thuiszorg werkzaam en vanaf heden
maakt zij dus deel uit van de ‘Buurt-

zorg Vorden’. Marian Werkman, Els
Horst, Hilda Waarle, Sija van Ewijk en
Gerda Hissink, completeren de club
van acht dames. Wil Dijkman: ‘Wij
hebben een zeer ervaren team dat is
onderverdeeld in drie ziekenverzorgers
en vijf verpleegkundigen. Allemaal
hooggeschoolde vrouwen, die alle ta-
ken die bij het verlenen van zorg beho-
ren, beheersen. Wij gaan werkzaamhe-
den doen waarvoor wij zijn opgeleid.
De dames zijn allemaal specialisten’,
zo zegt ze. Het grote voordeel van onze
werkwijze is dat de patiënt veel minder
zorgverleners (hooguit twee of drie per
dag), over de vloer krijgt.

Bij de huidige Thuiszorg komt er bij-
voorbeeld s’morgens iemand een insu-
linespuitje geven, een ander helpt bij
het douchen, er komt iemand helpen
bij b.v. het aantrekken van steunkou-
sen, weer een ander verleent termi-
nale zorg, c.q. stomaverzorging, hulp
bij het naar bed gaan etc etc. Ik ken si-
tuaties waarbij een patiënt wekelijks
wel 6 tot 8 verschillende zorgverleners
op bezoek krijgt. We zijn als ‘Buurt-
zorg Vorden’ dag en nacht (24 uur) on-
der 06-12323411 bereikbaar. Degene
die belt krijgt direct een verpleegkun-
dige aan de lijn. Wij gaan dezelfde dag
bij de hulpvrager op bezoek. Wij schat-
ten dan in overleg met de klant in,
welke zorg de man of vrouw nodig
heeft. Indien nodig schakelen wij ook
de huisarts in.

Vervolgens vragen wij een indicatie
aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestel-
ling Zorg). Dat is het orgaan dat be-
paalt welke zorg we mogen verlenen’,
zo zegt ze. Overigens liggen bij alle
klanten (patiënten) van de Buurtzorg,
zorgdossiers waarin alle gemaakte af-
spraken staan. Ook de afspraken met
de huisarts worden in het dossier ver-
meld. De patiënt betaalt altijd een ei-
gen inkomens afhankelijk bijdrage. De
hoogte wordt bepaald door het Cen-
traal Administratiekantoor (CAK) in
Den Haag. Zij int ook de bijdrage.
Doordat er ‘kleinschalig’ en met korte
lijnen wordt gewerkt, kan er volgens
de dames Dijkman, Ligterink en Brin-

'Buurtzorg': Voortaan ook in Vorden

Achttal dames vol enthousiasme aan de slag!

In navolging van diverse andere gemeenten (dorpen, steden) komt er ook
in Vorden en de buitengebieden een Buurtzorg. Een achttal dames zijn er
afgelopen maandag (2 februari) mee gestart. Jos Blok uit Almelo, (van
huis-uit wijkverpleegkundige in Lochem) is twee jaar geleden uit onvrede
over het huidige functioneren van Thuiszorg, een eigen thuiszorginstel-
ling onder de naam ‘Stichting Buurtzorg Nederland’ gestart met momen-
teel reeds 80 vestigingen. Of beter gezegd ’81 ‘ want daar komt dan deze
week ‘Buurtzorg Vorden’ bij. In de woonkamer van Gerdien Ligterink in
het buurtschap Delden, vertellen een drietal dames, Wil Dijkman uit Lo-
chem, Driny Brinkerink uit Lochem en Gerdien Ligterink uit Vorden van
de kersverse ‘Buurtzorg Vorden’ vol enthousiasme over hun nieuwe job.

kerink meer aandacht en tijd aan de
zorg worden besteed, waarbij ook het
sociale aspect een belangrijke rol
speelt. 
Wil Dijkman: ‘Bij alles wat wij aan
zorg bieden, is ons uitgangspunt, de
patiënt zelf de regie in handen laten
houden. Alle zorg is er zo op gericht
dat de patiënt zo lang mogelijk zelf-
standig thuis kan blijven wonen’. Dri-
ny Brinkerink: ‘Ik ben ervan overtuigd
dat deze vorm van ‘Buurtzorg’ zal aan-
slaan. Wij gaan optimistisch en en-
thousiast aan de slag’, zo zegt ze. Kort
samengevat stellen de dames dat kie-
zen voor Buurtzorg betekent: een per-
soonlijk begeleider, zorg door hoog op-
geleide medewerkers, betere zorg te-
gen lagere kosten en zorg toegespitst
op de situatie van de patiënt.

Het heeft enige tijd geduurd maar dit
zijn de blijde prijswinnaars van de
ballonwedstrijd opgelaten met de
opening van de Top 1 Toys speelgoed-
winkel. 

De winnaars kregen een Top 1 Toys
speelgoedbon t.w.v. € 100,= , € 75,= en
€ 50,=. Dit is de uitslag: 
1. Jelle Bruinsma 2. Thijs Eijkelkamp
3. Ruben Wentink.

Uitslag Ballonwedstrijd

Eindelijk zijn de prijswinnaars bekend van de ballonwedstrijd van Top 1 Toys Sueters
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• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
InternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Voorjaars-
bolletjes

4 potjes  €5.00

Gld.dichtbij

Kijk
op provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 
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Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Speciaal voor Hengelo en omstreken:

•  Grolsch pijpjes of beugels, 

max. 3 per klant € 8.98
•  Net à 5 kilo Nicola’s   € 0.99
•  Hamburgers, 5 stuks

+ Gratis Curverzegel   € 2.99
•  Appelflappen, 4 stuks € 2.00

Plus service is b.v.: Gratis
Babydoos, bij inlevering
van uw geboortekaartje.

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766
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Vorden

GROTE VERLOTING VV VORDEN
1e  feestelijke trekking op

vrijdag 13 februari in de Herberg

Aanvang 20.00 uur          

U komt toch ook !!!!!!

Muzikale omlijsting door “Over the Hill”



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven 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 advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

�De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel.afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.

Van uw oude trouwring maken wij een
modern sieraad. Atelier Henk Eggersman.
Beelden in brons, reparaties, goud en zilver.
Burgemeester Galleestraat 8 in Vorden.
wo./za. 10.00-17.00 uur       tel. 0575-550725

Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 februari 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Kapel de Wildenborch
Zondag 8 februari 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 febr. 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg, Viering HA.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 februari 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vorden
Zondag 8 februari 10.00 uur Woord- en Communieviering,
m.m.v. Strong.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7 februari 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 8 februari 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ‘s mid-
dags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en
op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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 opti-
male 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 huisart-
senpost 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 huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd  in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, 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.

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Gasthuisstraat 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 drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma t/m
do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie kijk
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).
Voetverzorgingssalon 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

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;
ikke ook in Zelhem; Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden;
P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Zelhem.
voor meer informatie 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
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum 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 uur
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. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Pol-
man Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

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

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

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

openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.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
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maan-
dag, woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.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.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorver-
wijzing 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 

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�20-21-en 22 Februari Kra-
nenburgs Carnaval  in grote
feesttent. Terrein SV Ratti

�Kranenburgs Carnaval: 20
feb: playbackshow 22 feb:
groot Carnavals bal met ont-
hulling Prins. 22 feb: kinder-
carnaval om 14.30 en Kas
Bendjen en Blinde ED

Te huur CARNAVALS KLEDING 
DS Design Molenkolkweg 33
Steenderen 0575 - 45 20 01

Dagmenu’s
4 t/m 10 februari 2009  

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 4 februari 
Courgettesoep/Zuricher geschnetseltes van kip en cham-
pignons, rösti en groente.

Donderdag 5 februari 
Hutspot met ribbetjes, jus en zuurgarnituur/griesmeel-
pudding, bessensap en slagroom.

Vrijdag 6 februari
Huisgemaakte Erwtensoep/Sissi’s Kaiserschmarn met
vruchtencompote.  

Zaterdag 7 februari
Duitse biefstuk met gebakken uien, aardappelen en
groente/ijs met slagroom (alleen afhalen/bezorgen).

Maandag 9 februari
Tomatensoep/Spies de Rotonde met kruidenboter,
aardappelen en groente.

Dinsdag 10 februari 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ijs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

�Ponyclub en Rijvereniging
De Graafschap bestaat bin-
nenkort 75 jaar. Wij zijn op
zoek naar foto's en video's
van lessen, escortes of wed-
strijden van onze vereniging.
Heeft u deze in uw bezit?
Dan zouden wij graag in con-
tact met u willen komen. Tel.
06 47011763 of per e-mail
geert_heuvelink@hotmail.co
m.

Vanaf nu bij ons vaste lage prijs:

Turbana bananen kilo 0,99
Frieslander aardappelen 5 kilo 1,99
Hollandse Elstar appelen 3 kilo 2,49
Broccoli 500 gram 0,89
Gesneden roerbakgroenten 400 gram 1,99

Uit eigen keuken:
Ambachtelijk gegaarde gehaktbal in eigen jus +
gebakken aardappelen + groente v/d  dag +
bakje rauwkost, portie per persoon 5,95

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

�Gevraagd: Hulp in de huis-
houding bij ouder echtpaar in
Vorden voor een halve dag in
de week. Tel. 553992.

�BOEDELVERKOOP zater-
dag 7 febr van 10 tot 14 uur
Lankhorsterstr. 3 7234 SR
Wichmond

Bert van Genderen kkoopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

�Werkende jongeman in
Vorden, zoekt iemand die
voor hem de was wil doen,
tegen goede verdienste.
Brieven onder nummer N 48-
1 Bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden

�Te koop: 12 Grote balen
kuilvoer; 12 Grote balen hooi;
Kleine baaltjes stro. Tel.
0575-552412.

Afslanken, fitter, gezonder?
Simpel, gemakkelijk en
snel resultaat inclusief
persoonlijke coaching.

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

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

Alleen op afspraak.

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Winterwonderland

Vlaai v/d week
Appel-speciaalschelp

met harde gesuikerde bodem

6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus € 4,75
Weekend-aanbiedingen

Bosvruchtenslofje 
p/st  € 6,95

Brood van de maand
Het Beste brood € 2,15
Overheerlijk brood met zonnebloempitten,

havervlokken, zemelen en zuurdesem

�Maria Fernandes, fadozan-
geres met trio Os Solitarios in
KulturhusRuurlo op 7 februari
20.15 u. Kaarten à € 12.50
via www.kunstkringruurlo.nl
en a.d. zaal.
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in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46
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STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (0575) 46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.
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PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Houtworm, boktor, ratten, muizen,
steenmarters, insecten. 
Ook preventiecontracten!

Telefoon
0573 250276
06 38904185

www.loetwestra.nl

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

Wij verzorgen uitvaarten 
met de aandacht die een uitvaart verdient 
ongeacht waar u woont of verzekerd bent. 

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

Dag en nacht bereikbaar 
 
Uw uitvaartverzorgers: 
Anton Ruiterkamp  
Henriët Klein Geltink-ten Arve 
 
Vordenseweg 2, 7218 BP Almen 
website: www.eppinkruiterkamp.nl 
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl 

 

Hondenschool ”Klein Weetink”
uit Velswijk begint met de nieuwe 

trainingen op zaterdag 14 februari.

Ook behendigheidsbaan. 
Doorlopende puppycursus. 

Inl. Ap Peters 0314-641436.
Lucia Mullink 0314-622361

Zie: www.kleinweetink.nl

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO :: 
 :: 0544 46 13 08 :: CITYLIDO.NL :: 

EVERY SATURDAY
EXCITING.........

vrijdag 6 februari
TEENAGE

PARTY
Voor stappers tm 15 jaar

7 februari
ELECTIC

met FOURADI
20 t/m 24 februari

CARNAVAL
GROENLO

"Muziek op Schoot"

Een muzikale cursus voor
ouder, oma of opa en het

jonge kind
waarin ontspanning en plezier

voorop staat.

Verticale groep 
van 1,5 jaar tot 4 jaar
Acht lessen + 1 inhaalles

Woensdagochtend 
9.00u. tot 10.00u.

Aanvang 11 februari
Kosten 60 euro

Info: Yvon Taken
tel: 0573 45 24 36

Voor Nordic Walking:
www.vitalnowa.nl
0575 – 46 36 03

www.baanvanuithuis.nl
voor gemotiveerde

werkzoekenden.

Hartverwarmend waren de reacties tijdens zijn
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze
fijne pa en trotse opa

Gerrit Bernard Oldenhave
Gert

Daarvoor onze hartelijke dank.

Hennie Oldenhave-Regelink
Jan en Nel
Rita en Vincent

Bart
Jet

“De Snikkerije"
Februari 2009

Na een leven vol natuur, honden, Hackfort,  liefde en
tot het laatste toe genoten, vol belangstelling voor alles
en iedereen om haar heen, is overleden mijn zus en
onze tante Toos

Antonia Rothman-Mensink
weduwe van H.J. Rothman

op de leeftijd van 87 jaar.

Ondanks lichamelijke tegenslagen heeft ze met
humor en doorzettingsvermogen het leven omarmd.

J. Gerritsen-Mensink

Neven en nichten

26 januari 2009
Vorden, De Eldersmaat 7

Correspondentieadres:
H.J. Fleming
De Banenkamp 3, 7251 LV Vorden

De crematieplechtigheid heeft vrijdag 30 januari
plaatsgevonden.

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t t

De smaak van Italië

Begin februari eens op zijn Italiaans. Bijvoorbeeld met
onze overheerlijke Filet Pancetta. Deze varkensfilet

gevuld met Italiaanse kruiden in knoflook, en omwikkeld
met Italiaans ontbijtspek, laat zich prima smaken in

combinatie met pasta en een tomatensalade. 
Maar pas op! Hier wil je altijd meer van. Bon appetito!

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Saucijzen en hamburgers
02 x 4 stuks € 5.50

SPECIAL

Filet Pancetta 100 gram € 2.30

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden rosbief en
Filet Americain 2 x 100 gram € 3.25

TIP VAN DE KEURSLAGER

Bij aankoop van 
Rookworst GRATIS ZUURKOOL

MAALTIJDIDEE

Witlof schotel 500 gram € 4.98

In zijn eigen vertrouwde omgeving is toch nog on-
verwacht in alle rust overleden mijn lieve man, onze
vader, grootvader en overgrootvader

Wilhelmus Johannes Bolderdijk
Willem

* Lievelde, † Vorden,
8 maart 1913 28 januari 2009

B. Bolderdijk-Berenschot

Annie en Jan
Gerdi en Michel

Emma, Rens
Joke en Wilfried

Aniek, Laura
Arjan

Erna
Egbertdien en Jeroen

Job
Annelies en Dinand
Elisabeth en Guy

Wim

Nieuwstad 32-126
7251 AJ  Vorden

De begrafenis heeft maandag 2 februari plaatsge-
vonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na een lange periode van afnemende gezondheid
is van ons heengegaan onze lieve zus, schoonzus
en tante

Mieneke Schieven-Bruil

in de leeftijd van 68 jaar.

Vorden: Riek Klein Geltink-Bruil †
Henk Klein Geltink †

Hengelo: Henk Groot Jebbink
Dini Groot Jebbink-Wesselink

Neven en nichten

Hengelo, 26 januari 2009

ETJ-Witgoedservice
Repareert 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

Een woord, een gebaar of een kaart doet je goed,
wanneer je iemand die je lief hebt missen moet.

Het is voor ons nog nauwelijks te bevatten dat mijn
lieve man onze vader en opa

Bennie Mullink

niet meer bij ons is.

Wij beseffen dat hij niet alleen voor ons, maar ook
voor anderen veel betekend heeft, dat is voor ons
een grote steun en een dankbare herinnering.

Uw medeleven geeft ons moed en kracht
om in zijn positieve geest verder te gaan.

Bedankt voor uw steun.

Gerda Mullink-Schutten

Kinderen en kleinkind

Kranenburg, januari 2009

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Anne Johanneke
Anne is geboren op 26 januari 2009 om 21.40 uur,
weegt 3765 gram en is 52 centimeter lang.

Mariska Piek & Stephan Zweverink

Berkenlaan 381
7204 EN Zutphen
0575 - 84 20 91

Anne en Mariska rusten van 12.00 tot 15.00 uur.

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen we iedereen bedanken, voor
de belangstelling, de lieve woorden en de vele
kaarten.  Zij maken de leegte en het gemis niet min-
der, maar zijn voor ons een grote steun na het over-
lijden van onze lieve moeder, oma en over-oma

Annie van den Berg-Lenselink

Henk en Dini
Herman en Gerda
Jannie en Bernard
Bennie en Wilma
Anton en Hendrika

Klein- en achterkleinkinderen



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

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

De Prins Bernhardschool in Culemborg is 

een ‘vreedzame school’. Leerlingen van groep 

7/8 krijgen er een training om ruzies op te 

lossen. De provincie maakt dit fi nancieel 

mogelijk. Directeur Freke Dijk: 'Het is 

een manier van omgaan met elkaar. Zelf 

conflicten oplossen.' Gity Abrahimkhil 

(12) van groep 8: 'Als bemiddelaar kan ik 

kinderen helpen. Ik ben al twee keer aan de 

beurt geweest. De eerste keer had een jongen 

een meisje geslagen met een stok. Dat ging 

per ongeluk, maar dat kon dat meisje niet 

geloven. De tweede keer was er geen ruzie. 

Ik vind het leuker als er geen ruzie is.'

Boerenerven krijgen tegenwoordig  vaak andere func-

ties waardoor het platteland sterk kan veranderen. 

Tijdens het maken van plannen schakelen verschil-

lende gemeenten de ervenconsulent van het Gelders 

Genootschap in voor een deskundig advies over erf, ge-

bouw en landschap. Annemiek Weijs doet dit werk in 

onze provincie. Zij geeft een onafhankelijk advies  en 

helpt om optimale kwaliteit bij plannen te realiseren. 

Weijs wordt betaald door het Gelders Genootschap, ge-

meente en provincie: 'Het gaat om het versterken van 

het landschap, om ruimtelijke kwaliteit waar iedereen 

iets aan heeft'.

Meer informatie www.gelderland.nl/ervenconsulent

‘Meer kwaliteit in het landschap’

‘Ik hou niet van ruzie’

Corina van der Valk, fractie PvdA

De provincie heeft als pu-

blieke aandeelhouder niets 

te zoeken in een commer cieel 

bedrijf. Daarom kiezen wij 

nu voor verkoop. Zodat wij 

net als nu met onze dividend-

uitkering van de opbrengst 

jaarlijks onze investeringen 

kunnen doen. Bijvoorbeeld 

in Kulturhusen, rondwegen, 

openbaar vervoer en kwaliteit 

landschap.

Nee, energie is een basisvoor-

ziening, net als drinkwater. 

Dat moeten we niet aan de 

markt en aan buitenlandse 

bedrijven overlaten. Straks 

hebben we niets meer te zeg-

gen over schonere stroom, 

aanpak topsalarissen, afsluit-

beleid, eerlijke prijzen en 

behoud van werkgelegen-

heid. Nuts! 

Eric van Kaathoven, fractie SP 

Verkoop NUON. 
Goede zaak? Binnenkort ontvangt iedereen 

in Gelderland de jaarlijkse 

provinciekrant, Gld.leeft. 

In deze krant staat wat de 

provincie doet en waar het 

geld aan wordt besteed. 

In Gld.leeft vind je het 

antwoord op de vraag: Welk 

bedrag investeert de provincie 

in 'Woonpark Gelderland'?  

Je antwoord voor 25 februari 

naar de provincie Gelderland, 

t.a.v. Marjan Luyten, Ant-

woord nummer 411, 6800 WC  

Arnhem. Een postzegel is niet 

nodig. Eén inzending per naam 

en adres. Uit de inzenders van 

het juiste antwoord trekken 

we de winnaar die twee 

kaarten voor de musical ‘Op 

hoop van zegen’ in het Musis 

Sacrum in Arnhem krijgt. 

In het provinciehuis aan de 

Markt in Arnhem en het CODA 

in Apeldoorn zijn vanaf 2 

februari tot 27 maart de dertig 

genomineerde foto’s voor 

GeldersNieuwsfoto te zien. 

Er is een vakjuryprijs en een 

ereprijs van de kinderjury. Voor 

de publieksprijs kan iedereen 

via de sites van de deelnemers 

(De Gelderlander, de Stentor, 

Foto 21 Bredevoort en het 

CODA) zijn stem uitbrengen of 

tijdens de tentoonstellingen 

in Arnhem en Apeldoorn. Op 

woensdag 18 maart worden ’s 

avonds in het provinciehuis de 

prijswinnaars bekend gemaakt 

en de prijzen feestelijk 

uitgereikt.

Meer informatie op 

www.foto21bredevoort.

nl en www.gelderland.nl/

geldersnieuwsfoto

Winnende nieuwsfoto 2007

Flip Fransen, Nijmegen

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11, 

Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl

‘Spaarpotje van de Gelderlanders’

Door de Splitsingswet valt Nuon uiteen in een commercieel pro-

ductie- en leveringsbedrijf en een netwerkbeheerder. Een meer-

derheid van Provinciale Staten wil alleen de aandelen van het 

commerciële deel verkopen: de provincie moet geen aandelen 

(willen) hebben in commercie. Een ander argument is de gerin-

ge invloed van de provincie in het nieuwe, veel grotere bedrijf. 

In een motie van CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie en GroenLinks 

staat dat duurzaamheid en leveringszekerheid selectiecriteria 

zijn bij het zoeken van een nieuwe partner. Flinke investerin-

gen staan bij het productie- en leveringsbedrijf van Nuon voor 

de deur om de concurrentie in Europa aan te kunnen. Ook daar-

om is een buitenlandse partner nodig. De verkoop levert miljar-

den op. Provinciale Staten willen die op een spaarrekening zet-

ten en van de rente Gelderse projecten bekostigen. De provincie 

wil eerst een deel van haar aandelen verkopen en over een paar 

jaar de rest tegen vooraf vastgestelde voorwaarden. 'Er kan en 

mag geen sprake zijn van afroming door wie dan ook', stellen 

verschillende fracties. 'Dit is het spaarpotje van de Gelderlan-

ders.' Meer informatie www.gelderland.nl/nuon

Voor alle vragen en informatie

Gld.dichtbij

Gelderland leeft!

GeldersNieuwsfoto

∞
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Eigenaar boerderij streeft naar kwaliteit bij het opknappen

De  verkoop van een deel van Nuon moet ten goede komen aan de inwoners

Gity Abrahimkhil volgde een training om ruzies op te lossen

Winnende nieuwsfoto 2007



De afgelopen weken en maanden ging
er geen dag voorbij of er werd in de
media over de Gazastrook gesproken,
de plek waar de bloedige conflicten
tussen de Hamas en Israël zich afspe-
len. Verschrikkelijk wat daar allemaal
gebeurt. Momenteel verblijven mijn
zoon Frans en zijn vrouw in Jeruza-
lem. Zij doen daar gedurende drie
maanden, vrijwilligerswerk. Frans in
een opvanghuis voor geestelijk gehan-
dicapte Palestijnen en zijn vrouw in
een opvanghuis voor geestelijk gehan-
dicapte Israëlische mensen. Zo kan
het ook’, zo zegt Freek Brandenburg.
Geboren en getogen in Zaandam had
Freek Brandenburg op jonge leeftijd
geen idee dat hij ooit predikant zou
worden. ‘Mijn voorkeur ging destijds
uit naar de chemische techniek. Ik
heb daarvoor een opleiding gevolgd
aan de Hogeschool in Amsterdam met
een duidelijke voorkeur voor het vak
scheikunde.

Ook heb ik nog een poos op een Japan-
se bank gewerkt. Intussen had ik mijn
huidige echtgenote Lidy leren kennen.
Zij studeerde pedagogie. We waren

beiden midden twintig toen we beslo-
ten om met werken te stoppen. Wij
zijn toen op basis van kost en inwo-
ning, vrijwilligerswerk gaan doen bij
de ‘Oudezijds Achterburgwal Num-
mer 100’. Deze werk- en woongemeen-
schap (binnenstad pastoraat) was een
begrip in Amsterdam. Majoor Bos-
hardt van het Leger des Heils kwam
daar ook wel op bezoek. Na die perio-
de in mijn leven ben ik in Amsterdam
theologie gaan studeren. Ik wilde
godsdienstleraar worden. Aangezien
wij in de Achterhoek wilden gaan wo-
nen, ben ik vanaf 1991 gedurende
twee dagen in de week godsdienstles
gaan geven aan het Christelijk College
Schaarsvoorde in Aalten. Mijn vrouw
kreeg een baan als pedagoge in Groen-
lo, een beroep die zij daar in de toe-
komst blijft uitoefenen.

In 2003 ben ik afgestudeerd als Gere-
formeerd predikant. Kort daarna werd
ik in Halle beroepen en nu dus voor
2,5 dag per week hier in Vorden’, zo
zegt Freek Brandenburg. De combina-
tie godsdienstleraar/ predikant vindt
hij prachtig. ‘Natuurlijk zitten er zoals

bij alle keuzes in het leven, goede en
slechte kanten aan. Het mooie van de-
ze combinatie is toch wel dat ik in con-
tact blijf met jonge mensen. Die bren-
gen naar voren wat er in de samenle-
ving speelt’, aldus Freek Brandenburg.
Hij is blij dat de Gereformeerde kerk
onlangs een federatie met de Her-
vormde kerk is aangegaan. ‘Ik hoop
hier in Vorden ook een flexibele domi-
nee te zijn. Ik vind het belangrijk om
te zien wat de mensen drijft. Als predi-
kant blijf ik mij wel richten op wat de
bijbel vertelt. Ik wil graag een steentje
bijdragen aan de toekomstige samen-
werking tussen de plaatselijke kerken.

Ik heb begrepen dat de Gereformeerde
en Hervormde kerk momenteel op het
gebied van jeugdwerk en vorming en
toerusting al veel samen doen. Voor
het overige moet ik het allemaal nog
ontdekken. 

Core-business bij mijn functioneren
als predikant is toch wel het voeren
van gesprekken met mensen’. Dat het
kerkbezoek de laatste jaren in ons
land is terug gelopen vindt Freek Bran-
denburg niet zo vreemd. Daarover
zegt hij: ‘Direct na de oorlog gingen er
veel mensen naar de kerk. De mensen
hadden veel narigheid meegemaakt
en dan hoop je en bidt je dat er vrede
blijft. Juist in die jaren werden er over-
al in het land kerken bijgebouwd. Dat
het bezoek aan de kerken nadien is te-
ruggelopen is beslist verklaarbaar. Het
kerkbezoek is in feite gestabiliseerd,
dus eigenlijk weer naar het niveau van
voor de crisisjaren’, zo zegt hij.

Freek Brandenburg nieuwe dominee
Gereformeerde Kerk

De Gereformeerde kerk in Vorden, heeft na het vertrek van ds. Westerik in
de persoon van Freek Brandenburg een nieuwe dominee aangetrokken.
Binnenkort neemt hij samen met echtgenote Lidy zijn intrek in de pasto-
rie achter de kerk aan de Zutphenseweg. Toch blijft hij nauw verbonden
met zijn ( nog ) huidige woonplaats Aalten. Dominee Brandenburg: ‘Wij
wonen nu nog in het ouders huis van mijn vrouw. Wanneer wij er straks
vertrekken blijft mijn zoon Joger (27) er wonen en wat zo leuk is, voor ons
blijft er gewoon een kamer beschikbaar en hebben wij dus altijd een
‘thuiskomen’, zo zegt hij lachend. Joger, van beroep elektromonteur heeft
een tweelingbroer Frans. Verder heeft het echtpaar Brandenburg nog
twee studerende kinderen, Anneriek (25) en Wessel (21).

Dominee Freek Brandenburg.

‘Capriccio’ gaat het eerste lustrum op
zondagmiddag 17 mei in de plaatselij-
ke dorpskerk vieren. Een concert met
Psalm 150 van César Franck, Jubilate
Deo van Orl.di Lasso, het Alleluia van
Jacq. De Mantua en het Requiem van
Gabriel Fauré. Het wordt sinds de
oprichting, het tiende concert van
‘Capriccio’. 

De repetities voor dit concert starten
vrijdagavond 16 februari om 20.00
uur. Om het geheel completer te ma-
ken is het bestuur van het koor naar-
stig op zoeken naar tenoren. Ook is
een enkele ‘hoge’ sopraan welkom. De
overige stemmen zijn compleet. Moch-
ten er mannen zijn die mee willen zin-
gen in het prachtige Requiem van Fau-
ré, dan zijn die vrijdag 6 februari in de
Voorde, achter de kerk welkom.

Vocaal ensemble 'Capriccio'
Het vocaal ensemble ‘Capriccio’
werd in 2004 opgericht. Er werd be-
gonnen met het geven van een
Bachconcert, waarna diverse con-
certen met muziek uit vele stijlpe-
rioden, volgden. Van Barok tot he-
dendaags, met en zonder begelei-
ding en vaak met wisselende bezet-
ting. Dit als gevolg van het feit dat
‘Capriccio’ een projectkoor is. De
zangers die in de kaartenbak zit-
ten worden voor elk project aange-
schreven en kunnen zich dan ver-
volgens wel of niet voor dat bepaal-
de project opgeven. Nadat de op-
richter, Kees van Dusseldorp, sa-
men met Mirjam Berendsen als or-
ganist, het koor enige jaren had be-
geleid, heeft Wilbert Berendsen
het dirigeerstokje in 2007 overge-
nomen.

VORDENSE BRIDGECLUB
Afgelopen week is er gewoontegetrouw gebridged op de maandagavond en woens-
dagmiddag in het Dorpscentrum te Vorden.

B r i d g e

Bij de meisjes pupillen B werd Els Rib-
bers uit Barchem kampioen. Bij de he-
ren pupillen A/B reed Tim Hulshof uit
Ruurlo een heel dik PR op de 700 en
werd hier kampioen. Sjoerd Christi-
aans reed zowel op de 500 als 700 m
een PR en werd hiermee tweede. Bij de
dames junioren C was een pittige
strijd. Simone Blaak werd 1e, maar Jes-
sica Oudenampsen uit Laren (G) reed
zeer goed en verbeterde zowel op de
500 als de 1000m haar PR. Zij werd
tweede. Ook Lisa van Eek uit Holten
reed goed en zij werd 3e.

Bij de heren junioren C werd Sander
Meijerink uit Vorden 1e. Ook hier reed
Jorn Kuitert uit Vorden zeer sterk en
met twee PR's werd hij 2e. Martin Men-
sink uit Gelselaar werd 3e met ook
twee mooie PR's en Tom Olthof uit
Vorden werd nipt 4e. Bij de heren juni-
oren A werd Eddy Derksen uit Ruurlo
overtuigend 1e en Jelle van der Zwaag
uit Lochem werd 2e. In de categorie
dames won Eline Veen na een span-
nende strijd van Barbara Bockting. De
heren maakte er een spannende strijd
van. Met name Harry Pardijs uit Laren
en Renee Derksen uit Ruurlo waren
aan elkaar gewaagd. 
Harry werrd uiteindelijk clubkampi-
oen en Renee werd net 2e. Ruud Rou-
wenhorst werd 6e. Bij de masters won
Harry Nijhoff uit Vorden en reed gelijk
2 pr's. De complete uitslag is te vinden
op de website van de vereniging
www.ijsclublochem.nl

Clubkampioenschappen
Lochemse IJsclub en 
schaatstrainingsgroep
Tijdens de clubkampioenschappen
van de Lochemse IJsclub en
schaatstraininsgroep is er door de
leden goed gepresteerd. Er waren
maar liefst 13 persoonlijke records.
Bij de pupillen D reed Mart Nijhoff
uit Vorden een mooi PR op de 100
meter. Hij werd kampioen.

De uitslagen van maandag 26 januari:
lijn-A:
1. Mevr. Veenhuis / Westerhof 60,42%
2. Mevr. en Dhr. Vruggink 58,33
3. Mevr. de Vries / Dhr. Dekker 54,17%

lijn-B:
1. Dhr. Schipper / Veenhuis 67,71%
2. Mevr. van Alphen / Warnaar 61,98%
3. Mevr. v.d. Staak / Dhr. Drijver 55,21%

De uitslagen van woensdag 28 januari:
lijn-A:
1. Mevr. Hoftijzer / Vruggink 63,58%
2. Mevr. en Dhr. Rikxoort 57,75%
3. Mevr. en Dhr. Stertefeld 57,48%

lijn-B:
1. Mevr. v.d. Werf / Dhr. Gille 66,15%
2. Mevr. de Bruin / Mevr. Peters 55,21%
3. Mevr. en Dhr. Vreeman 50,52%
3. Mevr. Bouwman / van Manen 50,52%

Ds. E. Laman Trip is zondag 8 februari
a.s. voorganger in de kerkdienst van
de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Hengelo Gld. De aanvang van de

dienst is om 10.30 uur in de kleine
kerk aan de Banninkstraat. Op don-
derdag 12 februari is in dezelfde kerk
een concert met Vocalgroup PITS.

Kerkdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap

Otze was aangenaam verrast met dit
prachtige bedrag en hoopte dat de Lin-

dese Blubber Run 2009, die op zondag
30 november wederom bij de molen in
Linde zal worden gehouden, een mooi
vervolg zal krijgen.

Tijdens de Blubber Run 2008, sprak hij
er al zijn verbazing over uit dat de or-
ganisatie in Vorden er in was geslaagd
om circa 350 deelnemers aan de start
te krijgen, die op hun beurt een groot
aantal sponsoren wisten te strikken. 

Aangezien er in haar familie bij dier-
baren kanker werd geconstateerd wist
Ilona Lenselink een jaar geleden circa
60 personen te inspireren om mee te
doen aan de Baggerloop in Didam,
met toen al de insteek proberen geld

voor het KWF binnen te krijgen. Het
werd een eclatant succes en kon er
11.000 euro worden overgemaakt. Ge-
stimuleerd door dit succes besloten
Ilona Lenselink en Arjan Mombarg
om een jaarlijkse Blubber Run in het
buurtschap Linde te realiseren.

Inmiddels is er een comité gevormd,
bestaande uit Ilona Lenselink, Arjan
Mombarg, Liesbeth Bakker, Jolanda de
Zeeuw en Marcel Bourgondieën om de
‘Lindese Blubber Run’ komend najaar
nog professioneler aan te pakken en er
een jaarlijkse happening van te maken. 

De insteek blijft: 
Geld voor het KWF binnen te halen!

Lindese Blubber Run sportief en financieel succes

Euro 7.111,- voor KWF Kankerbestrijding
De Blubber Run die eind vorig jaar
in het buurtschap Linde werd ge-
houden, was niet alleen lopen voor
de gezelligheid, maar had ook als
doel geld inzamelen voor de KWF
Kankerbestrijding. De afgelopen
maand werden er van alle kanten
nog donaties overgemaakt. Inmid-
dels zijn de ‘kosten en de baten’ in
de boeken verwerkt en kon Ilona
Lenselink dit weekend namens de
organisatie aan Otze Hoogeveen,
promotor Oost Nederland van het
KWF, een cheque overhandigen
van euro 7.111,- .

Mevrouw Aartsen heeft een lange
staat van dienst als het gaat om poli-
tieke, bestuurlijke en maatschappelij-
ke functies. Zij is woonachtig in Vor-
den waar zij 17 jaar politiek actief was.
Onder andere als raadslid, fractievoor-
zitter en van 1989 tot april 1998 als

wethouder. Daarnaast vervulde zij de
rol van voorzitter van CDA afdeling
Vorden en later als vice-voorzitter van
het CDA afdeling Bronckhorst i.o..
Vanaf 1999 is zij lid van de statenfrac-
tie van het CDA in de provincie Gelder-
land. Zij was daar in de vorige periode
vice-voorzitter van de fractie. Op dit
moment vervult zij de functie van vi-
ce-voorzitter van Provinciale Staten.
Na haar benoeming liet zij de gemeen-
teraad weten dat zij de komende peri-
ode met veel inzet haar bijdrage wil le-
veren aan het besturen van de ge-
meente Brummen."

Vordense benoemt tot
wethouder in Brummen
De gemeenteraad van Brummen
heeft mevrouw Ria Aartsen-Den
Harder ( CDA ) uit Vorden benoemd
als wethouder. Haar benoeming
houdt verband met de ernstige
ziekte van CDA-wethouder Dick ter
Maat.



Vitesse onaangewezen
1 T.J. Berentsen
2 Comb A&A Winkels
3 M M Tiemessen

Vitesse aangewezen
1 Comb A&A Winkels
2 T J Berentsen
3 M Schuerink

Midfond onaangewezen
1 T.J. Berentsen
2 Comb A&A Winkels
3 H A Eykelkamp

Midfond aangewezen
1 Comb A&A Winkels
2 Rick Wuestenenk
3 T J Berentsen

Eendaagse fond onaangewezen
1 H.A. Eykelkamp
2 T J Berentsen
3 Comb J Meijer &Zn

Eendaagse fond aangewezen
1 T J Berentsen
2 H A Eykelkamp
3 Comb J Meijer & Zn

Overnachtfond onaangewezen
1 CombJ. Meijer & Zn
2 Comb A&A Winkels
3 H J Stokkink

Overnachtfond Aangewezen
1 CombJ. Meijer & Zn
2 M M Tiemessen
3 H J Stokkink

Jong onaangewezen
1 A.&A.Winkels
2 H A Eykelkamp
3 M M Tiemessen

Jong Aangewezen
1 D J Gotink
2 M.M. Tiemessen
3 H A Eykelkamp

Natour aangewezen
1 Comb A&A Winkels
2 M.M. Tiemessen
3 H A Eykelkamp

Natour onaangewezen
1 H.A. Eykelkamp
2 M.M. Tiemessen
3 Comb A&A Winkels
Generaal Comb A&A Winkels

PV Vorden

Afgelopen weekend werden de kampioenen van de postduiven ver. PV Vor-
den weer gehuldigd.Het was een goed verlopen jaar met een viertal nieu-
we jonge leden.

Op dit moment is Natuurmonumen-
ten zo’n buitengewoon lid. Kijk naar
de gezamenlijke actie bij de realisatie
van het Berendpad. Verder verwacht
Marcel Leferink dat de voetbalclub
Vorden, de Stichting Cultuurfonds
Vorden, de Stichting Berend van Hack-
fort binnenkort ook als ‘buitengewone
leden’ geregistreerd kunnen worden.
Afgelopen maand is de scholenge-
meenschap ’t Beeckland als zodanig al
lid geworden. Op het oog een vreemde
constructie, een school als buitenge-
woon lid van de VOV. Gerrit Drenten,
docent economie en landbouw op de-
ze school, denkt daar duidelijk anders
over en zegt: ‘Ik was middels de Kolde
Karmis zelf al min of meer betrokken
bij de VOV. Het feit dat leerlingen van
onze school regelmatig stage lopen bij
ondernemers bracht mij en collega
Harm Welleweerd op het idee om con-
tact met de VOV op te nemen.

Elke donderdag lopen ongeveer 150
leerlingen, waarvan een derde afkom-
stig is uit Vorden, stage in bijvoorbeeld
de zorg, de horeca, de detailhandel
e.d. De meeste jongens en meisjes in
de leeftijd 15 en 16 jaar weten op dat
moment nog niet wat ze later willen
worden. Ze zijn verplicht (derde en
vierde schooljaar) om bij minimaal
twee en maximaal vier bedrijven erva-
ring op te doen. 
Ze krijgen vanuit school bepaalde op-
drachten mee waarover ze tijdens de
stage moeten rapporteren. Het is de
bedoeling dat de leerlingen op die ma-
nier een beeld krijgen van de ‘onder-
neming’ waar ze stage lopen. Handig
voor de latere keuze-bepaling. Wij be-
schikken op school over een bestand
van ondernemers die wel een stage-
plek in de aanbieding hebben. Ook
kunnen leerlingen zelf een stage-adres
aandragen.

Het komende schooljaar starten we op
Beeckland met CODI (afkorting van
Commercie en Dienstverlening). Dat is
een programma dat leerlingen kun-
nen volgen om zich zodoende goed
voor te bereiden op de VMBO. 

Overigens hoeven ze met ‘Codi’ nog
niet te kiezen welke richting ze vervol-
gens willen inslaan. ‘Codi’ is een ge-
mengde en theoretische leerweg,
waarbij de leerlingen inzicht krijgen
op het gebied van planning, organisa-
tie en ‘samen werken’. Om dit in de
praktijk te ervaren gaan ze de VOV on-
dersteunen. Zo gaan leerlingen ‘mee-
lopen’ en mee helpen bij het Sinter-
klaasgebeuren. Helpen, tijdens en met
de voorbereidingen van de kerstmarkt
en verdere activiteiten in de maand
december, etcetera.

Zo krijgen ze op die manier een goed
inzicht van wat er zich allemaal ach-
ter de schermen afspeelt. En natuur-
lijk geeft het zelf er bijbetrokken zijn,
een goed gevoel’, zo zegt Gerrit Dren-
ten. 

Marcel Leferink ziet de samenwerking
van de VOV met het ‘buitengewone lid
Beeckland’ helemaal zitten en zegt:
‘Ondernemers die gebruik maken van
stagiaires en ze vertrouwd maken met
hun branche, kunnen deze jongens en
meisjes wellicht in de toekomst, een
baan aanbieden’. Gerrit Drenten: ‘We
spreken hier dus duidelijk voor beide
partijen over een ‘win-win’ situatie’!

Scholengemeenschap 't Beeckland
en VOV gaan krachten bundelen

De Vordense Ondernemers Vereniging (VOV) is op weg naar het 100e lid.
De teller staat thans op 90 leden. Voorzitter Marcel Leferink is ervan over-
tuigd dat hij de mijlpaal ‘honderd’ het komende voorjaar zal kunnen pre-
senteren. Daartoe heeft de VOV binnen haar club de ‘Vrienden van Vorden’
opgericht. De statuten van de VOV werden zodanig aangepast dat er ruim-
te is ontstaan voor ‘buitengewone leden’. Marcel Leferink: ‘De VOV op zich
is het beleidsorgaan dat de lijnen uitzet. Wij kennen binnen de vereni-
ging diverse secties zoals de sectie detail, de sectie horeca, de sectie han-
del/industrie/ bouw. De ‘Vrienden van Vorden’ is het organiserende deel
van de ondernemersvereniging. De ‘vrienden’ houden zich bijvoorbeeld
bezig met evenementen als de kerstmarkt, Sinterklaasgebeuren, zomer-
feesten e.d. Zo kunnen wij richting gemeente op allerlei gebied met één
verhaal komen. De ‘buitengewone leden’, hebben op de ledenvergadering
geen stemrecht, maar kunnen wel allerlei ‘dingen’, adviezen e.d. aandra-
gen’, aldus de VOV voorzitter.

Gerrit Drenten (links) en Marcel Leferink.

Toen Prins Guido de Eerste vorig jaar
héél even niet oplette(...) wist een sno-
de grapjas de staf te ontvreemden. 

Sindsdien is de scepter die hoort bij
het Kranenburgs Carnaval op verschil-
lende plaatsen op de aardbol gesigna-
leerd. Zo is de staf gefotografeerd bij
de levensgrote gebeeldhouwde presi-
denten bij Mount Rushmore in de Ver-
enigde Staten, een Fransiscaner kloos-

ter, een onbekende hond en lijkt de
staf zelfs betrokken te zijn geweest bij
de verkiezingscampagne van 'prins'
Barack Obama en zijn 'adjudant' Joe
Biden.

Op mysterieuze wijze verschenen deze
foto's van de scepter het afgelopen jaar
in de brievenbus van Prins Guido. Het
valt overigens nog maar te bezien of
de staf de editie 2009 van het Kranen-
burgs Carnaval haalt; op één van de fo-
to's wordt het houten machtssymbool
bijna aan splinters geslagen met een
groot formaat bijl. Prins Guido rest
niets anders dan gespannen afwach-
ten op zijn staf...

Scepter Kranenburgs Carnaval reist
wereld rond zonder Prins Guido

De traditionele Carnavalsscepter
die de Prins van Kranenburg gedu-
rende zijn regeerperiode over zijn
carnavalesk Kranenburg hoort te
zwaaien, is al een jaar lang zoek.

HEREN 1 VAN DASH KANSLOOS
IN DOETINCHEM
Afgelopen donderdag 29 januari zijn
de heren van Dash op bezoek geweest
bij Orion 3 in sporthal Rozengaarde te
Doetinchem. Door ziekte en andere
verplichtingen waren de Vordennaren
niet compleet. Tijdens de wedstrijd
was dit goed merkbaar doordat de
coach op cruciale momenten niet vol-
doende kon wisselen. Het tweede
manco bleek het doordeweeks spelen
van de wedstrijd. Dit uitte zich al snel
in de eerste set. De heren van Dash
konden maar moeilijk een acceptabel
niveau bereiken. De set ging redelijk
gelijk op, maar op het moment dat de
punten verdeeld werden zette Dash
goed door. Hierdoor wonnen de heren
van Dash met 23-25. In de 2e, 3e en 4e
set speelde de Vordennaren zeer ma-
tig. Door matige passing konden de

twee spelverdelers de aanvallers niet
goed bereiken, met als gevolg te wei-
nig aanvalskracht. De heren van Orion
maakte er dankbaar gebruik van om
gelijk in de begin fase van de sets een
voorsprong op te bouwen. Deze voor-
sprong gaven ze niet meer uit handen.
De overige set standen zijn 25-16, 25-13
en 25-22 geworden. De eerstvolgende
wedstrijd van Dash heren 1 is thuis op
7 februari om 17.00 uur tegen Pajodos.
Hopelijk is dan de ziekenboeg verle-
den tijd zodat het thuispubliek kan re-
kenen op een mooie pot volleybal.

DE UITSLAGEN
Doc. Stap Orion H3 - Dash H1 3-1
D.V.O. D8 - Dash D6 3-1
Tornax MB1 - Dash MB2 4-0
D.V.O. D4 - Dash D5 4-0
Dash D4 - Smash '68 D1 2-3
Dash MC1 - Doc. Stap Orion MC3 4-0

Dash D2 - Wevoc D1 3-1
Dash MB1 - Dijkman/WSV MB2 3-2
Dash D1 - TSL Activia D1 3-1

PROGRAMMA
Woensdag 4 februari 
20.00 Halley D2 - Dash D2 

Zaterdag 7 februari 
09.00 Halley MC1 - Dash MC1
12.30 Longa '59 MC4 - Dash MC2
14.00 Wevoc MB1 - Dash MB1
15.30 Guv Greven Bovo D2 - Dash D4
17.00 Vios Eefde D1 - Dash D3 de Stuw
17.00 Revoc/VCB D1 - Dash D1
11.30 Dash circ. 1 - G/Rivo 1 
13.00 Dash MB2 - Dynamo Neede MB1 
13.00 Dash MC3 - Tornado Laren MC2 
15.00 Dash H2 - BVC '73 H3 
15.00 Dash D6 - Avanti D4 
17.00 Dash H3 - Pajodos H2 
17.00 Dash H1 - Pajodos H1

Vo l l e y b a l
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KORENRIJK
NU VOOR

€ 1.95

ROZIJNENBOLLEN

NU 6 HALEN

5 BETALEN

DOUBLE CHOC
CAKE

MET VEEL EN LEKKERE

CHOCOLADE

NU VOOR € 3.95

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 3 t/m zaterdag 7 februari.

CHRISTOFFEL
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Gastouderbureau Avonturijn biedt al jaren:

persoonlijke, verantwoorde, flexibele en professionele opvang.

Wij zijn op zoek naar U!

Gastouders die met veel liefde, warmte en enthousiasme enkele dagen opvang
willen bieden aan een of meerdere kinderen.

Avonturijn biedt in Ruurlo en omstreken kwalitatief goede kinderopvang aan kinderen van 0-13

jaar in een gezellige, huiselijke omgeving. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zich bij de

gastouders thuis voelen, en dat ze een leuke dag hebben. Overweegt u Gastouder te worden

neemt u dan gerust even contact met ons op. Avonturijn vergoedt de Gastouders € 4,15 (0 tot 4

jaar) en € 4,50 (4 tot 13 jaar) per kind per uur.

Wij werken volgens het convenant kinderopvang.

Spreekt dit u aan, neemt u dan contact op met Avonturijn tele-

foonnummer 0573-458130 (optie 3), wij staan u graag te woord of

stuur een mail naar: GOB@avonturijn-ruurlo.nl 

Kijk gerust eens op onze website: www.avonturijn-ruurlo.nl

wellicht vindt u daar de antwoorden waar u naar op zoek bent!

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Zaterdag 21 februari
vanaf 22.00 uur in het café

Brian Cristopher
entree gratis

Zaterdag 14 maart
vanaf 21.00 uur in de zaal

Vordense Toppers
Entree € 3,50

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

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

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

WINTERWINTER--
OPRUIMINGOPRUIMING

restanten 75%75% korting
de helft van de helft
op dames- en herenmode

Josephine & Co, Gerry Weber, Basler, FrankWalder, Rosner, Zerres, Tence,

Gardeur, Roberto Sarto, Pools, Enjoy, Mezzo

Marco Manzini, For Fellows, MENS, Olymp, MAC, Trafic, Com4



Smashes en blokkeren zijn de onder-
delen die erg spectaculair ogen en tij-
dens de reguliere training ook weke-
lijks worden beoefend maar zeker ex-
tra aandacht verdienen. Voordat deze
onderdelen werden behandeld werd
er tijdens de warming-up als voorbe-
reiding hierop aandacht geschonken
aan de sprongkracht, de coördinatie.
Ook werden er een aantal krachtoefe-
ningen gedaan. De gehele warming-
up werd door koppels uitgevoerd

waarbij een aantal nieuwe spelvor-
men werden toegepast waardoor de
warming-up door de deelnemers als
erg leuk maar ook inspannend werd
ervaren.

Na de water-brake werd door de deel-
nemers waarvan er een aantal inmid-
dels knalrode gezichten had begon-
nen aan de onderdelen smash en blok-
keren. Mede door de technische aan-
wijzingen werden deze onderdelen

aan het einde van de clinic beter uitge-
voerd dan aan het begin. De clinic
werd afgesloten met een onderlinge
wedstrijd waarin de deelnemers het
geleerde in praktijk konden brengen.

Na de clinic werden Ina en Lise op ge-
paste wijze bedankt en gingen deelne-
mers na 2 intensieve trainingsuren
moe maar voldaan naar huis in de
hoop dat zij de volgende morgen niet
met spierpijn zouden opstaan. De
technische commissie, onder wiens
verantwoordelijkheid de clinic is geor-
ganiseerd, kijkt terug op een succes-
volle clinic die zeker voor herhaling
vatbaar is.

A-jeugd van DASH blij met
volleybal-clinic

Woensdagavond 28 januari stond de A-jeugd van DASH een zware clinic te
wachten, die werd verzorgd door Ina Rouwenhorst, trainster van de Neder-
landse Volleybal School (NVS). 20 speelsters die voor deze clinic waren uit-
genodigd werden door Ina Rouwenhorst met assistentie van Lise Hissink
(speelster van dames 1) getraind op de aanval en de blokkering.

Ina Rouwenhorst in actie tijdens de clinic

Volgens Hannie Hendriksen en Vol-
kert Maarseveen hebben zij met Her-
tog Jan, een heerlijk kwaliteits bier
met een mooie uitstraling en daar-
naast een breed assortiment speciaal-
bieren in huis gehaald. Hannie zegt
grijnzend: Ik heb het idee dat ik weer

opnieuw moeder ben geworden, al
met al heeft het ruim 9 maanden ge-
duurd voordat we de beslissing geno-
men hebben. Het was absoluut niet
makkelijk om deze stap te zetten want
er was geen onvrede richting ons vori-
ge biermerk, maar de vele gesprekken
met René, de accountmanager van In-
Bev (Hertog Jan, Jupiler en Dom-
melsch) en ook woonachtig in Vorden
hebben ons doen inzien dat we met
Hertog Jan geen betere keus hadden
kunnen maken.

Brouwmeester Gerard van den Broek:
"We zijn bij Hertog Jan erg verheugd
dat ons pils en speciaalbieren op
steeds meer plaatsen in Nederland op
de tap verschijnen. Ik geniet er telkens
weer van als we een nieuwe horecare-
latie in onze gelederen kunnen slui-
ten die onze passie voor bieren en
goed gastheerschap met ons wil de-
len."
Tijdens de bierproeverij werden er 12
verschillende bieren geproefd, waar-
onder de verschillende Hertog Jan spe-
ciaalbieren zoals Karakter, Grand Pres-
tige, Weizener, Bockbier, Dubbel en
Tripple. Maar ook Hoegaarden en Lef-
fe, beiden ook uit de stal van InBev,
ontbraken niet. Al met al een geslaag-
de en leerzame avond waarbij het niet
vreemd was dat er in het begin aan-
dachtig geluisterd werd en naarmate
de avond vorderde de proevers steeds
luidruchtiger werden. En voor Hannie
en Volkert zal het een uitdaging zijn
om deze avond in een mooie bierkaart
samen te gaan vatten.

Brouwmeester Gerard van den Broek legt persoonlijk Hannie's matje recht

Café-restaurant De Herberg in Vorden
kiest voor Hertog Jan

Café-restaurant De Herberg in Vorden tapt vanaf heden het pils en de
speciaalbieren van de Hertog Jan brouwerij in Arcen. Brouwmeester
Gerard van den Broek (ook bekend uit de commercials op t.v.) had be-
loofd hoogstpersoonlijk langs te komen om het eerste glas Hertog Jan in
De Herberg te tappen, maar aangezien die al op 10 januari door de tap
stroomde stelde Gerard zelf voor om een bierproeverij van speciaal-
bieren te houden.

Van links naar rechts René Jak (InBev), Volkert Maarseveen, Gerard van den Broek en Hannie Hendriksen.

Trouwens het is voor de marathon-
schaatsers funest wanneer er vooraf-
gaande aan hun wedstrijden, eerst
duizenden toerrijders over het par-
cours gaan. Vooral tijdens de 200 kilo-
meter. Loodzwaar, veelal sneeuwijs
dat overal kapot was getrapt, zodat je
de scheuren in het ijs ook niet goed
kon zien. Met als gevolg heel veel val-
partijen. (Ik moet het afkloppen, ik
ben op beide afstanden niet één keer
gevallen). Er gingen tijdens de alterna-
tieve Elfstedentocht 155 rijders van
start, waarvan er slechts 40 de finish
haalden. Zelf werd ik 26e. Ik ging als

kopman van de Nefit ploeg van start.
De wedstrijd verliep aanvankelijk uit-
stekend voor mij en leek er een hoge
eindklassering in te zitten.

Echter na driekwart wedstrijd kreeg ik
het hartstikke zwaar. Misselijk en over-
geven, waarschijnlijk teveel sportvoe-
ding gegeten, het kwam er allemaal
uit. Een lange afstand schaatsen met
een lege maag dat gaat niet, dat vreet
energie. Toch doorgezet, een paar ba-
nanen kon ik gelukkig wel ‘binnen
houden’ zodat ik de wedstrijd kon uit-
rijden. Zonder hulp, want al mijn
ploeggenoten waren inmiddels uit de
wedstrijd gestapt: Gary Hekman na 90
kilometer, Erik Hulzebosch na 100 ki-
lometer, Sjoerd Huisman na 110, Geert
Jan van der Wal na 150 kilometer en
Cedric Michaud na 160 kilometer. He-
laas deden de maagproblemen mij de
das om. Gelukkig kon ik twee dagen
later tijdens het open NK over 100 kilo-
meter weer fris aan de start verschij-
nen. Tot 80 kilometer volop meege-
streden in de verschillende kopgroe-
pen. Tijdens de laatste kilometers was
de tank leeg. Toch tevreden met de 17e
plaats’, aldus Arjan Mombarg, die de
komende dagen in Zweden een vijftal
wedstrijden gaat rijden. ‘En ook tevre-
den met de verkoop van schaatsen,
want wij hebben in Oostenrijk met on-
ze Free Wheel stand goede zaken kun-
nen doen’, aldus Arjan Mombarg.

Arjan Mombarg: 'Het was
loodzwaar op de Weissensee'
Arjan Mombarg heeft de afgelopen
week op de Weissensee in Oosten-
rijk zowel de alternatieve Elfste-
dentocht (200 kilometer) als het
Open Nederlands kampioenschap
(100 km) gereden. Eerst de 200 en
daarna de 100 kilometer. Voor de
schaatsers zou het fysiek beter zijn
dat eerst de honderd kilometer ge-
reden zou worden. Arjan: ‘ De orga-
nisatie heeft dat bewust omge-
draaid. De afgelopen twee weken
waren er ongeveer 5000 toerrijders
uit Nederland voor toertochten op
de Weissensee actief. Velen van hen
willen ook dolgraag de alternatie-
ve Elfstedentocht bekijken en als
die op de slotdag zou worden ge-
houden, zijn de meeste Nederlan-
ders al weer terug naar huis.

Voor de aanvang van deze race gingen
alle lampen in het stadion uit. De cou-
reurs hadden qua licht enkel de ko-
plamp van de motor. De Vordenaar
nam in deze cross al direct de leiding.
Vlak voor de finish bleef Erwin nog

wel even achter een paar boomstron-
ken haken. Hij wist zich net op tijd los
te rukken om vervolgens als eerste de
finish te passeren. Voor de aanvang
van deze ‘Dark Race’ vond in hetzelfde
stadion de tweede wedstrijd om het
wereldkampioenschap enduro cross
plaats. Met de finale en een goede
eindklassering in zich kwam Erwin
helaas ten val en zag hij zijn kansen in
rook opgaan. Het was overigens de eer-
ste keer dat Erwin Plekkenpol aan een
dergelijke enduro cross deelnam.

Erwin Plekkenpol wint in Italie
'Dark Race'
Erwin Plekkenpol is er in Genova (
Italië ) in geslaagd de ‘Dark Race’
op zijn naam te schrijven. Een
crosswedstrijd met hindernissen
in een volgepakt stadion met maar
liefst 30.000 toeschouwers.

UITSLAGEN PONYCLUB
Cheyenne van Dijk heeft met haar po-
ny Aladin in Arnhem 2 x een tweede
prijs behaald in de klasse B dressuur
met resp. 185 en 187 punten. Rijver.
paarden. Ruben Mol heeft met zijn
paard Ludger in Barchem een 4e prijs
in de L1 dressuur behaald met 188
punten.

P a a r d e n s p o r t

Bij de lunch is er soep, boterham zelf
meenemen. 

Naast tekenen en schilderen staan we
ook daadwerkelijk stil bij wat verande-
ringen in ons leven betekenen; we zin-
gen met elkaar; we gaan op een posi-
tieve, kleurrijke manier om met veran-
deringen in jouw leven. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Bel
dan voor meer informatie of stuur een
mailtje naar Josée van der Staak 0575-
555783 of joseevanderstaak@hetnet.nl

Het aantal deelnemers is minimaal 4,
maximaal 6. Welkom op vrijdag 13 fe-
bruari 2009 op Komvonderlaan 6 te
Vorden in atelier Amare.

Hoe ga je om 
met 
veranderingen?
Door te tekenen en te schilderen
kun je het onbewuste naar boven
halen en zichtbaar maken wat din-
gen met je doen. Maak dit mee op
vrijdag 13 februari tijdens een
workshop 'klank en kleur' bij ate-
lier Amare. Het thema is: Hoe ga je
om met veranderingen?
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Bi'jmeesken.

B. Getelink.

C. Iemken.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Reiger Suspension was in de Dakar,
die afgelopen maand in Zuid Amerika
is verreden in alle categorieën goed
vertegenwoordigd. De schokdemperfa-
brikant levert zowel aan fabrieks-
teams als aan individuele privé-rijders. 

RUIM AAN KOP BIJ DE TRUCKS
Vorig jaar klopten de Russen aan bij
Reiger omdat zij hadden gezien dat de
Nederlandse crack, Hans Bekx, vooral
op zwaar terrein vaak veel sneller was.
De Russen, die de laatste rally verloren
aan Hans Stacey, testten de Reiger
dempers in de rally van Dubai. Dat ver-
liep succesvol, waarna de Kamazzen
overtuigd waren. Dakar bewees dat de

keuze voor Reiger de juiste was. Ze ein-
digden met een dubbele overwinning
en een vierde plek. De Duitser Echter
was de vierde Reiger rijder in de top 5,
die voor Reiger koos.

BMW COMPETITIEF BIJ DE
AUTO'S
De Dakar is zwaar. Dat ondervond
BMW weer eens. In de eerste week do-
mineerde BMW met etappewinst voor
Nasser Al-Attiyah. Helaas sloeg de
pech toe voor de klassementsleider.
Toch eindigde Reiger met twee BMW's
in de toptien en haalde de Fast&Speed
buggy van de Duitser Kahle een keuri-
ge 15e plek. Sterk was ook het debuut

van de Nederlandse BMW-rijders, Van
Merksteijn en Kuipers hoewel zij dat
helaas niet konden vertalen in een
goed eindresultaat. Dat gold ook voor
Van Deijne, die met zijn Mitsubishi
even aan een toptienklassering mocht
ruiken. 

OVERWINNING BIJ DE MOTOREN.
De snelste vrouw in de Dakar was Mir-
jam Pol. Zij eindigde na een forse tijds-
traf in het totaalklassement toch nog
op een voortreffelijke 53e plaats maar
bleef de snelste vrouw. Daniel Willem-
sen reed zonder zijspan naar een keu-
rige 21e plaats.

Reiger levert schokdempers voor alle
takken van de auto- en motorsport en
na de succesvolle Dakar is het vizier nu
bijvoorbeeld weer gericht op het we-
reldkampioenschap rally, waar Ford
één van de kanshebbers is: met Reiger.

Reiger Suspension zorgt voor winst
in Dakar

Top tien klasseringen in alle klassementen in de zwaarste Rally Raid ter
wereld. Dat toont de erelijst van Reiger-rijders in de afgelopen Dakar.
Toch is het allermooiste voor Reiger Suspension uit Hengelo Gelderland
de dubbele overwinning van KAMAZ bij de trucks. En natuurlijk de over-
winning van Mirjam Pol bij de vrouwen.

Gerard Seesing van Reiger Suspension (rechts) geeft instructie tijdens de laatste test van het BMW X-Raid team in Fürstenau in Duitsland.

's Middags is hij te gast op het ROC
Graafschap College in Doetinchem,
waar gesproken wordt over het onder-
wijs in de Achterhoek in internatio-
naal perspectief. Vervolgens gaat hij,
na zijn inleiding over Europese zaken,
in discussie met een groep leerlingen.
Daarna reist van de Camp af naar Hen-
gelo (G), waar hij een bezoek brengt
aan De Marke, Praktijkcentrum voor

Melkveehouderij en Milieu. De in-
vloed van de Europese regelgeving op
de mogelijkheden voor de melkvee-
houderij is hier onderwerp van ge-
sprek. Het Achterhoekse CDA-Tweede
Kamerlid Henk Jan Ormel is bij deze
bezoeken eveneens van de partij.

De middag wordt afgesloten met een
Achterhoeks stamppottenbuffet in za-
lencentrum De Radstake, waar met
een aantal gasten van gedachten
wordt gewisseld over de mogelijkhe-
den voor Hoger Onderwijs in de Ach-
terhoek.  's Avonds is er een openbare
ledenvergadering van de CDA regio
Achterhoek, eveneens in De Radstake,
waarin Wim van de Camp een inlei-
ding houdt over Europese zaken.

CDA-lijsttrekker bezoekt
Achterhoek
Onlangs is CDA-Tweede Kamerlid
Wim van de Camp gekozen tot lijst-
rekker van zijn partij voor de Euro-
pese verkiezingen, die op 4 juni dit
jaar worden gehouden. Wim van
de Camp brengt op maandag 9 fe-
bruari een werkbezoek aan de Ach-
terhoek.

ONGEVALLENCIJFERS 
SENIOREN 
Jaarlijks worden 140.000 ouderen
medisch behandeld als gevolg van
een valongeval. 

27.000 daarvan zijn zo ernstig dat
het slachtoffer in het ziekenhuis
opgenomen moet worden en 1700
mensen komen zelfs te overlijden. 

Mensen van boven de 55 jaar wor-
den vaker opgenomen in het zieken-
huis dan jongere mensen en boven-
dien moeten ze vaak veel langer blij-
ven voordat ze voldoende genezen
zijn om weer naar huis te kunnen.
Een val is het meest voorkomende
ongeluk, ongeveer driekwart van de
privé-ongevallen zijn valongevallen.
Naarmate men ouder wordt, loopt
men meer kans om te vallen. 

Vooral mensen met lichamelijke of
geestelijke beperkingen, mensen die
slaap- of kalmeringsmiddelen ge-
bruiken, mensen die weinig aan be-
weging doen en mensen die geen re-
kening houden met het ouder wor-
dende lichaam lopen extra risico. 

GEVOLGEN
Een valpartij kan heel vervelende ge-
volgen hebben. Van Klein letsel als
een blauwe plek of een snijwond tot

zelfs blijvend invalide zijn. Uit on-
derzoek blijkt dat veel valongeval-
len een botbreuk tot gevolg hebben,
heupen, bekken en polsen zijn heel
kwetsbaar. 

De onverbiddelijke wet van de na-
tuur is dat genezingsprocessen op
latere leeftijd langzaam gaan en bo-
vendien vaak klachten van blijvende
aard zijn. 

In de praktijk blijkt dat na een pijn-
lijke ervaring de angst voor een
nieuwe val het risico nog groter
maakt. 

Valongevallen betekenen een aan-
slag op de zelfredzaamheid, zelf-
standigheid en mobiliteit, tijdelijk
en zelfs voorgoed. Daardoor kan een
val vaak de oorzaak zijn van een so-
ciaal isolement, een depressie en
een versnelling van het veroude-
ringsproces. Naast de gevolgen voor
de gevallen oudere zelf, bedragen de
directe medisch kosten van valonge-
vallen voor de zelfstandig wonende
ouder gemiddeld 230 miljoen Euro
per jaar 

WAT GAAN WE ERAAN DOEN
In de maanden februari en maart
worden er voorlichtingsbijeenkom-
sten gehouden in diverse bibliothe-
ken in de regio. Medewerkers van
Sensire geven u informatie over val-
risico's en geven u adviezen over mo-
gelijke oplossingen. 

Reserveren gewenst. Toegang gratis.
Woensdagochtend 25 februari 
Bibliotheek Zelhem Burg. Rijpstra-
straat 4, Zelhem. Tel: 0314-621420 
infozelhem@bibliotheekwestachter-
hoek.nl 
Dinsdagochtend 31 maart 
Bibliotheek Hengelo Sterreweg 10,
Hengelo. 
Tel. (0575) 46 39 20 / infohengelo@
bibliotheekwestachterhoek.nl

Voorlichtingsbijeenkomsten
in de bibliotheken in de
regio over Valpreventie
Elke 4 minuten een oudere ernstig gewond
Elke 4 minuten raakt een oudere
persoon dusdanig gewond door
een val dat medische behande-
ling nodig is. Of anders gere-
kend: van iedere 43 mensen ou-
der dan 55 jaar, belandt er jaar-
lijks 1 bij de huisarts of het zie-
kenhuis als gevolg van een val.
Zelfstandig wonende, kwetsbare
ouderen lopen het grootste risi-
co te vallen, nl 1 op de 22 zelfstan-
dige wonende, oudere (75 plus-
sers) wordt jaarlijks medisch be-
handeld als gevolg van een val-
ongeval.

Ook dit jaar is er weer veel te zien en
te doen tijdens de open dagen van het
Graafschap College. Op de open dagen
in Doetinchem kunnen bezoekers
rondkijken bij alle sectoren van het
Graafschap College. De vestiging in
Groenlo presenteert alleen de oplei-
dingen van de Sector Zorg & Welzijn.
Toekomstige leerlingen kunnen tij-
dens de open dagen kennismaken met
de school en zich oriënteren op hun
toekomst. Docenten en medewerkers
geven de bezoekers informatie over de
beroepsopleidingen en studenten ver-
tellen over hun ervaringen en laten
zien waar zij mee bezig zijn. Er zijn
verschillende demonstraties, optre-
dens en activiteiten. De bezoekers
kunnen bijvoorbeeld een ritje maken
in een vrachtwagen bij de vestiging
Ds. Van Dijkweg. Op de vestiging Zaag-
molenpad wordt geknipt door studen-
ten van de kappersopleiding, gekookt
door studenten van de horecaoplei-
ding en gebakken door studenten van
de bakkersopleiding. Op de hoofdves-
tiging zullen studenten van de sector
Zorg & Welzijn living statues uitbeel-
den en studenten van de opleiding re-
creatie gaan optredens verzorgen. 
Tijdens de open dagen in Doetinchem
kan de bezoeker gebruikmaken van

gratis busvervoer tussen de verschil-
lende vestigingen. De vestigingen die
deze dagen zijn geopend zijn de
hoofdvestiging aan de Slingelaan, de
vestiging aan de Ds. Van Dijkweg, de
twee vestigingen aan het Zaagmolen-
pad en de vestiging aan de Houtmo-
lenstraat. 
Het Graafschap College is een regio-
naal opleidingencentrum (roc) en

biedt beroepsopleidingen op het ge-
bied van techniek, informatica, econo-
mie, dienstverlening, zorg en welzijn.
Ook verzorgt het Graafschap College
educatie en scholing. Het is bijvoor-
beeld mogelijk om (certificaten voor)
een vmbo- of havo-diploma te behalen.

Het Graafschap College verzorgt jaar-
lijks opleidingen voor ongeveer 8.500
jonge mensen en volwassenen. Het
Graafschap College heeft zes vestigin-
gen in Doetinchem, één vestiging in
Winterswijk en één vestiging in
Groenlo. 
Meer informatie over het Graafschap
College en de open dagen is te vinden
op de site www.graafschapcollege.nl

Open dagen bij het Graafschap College
Het Graafschap College organiseert in februari de jaarlijkse open dagen.
Het doel van de open dagen is om belangstellenden een beeld te geven van
de uitgebreide opleidingsmogelijkheden die het Graafschap College
biedt. Verschillende vestigingen in Doetinchem zijn geopend voor het pu-
bliek op vrijdag 6 februari van 16.00-20.00 uur en op zaterdag 7 februari
van 10.00-13.00 uur. De vestiging in Groenlo opent op dinsdag 10 februari
van 16.00-20.00 uur haar deuren.
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Het ging echter niet alleen om de
kwantiteit, de kwaliteit was zeker zo

belangrijk. De prijs voor het ‘mooiste
schot’ gaat naar Everdien Koskamp in

de Aaltense buurtschap IJzerlo. Zij
maakte een heel sfeervolle foto van
dichtregels van Johanna van Buren,
geëtst op een glazen deur in de kerk
van Hellendoorn. Beide prijswinnaars
krijgen hun prijs een dezer dagen uit-
gereikt. Gezien het enthousiasme van
de deelnemers denkt het Staring Insti-
tuut erover het project een vervolg te
geven.

Streektaaljacht Staringinstituut succesvol

De streektaaljacht die het Staring Instituut hield in de maanden novem-
ber en december van het vorig jaar is bijzonder succesvol verlopen. In to-
taal stuurden twaalf jagers 115 goedgekeurde foto’s in. Het gros van dit
aantal, 87, kwam uit de digitale camera’s van Jan Navis uit Aalten en Ger-
rit Hazewinkel uit Lochem. De eerste stuurde 46 foto’s in en de tweede 41.
Jan Navis won met een neuslengte voorsprong de prijs voor het grootste
‘tableau’.

SPILBROEKSHOW
NEEDEHoenders:
Appenzeller Baardhoen: H. van Olst
1xZG

Dwerghoenders:
Appenzellerspitskuif Kriel: H. van Olst
2xF,3xZG,2xG

Konijnen:
Wener: H. Nijenhuis 2xF,2xZG
Rode Nieuw Zeelander J. Bakering
1xF,4xZG
Alaska: J. Bakering 2xF,5xZG

Hollander: K. Hietbrink 5x ZG,2xG
Hulstlander: A. Dijkstra 2xF,2xZG
Nederlandse Hangoor Dwerg:J.W. Mar-
tens 2xF, J. Grobben 2xG
Kleurdwerg: J.W. Martens 1xF,1xZG,
1xG, H. Gubbels 2xF,1x ZG,1xG

Duiven:
Altenburger Trommelduif: M. Jansen
1x96,1x95,2x94 punten
Arabische Trommelduif: M. Jansen
1x96,2x94,1x92 punten
Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst
1x94,1x93,2x92,1x91punten

P.K.V. Nieuws

Deze themamiddag is bedoeld voor
mensen met een chronische ziekte en
mensen die deze chronische gevolgen
van een ernstige ziekte dragen. Gevoe-
lens van machteloosheid kunnen er

voor zorgen dat mensen niet alles uit
hun leven halen wat er in zit. GGNet
en MEE Oost-Gelderland dragen deze
middag mogelijkheden aan om het
roer weer zelf in handen te nemen. Zo
kan de kwaliteit van leven verbeteren.
Tevens is er gelegenheid om vragen te
stellen en om ervaringen uit te wisse-
len.
Voor nadere informatie en aanmel-
ding kunt u contact opnemen met
Lucy Glaap van MEE-Oost-Gelderland,
tel. (0314) 34 42 24 via e-mail op
l.glaap@mee.og.nl of Marijke te Hen-
nepe van GGNet, tel. (0316) 25 07 60
via e-mail op preventie@ggnet.nl

Chronisch ziek en 
een machteloos gevoel
Een chronische ziekte kies je niet,
dat overkomt je. Dat kan gepaard
gaan met een machteloos gevoel.
MEE Oost-Gelderland en GGNet or-
ganiseren hierover op donderdag
12 februari van 14.30 tot 16.30 uur
een themamiddag in het GGNet-ge-
bouw aan de Kruisbergseweg 29 in
Doetinchem, naast het Slingeland-
ziekenhuis.

Ook een aantal bekende Achterhoe-
kers en Liemersen heeft zich aange-
meld om de taalstrijd uit te vechten.
Mensen die nauw verbonden zijn aan
het Staringinstituut of het organise-
rend comité strijden tegen elkaar in
een aparte categorie. 

Deze keer krijgen de deelnemers het
dictee voorgeschoteld in de vorm van
een tweespraak, een ontmoeting tus-
sen het Achterhoekse en het Liemerse
dialect. Aan het begin van de bijeen-
komst wordt uitleg gegeven over de
spellingsregels. Het programma wordt
muzikaal omlijst door enkele streek-
taalartiesten.

Op de website van de organisatie
www.streektaaldictee.nl staan dictee-
oefeningen waarmee de deelnemers
zich kunnen voorbereiden op de pen-
nenstrijd. Tevens is daar meer achter-
grondinformatie te vinden.

Tweede editie Oost-Gelders
Streektaaldictee
De voorbereidingen van de tweede
editie van het Oost-Gelders Streek-
taaldictee verlopen voorspoedig.
Dit evenement vindt plaats op don-
derdag 19 maart in hotel-café-res-
taurant ‘De Gouden Karper’ in
Hummelo. Het aantal deelnemers
evenaart de vorige keer.

Kinderen mogen bepalen welke boe-
ken, die in 2008 uitgekomen zijn, zij
het mooist vinden. Iedereen die tus-
sen de 6 en 12 jaar is, kan meedoen
aan de Nederlandse Kinderjury en zijn
of haar favoriete boeken en schrijvers
steunen! 

Er zijn twee leeftijdsgroepen: 6 t/m 9
jaar (groep 3 t/m 5) en 10 t/m 12 jaar
(groep 6 t/m 8). De boeken waarop ge-
stemd kan worden zijn te herkennen
aan de groene kinderjurystickers. In

ieder kinderjuryboek bevindt zich een
stemformulier dat ingevuld mag wor-
den. De ingevulde formulieren wor-
den verzameld in de Kinderjury Stem-
bus. Iedere deelnemer mag zoveel kin-
derjuryboeken lezen als hij/zij wil. 

Na afloop van de kinderjury wordt er
gekeken naar het boek met de hoogste
beoordeling en hoogste cijfer. De uit-
slag wordt doorgestuurd naar de Lan-
delijke Kinderjury. Onder de deelne-
mers in beide categorieën worden boe-
kenbonnen verloot.

De bibliobus is een mobiele vestiging
van basisbibliotheek West-Achterhoek. 

Op de website van de bibliobus
www.bibliobuswest-achterhoek.nl zijn
routeschema en statijden vermeld.
Meer informatie op de website van de
basisbibliotheek: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Kinderjury in de bibliobussen
Stem op je favoriete boek tijdens de
Nederlandse Kinderjury 2009! Deze
loopt van 4 februari t/m 14 mei
2009. Op woensdag 4 februari gaat
de Nederlandse Kinderjury van
start in alle Nederlandse bibliothe-
ken. Hieronder vallen ook de bibli-
obussen die de kleine kernen waar
geen vaste vestigingen zijn, bezoe-
ken.

Eric Leebeek, Commercieel Directeur
Super de Boer: "Super de Boer is een
fullservice supermarkt waar de consu-
ment alles onder één dak kan vinden;
van A-merken en een uitgebreid huis-

merkassortiment tot aan deze aller-
voordeligste producten. Met deze cam-
pagne willen we onze klanten duide-
lijk maken dat ze in onze winkels zeer
voordelig uit kunnen zijn. In het hui-
dige economische klimaat is dat mooi
meegenomen." Met deze 'Geel scheelt
Superveel' campagne brengt Super de
Boer het reeds bestaande Altijd Goed-
koop assortiment nog eens extra on-
der de aandacht. Het assortiment be-
staat uit ruim 500 producten en zijn
voor altijd super voordelig; gemiddeld
50% goedkoper dan de A-merken. Voor
bijvoorbeeld een fles Cola betaalt de
klant € 0,33, voor een pakje Thee

€ 0,28 en voor een pot appelmoes
€ 0,55. 
Volg de gele pijlen naar de laagste prij-
zen Door het gebruik van opvallende
geel/blauw gekleurde borden en pijlen
op de winkelvloer, laat Super de Boer
haar klanten stapsgewijs zien waar zij
de Altijd Goedkoop producten kun-
nen vinden. Daarnaast staat er promi-
nent in alle winkels een volle winkel-
wagen met deze producten gepresen-
teerd. Zo kunnen de klanten zien dat
ze voor minder dan € 50,- een hele
boodschappenkar vol kunnen krijgen.
Kijk voor meer informatie over deze
campagne op www.superdeboer.nl

500 zeer goedkope producten 
bij Super de Boer
Met de slogan 'Geel scheelt Super-
veel!' start Super de Boer een speci-
ale campagne in al haar 305 win-
kels in Nederland om haar voorde-
ligste assortiment onder de aan-
dacht te brengen. Komende weken
laat Super de Boer haar klanten op-
nieuw en bewust kennismaken
met haar ruim 500 'Altijd Goed-
koop' producten.

Op zaterdag 4 april zal 's ochtends het
toernooi plaatsvinden in sportcom-
plex De Veldhoek. Exacte tijden van
het toernooi zijn afhankelijk van het
aantal deelnemende teams. Leden van
onze vereniging zullen tijdens het he-
le toernooi de kinderen begeleiden en
coachen.

Een handbalteam bestaat uit mini-
maal 7 kinderen, inclusief een keeper.

Om de kinderen van deelnemende
scholen een beetje bekend te laten
worden met de handbalsport, bieden
wij hen de mogelijkheid om vanaf
donderdag 29 januari mee te komen
trainen. De trainingen zijn van 18.00
uur tot 19.30 uur in sporthal "De
Kamp" in Hengelo en staan onder lei-
ding van Ton van Huffelen. Deelne-
mende teams kunnen zich aanmel-
den voor de trainingen.

De Zelhemse scholen willen wij weer
de mogelijkheid bieden om in de
sporthal "De Pol" in Zelhem te trainen. 

De trainingen in Zelhem zijn op de
volgende maandagen van 17.30 uur
tot 18.30 uur; 9 februari, 23 februari, 9
maart, 16 maart en 23 maart. 

Inschrijven voor het toernooi is nog
mogelijk. Voor aanmelding voor het
handbaltoernooi en de trainingen
kunt u telefonisch contact opnemen
met Marion Mijnen (06-46282263) of
Judith Gerrits (0575-461197) of via ons
emailadres svquintus@raketnet.nl

Trainen voor handbaltoernooi Bronckhorst
is gestart
De laatste twee jaren heeft handbalvereniging SV Quintus een gezellig
handbaltoernooi georganiseerd voor de basisscholen in Hengelo en Zel-
hem. Ook dit jaar willen wij kinderen van groep 7 en 8 de mogelijkheid
bieden om te komen handballen. Dit jaar nodigen wij alle basisscholen
uit in de gemeente Bronckhorst.

Om te proberen het hoge tempo te
kunnen blijven volgen heb ik mij ver-
volgens ‘opgeblazen’. Toen ook nog
die valpartij, ik viel keihard met mijn
borstkas op het stuur. Ik kon daardoor
vrijwel geen lucht meer krijgen en heb
ik zeker drie minuten op de grond ge-

legen. Ik heb nog heel even gedacht
om verder te koersen, het ging echter
niet meer en ben ik afgestapt. Jazeker,
verschrikkelijk balen. Het seizoen voor
de veldrijders duurt nog circa drie we-
ken. Er staan nog vijf wedstrijden op
de kalender. Ik beslis deze week of ik

het seizoen nog afmaak. Ik heb de af-
gelopen maanden een zeer druk pro-
gramma afgewerkt. Wellicht is het be-
ter om de komende weken rust te pak-
ken en mij dan straks rustig voor te be-
reiden op het wegseizoen.’, aldus Thijs
van Amerongen. Overigens werd het
voor de Nederlandse ploeg in Hooger-
heide een ‘pijnlijk’ kampioenschap.
Nederlands topfavoriet Lars Boom had
zondag zijn dag niet. Hij was niet voor-
uit te branden en werd twintigste. Dit
tot grote vreugde van de Belgen, die
hun landgenoot Niels Albert met
groot machtsvertoon wereldkampi-
oen zagen worden.

Wereldkampioenschap veldrijden in Hoogerheide

Valpartij noopte Thijs van Amerongen tot opgeven
Thijs van Amerongen had zich het eerste wereldkampioenschap veldrij-
den bij de ‘grote jongens’ heel anders voorgesteld. Met nog vier van de elf
ronden te rijden kwam de Vordenaar zo ongelukkig ten val dat hij de strijd
gedesillusioneerd moest staken. Thijs: ‘ Er werd al direct vanaf de start in
een hoog tempo gereden, ik kon redelijk goed volgen. Wel een aparte bele-
venis, al die tienduizenden toeschouwers, waarvan het merendeel Belgen.
Niet bepaald een sportief publiek want wanneer een Nederlander voorbij
kwam werd er ‘boe’ geroepen, maar dat hoort er kennelijk bij.

Eerst kunnen de bezoekers vanaf
19.30 tot 20.30 een film bekijken die is
gemaakt over het Europees kampioen-
schap Enduro, dat eind vorig jaar door
de motorclubs uit Hengelo, Vorden en
Zelhem gezamenlijk werd georgani-
seerd.

Motorsportman van het jaar
bij VAMC De Graafschaprijders
De VAMC ‘De Graafschaprijders’
maakt zaterdagavond 7 februari
tijdens de feestavond in zaal De
Herberg zowel de motorsportman
als de jeugd motorsportman van
het jaar bekend. Daarnaast zullen
deze avond de verschillende kam-
pioenen worden gehuldigd. 



De kapsalon staat overigens op een
historische plek. Ooit stond daar café
Pardijs, een populair volkscafé en ge-
zien de fraaie bomen voor het pand
met de toepasselijke naam ‘Onder de

Linden’. Daar werd bijna 80 jaren gele-
den ook de voetbalclub ‘Vorden’ opge-
richt. Wijlen Gerrit Heersink, kapper
van beroep leerde in deze kroeg Bep
kennen, de dochter van de kastelein.

Gerrit afkomstig uit Aalten was kap-
per bij Wiekart en hoe gaat dat als je
jong bent, je wilt wat, je duikt de
kroeg in en dan ook nog verliefd wor-
den op de dochter van de eigenaar.
Kan het mooier? En het kon inderdaad
nog mooier. Gerrit Heersink kreeg de
kans om in 1945 , op een stuk grond
voor café Pardijs, een eigen kappers-
zaak te beginnen. Vijf jaar later werd
de salon uitgebreid met tevens ‘kap-
pen voor dames’, of zoals nazaat Jim
het uitdrukte: ‘Naast het bakken ver-
tellen door de mannen, toen ook heel
veel vrouwen gekakel’. Bep inmiddels
met haar Gerrit getrouwd, ging in de
damessalon de scepter zwaaien.

In 1964 vond er een drastische verbou-
wing plaats. (Café Pardijs was overi-
gens al in 1952 afgebroken, waardoor
toen al meer ruimte voor de kapsalon
werd geschapen). Naarmate de tijd ver-
streek en Gerrit en Bep ouder werden,
werd het voor hen ook tijd om de zaak
aan één van de kinderen over te dra-
gen. 
Echter geen interesse, uitgezonderd
de jongste spruit Jim Heersink. De
thans 51 jarige Jim, inmiddels dus di-
recteur van Da Vinci was eigenlijk niet
zo gecharmeerd van het kappervak,
maar besloot toch om ‘schaar en kam’
vakkundig ter hand te nemen. Alvo-
rens hij in 1980 bij zijn vader in de
zaak stapte, had hij in Heerlen de kap-
persopleiding gevolgd. Jim: ‘ Wellicht
door mijn leeftijd (22), ik kende veel
jonge mensen in Vorden, stonden we
op gegeven moment met meer perso-
neel te knippen, waaronder enkele
mooie jonge meiden.

En het is alom bekend, mooie meiden
in de zaak trekken altijd klanten’, zo
zegt Jim die in 1990 met het vak stop-
te. Echtgenote Beppy zette de salon
voort. Jim had inmiddels het genoem-
de bedrijf Da Vinci opgericht, ge-
noemd naar de legendarische Leonar-
do da Vinci, uitvinder van onder meer
de schaar. Jim Heersink: ‘Ons bedrijf
(22 man personeel) is in haar branche
uitgegroeid tot een gerenommeerd be-
drijf in Nederland met in de geauto-
matiseerde kapperszaken een markt-
aandeel van 50 procent. Wij hebben in
Nederland 7500 kapperszaken, die 86
procent van de omzet realiseren. De
andere 14 procent wordt bereikt door
o.m. de ‘thuis- kapsalons’. 

Wij regelen voor de kappers het kassa-
systeem, loonberekeningen, factura-
tie, kortom de gehele geautomatiseer-
de administratie voor deze branche.
Wij hebben thans ook een filiaal in Po-
len en België. (Enkele jaren geleden
ontving Jim Heersink overigens voor
zijn specifiek ondernemersschap de
prestigieuze prijs met de fraaie naam ‘
Entrepreneur of the Year’, waarbij
hem de ‘Focus Award’ werd uitge-
reikt).

Over de huidige financiële toestand in
de wereld zegt Jim Heersink : ‘ In onze
branche merk je tot op heden niets
van de kredietcrisis. Sterker nog, er lig-
gen voor ons prima mogelijkheden
om verder door te groeien. In deze tijd
houden de mensen weliswaar de hand
op de knip, zij blijven wel naar de kap-
per gaan ! Kapsalon ‘Da Vinci for Hair’
waar dochter Lidwien, met op de ach-

tergrond moeder Beppy, leiding aan
geeft, is volgens Jim voor zijn eigen be-
drijf Da Vinci, als toetsing voor verde-
re ontwikkelingen van groot belang.
Maar bovenal hecht de familie er gro-
te waarde aan dat deze familiezaak
(die dus al vanaf 1945 bestaat) voor
Vorden behouden blijft. ‘Tenslotte lig-
gen hier ook mijn roots’, zo zegt Jim.
Lidwien Heersink is 22 jaar en ziet het
ondernemersschap helemaal zitten.
‘Ik ben net als mijn zussen opgegroeid
in een ondernemersgezin. Je krijgt
daardoor van alles mee. Zo ben ik ie-
mand die graag creatief bezig wil
zijn’, zo zegt ze. Vorig jaar juni is zij
aan de academie in Arnhem afgestu-
deerd als grafisch vormgever.

‘De verbouwing van de kapsalon heeft
zij helemaal zelf geregeld. Lidwien
heeft het ondernemersschap gewoon
in haar vingers. Om haar vooral veel
ervaring op te laten doen, neem ik
haar overal mee naar toe’, zo zegt een
trotse pa Heersink. Zijn dochter, die
met name is gelnspireerd door de cre-
ativiteit van Marlies Dekker, is naast
de kapsalon, op het gebied van marke-
ting en e.d. ook in het bedrijf van pa
werkzaam. 

Lidwien: ‘Ik respecteer in alles de me-
ning van mijn vader, maar ik wil toch
vooral mijn ‘eigen ding’ doen’. Haar
zussen, de tweeling Carlijn en Marre
(18) studeren respectievelijk bedrijfs-
kunde (Carlijn) en psychologie c.q.
communicatiewetenschappen (Mar-
re). Wie weet kan in de toekomst zelfs
gesproken worden over ‘zo vader, zo
dochters’. Het begin is er al!

Zo vader Jim, zo dochter Lidwien!

Kapsalon 'Da Vinci for Hair' in nieuwe stijl

Het waren afgelopen donderdag en vrijdag in kapsalon ‘Da Vinci for Hair’,
nog hectische dagen. Zo werd met man en macht gewerkt om deze kapsa-
lon een ‘100 procent restyling te laten ondergaan. Nieuwe vloer, verlich-
ting, meubilair e.d. kortom een salon in een nieuw jasje gestoken. Alleen
de indeling van de salon (dames en heren) bleef ongewijzigd. Zaterdag
werd de zaak geopend. Tot dusver stond op het naambordje ‘Jim Heersink
Haarmode’, hetgeen dus thans is veranderd in ‘Da Vinci for Hair’, met een
duidelijke link naar het naast de kapsalon gelegen bedrijf ‘Da Vinci’ een
softwarebedrijf voor de kappersbranche, met als directeur Jim Heersink.

De appel valt niet ver van de boom!

ALLE
WINTER
MODE
TOT
75%
KORTING
AFGEPRIJSD

VERBOUWINGS
OPRUIMING

Praktijk voor de 
Chinese Geneeskunde

Shiatsu Therapie werkt door het in balans brengen van de ener-
giestroom. Het is een vorm van Manuele Therapie.
Er wordt gebruikt gemaakt van rotaties, strekkingen en druk
geven op het lichaam, zodat energie letterlijk weer kan stromen.
Shiatsu heeft een Rustgevende en Ontspannende werking.

Shiatsu werkt bij klachten zoals o.a.
Stress Burnout
Slapeloosheid Hoofdpijn
Rugklachten Gewrichtspijn
Spierpijn Darmklachten
Hyperventilatie Enz.

Lid van Beroepsvereniging de Zhong.
Behandeling grotendeels vergoed door de Zorgverzekeraar.

Voor info of behandeling op afspraak:

Shiatsu Therapeut

Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden
Tel.: 0575-556500

Kom naar onze nieuwe salon!

Jim Heersink Haarmode

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder druk. 
Natuurmonumenten stelt de natuur veilig. 
Uw steun is hard nodig. Word lid, dat kan 
al vanaf € 2,– per maand. Kijk voor meer 
informatie op www.natuurmonumenten.nl

Steun de natuur
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De Lichtenvoorde heeft de afgelopen
jaren ervaren dat het bij ondersteu-
nende technologie niet gaat om het
'kunstje' het stukje techniek, maar
veel meer om de visie daarachter. Een
juiste toepassing van techniek geeft
productefficiëntie: voor de zorgvrager
een gevoel van zelfstandigheid en ei-
genwaarde en optimaal meedoen in
de samenleving ofwel inclusie. En
voor de professionals positieve effec-
ten voor de arbeidsmarktproblema-
tiek. Op vrijdagmiddag 6 februari
houdt De Lichtenvoorde in het Graaf-

schapstadion aan de Vijverberg in
Doetinchem een symposium met een
informatiemarkt over domotica. Aan
het woord zijn die middag o.a.: Char-
les Willems, lector Technologie en
Zorg, Vilans en Saxion Hogeschool En-
schede, Sabine Uitslag, lid tweede ka-
mer CDA, Hans Esmeijer, gedeputeer-
de Provincie Gelderland. 

De Lichtenvoorde heeft voor dit sym-
posium een film en een boekje over
technologische ondersteuning ge-
maakt. Beiden betreffen de toepassing
van domotica binnen De Lichtenvoor-
de en beschrijven het proces daarbij.
Deelnemers ontvangen dit tijdens het
symposium. Andere gelnteresseerden
kunnen een boekje aanvragen via:
www.delichtenvoorde.nl 

De Lichtenvoorde is met meer dan 700
medewerkers actief vanuit Oost-
Gelderland en ondersteunt kinderen,
jongeren en volwassenen ongeacht
hun beperking waar nodig.

Symposium De Lichtenvoorde
over mens@techniek
De Lichtenvoorde, een zorgaanbie-
der aan mensen met een beper-
king uit Oost-Gelderland, en voor-
aanstaand op het gebied van tech-
nologische ondersteuning in de
zorg wil haar kennis en informatie
over domotica delen met andere
doelgroepen in de samenleving als
woningbouwcorporaties, ouderen
en verpleeghuiszorg, thuiszorg en
commerciële instellingen.

Reiki geef je simpelweg door je han-
den neer te leggen. Reiki komt nooit
in plaats van de reguliere geneeskun-
de, maar kan er wel naast toegepast
worden. Reiki is een krachtige, liefde-
volle energie die je niet kunt sturen of
belnvloeden. Door jezelf (of een ander)
Reiki te geven wordt het zelfgenezend
vermogen van het lichaam gestimu-
leerd. Met als direct gevolg een diep
gevoel van ontspanning. Door regel-
matig te behandelen wordt je weer-
stand en vitaliteit vergroot. Reiki on-
dersteunt bij allerlei soorten van
klachten. Bestrijdt niet alleen sympto-
men, maar bereikt ook de oorzaak.
Voor alle duidelijkheid, Reiki is abso-
luut niet zweverig. Integendeel zelfs,
Reiki is een geheel op zichzelf staand
praktisch iets. Iedereen kan Reiki le-
ren. Voor een cursus Reiki heb je geen
speciale voorkennis of vaardigheden
nodig. Ook je opleidingsniveau speelt
geen rol.

WIL JE KENNISMAKEN MET REIKI?
Als Reikimaster is het mijn grootste
wens om anderen Reiki te mogen le-
ren en hopelijk gaan zij net zo ent-
housiast met Reiki aan de slag als ik.
Ik organiseer Reikicursussen. Tijdens
een Reikicusus leer je hoe jezelf en an-
deren deze universele levensenergie

(= Reiki) kunt geven. Deze cursussen
worden gegeven op de traditionele wij-
ze (Usui Shiki Ryoho). Ik geef Reikibe-
handelingen, zodat je aan den lijve
kunt ervaren wat Reiki doet. Regelma-
tig geef ik informatiebijeenkomsten
voor mensen die graag wat meer infor-
matie willen hebben over Reiki en
kennis willen maken met mij. Deze
data staan vermeld op mijn website. Je
kunt natuurlijk ook een afspraak ma-
ken om een keer bij mij langs te ko-
men, zodat ik je informatie kan geven
en al je vragen kan beantwoorden.
Daarnaast geef ik bij mij aan huis ook
oefenavonden voor mensen die een
Reiki-cursus hebben gevolgd. Als je
nog geen cursus hebt gevolgd, ben je
ook welkom als gast. Dus gewoon om
eens te ervaren wat Reiki is. 

REIKI, EEN CADEAU VOOR JEZELF
Reiki is een cadeau voor jezelf. De
koesterende energie leert ons een be-
ter, liefdevoller contact met ons zelf te
maken, zodat ook emotionele pijn en
onverwerkte ervaringen alsnog wor-
den verwerkt. Reiki brengt ons dichter
naar ons zelf. Het brengt je in situaties
waardoor je jezelf nog beter leert ken-
nen en je meeneemt naar je eigen in-
nerlijke schoonheid. Je bouwt een
warm en liefdevol contact op met je ei-
gen lichaam en je leert luisteren naar
de taal ervan.

EERSTVOLGENDE REIKICURSUSSEN
Ik heb weer een aantal Reikicursussen
gepland bij mij aan huis: 19, 20 en 21
februari ,5, 6 en 7 maart,19, 20 en 21
maart, 5, 7, 8 en 9 april, 23, 24 en 25
april, 11 en 12 mei. Als deze data je
niet schikken, neem dan contact op
met mij, dan plannen we samen een
ander moment. 

Wil je Informatie Kijk op mijn website:
www.reiki-vorden.nl  Ook kun je mai-
len naar: leijten@reiki-vorden.nl of
bellen met Reiki Vorden Rianne Leij-
ten (Reikimaster Usui Shiki Ryoho),
Smidsstraat 13 te Vorden, tel. 0575-
553528 (bij voorkeur tussen 17.00 en
19.00 uur).

De kracht van Reiki 
ligt in de eenvoud
Reiki komt uit Japan en betekent
"Universele Levensenergie". De oer-
kracht die in oorsprong in alles
wat leeft aanwezig is. Dr. Mikao
Usui ontdekte begin 20ste eeuw
een manier om gebruik te maken
van deze energiestroom, met als
doel genezing tot stand te brengen.
Nadat Reiki lange tijd alleen in Ja-
pan en op Hawaii onderwezen
werd, is het aantal beoefenaars
sinds de jaren tachtig sterk toege-
nomen. In Nederland werd in 1984
de eerste Reikicursus gegeven. Op
dit moment beoefenen alleen al in
ons land naar schatting meer dan
800.000 mensen Reiki. Over de hele
wereld zijn er miljoenen beoefe-
naars van deze eenvoudige vorm
van zelfheling.

De cursus is bedoeld voor een vertica-
le groep in de leeftijd van 1,5 tot
4jaar.Al enkele jaren laat deze cursus
zien, hoe op eenvoudige, ontspannen
en plezierige wijze, muziek als een na-

tuurlijk onderdeel in ieder mens klein
of groot, ingezet kan worden om de
ontwikkeling van het jonge kind op
bijzondere wijze te stimuleren. Ook
laat de ervaringen van de afgelopen ja-
ren zien dat deze cursus uitstekend ge-
schikt is voor oma's, opa's en hun
kleinkinderen. De cursus bestaat uit
acht lessen en een inhaalles. 
Voor informatie zie advertentie elders
in dit blad.

"Cursus Muziek op Schoot
voor ouder en het jonge kind"
Op 11 februari start muziekthera-
peute Yvon Taken in haar praktijk-
ruimte aan de Muldersweg 3 in
Ruurlo wederom met een cursus
Muziek op Schoot.

Archivaris J.W. van Petersen schreef in
zijn boek ‘Reizen is tol betalen’, dat er
in 1507 een route van Boekholt (Bo-
cholt) via Varssel naar Zutphen was.
“Halverwege de Oude Zelhemseweg
(richting Ruurlo) kon men via de Vars-
seldersteeg en langs het Zelle naar Vor-
den en van daar naar Zutphen, of via
de Spitholderbrug bij Almen naar De-
venter”. Wie tegenwoordig ter plekke
gaat kijken of die Hessenweg er nog is
komt bedrogen uit. Maar dankzij het
onderzoek van Gerrit Harmsen en Ber-
tus Menkveld weten we nu hoe het
met die oude weg uit 1507 is gegaan.
De Oude Zelhemse (ook Oude Ruurlo-

seweg) loopt dwars door het Zand, een
groot natuurgebied in de driehoek
Hengelo, Zelhem en Ruurlo. Toen het
Wolfersveen nog niet ontgonnen was,
liep de verbindingsweg tussen Zelhem
en Ruurlo dwars door het Zand. Ter
hoogte van de Veldhoek treft men te-
genwoordig de Varsselseweg aan. Of
dit de Varsseldersteeg uit 1507 is, is
niet bekend. Logischer is, dat men al
iets meer westelijker een weg zocht
om naar Varssel te komen De Schapen-
dijk was in zuidoostelijke richting de
dijk om de schaapskuddes te hoeden
op de heidevelden van het Wolfers-
veen en Halle-Heide In noordwestelij-

ke richting zouden we dan ook het be-
gin van deze oude weg moeten zoe-
ken. In die richting is er nu geen Scha-
pendijk meer, maar gelukkig laat het-
zelfde boerderij- en veldnamenonder-
zoek richting de twee boerderijen
Groot- en Klein Wassink wel een ver-
dwenen schaapskooi zien met een res-
tant van de ‘Schaopendiek’. Daar tus-
sen was dus ooit een zandweg, maar
het is nu bouw- en weiland. Vroeger
pasten wegen zich aan op de natuurlij-
ke omstandigheden en van ruilverka-
veling had men nog niet gehoord. Ge-
lukkig wist iemand nog te vertellen
hoe die situatie vroeger was en kon-
den Gerrit Harmsen en Bertus Menk-
veld de veldnaam ‘de Heie’ intekenen.
Verder konden ze de naam Hessenweg
vastleggen van een verdwenen oude
zandweg die ‘de Heie’ van zuidoost
naar noordwest doorkruiste. Deze weg
vervolgde zijn doel via de huidige Golf-
baan richting Varssel.In het onder-
zoek was echter geen antwoord meer
te vinden over de naam Varsselder-
steeg, zoals we die in 1507 tegenkwa-
men. Wie kent deze naam en weet er
nog iets over te vertellen?. Reageer dan
s.v.p. per brief aan de heer Fred Wol-
sink, Wisselt 75, 7021 EH Zelhem. Bel-
len kan ook via telefoonnummer 06-
22099960 en reacties per e-mail kunt
u versturen aan: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (76)

In 1988 hebben Gerrit Harmsen en Bertus Menkveld in Hengelo aan de
hand van oude kadasterkaarten boerderij- en veldnamen gelnventari-
seerd. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in een tweetal
boekwerkjes, die het Staring Instituut in dat jaar heeft uitgegeven. Daar-
in is o.a. vastgelegd, dat er ten zuiden van Varssel in de volksmond nog
steeds een weggedeelte Hessenweg wordt genoemd.

Er worden voor deze leeftijdscategorie
weinig wedstrijden georganiseerd.
Toch willen ook deze kinderen mee-
doen en aan hun vaders, moeders,
opa’s, oma’s en andere belangstellen-
den laten zien wat ze tot nu toe ge-
leerd hebben. De tribune zat bomvol.
Naast de organiserende verenigingen
deden deelnemers van DIO Keijen-
borg, SZG Zutphen, WSV Warnsveld,
RGV Ruurlo, Achilles Hengelo gld.,
Sparta Vorden, Valto Eefde, SSS Voort-
huizen en LGV Laren gld. mee. 

In twee ronden werd door de 200 jon-
gens en meisjes geturnd met aan het
eind van elke ronde een prijsuitrei-
king. De meisjes turnen hun oefenin-
gen op brug, balk, mat en sprong. De
jongens hebben sprong, brug, ringen,
mat en rek. Medailles waren er voor de

kinderen met de hoogste punten, in
elke leeftijdscategorie en nivo. Na af-
loop kregen alle kinderen een herin-
neringsvaantje mee naar huis als aan-
denken. De volledige uitslagenlijsten
zullen op de site van DOG Baak,
www.dogbaak.nl, worden gepubli-
ceerd.

Medaillewinnaars in de eerste ronde:
Meisjes. Pre-instap, nivo 17: 1. Sharona
de Beus, SZG, 35,65 punten; 2. Joline
Krook, SZG, 35,05; 3. Jet Klein Nenger-
man, Sparta, 34,90. Pre-instap, nivo 16:
1. Bente Wilgenhof, Sparta, 33,45 en
Lize van der Tol, Valto, 33,45; 2. Robin
Dadema, Sparta, 33,00; 3. Els Eijk-
houdt, SZG, 32,85. Pre-instap, nivo 15:
1. Rosalie Beulink, DIO, 34,95; 2. Niky
van der Toorn, DIO, 34,70; 3. Marnel
Meulenbeek, Sperwer, 34,25. Pre-in-

stap, nivo 14: 1. Zita van Poelwijk, RGV,
37,25; 2. Michelle Goedhart, WSV,
34,65; 3. Rosalie Scholten, WSV, 34,60.
Pre-instap, nivo 13: 1. Lisa Lankhorst,
DOG, 35,55; 2. Imme IJseldijk, DOG,
34,20; 3. Britt Menting, DIO, 32,75.

Medaillewinnaars in de tweede ronde:
Meisjes. Pre-instap, nivo 17: 1. Ninke
Raams, RGV, 37,75; 2. Tetske van den
Biggelaar, Sparta, 36,75; 3. Leonie Jan-
sen, DIO, 36,65. Pre-instap, nivo 16: 1.
Eline Lieftink, WSV, 35,30; 2. Demi
Groot Jebbink, DIO, 34,90; 3. Lieke Jo-
lij, Achilles, 34,85.

Jongens. Pre-instap, nivo 17: 1. Dirk
Harmsen, Achilles, 41,80; Fabries Lin-
deboom, SZG, 41,60; 3. Bart Haren-
berg, DOG, 41,50. Pre-instap, nivo 16: 1.
Timo Wagenvoort, Achilles, 41,25; 2.
Harm Fokkink, Sperwer, 40,65; 3. Bas
Willemse, WSV, 39,35. Pre-instap, nivo
14+15: 1. Jesse de Wild, 14, WSV, 44,10;
2. Tom Dijk, 14, Achilles, 43,75; 3. Mau-
rice Eskes, 15, WSV, 41,80.

Gymnastiekwedstrijden DOG Baak
in Steenderen

In Sporthal Het Hooge Wessel in Steenderen kwamen zondag 1 februari
jl. maar liefst 200 kinderen bij elkaar. Zij namen deel aan de door de gym-
nastiekverenigingen DOG Baak en De Sperwer Hoog-Keppel georganiseer-
de gymnastiekwedstrijden voor kinderen van 5, 6, 7 en 8 jaar.

Vele medaillewinnaars mochten op het podium klimmen, hier (v.l.n.r.) Imme IJseldijk, Lisa Lankhorst en Britt Menting.



FEBRUARI
4 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
5 Bejaardenkring Vorden
5 Klootschietgroep de Vordense Pan
11 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
11 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

12 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 ANBO klootschieten bij 't Olde Let-

tink
19 Bejaardenkring Vorden
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
20-21-22 Kranenburgs Carnaval, ter-

rein sv Ratti
25 ANBO klootschieten ‘t Olde Lettink
25 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme

26 PCOB lezing in 't Stampertje over
"Open Doors"

26 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
• t/m 28 februari Animatiekunst, de

illusie van beweging in Bibliotheek 

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

Goed nieuws voor de vele Neder-
landse fans van de Engelse zanger-
gitarist, maar bovenal topentertai-
ner Brian Cristopher.

Gewapend met een repertoire dat qua
breedte zijn weerga niet kent, staat de
ook hier populaire Brit aan de voor-
avond van weer een indrukwekkende
tour door Nederland, waarbij deze re-
gio niet wordt overgeslagen.

Liefhebbers van de betere popmuziek
mogen de energieke optredens van de-
ze rasentertainer niet missen: 3 uur
vrijwel non-stop live muziek, mooi op-
gebouwd van rustige pop- en rock bal-
lads tot spetterende rock and roll en
alles wat je daar tussen kunt verzin-
nen. Maar één ding staat al bij voor-
baat vast: Brian krijgt met zijn ongelo-
felijk fraaie versies van beroemde hits
elk publiek op de banken.

Als een vleesgeworden juke-box wisse-
len de mooiste nummers elkaar in een

hoog tempo af, waarbij het feit dat Bri-
an geen gebruik maakt van achter-
grondbanden misschien nog wel het
meest verbaast. 

Nooit hoorde je mooiere live uitvoe-
ringen van de bekendste songs van
Sting, Elton John, Beatles, Red Hot
Chilli Peppers, REM, Billy Joel, Robby
Williams of Oasis, om maar eens een
greep uit het programma te nemen.
Nummers die bij een zeer breed pu-
bliek aanslaan.

De bezoekers van de optredens, waar-
onder veel vaste fans, variëren in leef-
tijd dan ook van pakweg 17 tot 77 jaar.
Waarbij de unieke en ongekend gezel-
lige sfeer voor velen een goede reden is
voor weer eens een "ouderwets" gezel-
lig avondje uit. Een absolute aanrader.

Zaterdagavond 21 februari a.s. is hij te
beluisteren in "De Herberg" te Vorden.
Voor aanvangstijd zie de advertentie
elders.

Brian Cristopher in "De Herberg"

De toneelgroep Vierakker-Wichmond
trok zaterdagavond met de uitvoering
van ‘Het lijk is zoek’, in het Ludgerusge-
bouw een volle zaal. De groep met als
regisseuse Tiny Kamphorst zette het pu-
bliek een vlot gespeeld toneelspel voor.
Een komische thriller geschreven door
Charles Raymond Dyer. Heer Bredero
was gestorven en de heren Tromp en
Mickleby van het gelijknamige notaris-
kantoor komen naar het landhuis van
de gestorvene om het testament aan de
nabestaanden voor te lezen. Het perso-
neel in het landhuis is diep onder de in-
druk van de dood van de oude heer. Hij
was een innemende man. Dit in tegen-
stelling tot zijn siefdochter Sofie, wiens
bloed men bij wijze van spreken, wel

kon drinken. Daarna ontstaan er aller-
lei verwikkelingen. Er stort een brug
naar het landhuis in, de aanwezigen in
het landhuis zijn daardoor gedwongen
om de nacht in het huis door te bren-
gen. Er verdwijnt iemand, er wordt ie-
mand vermoord, kortom veel verden-
kingen en voldoende ingrediënten voor
een spannend spel. Aangezien ‘Het lijk
is zoek’, komend weekend opnieuw
wordt opgevoerd, zullen we de uitein-
delijke afloop niet verklappen en zul-
len we geen antwoord geven op de
vraag, waarom secretaresse Anne wordt
gechanteerd. Ook niet over de rol die de
keurige notaris Tromp speelt! En wat
voert het dienstmeisje Mabel allemaal
in haar schild? Zij luistert immers ie-

dereen in het landhuis af! De acteurs in
deze thriller waren: Els Standaert, Hen-
na ter Vrugt, Ria Tijssen-Taken, Rianne
Neerlaar, Erik Klein Haneveld, Jan Borg-
man, Gerard van Til, Cordrik van der
Meulen en Geert Harmsen. Soufleuses
Ineke Jansen en Diny Berenpas. Grime
Ina Weustman en Gerrie Berenpas. Ge-
luid Bert van Dijk. Daarnaast werd de
toneelgroep bij de voorbereiding en de
uitvoering ondersteund door Anton
Jansen, Jan Tijssen, Annemarie Wol-
brink, Dirk Kamphorst, Jan Rietman en
Marieke Eisink. Het toneelstuk wordt
zowel vrijdag 6 februari als zaterdag 7
februari wederom in het Ludgerusge-
bouw opgevoerd.

Toneelgroep Vierakker-Wichmond zorgde voor prachtige thriller

NEDERLANDSE JUNIOREN
KAMPIOENSCHAPPEN
Sinds de medaillewinsten op de Gel-
derse kampioenschappen zijn er al
weer diverse wedstrijden gezwommen
door de Berkelduikers, met als voorlo-
pig hoogtepunt de Nederlandse Junio-
ren Kampioenschappen ( 12 tot 15
jaar). Berjan Ebbekink kon zijn 14e
plek op de 100 rug ( 15 jarigen) behou-
den. 

Uiteraard zette hij op hoger in en be-
gon de eerste 50 meter met winst ten
opzichte van zijn eigen tijd, het twee-
de deel van de race moest hij dat ech-
ter weer inleveren en eindigde iets bo-
ven zijn eigen pr. Milou Tjoonk zwom
een prima race op de 100m schoolslag. 

Ze verbeterde haar tijd en werd daar-
mee 6e. Hoewel ze natuurlijk met een
4e inschrijftijd stilletjes op een iets ho-
gere plaats had gehoopt, kwam ze te-
vreden het water uit. Ze heeft voor het
eerst onder de 1.20 gezwommen en
heeft daarmee de aansluiting bij de
nr. 3t/m 5 nog zeker niet verloren. Een
fijne wedstrijd waar weer een hoop
trainingsmotivatie uit te halen is.

LANDELIJKE C COMPETITIE
Intussen is de landelijke verenigings-
competitie gezwommen. Na 3 rondes
staan de Berkelduikers op de 19e
plaats van de 30 deelnemende vereni-
gingen. Door ziekte zijn een paar ster-
ke zwemmers voor langere tijd uitge-
vallen, maar het team weet de schade
goed op te vangen.

Prima resultaten waren er voor er voor
Bernice Jager ( 1e op de 100m school),
Luuk Nijland ( 2e op de 50m rug), Lot-
te Eising ( 1e op 100m rug)en Milou
Tjoonk ( 2e op 100m rug en 1e op
100m school), Daan Nijland ( 1e op 100
school en 2e op 100 rug), Niels Tjoonk
( 2e op 100 school en 1e op 100 rug),
Sander Wissink (3e op 100 schoolslag),

Berjan Ebbekink ( 1e op 100 vlinder en
200 wissel), Judith Wentink en Salomé
Prakke ( 1 en 2 op 50 rug), Han Nijland
(2e op 50m vlinder en 200m rug).

SPEEDO WEDSTRIJD
Op de Speedo wedstrijd ( 8 t/m 13 jaar)
zijn veel pr 's gesneuveld. 
1e plaatsen voor; Torben Lammer-
dink( 10 jaar, 100m school en 50 vlin-
der), Kim Nijland ( 9 jaar, 100m vrij),
Luuk Nijland, 11 jaar, 100m rug en
400m vrij), Emiel Tholen ( 12 jaar,
200m vrij), Marlieke Scholten ( 11 jaar,
200m vrij en 200m school), Daan Nij-
land ( 13 jaar, 200m school).

Opmerkelijk goede tijdsverbeteringen
zijn er verder gezwommen door: Ma-
rije Lammerdink ( 8 jaar, 100m vrij), Ja-
mie Stegeman ( 8 jaar, 100m vrij en
100m rug), Emiel Eising ( 11 jaar, 100m
rug), Loes van der Linden en Britt Zwe-
verink ( 10 jaar, 100m schoolslag), Mar-
lijn Welmer ( 8 jaar, 100m rug), Maaike
Hebels ( 9 jaar, 100m rug)

4 KAMP
Bij de recreanten is de 4 kamp ge-
zwommen in Borculo. Marlies Mulder
en Victor Prakke zwommen een prima
tijdsverbetering op de schoolslag, Lu-
ka Pelgrum, Roos Oudt en Jantine
Huurnink verbeterden hun tijd met
meerder seconden op de rug. Terwijl
Aline Bosch en Tycho Jurjens de
school en de vrij goed verbeterden
zwom ook Mirthe Brummelman een
snelle 25m vrij.

TE VERWACHTEN:
Volgende week maken zo'n 20 wed-
strijdzwemmers van de Berkelduikers
zich op om op de Gelderse B kampi-
oenschappen hun beste prestaties
neer te zetten, terwijl op 14 en 15 fe-
bruari Luuk Nijland en Torben Lam-
merdink naar Leiden afreizen om
daar op het Nederlandse kampioen-
schap voor Minioren uit te komen.

Z w e m m e n

Shell houdt al jaren de pompprijs in de gaten!

U betaalt niet graag te veel. Daarom houdt Shell al vele jaren de prijzen scherp in de gaten, ook bij u in de

buurt! Wij checken dagelijks de pompprijzen van concurrenten en hebben altijd onze pompprijs aangepast,

mocht dat nodig zijn om concurrerend te blijven. Dit blijven wij gewoon doen, alleen vragen wij u om vanaf

nu de prijzen óók in de gaten te houden. 

En is het elders goedkoper, dan krijgt u het prijsverschil terug! 

*Haal eerst de folder op onderstaand station.

Shell station Groot Jebbink B.V.

Rondweg 2

7251 RV Vorden

Elders

goedkoper?

Verschil
terug!*

Vorden 
let op!

www.shell.nl

LEUKE BRIEF (4)
Vroeger heette het een feuilleton. Nu
noemen we het een soap. En daar begint
het, beste lezers, echt op te lijken. Een
Vordense dorpssoap met als titel 'Tram-
melant in Bronckhorst'. Die soap loopt
al een tijdje en wordt steeds ingewikkel-
der. Het blijkt namelijk dat het kiezen
uit een van de drie ontwerpen voor een
kunstwerk op het Burgemeester van Ar-
kelplein wel heel wonderlijk is verlopen.
Het college van Burgemeester en Wet-
houders koos niet alleen voor een pro-
ject waarvan - zoals al eerder gemeld - de
gemeente zelf de initiatiefnemer is.
Maar bovendien nodigde wethouder Pe-
ter Glasbergen als lid van de tijdelijke
Kunstadviescommissie ook uit de kun-
stenares Monique Wolbert, de zuster
van architect Alfonso Wolbert. Zijn ont-
werp voor een regenmuseum werd door
deze commissie als beste ontwerp geko-
zen en zal worden uitgevoerd. Omdat
het gerucht dat een familielid had mee-
gestemd al lange tijd de ronde deed, in-
formeerde de Klankbordgroep van om-
wonenden bij de gemeente of dit ge-
rucht juist was. Het was inderdaad juist,
vertelde medewerker Niessen van de ge-
meente. Maar hij vertelde er direct bij
dat Monique Wolbert niet zou hebben
meegestemd bij het opstellen van een
advies aan het college van B en W. En
dan wordt het toch echt een soap, want
wat doet deze kunstenares dan in deze

adviescommissie? Monique heeft onge-
twijfeld wel ingestemd met het besluit
om drie kunstenaars (waaronder haar
broer) uit te nodigen een ontwerp te ma-
ken. Maar daarna zou ze niet meege-
stemd hebben? Kortom:  een uitverkie-
zing met een wel heel vreemde bij-
smaak. Ja, hoe zal het verder gaan met
deze soap? Er zijn vele varianten moge-
lijk. Zal de gemeente zich niets aantrek-
ken van de groeiende onvrede bij omwo-
nenden en het project inderdaad uitvoe-
ren? Het is wel zeker dat er dan veel be-
zwaren zullen komen tegen de wijzi-
ging van het bestemmingsplan. Terecht,
want hier wordt op een kwetsbare plek,
midden in een woonwijk, een bouwsel
neergezet dat door elke welstandscom-
missie zou worden afgekeurd als 'niet
passend in het landschap'. Bovendien
noemen vele omwonenden het bouw-
werk - ondanks de zeer fraaie presenta-
tie van de ontwerper en enkele prachti-
ge artist impressions (zie de website
www.het <http://www.het/> regenmuse-
um.nl - gewoon een 'urinoir', wat niet
erg complimenteus is. Bovendien zal het
moeilijk zijn om gedurende vele jaren
omwonenden te vinden die bereid zijn
dagelijks de deuren van 'het museum' te
openen en 's avonds te sluiten. Of blijft
het bouwsel dag en nacht open? Trou-
wens, sinds wanneer behoort het opzet-
ten en beheren van een mini-galerie tot
de taak van een gemeente? En waarom
kan daar wel een bedrag van tenminste
€ 25.000.- aan worden besteed terwijl bij
navraag blijkt dat andere galerieën in
Vorden volgens onze gegevens nog nooit

één cent subsidie hebben ontvangen?
En wat gebeurt er als deze beschutte
ruimte een hangplek wordt voor jonge-
ren? Of als een onverlaat in een nacht op
de stalen wand bijv. een woord van drie
letters spuit (enkele seconden werk). Zul-
ke dingen gebeuren in deze tijd. Door de
schilferige roestwand kan dat woord
daarna niet worden verwijderd en zelfs
niet worden overgeschilderd. Dan wordt
'het Regenmuseum' een aanfluiting of
moet het worden afgebroken. Waarmee
dan een bedrag van tenminste enkele
tienduizenden euro's verdwijnt in het
potje 'weggegooid belastinggeld'. Maar
misschien krijgt de soap 'Trammelant in
Bronckhorst' toch nog een happy end.
Want op zich is het een sympathiek plan
om op deze wijze aandacht te vragen
voor de regen waaraan de mens zoveel
te danken heeft.  Alleen: het Burgemees-
ter van Arkelplantsoen is niet de aange-
wezen plaats om dit plan te realiseren.
Laten we hopen dat de gemeenteraad,
die - zo wordt verwacht - nog moet beslis-
sen over een aanvullend bedrag om dit
project te realiseren, besluit 'het muse-
um' een plek te geven op het voorplein
van het nieuwe gemeentehuis, waar het
beter bewaakt en beheerd kan worden.
Bovendien past het door zijn milieu-
vriendelijk karakter daar ook perfect als
versiering van het meest ecologische ge-
meentehuis van Nederland dat Bronck-
horst op dit moment aan het bouwen is.
We zijn benieuwd naar de volgende afle-
vering. Harry van Rijn 
(mede namens een aantal omwonenden) Wil-
lem Alexanderlaan 35 - 7251 AW



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

Adres / 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
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

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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In de eerste helft van januari 2009
hadden we te maken met een win-
terse periode waarbij de omstandig-
heden op de weg uitzonderlijk waren.
Op straat en in het verkeer zorgen
sneeuw, nachtvorst, ijzel en daarmee
gladheid voor overlast. 

Strooibeleid tot nu toe
Er zijn vier strooiroutes, de zoge-
naamde A-routes. Op deze wegen
strooien we wanneer gladheid wordt
voorspeld. Onder A-routes vallen
alle doorgaande wegen, de belang-
rijkste ontsluitingsweg naar een
woonwijk, dorpscentrum, centrale
parkeerplaats of bedrijventerrein,
busroutes en de belangrijkste toe-
gangswegen naar hulpdiensten
(politie, brandweer, ambulance),
scholen, huisartsen, zorgcentra
(geen appartementencomplexen voor
ouderen), station en gemeentehuis. 

Wanneer er sprake is van blijvende
gladheid kan de gemeente besluiten
om in de ochtend de B-routes en
eventueel ook de overige wegen te
gaan strooien. Onder B-routes vallen
onder andere wegen naar en op
bedrijventerreinen, centra van de
grotere kernen, de belangrijkste
toegangswegen naar sporthallen,
gymzalen en begraafplaatsen en
een aantal minder belangrijke ont-
sluitingswegen binnen de bebouwde
kom en in het buitengebied. 

Tussentijdse evaluatie
Na de winterse periode heeft de ge-
meente haar strooibeleid geëvalueerd.

Meegenomen in deze evaluatie zijn
de extreme weersomstandigheden,
het aantal verkeersincidenten in
deze periode in vergelijking met
voorgaande jaren, de waarnemingen
van medewerkers van de gemeente
en de reacties van inwoners van de
gemeente over de aanhoudende
gladheid en het gevolgde strooibeleid. 

Aanpassingen strooibeleid
Deze tussentijdse evaluatie is aan-
leiding om het strooibeleid op enkele
punten tijdelijk aan te passen, voor-
uitlopend op een bredere evaluatie
die in april dit jaar wordt gehouden.
Er zijn niet meer meldingen van
aanrijdingen door gladheid, maar

wel locaties waar meer gladheids-
bestrijding gewenst is. Deze wegen
worden toegevoegd aan de A-routes. 

Voor de rest van dit winterseizoen
voeren we de volgende wijzigingen in
de strooiroutes door:

A-routes
Toegevoegd worden:
• Doorgaande wegen inclusief fiets-

paden
• Toegangswegen naar veerponten
• Een aantal routes naar scholen in

het buitengebied (school Kranen-
burg, school Veldhoek)

• Verbindingswegen naar buurge-
meenten, daar waar het strooibeleid

niet aansluit op het strooibeleid in
de buurgemeente (Eldrikseweg
(Eldrik), Almenseweg (Vorden),
Veengoot (Veldhoek), Veerweg/
Onderstraat/Ariënsstraat (Bronk-
horst), Veldweg (Achter-Drempt),
Hoefkensestraat (Achter-Drempt),
Terborgseweg (Zelhem)

• Industrieterreinen

B-routes
Met het bestrijden van gladheid op
B-routes wordt direct aansluitend
aan de A-routes aangevangen
wanneer aanhoudende gladheid is
voorspeld in combinatie met sneeuw.
Hiermee wordt niet gewacht tot de
volgende (werk)dag, dit kan dus 
24 uur per dag gebeuren.

Toegevoegd aan de B-route worden:
• Enkele wegen in het buitengebied

die een logische verbinding vormen
tussen A- en B-routes en die tot
nu toe niet in de route zaten (o.a.
Schiphorsterstraat in Steenderen)

• Enkele verbindingswegen naar
buurgemeenten, daar waar het
strooibeleid niet aansluit op het
strooibeleid in de buurgemeente
(o.a. Schoneveldsdijk in Medler)

Overige wegen:
Wanneer aanhoudende gladheid is
voorspeld, en de situatie op de A- 
en B-routes laat dit toe, wordt de
gladheid op (alle) overige wegen
binnen de gemeente bestreden.
Hierbij krijgen meldingen van de
politie prioriteit boven eigen waar-
neming en meldingen van burgers. 

Uitbreiding gladheidsbestrijding

B en w besloten vorige week als
gemeente Bronckhorst gehoor 
te geven aan de oproep van het
Klimaatverbond en Z@pp (op Ne-
derland 3) om mee te doen aan de
Warme Truiendag. De gemeente
gaat haar ambtenaren, bedrijven
en kinderen van de scholen in
Bronckhorst vragen op 12 of 
13 februari in een warme trui naar
school of kantoor te komen. Het is
de bedoeling dat de temperatuur in
het gemeentehuis en -kantoor op
12 februari een paar graden lager
staat dan normaal, waarmee circa
15% minder energie verbruikt 

(CO2 uitgestoten) wordt. De gemeen-
te doet dit jaar voor de tweede keer
mee. De Bronckhorster bedrijven
en scholen krijgen binnenkort 
een brief met de oproep van de
gemeente.  

Waarom?
Broeikasgassen, zoals CO2, warmen
de aarde op, waardoor het klimaat
verandert. Een warmer klimaat heeft
veel ongewenste gevolgen. Een
gevolg is bijvoorbeeld het smelten
van de poolkappen. Hierdoor stijgt
het water en worden grote delen
van Nederland bedreigd met over-

stroming. Ook dreigt een kwart van
alle dieren en planten de komende
decennia uit te sterven doordat zij
niet kunnen overleven in een ander
klimaat. Daarom doet de gemeente
mee aan de Warme Truiendag op 
12 februari. Een warme trui vangt 
1 t/m 3 graden lager op zonder
comfortverlies.

Kyoto protocol
In februari 2005 is het Kyoto proto-
col in werking getreden. Het Kyoto
protocol bepaalt dat landen over de
hele wereld hun best doen om de
CO2 te verminderen. In deze maand
organiseren het Klimaatverbond 
en Z@pp sinds een paar jaar de
Warme Truiendag om mee te helpen
aan het verminderen van de uitstoot 
van CO2.

Energiezuinig nieuw gemeente-
huis 
De gemeente vindt het belangrijk
iets tegen de klimaatverandering te
doen. De Warme Truiendag is zo'n
mogelijkheid. Ook met de bouw 
van het nieuwe gemeentehuis
houdt Bronckhorst hier rekening
mee door een bijzonder duurzaam
gebouw te bouwen dat 64% minder
energie verbruikt dan een gemid-
deld kantoorgebouw in Nederland.  

Gemeente doet mee aan Warme Truiendag
op 12 februari

Vorig jaar is het virtuele Cuypers-
codespel gelanceerd. Ter nagedach-
tenis aan de beroemde architect
Pierre Cuypers, die onder meer 
de Antoniuskerk in Kranenburg
ontwierp. Dit spannende spel dat
een ware zoektocht vormt, is ook 
te spelen via www.bronckhorst.nl. 
In 2008 bezochten ruim 77.000
mensen de site www.cuyperscode.nl. 
De gemeente Bronckhorst speelt
een rol in het spel en subsidieert dit
om die reden met een bijdrage. 
Deel 2 van het spel is eind januari
gelanceerd.

Cuyperscodespel 
tijdelijk ook te spelen 
via www.bronckhorst.nl

De Antoniuskerk in Kranenburg. 

Met dank aan dhr. (Jan) Klein Kranenburg.
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De gemeente maakt plannen voor 
de inrichting van het centrum van
Vorden. Daarbij komen verschillende
zaken aan de orde, zoals welke
functies heeft het centrum, welke
winkels en andere voorzieningen
zijn er of moeten er zijn, hoe kan 
het verkeer het beste geleid worden
en welke sfeer past bij Vorden? 

De gemeente kijkt daarbij ook naar
de toekomst. Maar voordat een
definitieve keuze gemaakt wordt,
willen wij graag weten wat u ervan
vindt!

Op de inloopbijeenkomst in het Dorps-
centrum in Vorden op 2 februari
hebben al veel inwoners de modellen
bekeken en hun mening gegeven.
Was u daar niet bij, maar wilt u
alsnog graag uw mening geven dan
kan dat nog. Tot 1 maart staat de
presentatie in de bibliotheek in Vorden
én in de hal van het gemeentehuis in
Hengelo. U kunt een reactieformulier
invullen en in de blauwe bus doen
die ter plaatse is. Ook kunt u deze
informatie tot 1 maart op
www.bronckhorst.nl vinden. 
Ook hier vindt u een reactieformulier,
dat u naar ons kunt mailen. 

Representatief, ontspannen 
of monumentaal?
Er zijn drie verschillende modellen
ontwikkeld: 
1. representatief
2. ontspannen
3. monumentaal

Elk model heeft de kerk als middel-
punt, maar richt het plein op een
andere manier in. Verder is voor 
de belangrijkste aan- en afvoer-
wegen die voor de doorstroming 
van het verkeer moeten zorgen, 
de zogenaamde hoofd- en dwarsas, 
een inrichting gemaakt.

Wij vragen u niet een keuze voor een
model te maken. Wij willen graag
van u weten welke kenmerken u
aanspreken en welke juist niet, 
of u iets mist, of waar we volgens u
in het bijzonder op moeten letten.  

Vorden centrum 
De volgende straten en wegen maken
onderdeel uit van het centrum:
Schoolstraat, Het Hoge, Raadhuis-
straat, Dorpstraat, Burg. Galleestraat,
Stationsweg en Bleek. Het gaat om
de inrichting van de openbare ruimte
van dit gebied. Een concept Master-
plan voor het centrum van Vorden

is naar verwachting in het voorjaar
2009 gereed. De projectgroep gaat
aan de hand van de reacties en
meningen die zijn ontvangen een
definitief model voor de inrichting
van de openbare ruimte maken als
onderdeel van het Masterplan. 

Het concept Masterplan met een
voorstel voor de inrichting van de
openbare ruimte wordt aan het
college en vervolgens aan de
gemeenteraad voorgelegd. Via deze
gemeentepagina's informeren wij u
te zijner tijd over de binnengekomen
reacties op de drie modellen. 

Modellen openbare ruimte Vorden-Centrum
Geef uw mening over de openbare ruimte in Vorden-Centrum

Dit model verleent de centrale dorpsruimte van Vorden een chique en 
representatief karakter, met behoud van de typisch dorpse sfeer. Met 
behulp van groenaanleg (grasvlakken met boomgroepen) ontstaat hier 
een zacht en sfeervol dorpshart, dat een onderbreking vormt op de 
verharde dorpsstraten.

De belangrijkste kenmerken:
• Centrale dorpsruimte voor de kerk met groen en representatief         
  karakter.
• Achter de kerk een informeel parkplein, met mogelijkheden voor     
  parkeren, markt of evenement. 
• Schoolmeestershuis op parkplein omgevormd tot gezellig   
  horecapaviljoen.
• Kerk zelf op verhoogd en met fraaie natuursteen banden omlijst   
  grasveld.
• Verblijf is hoofdzaak, verkeer ondergeschikt

MODEL 1 REPRESENTATIEF

Dit model levert een informele dorpse sfeer op, waarbij de inrichting van 
de openbare ruimte niet in hoofdzaak wordt ingericht voor het verkeer. 
De huidige verkeersruimte voor de kerk wordt ingericht als dorpsbrink, 
waarbij geen sprake meer is van een duidelijke rijbaan.

De belangrijkste kenmerken:
• Informele brink voor de kerk in de vorm van erfachtig plein, biedt  
  ruimte aan verkeer en verblijf.
• Achter de kerk een informeel parkplein met parkeermogelijkheden en  
  ruimte voor markt of evenement. Een gesloten bomendak zorgt voor   
  voldoende beschutting. 
• Schoolmeestershuis op parkplein omgevormd tot gezellig   
  horecapaviljoen.
• Kerk zelf op verhoogd, en met fraaie natuursteen banden omlijst,  
  grasveld.
• Informele inrichting onderstreept dorpse sfeer. 

MODEL 2 ONTSPANNEN

Hierbij krijgt de centrale dorpsruimte een wat formele uitstraling. 
Een monumentale parkstrook vormt de ruimtelijke verbinding tussen 
Dorpsstraat en Zutphensestraat. De kerk en het schoolmeestershuis 
krijgen hierin een bijzondere plek. De rijbaan ligt langs de zuidzijde van 
dit parkplein. De Kerkstraat blijft uiteraard gehandhaafd  

De belangrijkste kenmerken:    
• Parkachtig plein als verbindend element tussen Dorpsstraat en   
  Zutphensestraat met kerk en kastanje als blikvanger.
• Schoolmeestershuis wordt omgevormd tot horecapaviljoen en sluit  
  parkplein ruimtelijk af.
• Groene ruimten aan weerszijden van parkplein vormen met hun   
  bomendak fijne verblijfsruimten en bieden parkeergelegenheid.
• Rijverharding langs randen van het plein zorgt voor afwikkeling van     
  verkeer.

MODEL 3 MONUMENTAAL

Met ingang van 1 januari 2009 heeft
de gemeente een collectieve vrij-
willigersverzekering afgesloten. 

Alle vrijwilligers die bij organisaties
in Bronckhorst vrijwilligerswerk
verrichten, zijn automatisch via de
gemeente verzekerd. De organisatie
of de vrijwilliger hoeft zich dus niet
bij de gemeente of bij de verzekerings-
maatschappij aan te melden! 

Vrijwilligers zijn voor ons in dit geval:
mensen die in enig organisatorisch
verband onverplicht en onbetaald
werkzaamheden doen ten behoeve
van anderen en/of de samenleving
waarbij een maatschappelijk belang
wordt gediend. Bij de rechtsbijstand-
en bestuurdersaansprakelijkheids-
dekking is de voorwaarde, dat de
organisatie een rechtspersoon moet
zijn. Hiermee wordt bedoeld, dat de
organisatie statutair moet zijn opge-
richt en voor onbepaalde tijd staan

ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel.

Waaruit bestaat de collectieve
vrijwilligersverzekering? 
Met de collectieve vrijwilligersver-
zekering is de schade die een vrijwil-
liger tijdens zijn activiteiten oploopt
of veroorzaakt verzekerd. Het ver-
zekeringspakket bestaat uit een:
• aansprakelijkheidsverzekering

vrijwilliger
• ongevallen- en persoonlijke eigen-

dommenverzekering vrijwilliger
• aansprakelijkheidsverzekering

Bedrijven en Werkgeversaanspra-
kelijkheid verkeersdeelnemers,
inclusief aanvullende autocasco-
verzekering

• bestuurdersaansprakelijkheids-
verzekering

• rechtsbijstandverzekering

Meer informatie over de collectieve
vrijwilligersverzekering, de hoogte

van vergoedingen, waar schade
gemeld moet worden en de meest
gestelde vragen over de verzekering
kunt u nalezen op de website
www.lippmann.nl bij het onderwerp
Vrijwilligersverzekering. 
Organisaties die met vrijwilligers
werken en zelf een vrijwilligers-
verzekering hebben afgesloten,
adviseren wij hun polisvoorwaarden
te vergelijken met die van de collec-
tieve vrijwilligersverzekering. U kunt
dan besluiten uw eigen verzekering
op te zeggen.

Meer informatie?
Voor specifieke vragen over de po-
lisvoorwaarden kunt u rechtstreeks
contact opnemen met verzekeraar
Lippmann, tel. (070) 302 89 85 of per
e-mail aan vrijwilliger@lippmann.nl.
Bij de gemeente kunt u contact
opnemen met de heer E. Kragten, 
tel (0575) 75 04 16 of de heer J. Otten,
(0575) 75 02 34.

Gemeente sluit collectieve vrijwilligersverzekering af

Vorige week tekenden ProWonen,
de gemeenten Berkelland, Bronck-
horst en Oost Gelre, De Woon-
plaats in Groenlo en politie Noord-
en Oost-Gelderland het convenant
voor de samenwerking aan het
project Buurtbemiddeling. IJssel-
kring Doetinchem voert het project
namens de partijen uit. 

Buurtbemiddeling
In de gemeenten bemiddelen
gecertificeerde vrijwillige buurt-
bemiddelaars in huis- tuin- en
keukenconflicten tussen buren en
buurtbewoners. Het doel? De ru-
ziënde partijen weer aan de praat
krijgen en zelf een oplossing laten
bedenken, zonder dat het conflict

escaleert en politie of justitie wordt
ingeschakeld. 

Herstel onderlinge communicatie
Geluidsoverlast, pesterijen, roddels,
spelende kinderen en harde muziek
zijn zomaar voorbeelden van erger-
nissen, waardoor conflicten en
ruzies tussen buren ontstaan. 
Vaak beginnen ergernissen met
een kleinigheid, waar vooral niet
over wordt gepraat. Een langdurig
conflict en vijandige sfeer is vaak
het gevolg. Buurtbemiddeling biedt
vaak de oplossing in het herstel van
de communicatie tussen buren.
In overleg met betrokkenen, de
politie en/of de gemeente kan
Buurtbemiddeling worden ingezet.

Convenant ondertekend: startschot

voor Buurtbemiddeling Berkelland,

Bronckhorst en Oost Gelre



Blootstelling aan koolmonoxide kan
ernstige gezondheidsproblemen
veroorzaken en leidt in Nederland
zelfs tot dodelijke slachtoffers. 
De oorzaak is in bijna alle gevallen
een onvolledige verbranding in niet
goed onderhouden gasapparatuur
of een slechte ventilatie, waardoor
niet voldoende zuurstof beschikbaar
is. 

Een kleur-, reuk- en smaakloze
vijand: koolmonoxide 
Nu de dagen koud zijn, hebben we
onze kachels massaal in gebruik.
Door slecht onderhoud of door
slechte ventilatie levert de kachel 
of de geiser echter niet altijd alleen
warmte, maar kan er ook een zeer
schadelijk product vrijkomen: kool-
monoxide (CO). Dit is een kleurloos
en reukloos gas dat vrijkomt bij
onvolledige verbranding en in het
bloed wordt opgenomen. Een vergif-
tiging met koolmonoxide kan leiden
tot dodelijke slachtoffers. 

Symptomen 
• De eerste tekenen zijn druk op 

het voorhoofd en lichte hoofdpijn,
die toeneemt en hevig wordt

• Daarbij komen kloppende pijn in
de slapen, oorsuizing, duizeligheid,
gevoel van zwakte, misselijkheid
en braken

• Toenemende pols- en ademhalings-
frequentie

• Lichtrode gezichtskleur
• Flauwvallen en bewusteloosheid
• Overgang in diepe bewusteloosheid

met aanvallen van kramp

• Verminderde hartfunctie, er ont-
staat stilstand van de bloedsomloop

De eerste effecten lijken op griep,
maar dan zonder koorts. 

Geiser en kachel 
Een geiser of een kachel moet het
toegevoerde aardgas kunnen
verbranden. Voor een volledige
verbranding is zuurstof nodig. Als er
niet voldoende zuurstof aanwezig is,
ontstaat koolmonoxide. In de koude
herfst en winterdagen worden vaak
alle kieren en gaten in een huis
gedicht, zodat de toevoer van lucht
onvoldoende is. Risicosituaties doen
zich voor bij afvoerloze geisers, met
name in doucheruimtes, keukens,
caravans, vakantiehuisjes en woon-
boten. Mogelijke indicaties voor een
niet goed functionerende geiser of
kachel: 
• De vlam in de geiser of kachel is

oranje van kleur en brandt hoger
dan normaal 

• De bij de verbranding vrijkomende
waterdamp verdwijnt niet via de
afvoer maar geeft condens tegen
de ruiten

Schoorsteen 
Een schoorsteen kan verstopt raken
door bijvoorbeeld vogelnesten, maar
kan ook dichtslibben bij regelmatig
gebruik. Bij een verstopte schoor-
steen komen de verbrandingsgassen,
die normaal naar buiten gaan, 
de huiskamer in. 

Preventie 
Het jaarlijks laten controleren van de
geiser en kachel door een erkende
installateur is een goede preventieve
maatregel. De vlam van een goed
afgestelde geiser of kachel moet
blauw zijn. Daarnaast moet er
voldoende lucht toegevoerd worden
voor de verbranding en moeten de
verbrandingsgassen afgevoerd
worden door een schoon en lekvrij
afvoerkanaal. De nieuwe generatie
geisers en kachels hebben een
gesloten systeem, lucht wordt van
buiten aangetrokken en de verbran-
dingsgassen worden naar buiten af-
gevoerd. Maar ook bij deze gesloten
systemen blijft een goede aanvoer
van frisse lucht en goede afvoer van
verbrandingsgassen van levens-
belang. Als er geen gesloten systeem
is, moet u zorgen voor voldoende
ventilatie, zodat verbrandingsgassen
naar buiten kunnen en frisse lucht
naar binnen kan! Voor extra veiligheid
kunt u een koolmonoxidemelder
plaatsen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht
bij de brandweer Bronckhorst, 
tel. (0575) 75 02 50.

Brandweer waarschuwt voor gevaren koolmonoxide

Verslag raadsvergadering
29 januari jl.
Op 29 januari jl. vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. Tijdens de raads-
vergadering is onder meer gespro-
ken over de volgende onderwerpen:

• Bestemmingsplan Landgoed
Wolfsdael, Zelhem
De raad stelde het bestemmings-
plan ongewijzigd vast. Het gaat
hier om het realiseren van een
nieuw landgoed aan de Oude
Ruurloseweg. Op het terrein komt
een landhuis met twee woon-
eenheden. 

• Vestiging voorkeursrecht
Steenderen Zuid
De raad ging accoord met vesti-
ging van het voorkeursrecht op
verschillende woningen in het
plangebied Steenderen Zuid.

• Wijziging Legesverordening
Bronckhorst 2008 en 2009
In 2008 voerde de gemeente een
nieuwe, meer transparante syste-
matiek voor het berekenen van
bouwleges in. Deze leges worden
nu berekend naar de te (ver)bouwen
m3 of m2 en het type bouwwerk.
De gemeente rekent bouwleges
als iemand gaat (ver)bouwen en
daarvoor een vergunning nodig is.
Na evaluatie bleek dat met name
voor agrarische en industriële
gebouwen, met vaak grote bouw-
volumes, onevenredig veel leges
zijn betaald. De raad stemde er
mee in het tarief voor industriële
en agrarische bedrijfsgebouwen
met terugwerkende kracht tot 
1 januari 2008 te verlagen.

• Kaders ontwikkeling 
Regionale bedrijventerrein
West-Achterhoek
De raad stemde in met de kaders
voor de samenwerking tussen de
gemeenten Bronckhorst, Doe-
tinchem, Montferland en Oude
IJsselstreek bij het realiseren van
het Regionale bedrijventerrein
West-Achterhoek. Met een motie
van het CDA, ondersteund door
PvdA en VVD, benadrukte de raad

dat het financiële risico voor de
gemeente Bronckhorst zoveel
mogelijk ingeperkt moet worden.
Wethouder Baars vulde aan dat
de cijfers in het samenwerkings-
plan zijn aangepast aan de huidige
economische situatie en de ver-
wachte behoefte voor de komende
jaren.

• Evaluatie plattelands-
vernieuwing/-ontwikkeling
Plattelandsvernieuwing/-ontwik-
keling is speerpunt van beleid van
de gemeente. De raad stemde in
met de evaluatie van de gang van
zaken tot nu toe. Het Landschaps-
ontwikkelingsplan, dat de ge-
meente samen met Lochem en
Zutphen opstelt, is in het eerste
kwartaal van 2009 klaar en vormt
de basis voor het ontwikkelen en
uitvoeren van activiteiten op ons
platteland. 

• Tussentijdse evaluatie 
strooibeleid
In 2008 heeft de gemeente haar
strooibeleid geharmoniseerd. 
Na evaluatie van de nieuwe
strooimethode in de afgelopen
winterse periode heeft de ge-
meente besloten enkele wijzigin-
gen in het strooibeleid door te
voeren. Meer informatie hierover
vindt u elders op deze gemeente-
pagina's.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar
de website van de gemeente (onder
Bestuur en organisatie � Bestuur �
Gemeenteraad of via het Snelmenu
naar alle Vergaderstukken �
Gemeenteraad). De eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering is op 
26 februari a.s. 

Gecombineerde 
commissievergadering
Beleidsontwikkeling 
en Evaluatie en controle 
op 11 februari a.s.
Op 11 februari a.s. is een gecom-
bineerde vergadering van de com-
missies Evaluatie en controle en
Beleidsontwikkeling in de raadszaal
van het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur en
u bent van harte welkom om de ver-
gadering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende
onderwerpen:

• Bestemmingsplan Buitengebied
Hengelo/Vorden, Schuttestraat
20 in Vorden
Het plan heeft o.a. betrekking 
op een functiewijziging van een
agrarisch bedrijf met een meubel-
makerij als nevenactiviteit, in een
woonbestemming voor het agra-
risch deel en een bedrijfsbestem-
ming voor de meubelmakerij.

• Bestemmingsplan Bronckhorst
2008, Beekstraat 1 in Toldijk
Dit plan betreft een verplaatsing
van activiteiten, waardoor een
bedrijf in z'n geheel aan één kant
van de Beekstraat komt te liggen
en een veiliger verkeerssituatie
ontstaat. Ook levert het een posi-
tieve bijdrage aan het landschap.    

• Bestemmingsplan partiële
herziening buitengebied
Wildenborchseweg 19 in Vorden
Dit plan gaat over het vestigen van
een tweede bedrijfwoning op het
perceel van het bedrijf De Wilden-
borcherhof waar recreatieve en
agrarische activiteiten plaatsvinden.

• Afwijzing verzoek herziening
bestemmingsplan recreatie-
woning Roessinkweg in Hengelo

• Structuurvisie bebouwd gebied
Deze visie voor het bebouwde
gebied omvat concrete keuzes
voor ontwikkelingen voor wonen
en werken in de kernen van de ge-
meente voor de komende tien jaar.
Op www.bronckhorst.nl onder
Ruimtelijke Plannen/Ruimtelijk
beleid kunt u hier alles over lezen. 

• Toekomstvisie Bronckhorst
2030 gemeente Bronckhorst
B en w hebben drie scenario's
ontwikkelt met richtingen voor de
gemeente om zich de komende
jaren in te ontwikkelen. B en w
hebben een voorkeur voor scena-
rio 2 (dat kiest voor een duurzame
ontwikkeling en het behoud van
het bestaande), ook de meeste
inwoners en medewerkers van 
de gemeente kozen hiervoor.
Nu wordt de raad gevraagd een
keuze voor één van de drie scena-
rio's te maken. Dan is bekend in
welke richting de gemeente zich
de komende jaren gaat ontwikke-
len. Binnenkort vindt u op deze
gemeentepagina's meer infor-
matie over de gekozen richting 
en wat dit betekent. 

• Milieueffectrapport aanleg
aardgastransportleiding
Ommen-Angerlo

• Verordening 
langdurigheidstoeslag
Tot op heden viel deze regeling
onder verantwoordelijkheid van
het rijk en kwamen mensen met
een minimuminkomen na vijf jaar

in aanmerking voor de langdurig-
heidstoeslag. Sinds 1 januari jl.
gaat de gemeente over de regeling.
B en w vinden vijf jaar lang en
vragen de raad de toeslag toe te
kennen als mensen drie jaar een
inkomen hebben op bijstandsniveau.
Met deze toeslag vangen mensen
vaak onverwachte hoge kosten op,
b.v. een nieuwe wasmachine. 

• Nota Grondbeleid
B en w vragen de raad deze nota
vast te stellen. Hierin is geregeld
hoe de gemeente zorgt dat vol-
doende grond beschikbaar is voor
het realiseren en exploiteren van
keuzes voor wonen, werken en
voorzieningen.    

Spreekrecht tijdens 
commissievergaderingen
Tijdens de commissievergaderingen
kunt u gebruik maken van het recht
om in te spreken. In tegenstelling
tot de raadsvergaderingen kunt u
hier inspreken over onderwerpen
die juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor, bij voorkeur
uiterlijk 24 uur voor aanvang van 
de vergadering, aanmelden bij de
Griffie, via tel. (0575) 75 05 43 
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

Ook in 2009 worden door Stichting
Welzijn Ouderen Steenderen en
Veilig Verkeer Nederland rijvaardig-
heidsritten georganiseerd voor
automobilisten uit Bronckhorst die
vijftig jaar en ouder zijn. De ritten zijn
dit jaar op 10 maart a.s. bij restaurant
Den Bremer in Toldijk. De kosten van
deze rijvaardigheidsritten bedragen
€ 12,50 per deelnemer. De rijvaardig-
heidsrit is bedoeld om de bestuurders
inzicht te geven in het eigen verkeers-
gedrag en vrijblijvend adviezen te
krijgen over eventuele verbeteringen
in het rijgedrag. In een ontspannen
sfeer gaan de rijadviseurs met de
deelnemers, die zich voor deze rit
hebben opgegeven, ongeveer een
half uur rijden in hun eigen auto
richting Zutphen of Doetinchem. 
Het gaat daarbij niet om een examen
of een test! Met de rijadviseur wordt
de rit nabesproken onder het genot
van een kop koffie of thee.

Aansluitend kunnen de deelnemers
een reactie- en een ogentest doen.
Ook is er een theoretisch gedeelte in
het programma opgenomen om de
kennis van de (nieuwe) verkeersregels
en de verkeerborden op te vijzelen,
zoals het rijden op de rotondes, de
maximum snelheden in relatie met
de wegmarkering, fietsstroken en
fietssuggestiestroken etc.

Aanmelden
Voor meer informatie en/of aanmelding
kunt u bellen met mevr. J. Wieggers,
tel. (0575) 45 25 38, dhr. G. Jansen,
tel. (0575) 46 20 56 of dhr. E. Steent-
jes, tel. (0314) 62 21 26. U kunt zich
ook direct inschrijven door € 12,50
over te maken op bankrekening 
37 47 04 104 ten gunste van VVN,
afd. Bronckhorst in Zelhem onder
vermelding van Rijvaardigheidsrit.
Let op: inschrijving is mogelijk tot 
17 februari 2009.

Rijvaardigheidsritten voor 

50+ automobilisten uit Bronckhorst

Het is belangrijk veilig aan het verkeer te kunnen blijven deelnemen.



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch 
een afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van
uw vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt
(bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), triathlon vanaf zwembad 't Elderink, 14 juni 2009 van 07.00 tot 16.00 uur, afsluiten

Elderinkweg, tussen de Berendschotstraat en de Rondweg, stichting Triathlon Hengelo 
• Hengelo (Gld), terras Spalstraat 1, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. kermis, 

8 juli van 10.00 tot 00.30 uur, 10 en 11 juli van 14.00 tot 01.30 uur en 12 juli 2009 van 12.00 tot
24.00 uur, partycentrum Langeler

• Hengelo (Gld), Veemarktstraat, muziekfestijn tijdens de kermis, 10 en 11 juli van 18.00 tot 
01.30 uur, afsluiten Veemarktstraat, 10 juli 12.00 uur t/m 12 juli 2009 08.00 uur, partycentrum
Langeler

• Zelhem, Markt, 29 april 2009, muziekevenement van 20.30 tot 00.30 uur, afsluiten Markt van 16.00
tot 01.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 20.00 tot 00.30 uur, eetcafé De Groes

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 afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Halle, Tarwestraat 17, bouwen woning
• Hengelo (Gld), Hummeloseweg 3D, vergroten bijgebouw
• Hengelo (Gld), Middenweg 5, gedeeltelijk vergroten woning
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 17, verbouw woning
• Hummelo, Hofkamp 14, vegroten woning
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen kantine
• Toldijk, Toldijkseweg 21, plaatsen kantine
• Vorden, Almenseweg 60, bouwen veranda met ondergelegen kelder
• Vorden, Berkendijk 1, verbouwen woning
• Vorden, Galgengoorweg 6, verbouwen varkensstal tot woonruimte
• Vorden, Het Gulik 1, verbouw woning
• Vorden, Hamminkweg 5, geheel plaatsen kelder
• Vorden, Schimmeldijk 1, bouwen paardenstallingen
• Zelhem, Huusakker 21, plaatsen dakraam en vergroten woning 
• Zelhem, Huusakker 22, vergroten woning
• Zelhem, Huusakker 23, vergroten woning
• Zelhem, Huusakker 24, plaatsen dakraam
• Zelhem, Huusakker 25, plaatsen dakraam en vergroten woning
• Zelhem, Huusakker 28, vergroten woning
• Zelhem, Huusakker 31, plaatsen dakraam
• Zelhem, Huusakker 33, plaatsen dakkapel en vergroten woning

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 23 januari 2009:
• Hengelo (Gld), cafetaria Langeler, aanwezigheidsvergunning voor één behendigheidsautomaat,

1 januari t/m 31 december 2009, H. Langeler
• Vorden, Plaza Vorden, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari t/m

31 december 2009, A.R.H. Menzing
Verzonden op 28 januari 2009:
• Bronckhorst, aanbieden van diensten (werven van klanten voor opdrachtgevers), 1 januari t/m

31 december 2009, APPCO Direct B.V.
• Halle, Dorpsstraat 47, innemen standplaats voor de verkoop van oliebollen of stroopwafels op

zaterdagen van 1 februari t/m 31 december 2009 en op 29, 30 en 31 december 2009, supermarkt
Hesselink

• Hoog-Keppel, 21 mei 2009, ontheffing op grond van artikel 2 Verordening winkeltijden gemeente
Bronckhorst voor de verkoop van goederen tijdens kunst-, antiek- en rommelmarkt, HC'03

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 29 januari 2009:
• Steenderen, Kastanjelaan 21, bouwen serre
• Vorden, De Boonk 37, plaatsen van een dakkapel

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 27 januari 2009:
• Wichmond, Okhorstweg 7, bouwen ligboxenstal en een werktuigenberging, verleend met toepas-

sing van ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Magnoliaweg 1, veranderen winkelruimte tot kantoorruimte
Verzonden op 28 januari 2009: 
• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 2, verbouwen woning
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 30, bouwen afdak ten behoeve van een rookruimte, verleend

met toepassing van artikel 50, lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Recon-
structieplan Achterhoek en Liemers 

Verzonden op 29 januari 2009: 
• Baak, Walterslagweg 2, vergroten melkveestal, verleend met toepassing van artikel 50, lid 3

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 45A, bouwen kippenstal
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 28, gedeeltelijk veranderen/vergroten aardappelontvangst en

aanbouw voor een brandweergarage 

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 27 januari 2009:
• Zelhem, Petersdijk 7, bouwen woning

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 28 januari 2009:
• Vorden, Wildenborchseweg 11, verbouwen woning en bouwen overdekt zwembad

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 29 januari 2009:
• Baak, Bobbinkstraat 3, bouwen veranda

Verleende vergunningen

Sloopvergunningen 
Verzonden op 27 januari 2009:
• Halle, Dwarsdijk 6, verwijderen dakbeschot van de woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Petersdijk 7, slopen twee schuren, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 28 januari 2009: 
• Vierakker, Heerlerweg 5, gedeeltelijk slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 29 januari 2009: 
• Vorden, Rondweg 3, gedeeltelijk slopen woning en geheel slopen schuur, komt asbesthoudend

afval vrij

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking van dit besluit 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). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor 
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 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.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Gewijzigde bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 29 januari 2009:
• Zelhem, Kolstee 1 t/m 7 (oneven) en 2 t/m 20 (even), bouwen van 14 woningen

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 29 januari 2009:
• Baak, Kerveldijk 4, bouwen ligboxenstal

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, 
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw hand-
tekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, 
dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 2 februari 2009:
• Vorden, Ruurloseweg 77/79, voor de verbouw en restauratie van de voormalige herberg 

De Wientjesvoort

De vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 5 februari t/m 18 maart 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken 
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, 
tel. (0575) 75 03 53.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroep-
schrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Erfgoedverordening 2008 gemeente Bronckhorst
B en w maken bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2008 de Erfgoedverordening 2008
gemeente Bronckhorst heeft vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de Monumenten-
verordening gemeente Bronckhorst 2006. Voor zover deze verordening betrekking heeft op
gemeentelijke monumenten treedt zij op 5 februari 2009 in werking.
Voor zover deze verordening betrekking heeft op beschermde rijksmonumenten, treedt zij 
in werking twee maanden nadat zij ter kennis is gebracht aan de minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, tenzij de minister voor de datum de verordening tot schorsing heeft voorgedragen.
Deze brief is op 28 januari 2009 verzonden.

In september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg van kracht geworden. De ver-
plichtingen die uit deze wet voortvloeien evenals de feitelijke samenhang tussen monumenten en
archeologie hebben ertoe geleid dat de bestaande monumentenverordening is aangevuld met een
archeologisch deel. De beide samengevoegde delen worden aangehaald als de Erfgoedverordening. 

De Erfgoedverordening ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor, bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. 

Plaatsing en verwijdering van panden op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w maken bekend dat zij op 15 oktober 2008 hebben besloten van plan te zijn:
• Baak, object Walterslagweg 1, van de gemeentelijke monumentenlijst te verwijderen
• Baak, object Molenweg 7 en 7A, van de gemeentelijke monumentenlijst te verwijderen
• Baak, object trafohuisje aan de Bakermarksedijk, te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
• Toldijk, object bakhuis bij de Beekstraat 4, te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst

Monumenten



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tevens besloten zij op 17 december 2008:
• Bronkhorst, object Boterstraat 6 en 8, te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
• Steenderen, object Burg. Smitstraat 2-4, te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
• Steenderen, object Wehmestraat 3, te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst

Deze ontwerpbesluiten liggen van 5 februari t/m 18 maart 2009 tijdens de openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met de heren C. Hofs of W. Hagens van de gemeente, tel. (0575) 75 03 52/53. 

Zienswijze indienen? 
Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde ziens-
wijze op de ontwerpbesluiten naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan
b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de genoemde medewerkers.

Werkzaamheden aan bomen in Halle
• Halle, in verband met het snoeien van bomen zijn afgesloten 

vanaf 2 t/m 6 februari 2009:
- de Marssestraat, tussen de Varsseveldseweg en de Nijmansedijk 
- de Aaltenseweg, tussen de Fordstraat en de Zanddijk
vanaf 9 t/m 13 februari 2009:
- de Pluimersdijk, tussen de Halle-Nijmanweg en de Bocholtseweg 
- de Heurneweg, tussen de Bielmansdijk en de Hobelmansdijk 
- de Molenweg, tussen de Nijmansedijk en de Westendorpseweg

Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet helemaal exact aangeven omdat er omstandig-
heden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen.
Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Werkzaamheden aan riool in Hengelo
• Hengelo (Gld), in verband met werkzaamheden aan het riool sluiten wij op 2 en 3 februari 2009

de Ruurloseweg, tussen de Synagogestraat en Het karpsel, af. Aanwonenden blijven bereikbaar
tijdens de werkzaamheden. Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet helemaal exact
aangeven omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden
kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Besluit onttrekking aan openbaar verkeer van wandelpad in Hoog-Keppel
B en w van Bronckhorst hebben op 27 januari 2009 besloten om het wandelpad, tussen de 
Dubbeltjesweg in Hoog-Keppel en de bosrand, op grond van de artikelen 9 en 11 van de Wegenwet
aan het openbaar verkeer te onttrekken.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 5 februari t/m 18 maart 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken 
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, 
tel. (0575) 750 250.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroep-
schrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verkeer en vervoer

Voorbereiding bestemmingsplan 'Wientjesvoort Zuid' in Vorden/
Kranenburg (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan 'Wientjesvoort 1983'
en 'Wientjesvoort 1987' voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op het landgoeddeel ten zuiden
van de Ruurloseweg, tussen Vorden en Kranenburg. Voor het zuidelijk deel van het landgoed 
zijn plannen voor herstel van landschap en natuur en de verandering van de recreatieve functie
bijgesteld. Dit deel is meegenomen in dit bestemmingsplan:
• de (camping)standplaatsen ten westen/zuidwesten van de Ruurloseweg en ten noorden van 

de Baakse Beek worden opgeheven. Hiervoor in de plaats komen 30 recreatiewoningen die
geconcentreerd worden gesitueerd

• het woonhuis in het noordoosten is een monument en wordt gerenoveerd. De vervallen schuur
wordt herbouwd. Na renovatie behoudt het hoofd- en bijgebouw de functie van woonhuis,
waarbij ondergeschikte bedrijvigheid aan huis mogelijk is

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen herzieningsprocedure op deze

Bestemmingsplannen

gemeentepagina's, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van
een reactie.

Wijzigingsplan 'Buitengebied 2008; Hengelosestraat 2 Keijenborg'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2008; Hengelosestraat 2 Keijenborg' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 5 februari t/m 18 maart 2009 tijdens de openingstijden
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, 
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan legt een planologische basis voor de uitbreiding van een schuur.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerp-
wijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen
bij b en w van Bronckhorst.

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Tramstraat 4, plaatsen van een constructie voor leibomen, ontheffing wegens

het overschrijden van de maximale toegestane hoogte. Het betreft een ontheffing van het
bepaalde in het bestemmingsplan 'Hengelo Kom 1983' 

De bouwplannen liggen van 5 februari t/m 18 maart 2009 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en hand-
having. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen? 
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een gemoti-
veerde zienswijze over de te verlenen ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Wet voorkeursrecht gemeenten in Steenderen Zuid
Aanwijzing 
B en w van Bronckhorst maken ingevolge artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten
bekend, dat de raad bij besluit van 29 januari 2009 diverse percelen die gelegen zijn in het
plangebied Steenderen Zuid hebben aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en 
met 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De aangewezen
percelen in het plangebied Steenderen Zuid liggen globaal ten zuidwesten van de Landlustweg
en ten zuiden van de J.F. Oltmansstraat. De aanwijzing heeft als planologische basis de ruimtelijke
visie en de toegedachte bestemming zoals deze zijn opgenomen in het raadsvoorstel. De percelen
zijn nader aangegeven op het bij het besluit behorend kadastraal overzicht en de lijst van aan-
gewezen percelen. Het besluit van 29 januari 2009 treedt in werking een dag na publicatie in de
Staatscourant van 30 januari 2009, te weten op 31 januari 2009, en geldt voor een termijn van 
drie jaren.

Aanbiedingsplicht
Door het besluit tot aanwijzing van diverse percelen in het plangebied Steenderen Zuid als
gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de Staatscourant wordt
onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht
gemeenten van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren en/of
zakelijk gerechtigden van de in het besluit aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of
hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Bronckhorst te koop moeten
aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na dagtekening van de publicatie in de
Staatscourant tegen dit besluit tot aanwijzing een bezwaarschrift indienen. In het ondertekende
bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, 
de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan de raad van 
de gemeente Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit tot aanwijzing, bestaat tevens de mogelijkheid
om de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen te verzoeken om een voorlopige voor-
ziening te treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, 
indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Ter inzage 
Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken
(de lijst van aangewezen percelen en het kadastraal overzicht) liggen vanaf 2 februari 2009 
ter inzage op de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor. 
Buiten de gebruikelijke openingstijden is (overdag) inzage mogelijk na telefonische afspraak 
met de heer D. Davies van de gemeente, via tel. (0575) 75 03 65.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij
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Nieuwe openingstijden:
maandag 13:00 - 18:00 uur dinsdag t/m donderdag 09:00 - 18:00 uur vrijdag 09:00 - 21:00 uur zaterdag 09:00 - 16:00 uur. (Vanaf nu ook tussen de middag geopend).

Thuis in jouw wereld

Uitnodiging! 

woensdag 11 februari
feestelijke heropening

van de Blokker winkel aan de
Smidstraat 10-12, in Zelhem

SPECTACULAIRE
OPENINGSAANBIEDINGEN!

U bent van harte welkom vanaf 09:30 uur.

ALBERT HEIJN HENGELO (G.)

MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05  FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

De STERREN van de EREDIVISIE. Scoor ze allemaal!

SHOARMA OF
GYROSVLEES
kg

nu   4.99

AH HAND-
SINAASAPPELEN
net 2 kg

nu   1.79

BAVARIA
BIER
2 kratten à 12 flesjes

van 9.36
voor 5.99

ANDRÉLON SHAMPOO
OF CONDITIONER
alle varianten

3 flacons naar keuze

van 6.87 / 9.03 
voor 5.00

JÄGERMEISTERBITTER

fles 70 cl

van 12.69
voor 10.99

DASH
WASMIDDEL
div. varianten
o.a. oceaanfris vloeibaar
2 flessen à 1,98 liter   van 9.98

voor 4.99

1+1 G1+1 GRRAATITISS

+ GRATIS
voetbalplaatjes
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Het thema voor deze dienst is "Volg
mij". Er zullen vooral bekende liede-
ren worden gezongen uit verschillen-

de liedbundels. Na de dienst is er gele-
genheid om even koffie te drinken en
na te praten. Volgende zangdiensten
staan al gepland voor 19 april en 5 ju-
li. 

Voor nadere informatie kunt u terecht
bij: Annie Radstake (0573) 46 13 73,
Annie Luimes (0314) 62 12 76, Chris-
tien Ferrari (0575) 46 17 94.

Zangdiensten in de Goede Herder Kapel
Zondagmorgen 15 februari zal de
eerste zangdienst zijn in de Goede
Herder Kapel in de Veldhoek (Scha-
pendijk 4). Voorganger in deze
dienst is de heer Wim Zemmelink
uit Zelhem.

Inmiddels rijdt hij in z'n derde bus Ne-
derland door en zorgt ervoor dat het
drukwerk correct op de adressen
wordt afgeleverd.

Eddie Stokkink:" Ik heb er al wel meer
dan een miljoen kilometer op zitten,
maar het verveelt mij geen dag. 

Het mooiste vind ik een dagrit van
zo'n 500/600 km met zo'n 10 adressen
te bezorgen"

De collega's verrasten Eddie Stokkink
vrijdagmorgen met een mooi versier-
de bus. De komende tijd kan het daar-
om de klanten van Weevers bijna niet
ontgaan dat de jubilaris voorrijdt.

Eddie Stokkink 25 jaar in dienst
bij Weevers

Vrijdag 30 januari was het 25 jaar geleden dat Eddie Stokkink in dienst
trad bij drukkerij Weevers. Begonnen als medewerker in de afwerking,
waarna enkele jaren vouwer/snijder, werd hij een jaar of 12 geleden chauf-
feur.

Dit onderzoek wordt gefinancierd
door KWF Kankerbestrijding. Wij vra-
gen u een interview over de betekenis
van en omgang met kanker te beluis-
teren en te beoordelen. Daarnaast vult
u driemaal een vragenlijst in (via inter-

net of per post thuisgestuurd). Er zijn
geen kosten aan verbonden.
Wilt u er mede voor zorgen dat in de
toekomst andere kankerpatiënten ge-
holpen kunnen worden? 
U kunt zich aanmelden op de website
www.rug.nl/psy/aandachtvoorkanker
of bij mevrouw T.M. Brakel, telefoon
050-3636757.  Weet u niet zeker of u
tot de doelgroep behoort of heeft u an-
dere vragen, dan kunt u mailen naar
onderzoekkwf@rug.nl

Aandacht voor kanker
De Rijksuniversiteit Groningen
zoekt voor niet-commercieel on-
derzoek mensen die zelf de afgelo-
pen zes maanden hun behandelin-
gen voor kanker hebben afgerond.

Op 't Beeckland worden alle vier de
leerwegen van het Vmbo aangeboden;
de Basisberoepsgerichte leerweg, de
Kaderberoepsgerichte leerweg, de Ge-
mengde leerweg en de Theoretische
leerweg. In leerjaar 3 en 4 kunnen de
leerlingen van de Basisberoepsgerich-

te- en Kaderberoepsgerichte leerweg
kiezen uit 3 verschillende afdelingen;
Groen, Handel & Verkoop en Verzor-
ging. Nieuw is de richting Paarden-
houderij binnen de afdeling Groen.
Daarnaast starten de derdejaars leer-
lingen Gemengde- en Theoretische
leerweg komend schooljaar met het
nieuwe Intersectorale programma Co-
di; een breed praktisch programma.
Men is op beide locaties van harte wel-
kom. U kunt kennis maken met de
leerlingen en docenten van 't Beeck-
land en de diverse vakken en activitei-
ten ervaren. Voor meer informatie:
(0575) 55 11 55 of www.beeckland.nl

Open huis bij 't Beeckland
Chr. Scholengemeenschap 't Beeck-
land houdt vrijdag 6 februari een
open huis tussen 18.30 uur en 21.30
uur. Toekomstige brugklassers en
hun ouders kunnen een kijkje ne-
men aan het Hoge 41 (hoofd-
gebouw) en aan de Nieuwstad 49
(praktijkgebouw) in Vorden.

Op vakantie gaan lijkt zo gewoon,
maar is dat zeker niet voor iedereen.
Mensen die chronisch ziek zijn, een
beperking hebben, of om een andere
reden zorg of begeleiding nodig heb-
ben, kunnen niet zomaar even weg.
Want, wie zorgt er dan voor hen? Kan
er een familielid of bekende mee? Is er
ter plekke zorg aanwezig? Wordt voor
begeleiding gezorgd? Deze wezenlijke
vragen moeten zij beantwoord hebben
vóór ze een vakantie kunnen plannen.
Voor hun mantelzorgers is het ook
van groot belang om even vakantie te
hebben. Dikwijls gaan ze het liefst sa-

men op vakantie. De beurs biedt hen
alle informatie om te kijken wat voor
mogelijkheden er zijn. Er zijn diverse
organisaties aanwezig die u kunnen
adviseren, waaronder organisaties die
zijn gespecialiseerd in vakanties voor
kinderen en jongeren met een beper-
king met of zonder ouders. Ook voor
mensen met een psychische beper-
king worden vakanties aangeboden.
Mantelzorgconsulenten kunnen u hel-
pen bij het vinden van de juiste infor-
matie. De toegang is gratis en koffie
en thee wordt u aangeboden.

Op woensdag 11 februari wordt de
beurs in van 14.00 tot 16.00 uur ‘de
Spil’ (het voormalige gemeentehuis) in
Warnsveld gehouden. Op dinsdag 17
maart vindt de beurs eveneens van
14.00 tot 16.00 uur plaats in ’t Onland
in Doetinchem.

Voor nadere informatie kunt u op
werkdagen bellen met VIT Oost Gel-
derland, tel. (0573) 43 84 00.

Vakanties met zorg
Op woensdag 11 februari (Warns-
veld) en dinsdag 17 maart (Doetin-
chem) wordt een (mini)vakantie-
beurs gehouden, bedoeld voor
mensen met een beperking en
voor de mensen die voor hen zor-
gen. De organisatie is in handen
van de VIT Oost-Gelderland en wel-
zijnsorganisatie IJsselkring Doe-
tinchem.

Sinds dit jaar heeft Paard en Spier een
speciale ééndaagse workshop ontwik-
keld waarin je zelf leert hoe je je eigen
paard kan masseren. De techniek is ge-
makkelijk voor en na het rijden toe te
passen als warming-up of cooling-
down. De workshop Paardensportmas-
sage bestaat uit een theoretisch ge-
deelte waar in wordt gegaan op de
bouw van het skelet en de spieren.

Daarna is er een praktisch gedeelte
waar er daadwerkelijk met de paarden
gewerkt word. Hierbij wordt er geke-
ken wat voor soort werk het paard
doet en welke spieren gevoelig zijn. De
cursist leert zelf de verschillende
handgrepen om de spieren weer soe-
pel te maken én te houden. Je neemt
met je paard deel aan de workshop
Paardensportmassage. Op de cursuslo-
catie zijn stallen en een weiland be-
schikbaar. Mocht je een eigen locatie
hebben waar je de workshop wilt hou-
den, dan is dit in overleg mogelijk. 
Meer informatie is te vinden op
www.paardenspier.nl of is op te vra-
gen via info@paardenspier.nl of 06-
15474317. Aanmelden voor de work-
shop Paardensportmassage kan telefo-
nisch of per e-mail.

Workshop
Paardensportmassage
Paard en Spier houdt zich sinds
2006 bezig met sportmassage bij
paarden. Door het paard regelma-
tig te masseren wordt het paard
ondersteunt in de training. Hier-
door komen blessures minder
vaak voor en worden lichamelijke
problemen of ongemakken eerder
ontdekt.

What's in the name? Nou precies dat
wat deze band wil zijn: de Trigger die
het feest doet beginnen. Of er nou 10,
100 of 1000 man staan, de band gaat
voor een feest. De allerbekendste num-
mers, top-100, een klassieker, house en
dance of juist het levenslied Trigger
brengt het allemaal. 

De band bestaat uit 5 enthousiaste,
prettig gestoorde maar professionele
muzikanten in een klassieke formatie
van drum, bas, gitaar, keyboard en
zangeres. Juist omdat drie van de 4 he-
ren naast het strakke koorwerk ook
lead kunnen zingen is het repertoire
van Trigger heel breed en zijn zij in
staat bijna ieder nummer te brengen. 

Trigger bestaat uit:
Petra Hinderks - Zang
Erik Schut - Bas & Zang
Joost Kuipers - Gitaar&Zang
Roy Looper - Keyboard, Gitaar, Trom-
pet & Zang
Rogier Sellink - Drum
website: www.triggermusic.nl

"Live On Stage in Café de Zwaan"

De band Trigger zal zaterdagavond 7 februari optreden in Café de Zwaan
te Hengelo gld.

In de winter van 2003-2004 was de
bouw van het nieuwe zorgbad nog in
volle gang en 1 februari was het pre-
cies vijf jaar geleden, dat Erica Terp-
stra de officiële openingshandeling
van Zonnewater kon verrichten.
In de afgelopen periode is dit bad uit-
gegroeid tot een regionale voorzie-
ning die er zijn mag.

Gedurende het komende jaar zal dit
eerste lustrum dan ook op diverse ma-
nieren en door de verschillende doel-
groepen worden gevierd. Een aantal
activiteiten zijn al bekend, zo zal er in
april een ‘Zonnekids-kamp’ worden
gehouden en in de maand mei wor-
den trouwe zwemmers in het zonne-
tje gezet.

Lustrumjaar Zorgbad Zonnewater
Mocht het u ontgaan zijn: Zorgbad
Zonnewater in Hoog-Keppel be-
staat vijf jaar!
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Dé beurs over leven met een 

visuele beperking

5 -6 -7 februari
Expo Houten - GRATIS toegang

ZieZo 2
0

0
9

8 t|m 14 februari 2009

GEEF AAN DE COLLECTANT

GEEF OM 
VRIJHEID! 

Cadeau-tip

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

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
www.weevers.nlWeeversdrukkerij

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden Het keurmerk voor 

producten afkomstig uit 
goed beheerde bossen

©1996
Forest Stewardship Council A.C.

CU-COC-804814

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

REIKICURSUSSEN in VORDEN
Iedereen kan het leren!!

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28

Ondersteuning nodig? 
BURO JIJ biedt u de oplossing!
VAN GLAZENWASSER TOT KLUSSENSERVICE, VAN COMPUTER-
EXPERT TOT HOVENIERSBEDRIJF.EEN BEDRIJF INHUREN IS ALTIJD
WEER EEN HEEL GEREGEL.WANT:WIE MOET U KIEZEN EN TEGEN
WELKE PRIJS? BURO JIJ BIEDT U VOOR ELKE KLUS HET JUISTE
BEDRIJF.GEKWALIFICEERD, BETROUWBAAR EN SCHERP GEPRIJSD!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren 
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
- U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen te staan 

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

BURO JIJ 
Contactpersoon: Johann IJsselstein
Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309
Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

BERICHT VAN ADRESWIJZIGING:
Voor een korte tijd dat een definitieve vestiging
nog niet is gerealiseerd zijn wij verhuisd naar het
adres:
KROEZERIJWEG 1, 7256 KR KEIJENBORG

De Kroezerijweg is gelegen tussen de rotonde aan
de Rondweg (Kruisbergseweg) en de Hengelose-
straat. De ingang is aan de achterzijde van de
schuur. Ook op deze tijdelijke locatie wil ik U
graag van dienst zijn.
Tijdelijk alleen bereikbaar op 06-50676024.

Handelsonderneming
Willie Waenink

Handelsonderneming
Willie Waenink

Keijenborg

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514

IN ONZE
TAPIJT

OPRUIMINGS
FINALE

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

 Alle bovenstaande tapijten excl. legkosten en op = op!  

 Op=OpOp=Op
  prijsjes! prijsjes!

www.helminkmeubelen.nl

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

Nu extra voordelig:
Polyamide tapijt 'Plano'

In groen, 400 breed. Van 84,- nu voor OP=OP PRIJS 19.95
Tapijt 'Master' op viltrug

In violet, 400 breed. Van 42,50 nu voor  OP=OP PRIJS 19.95
Boucletapijt 'Derby' 

In rood, 400 breed. Van 69,- nu voor  OP=OP PRIJS29.95
Hoogpooltapijt 'Opera'

In groen, 400 breed. Van 89,- nu voor  OP=OP PRIJS 29.95
Hoogpooltapijt 'Palace'

In beige, 400 breed. Van 119,- nu voor OP=OP PRIJS 69.-
Gesneden pooltapijt 'Milano'

In groen, 400 breed. Van 139,- nu voor OP=OP PRIJS69.-

BK
PANNEN-
MAAND

Extra hoge kortingen op
alle soorten BK pannen

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 7 februari

in het café

Trigger
in de discotheek

D.J. Martijn

Kinderboerderij

FELTSIGT

• 14 Februari Valentijnsdag (met je lie-

velingsdier v.d. kinderboerderij op de

foto door professionele fotograaf)

• 18 Maart voer- en speelmiddag van

14.00-17.00 uur

• Kinderpartijtjes mogelijk ook in de

winter

• 13 April (2de Paasdag) opening van

het seizoen

Bekveldseweg 5, 7255 KG  Bekveld

Tel./fax. 0575-462828

e-mail: info@feltsigt.nl

website: www.feltsigt.nl

Volop verse tulpen!!!
Groene Savooie kool per stuk 0.50

Giezer Wilderman stoofperen v.a. 2 kilo 1.00
Elstar appelen v.a. 2 kilo 1.50

Sappige handperen kilo 0.89
Vol vitamines Kiwi 8 voor 1.00

Aardappelen Surprise v.a. 10 kilo 1.99
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

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.
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Rijvaardigheidsritten voor de
inwoners van de gemeente Bronckhorst
De rijvaardigheidsritten in de gemeente Bronckhorst gaan
weer van start voor automobilisten van vijftig jaar en ouder.
De ritten worden gehouden op dinsdag 10 maart bij restau-
rant Den Bremer in Toldijk. Inwoners van de gemeente
Bronckhorst van vijftig jaar en ouder kunnen zich voor deze
rijvaardigheidsrit inschrijven bij de Stichting Welzijn in
Steenderen.
De rijvaardigheidsrit is bedoeld om de bestuurders inzicht te
geven in het eigen verkeersgedrag en om vrijblijvend advie-
zen te krijgen over eventuele verbeteringen in het rijgedrag.
In een ontspannen sfeer gaan de rijadviseurs met de deel-
nemers, die zich voor deze rit hebben opgegeven, ongeveer
een half uur rijden in hun eigen auto richting Zutphen of
Doetinchem. Het gaat daarbij niet om een examen of een test!
Met de rijadviseur wordt de rit nabesproken onder het genot
van een kop koffie of thee.

Aansluitend kunnen de deelnemers een reactie- en een ogen-
test doen. Ook is er een theoretisch gedeelte in het program-
ma opgenomen om de kennis van de (nieuwe) verkeersregels
en de verkeerborden op te vijzelen, zoals het rijden op de ro-
tondes, de maximum snelheden in relatie met de wegmarke-
ring, fietsstroken en fietssuggestiestroken, enz.
De rijvaardigheidsritten worden georganiseerd door de
Stichting Welzijn Ouderen in Steenderen en Veilig Verkeer
Nederland, afdeling Bronckhorst met steun van de gemeente
Bronckhorst.
De kosten van deze rijvaardigheidsritten bedragen € 12,50 per
deelnemer. U kunt zich hiervoor inschrijven door € 12,50 over
te maken op bankrekening 374704104 ten gunste van VVN,
afd. Bronckhorst in Zelhem onder vermelding van rijvaardig-
heidsrit.
De inschrijving is mogelijk tot 17-02-2009.Voor meer infor-
matie en/of aanmelding kunt u bellen met mevr. J. Wieggers,
tel. (0575) 45 25 38, de heer G. Jansen, tel. (0575) 46 20 56 of
de heer E. Steentjes, tel. (0314) 62 21 26.

Reizen voor gehandicapten
Openbaar vervoer NS
Hiervoor heeft de NS reisassistenten, deze zijn op meer dan
100 stations aanwezig, zij kunnen assisteren bij het in- en uit-
stappen. Deze hulp kan worden aangevraagd bij het bureau
assistentieverlening gehandicapten, tel. (030) 235 78 22. Dit
bureau is dagelijks tussen 7.00 uur en 23.00 uur te bereiken.
De reis moet wel minstens 3 uur van te voren worden aangemeld.

OV-begeleiderskaart
Hiermee mag één begeleider gratis meereizen. Deze kaart
staat op naam van de gehandicapte en is geldig in treinen,
metro’s, bussen en trams. Niet in de (trein)taxi. Men komt
voor deze kaart in aanmerking als men in Nederland woont
en ten gevolge van een handicap niet in staat is zelfstandig
met het openbaar vervoer te reizen.
Er kan telefonisch: tel. (0900) 14 62 een aanvraagformulier
worden aangevraagd en dit vervolgens ingevuld en onder-
tekend met een recente pasfoto terug zenden. Een onafhanke-
lijke keuringsarts beoordeelt dan of men in aanmerking
komt voor de kaart. Zie ook folder ‘Reizen met een functie-
beperking’.Website: www.ns.nl

Reizen met een handicap via de NS (trein)
Op veel stations en in de treinen zijn voorzieningen voor
gehandicapten, zoals liften, hellingbanen en roltrappen. In veel
intercity’s zijn speciale plaatsen  voor rolstoelgebruikers en veel
dubbeldekkers zijn voorzien van een aangepast toilet. Ook zijn
er stations met voorzieningen zodat visueel gehandicapten
gemakkelijker hun weg kunnen vinden. Bovendien zijn er de
Reisassistenten en de OV-begeleiderskaart (zie vorige rubriek).

Reizen met een rolstoel
De buitenmaten van de rolstoel mogen maximaal 150 bij 85
cm zijn. Voor de speciale plaats en toilet 120 bij 85 cm.
Rolstoelen met een verbrandingsmotor zijn niet toegestaan
in de trein. Voor de scootmobiel gelden dezelfde maten, bo-
vendien is het nodig vooraf een afspraak te maken met het
bureau assistentieverlening zodat er een verrijdbare brug
aanwezig is. Bovendien moet er voldoende manoeuvreer-
ruimte zijn op het perron en in de trein en moet de stations-
lift groot genoeg zijn.

We vragen u dus ook om te reageren als niet in het bezit bent
van een auto, maar wel een oudere wilt begeleiden en dan
samen reizen met de Regiotaxi.
De tijd die het u kost kunnen wij niet vergoeden, maar het is
natuurlijk logisch dat er een onkostenvergoeding wordt be-
taald. Rijdt u met uw eigen auto dan wordt er een kilometer-
vergoeding afgesproken. Gaat u samen met iemand met de
regiotaxi ergens naartoe, dan worden de taxikosten voor u
betaald. Over kosten die er daarnaast nog aan de orde zijn
(bijvoorbeeld entreegelden) kan er per keer een afspraak
worden gemaakt.

Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt: informatie en
opgeven bij Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel,
mevr. Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 10 68 73 20 (maandag tot en
met donderdag). Bij geen gehoor a.u.b. het antwoordapparaat
inspreken met uw boodschap, naam en telefoonnummer.
U wordt dan later terug gebeld.
Mocht u zich schriftelijk willen aanmelden dan kunt u dat
doen middels een briefje met uw naam, adres en telefoonnr.
en het onderwerp waarvoor u zich aanmeldt. Dit briefje kunt
u richten aan Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel:
van Panhuysbrink 1e, 6997 AA  Hoog-Keppel.

Stichting Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
In Hengelo en Keijenborg zijn diverse vrijwilligers actief om u
bij te staan in moeilijke situaties. Om de krachten te bundelen
is de Stichting Hulpdienst Hengelo en Keijenborg al jaren
actief. De stichting bestaat uit: 

De Vrijwillige hulpdienst
Biedt u hulp bij vervoer, oppassen, boodschappen doen, wan-
delen voorlezen etc.
Voor informatie of hulpaanvragen kunt u contact opnemen met:
Hengelo: 
mevr. B. Schuerink (46 18 28) of mevr. R. Rijpkema (46 24 39).
Keijenborg: 
mevr. Y. Lakerveld (46 31 52) of mevr. R. Jansen (46 29 37).

Bezoek en oppas Service Ouderen
U kunt de BOSO bellen als u het fijn vindt dat er iemand bij
u langskomt voor een praatje of om enige tijd aanwezig te
zijn bij uw zieke of dementerende partner of huisgenoot.
Voor informatie of hulpaanvragen kunt u contact opnemen
met mevr. R. Jansen (462937).

Vrijwillige Terminale Zorg
Wanneer de zorg voor een stervende thuis te zwaar wordt
kunt u een beroep doen op de VTZ om u te ondersteunen.
Ze zijn er wanneer u wilt slapen of even iets anders wilt doen.
Voor informatie of hulpaanvragen kunt u contact opnemen
met mevr. M. Droppers (46 22 79).

Mantelzorgsalon, een ontmoetingsplek voor 
mantelzorgers
Op 10 februari komt apotheker mevrouw M. van der Vorm-
Elskamp uitleg geven over de dienstverlening van Service
Apotheek Hengelo. Aan de orde komen onder andere het
elektronisch patifintendossier.
De salon wordt gehouden vanaf 13.30 uur in het partycentrum
Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo, u bent er van harte welkom. 

Informatieve huisbezoeken aan iedereen van 80 jaar 
en ouder
In Hengelo/Keijenborg/Veldhoek hebben alle inwoners van
80 jaar en ouder een brief via de gemeente ontvangen met
de vraag of u het op prijs stelt bezocht te worden door een
seniorenvoorlichter. De seniorenvoorlichters zijn goed op de
hoogte op het gebied van wonen, welzijn, financifin en zorg
en kunnen u hierover informeren. Zelfstandig (blijven) wonen
is een groot goed en wens van menig oudere. Als dit minder
gemakkelijk gaat worden kan het fijn zijn om bezoek te krijgen
van iemand die samen met u kan bekijken of u wel van alle
mogelijkheden en voorzieningen op de hoogte bent.
Als u deze uitnodiging heeft gemist of niet heeft ingevuld en
toch een bezoek op prijs stelt kunt u zich alsnog aanmelden
via tel nr. (0575) 46 52 81.

In de loop het jaar hopen we alle inwoners van 75 jaar en
ouder uit te kunnen nodigen voor dit bezoek. Wilt u eerder
een gesprek dan kunt u zich alvast aanmelden.
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Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch
van Panhuysbrink 1e
6997 AA Hoog-Keppel
Tel. (06) 106 87 320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel
Tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur. Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81
Fax (0575) 46 52 82. Mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Contact: Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 106 87 320
Inloop maandag t/m donderdag 9.00 tot 10.00 uur
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur

Valys vervoersvoorziening voor mensen met een mobiliteitsbeperking
Zie ook folder Valys. Dit gaat om afstanden van meer dan 5 zo-
nes van het woonadres. Men heeft hiervoor een Valyspas nodig.
Een reis kan geboekt worden van deur tot deur, al dan niet in
combinatie met het openbaar vervoer. Assistentie kan wor-
den aangevraagd bij Valys en de NS, zie onder gehandicapten
openbaar vervoer. Boeken kan 24 uur per dag via
www.valys.nl of bellen (0900) 96 30 van 06.00 uur tot 01.00
uur. Het is aan te bevelen minstens één dag van te voren te
boeken. De reis kan worden gecombineerd met die van andere
passagiers en kan daardoor maximaal twee keer zo lang duren.
Eén begeleider kan gratis mee; indien men gedeeltelijk met
de trein reist is er een OV-begeleiderskaart nodig. Zie hierbo-
ven onder OV-begeleiderkaart. Men komt in aanmerking voor
een Valys pas als men een bewijs heeft van de gemeente dat
men in aanmerking komt voor WMO vervoer of een OV-bege-
leiderskaart heeft. Aanvraag men moet opsturen naar Valys,
adres zie aanvraagformulier.
Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, o.a. te
verkrijgen bij Welzijn. Een kopie van het document dat recht
geeft op WMO vervoer. Recente pasfoto. Kopie van een geldig
identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort, rijbewijs).
Als Valys pashouder krijgt men jaarlijks een persoonlijk kilo-
meterbudget, waarmee men voor een kleine vergoeding per
kilometer met Valys kan reizen. Dit wordt jaarlijks door het
ministerie van VWS bijgesteld. Als het kilometerbudget op is
kan men Valys blijven gebruiken tegen een hoger tarief, dat
altijd nog lager is als het reguliere taxitarief.

Informatie op website www.stichtingwelzijnvorden.nl
Heeft u vragen over de inhoud, dan kunt u terecht bij Welzijn
Ouderen Vorden, Nieuwstad 32 Vorden, tel. (0575) 55 34 05.

Minivakantiebeurs voor mantelzorgers
en mensen met een beperking
Het VIT Oost-Gelderland organiseert in februari en maart op
een tweetal locaties een vakantiebeurs over ‘vakanties met
zorg’. Meerdaagse verblijven op een plek waar de deelnemers
even de tijd voor zichzelf heeft en kan genieten van een
welverdiende pauze.
De beurs wordt gehouden op woensdag 11 februari van 14.00-
16.00 uur in de Spil (in voormalige gemeentehuis), Rijksstraat-
weg 65 in Warnsveld; dinsdag 17 maart  van 14.00-16.00 uur
in zaal ’t Onland, Rekhemseweg 175 in Doetinchem.
Wilt u meer weten, bel met VIT Oost-Gelderland, tel. (0573)
43 84 00.

Goed geregeld?
In onze gemeenschap zijn heel veel dingen heel erg goed
geregeld. Toch lopen wij in ons werk, met voornamelijk oude-
ren, nog wel eens aan tegen dingen die slecht te regelen zijn.
U kunt hierbij denken aan vervoer naar afspraken van artsen
of andere gelegenheden waar je goed op tijd moet komen en
het niet helemaal duidelijk is wanneer je precies klaar kunt
zijn. Voor sommige mensen werkt dan bijvoorbeeld de Regio-
taxi niet goed, omdat men dan te lang ergens moet wachten
en dit te vermoeiend kan zijn. Voor deze mensen zijn wij op
zoek naar: 

Mensen die willen autorijden m/v
Voor enkele cliënten, die bezocht worden door de ouderen-
adviseur, zijn wij op zoek naar personen die auto kunnen rijden
en die dit zo nu en dan voor en met een ander willen doen.
De bedoeling is dat u op afroep of op vaste afspraak een oude-
re vervoert naar een afspraak met huisarts, fysiotherapeut,
ziekenhuisbezoek of iets dergelijks. Voor deze mensen is het,
vanwege de wachttijd en het omrijden, moeilijk om met de
regiotaxi te reizen. Soms moet u zelf wel even wachten tot uw
passagier klaar is bij de afspraak.
Daarnaast zijn er ouderen die wel eens de stad in willen om
nieuwe kleding te kopen en daarbij begeleiding nodig heb-
ben. Ook zijn er mensen die graag een concert zouden willen
bijwonen of een theater willen bezoeken, maar die vanwege
hun lichamelijke beperking, niet meer in staat zijn om dit
alleen te doen. Deze begeleiding kan men dan niet vinden in
de naaste omgeving. Voor deze mensen zijn wij op zoek naar:

Personen die willen begeleiden m/v 
We zoeken hiervoor diverse mensen met verschillende moge-
lijkheden. Soms is het handig om met uw eigen auto te gaan,
soms is het mogelijk om samen met de Regiotaxi te rijden.
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Stichting Noodhulp Zelhem
Het doel van de Stichting is zonder winstoogmerk verlenen
van noodhulp in de gemeente Zelhem en omgeving, aan ieder
die daaraan behoefte heeft. Enkele projecten zijn: telefoon-
cirkels, openhuiskamer, gehandicaptensoos, soosmiddagen in
Zelhem, Halle, Velswijk, Heidehoek e.o. en Wolfersveen.

Wat kan de Stichting voor u doen?
•Hulp geven in noodsituaties, zowel telefonisch als in een

persoonlijk gesprek
•Tijdelijke opvang in crisissituaties
•Bezoeken van mensen(contactadres)
•Bemiddelen bij vervoersproblemen
•Maatje(vaste hulp bij allerlei situaties)
•Boodschappen doen
•Begeleiding :
•Bij het boodschappen doen
•Met vervoer o.a.: naar huisarts en specialist in het ziekenhuis
•Naar andere instanties
•Hulp bij invullen/nakijken van papieren
•Verrichten van kleine klusjes
•Bij ziekte: verzorgen van huisdieren
•Naai en verstelwerk

Voor inlichtingen: op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur kunt
u bellen naar tel. (06) 51 76 53 15.
De Stichting Noodhulp werkt met vrijwilligers. Naast de subsi-
die die van de gemeente wordt ontvangen, is zij aangewezen
op giften van instellingen en particulieren die de Noodhulp
een warm hart toedragen. U kunt donateur worden voor € 5,-
per jaar. Aangesloten bij de Vrijwillige Intensieve Thuiszorg
en Mantelzorg Oost-Gelderland.

Meedoen met bewegingsactiviteiten?
Onder begeleiding van ervaren Meer Bewegen voor Ouderen
docentes kunnen ouderen vanaf 55 jaar meedoen met een
gevarieerd scala aan bewegingsvormen. Hierbij worden oefe-
ningen gedaan waarbij gebruik gemaakt wordt van allerlei
materialen en muziek. De lessen worden zo gegeven, dat
iedereen op zijn of haar eigen niveau kan meedoen. Ook is er
meestal gelegenheid tot koffiedrinken en zo andere deel-
nemers te leren kennen.

Meer Bewegen voor Ouderen gymnastiek
Maandag 10.30 tot 11.30 uur Kleine Kerk Koorenaar Halle.
Dinsdag 9.15 tot 10.30 uur Oranjehof Zelhem, 11.00 tot 12.00 uur
Oranjehof Zelhem.

Meer Bewegen voor Ouderen watergymnastiek
Maandag 13.30 tot 14.15 uur Zwembad de Brink Zelhem.
14.30 tot 15.15 uur Zwembad de Brink Zelhem.

Meer bewegen voor ouderen fietsen
Van april tot en met oktober worden er door en voor ouderen
fietstochten georganiseerd. De afstand die gefietst kan worden
is 15, 25 en 40/50 kilometer. De fietsdagen zijn dinsdag en
donderdag. Er wordt gestart bij de Oranjehof in Zelhem.
In de winter zijn er winterbijeenkomsten in de Oranjehof.
Deze vinden plaats op de 3e dinsdag in de maanden januari,
februari, maart en november. Ook niet fietsers of oud-leden
zijn van harte welkom. De middagen beginnen om 14.00 uur.
Voor het toezenden van het programma kunt u terecht bij
Stichting Welzijn Ouderen in Zelhem. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Stichting Welzijn Ouderen Zelhem tel.
(0314) 62 20 74 of (06) 13 28 04 66 bereikbaar op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag. swozel@xs4all.nl

Start van de cursus ‘In Balans’
Binnenkort start in Steenderen de cursus ‘In Balans’. Deze
cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de Gelder-
se Sportfederatie. Het is gericht op het voorkomen van val-
ongelukken. In 4 bijeenkomsten wordt informatie en be-
wegingsoefeningen aangereikt die van belang zijn bij het in
balans blijven en valpreventie. De cursus wordt gegeven in de
plaatsen Steenderen en Hoog-Keppel, waarbij Steenderen nu
dus de aftrap geeft. 

Om hieraan deel te nemen moet u zich melden bij Stichting
Welzijn Vorden. De kosten bedragen € 122,20 per seizoen,
per keer € 3,60. In de groep op de maandagmiddag van 16.00
tot 16.45 uur zijn nog een paar plaatsen open. 

Rijvaardigheidsritten
inde gemeente Bronckhorst worden gehouden op dinsdag
10 maart in Toldijk. Voor meer informatie kunt u lezen in de
rubriek onder het logo van de Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst. 

In Vorden wordt in mei een scootmobieltest gehouden.
Nadere informatie komt hierover in de volgende rubrieken
van de Stichting Welzijn Vorden.

Cursussen
U kunt zich voor onderstaande cursussen nog opgeven voor
12 februari bij: Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32,
7251 AJ Vorden. Tel. (0575) 55 34 05 of 
via e-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl 
Geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur.
Voor de cursus Internet en E-mail zijn nog een paar plaatsen open.

Computercursussen voor beginners, internet en e-mail.
Bij voldoende deelname kunnen vanaf 26 februari de volgende
cursus worden gestart.

Kennis maken met de computer
Startdatum: vanaf 26 februari 2009 van 9.00 tot 10.30 uur.
Cursusduur: 8 lessen van 1,5 uur.  
Kosten: € 91,50.
De cursus is bedoeld voor mensen die weinig of niets weten
van de computer. Stap voor stap worden de cursisten wegwijs
gemaakt met de computer. Het doel van deze cursus is de
cursist een goede indruk te geven wat er zoal mogelijk is met
de computer.

Internet en e-mail
Startdatum: vanaf 26 februari 2009 van 10.45 tot 12.15 uur.
Cursusduur: 6 lessen van 1.5 uur.
Kosten: € 95,-.

U leert het volgende
Hoe werkt internet, informatie zoeken via internet, berichten
versturen en ontvangen (e-mail), wat is nodig om thuis inter-
net te kunnen gebruiken, welke gevaren wachten u in de
wereld van internet en e-mail en wat te doen om u hiervoor
te beschermen. 
Terminologie: virussen, wormen, hoax, spam, etc. 
Uitleg installatie firewall, anti-virus programma, etc. 
Veilig downloaden van het internet.

Een tip voor handig in de doucheruimte
Voor de veiligheid in uw doucheruimte is b.v. een beugel aan
de muur voor houvast tijdens het douchen, een douchestoel
of douchezitje (een kunststof tuinstoel is ook heel geschikt).
Een stukje zeep aan een koordje is handig of een zakje of net-
je om doucheschuim flacon, zodat deze kan hangen aan
haakje of kraan of een badborstel met gebogen steel. Deze
zijn kant en klaar te koop of zelf maken van pvc buis kan ook.
Om uitglijden te voorkomen is een goede antislipmat of
antislipnoppen aan te raden.
Voor meer mogelijkheden of informatie kunt u ook naar het
servicehuis, Dorpsstraat in Vorden.

Alzheimer Café Zutphen op 18 februari
De diagnose dementie en dan?
Hoe verder als de diagnose dementie bij uw naaste gesteld is?
Iedere derde woensdag van de maand van 19.00 tot 21.30 uur
is het Alzheimer Café geopend. Locatie: ‘De Born’, Oude Born-
hof 55-57 te Zutphen, tel. (06) 46 54 01 41. U hoeft zich niet
aan te melden en de toegang is gratis. Bewoners uit Vorden en
omgeving zijn ook van harte welkom.
Voor meer informatie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen,
Lochem en Bronckhorst
Voor vragen m.b.t. dementie bereikbaar (06) 46 54 01 41.

Rijbewijskeuring 70+
Via ouderenbonden in Vorden op 28 februari.
Voor wie 70 jaar is of ouder moet zich voor een nieuw rijbewijs
eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor de
keuring kunnen, voor de aanmelding en/of informatie, dage-
lijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar (0575) 55 20 03.
De prijs voor deze medische keuring bedraagt € 25,-. Locatie:
in het woon- en zorg centrum, ‘de Wehme’, Nieuwstad 32 in
Vorden.
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Het zijn 4 bijeenkomsten van 2 uur op de dinsdagmiddagen
10, 17 en 24 februari en 3 maart in de grote zaal van De Bon-
gerd in Steenderen. Het is van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten
hebben we laag kunnen houden. Men betaalt € 15,- voor de
4 middagen samen. Daarnaast wordt nog een kleine bijdrage
gevraagd voor de koffie of thee die wordt gebruikt. Inmiddels
is de inschrijftijd officieel gesloten. Maar mocht u nog willen
deelnemen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw
Ineke Bijsterbosch. De gegevens vindt u onderaan dit bericht. 

Vooraankondiging Nordic Walking
Het is de bedoeling dat Stichting Welzijn Steenderen binnen-
kort weer start met een cursus Nordic Walking. Bij genoeg
animo komt er een groep voor beginners en een groep voor
gevorderden. De start¬datum is nog niet bekend. Mocht u
geïnteresseerd zijn in een van de beide mogelijkheden dan
kunt u zich nu al opgeven. U wordt dan te zijner tijd op de
hoogte gebracht van dag, tijd en plaats. U kunt zich melden
bij mevr. Ineke Bijsterbosch. De gegevens vindt u onderaan dit
bericht.

Vrijwillig huisbezoek gaat van start
Deze week gaan de vrijwilligers starten met de voorlichtende
huisbezoeken aan 75+ ers. Ouderen van 75 jaar en ouder in
de voormalige gemeente Steenderen hebben eind 2008 een
uitnodiging ontvangen om zich op te geven voor een in-
formatief huisbezoek door een vrijwilliger. De informatie die
gegeven wordt gaat hoofdzakelijk over de mogelijkheden op
het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeente
Bronckhorst. Deze uitnodiging werd verzorgd in samenwer-
king met de gemeente. In de periode van februari tot en met
mei worden de ouderen thuis bezocht. Men komt op verzoek
van de oudere. Het is de bedoeling dat deze bezoeken zich
jaarlijks herhalen bij telkens een andere groep ouderen.
Mocht u ook geïnteresseerd zijn in zo’n bezoek en u hebt
geen uitnodiging ontvangen dan kunt u zich alsnog opgeven
bij mevr. Ineke Bijsterbosch. De gegevens vindt u onderaan
dit bericht.

Creatief met mozaïek
In de maand maart wordt er door Stichting Welzijn Steende-
ren een creatieve ochtend of middag georganiseerd. Deze
keer hebben we iemand uitgenodigd die samen met u iets
gaat maken met tegel of glas mozaïek. Datum, tijd en eigen
bijdrage is nog niet helemaal bekend, maar u kunt zich wel
al opgeven onder voorbehoud. Interesse? Dan melden bij
mevrouw Ineke Bijsterbosch. De gegevens vindt u onderaan
dit bericht.

Informatie en opgeven
Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt: informatie en
opgeven bij mevrouw Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 10 68 73 20
(maandag tot en met donderdag). Bij geen gehoor a.u.b. het
antwoordapparaat inspreken met uw boodschap, naam en
telefoonnummer. U wordt dan later terug gebeld.
Het bezoekadres van De Bongerd is: De Bongerd 1, 7221 CR
Steenderen. Mocht u zich schriftelijk willen aanmelden dan
kunt u dat doen middels een briefje met uw naam, adres,
telefoonnr. en onderwerp. Dit briefje kunt u richten aan het
postadres van Stichting Welzijn Steenderen: De Bongerd 47,
7221 CR Steenderen. 

Meer Bewegen voor Ouderen
Bewegen is goed, ook voor u.
Meer bewegen voor ouderen biedt u daarvoor alle gelegen-
heid. Iedereen kan op eigen niveau deelnemen. Het is belang-
rijk om niet stil te blijven zitten en te zorgen voor voldoende
beweging zodat de spieren en gewrichten in beweging blijven.
Daarbij zijn de sociale contacten erg belangrijk. Bent u alleen
kan dit een vorm zijn om even wat aanspraak te vinden.

Zwemmen
Er is ook een mogelijkheid om deel te nemen aan meer be-
wegen in het water. Er zijn drie groepen: op maandagmiddag
2 groepen en op de woensdagmiddag 1 groep die onder
deskundige leiding zwemmen in het verwarmde zwembad
van fysiotherapeut Jansen v.d. Berg aan de Christinalaan in
Vorden. Er worden expliciete oefeningen gedaan en er wordt
gekeken om de beweeglijkheid van spieren en gewrichten te
verbeteren of op z’n minst in stand te houden. Oefeningen
baat kunst.
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Dat het doel veel bridgers aansprak
bleek wel uit het aantal inschrijvin-
gen. Begin januari was het maximum
aantal van 80 paren al ruimschoots
overschreden. Ook de leden waren erg
enthousiast. Achter en voor de scher-
men werd er keihard gewerkt om van
dit toernooi een groot succes te ma-
ken. Joke en Herman Damveld, die het
evenement professioneel leidden, kon-
den rekenen op de medewerking van
praktisch alle leden van de bridgeclub. 

Zo waren er zelfs 18 sponsorwervers
die in de gehele gemeente Bronkhorst
sponsors zochten en ook vonden. Zelfs
tot in Arnhem en Doetinchem werden
bedrijven enthousiast gemaakt. Ruim
honderd bedrijven en particulieren
gaven grotere en kleinere bedragen. 

De hoofdsponsoren SNS Regiobank te
Steenderen, Autobedrijf Melgers te
Steenderen, Scheffer Keukens te Zel-
hem, Drukkerij Weevers te Vorden, Ca-
fé-restaurant Den Bremer te Toldijk en
Aviko te Steenderen zorgden ook voor
de vlaggen en spandoeken in de zaal.

Dit gaf het geheel een feestelijk aan-
zien. 

Het toernooi verliep feilloos. Dit was
mede te danken aan de voortreffelijke
wedstrijdleiding die bestond uit de he-
ren Wim van Wanrooy en Theo van
Aalst en de arbitrage Paul Niks en Jan
Bergervoet. Er werd gespeeld in 5 lij-
nen met ieder 16 paren. Er werden 7
ronden gespeeld. De winaars waren in
lijn A: L. v.d. Gugten/E. Krop 65.05%,
lijn B: R. Hiemcke/H. Deunk 59.69%,
lijn C: A.B. v.d. Mey/M. Willemsen
63.27%, lijn D: H. Peters/mw. Roen-
horst 59.95% en in lijn E waren A. Wor-
tel en J. v.d. Tol met 64.29% de sterk-
sten. Geweldige scores. Om iedereen
een kans op een prijs te geven vielen
ook de nummers 4 en 11 in de prijzen.
Tijdens het toernooi werden, onder
leiding van Marijke Hilderink, de
drankjes en hapjes vol overgave en
met zichtbaar plezier geserveerd door
een afvaardiging van bewoonsters en
begeleidsters van meisjesstad. Ook de
deelnemende bridgers konden deze
geste erg waarderen en dat leverde

hier en daar ook nog een extra fooi op.
Alles voor het goede doel. Na het toer-
nooi reikte Joke Damveld bloemen en
wijn uit aan veel medewerkers, een
blijk van waardering voor het vele
werk wat verricht is. 

De klapper van de middag was wel het
uitreiken van de cheque aan de dames
van meisjesstad. Alle dames (12) wer-
den voor de door Jan van der Tol
prachtig opgestelde prijzentafel geroe-
pen. Onder het geroffel van de aanwe-
zigen met hun handen op de tafel wer-
den 1 voor 1 de cijfers onthuld. Eerst 2
nullen en toen een 1. Bij de onthulling
van het belangrijke 4de cijfer wist
speaker Herman Damveld alle aanwe-
zigen op het verkeerde been te zetten
zodat iedereen dacht dat het een drie
zou zijn. Het bleek echter een 4, welk
cijfer met een ovatie werd onthaald.
De opbrengst was het ongekende be-
drag van ¤ 4.100,--. Met blijdschap en
grote ontroering werd de cheque door
zuster Leonie, in deze contreien beter
bekend als Marietje Wicherink uit
Keijenborg in ontvangst genomen.
Hierna genoten zo’n 100 deelnemers
van een voortreffelijk en uitgebreid
stamppotbuffet verzorgd door Café-
Restaurant Den Bremer. Bridgeclub
B.C. Bronkhorst kan terugkijken op
een in alle opzichten geweldige dag.
Deze club blijkt tot heel veel in staat.

Grandioos bridgetoernooi in Toldijk

Zaterdag 31 januari organiseerde bridgeclub B.C. Bronkhorst in zaal Den
Bremer weer haar jaarlijkse SNS regiobank bridgetoernooi voor een goed
doel. Dit jaar was het doel computers en lesprogramma’s te schenken aan
stichting Cordaad meisjesstad. Deze stichting vangt jonge vrouwen in
nood op en begeleidt hen naar een volwaardige plaats in de maatschap-
pij.

De opbrengst voor stichting Cordaad meisjesstad was ongekend hoog!

Mede hierdoor groeit de populariteit
van dit zeskoppige muzikale gezel-
schap en zijn ze een graag geziene gast
in menig zaal en feesttent. De eerste
optredens zullen tijdens het carna-
valsweekend 2009plaatsvinden in Vil-
steren, Malden en Heino.
Om het nieuwe monitorsysteem van
de band voor het eerst met publiek uit
te proberen hebben de Jansens beslo-
ten om wederom een try-out te hou-
den. Dit zal gebeuren op zondagmid-
dag 15 februari in de zaal van dorps-

huis De Horst in Keijenborg. Het be-
looft weer een gezellig feestje te wor-
den met veelal Nederlandstalige reper-
toire en diverse nieuwe acts. 
Gewoon Jansen bestaat uit Woeste
Willem - zang, Suzie - zang, Bas - bas-
gitaar, Jaja - gitaren, Antoon - toetsen
en accordeon en Harrie - drums. De
aanvang is om 16.00 uur en de entree
is 5 euro. Het voor en tussen program-
ma wordt verzorgd door de Bekveld
fm Roadshow on toer.
Meer info op www.gewoonjansen.nl

Gewoon Jansen try-out 
in Keijenborg

Dit jaar belooft het voor de Achterhoekse piratenpop en feestformatie Ge-
woon Jansen weer een druk jaar te worden met optredens in alle uithoe-
ken van het land. De vorig jaar door Jacques Herb uitgereikte cd singel`He
lekker ding' en de bijbehorende videoclip zijn vele malen op de regionale
en landelijke radio en tv stations voorbij gekomen onder andere bij TV
Oost en TV Oranje. Ook de b-kant komt regelmatig voorbij bij de diverse
piraten stations in den lande.

Wat betekent dit dan als iemand met
een probleem naar jouw praktijk
komt?"In de eerste plaats nodig ik
mensen uit om stil te staan bij zich-
zelf, met nieuwsgierige aandacht. Dit
is een radicaal andere houding dan je
normaal gesproken hebt. Want je hebt
een probleem en je wilt er vanaf. Maar
die houding maakt het probleem vaak
alleen maar groter."'Als je ergens van-
af wilt, zit je eraan vast', is een belang-
rijk motto in Zijnsoriëntatie. Mijn taak
is niet om de cliënten van problemen
af te helpen. Mijn werk is om mensen
te laten zien in welk verhaal ze zitten.
Gevangen in oude patronen, maakt ie-
dereen zo zijn eigen versie van de wer-
kelijkheid. Altijd hebben die verhalen

te maken met hoe dingen anders moe-
ten, beter. Begeleiding daarbij kan
heel verhelderend zijn. Hoe beter je je
verhaal ziet en begrijpt, hoe makkelij-
ker je daar uit kunt stappen. De 'beto-
vering' wordt verbroken. Je wordt
'wakker.' Dat brengt je helemaal terug
in het hier en nu. Als je je verhaal los-
laat, ontstaat er ruimte. Je komt weer
in contact met jezelf en je ervaart het
leven anders. Het is wonderbaarlijk,
zoals je dan vanzelf rust, vertrouwen,
vitaliteit en vreugde ervaart. Het leven
wordt er weliswaar niet minder ge-
compliceerd van, maar je raakt er
minder door van slag, en je wordt zelf
meer de regisseur. Je wordt niet meer
zo bepaald door je gedachten en emo-
ties. Je hébt ze, maar je bént ze niet,
zou je kunnen zeggen. Je voelt je vrijer,
je wordt levenskunstenaar.

Naast begeleiding is meditatie een
goede manier om de houding van los-
laten en vertrouwen in jezelf eigen te
maken. Meditatie brengt je in contact
met ruimte, licht en openheid van je
geest, van jezelf dus. Je wordt wakker
en helder. 
Voor verdere informatie en contact
Lucie Bartel (0575) 55 65 39
(06) 53 62 71 92 / info@lbartel.nl

Praatje over Meditatie 
en Begeleiding
"In mijn praktijk in Vorden bege-
leid ik cliënten en geef ik medita-
tietraining. "Wat houdt de begelei-
ding of therapie in"? Therapie is
niet helemaal het goede woord.
Zijnsoriëntatie is eerder een spiri-
tueel pad, dat tegelijkertijd niet
losstaat van het dagelijks leven. De
Zijnsvisie combineert boeddhisti-
sche wijsheid met westerse psycho-
logische kennis. Het is een pad van
levenskunst. Het bevat zowel lyriek
als nuchter boerenverstand."

Wolf komt kermend aanlopen. De trouwe hazewind, 

die anders zo vrolijk blaft als hij zijn baasje ziet, kijkt met

waterige ogen. Agnes hurkt. -- Ach, Joost, hij is gewond!

Wolf is drijfnat en heeft een lelijke wond aan zijn linkerbeen. 

-- Het lijkt waarachtig wel een wolvenbeet. 

-- Pas op voor Dolle Hond!, roept Martens. 

Joost plukt wat Grote Weegbree en Walmeister. 

Hij kent de geneeskracht van planten. Dat heeft hij geleerd

van zijn grootvader Berend van Hackfort. 

-- Weegbree werkt tegen Dolle hond en Walmeister verlicht

de pijn en maakt wat slaperig. 

Agnes herkent het laatste plantje. -- Dat stoppen de men-

sen toch ook in de strozakken in bed, toch? Joost knikt. 

-- Mijn grootvader Berend vertelde eens dat de Heilige

Maagd Maria als baby slecht kon slapen. De H. Anna, 

haar moeder, stopte de Bedstroo toen bij haar in de kribbe.

Pas toen kon ze goed slapen. Daarom heet Walmeister ook

wel 'Onze Lieve Vrouwe Bedstroo'. 

Richter thoe Venth kijkt ondertussen peinzend naar Wolf. 

-- Mmm, er zijn dus wolven op de Kattenbelt. Daar kijk ik

van op. Martens knikt. -- Hun jachtterrein ligt eerder bij het

Broek. Vreemd... Het gezelschap besluit snel terug te keren

naar Roderlo. Martens draagt Wolf in zijn brede armen.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

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

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 15 21

U WILT DE
VOORDELIGSTE 
HYPOTHEEK MET
DE LAAGSTE
MAANDLASTEN?

Dat kan! Als onafhankelijk adviseurs bieden we 

u een hypotheekvergelijking van alle hypotheek-

verstrekkers van Nederland met de actuele rente 

en voorwaarden! Zo kunt u zich verzekeren van 

de voordeligste hypotheek en de 

laagste maandlasten! Kortom, een 

hypotheek die het beste bij u past!

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Dorpsstraat 38-40 in Hummelo,
gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 21 januari

2009 door For Farmers een evaluatieverslag van de sanering

op grond van de Wet bodembescherming ingediend.

In het verleden hebben wij voor deze locatie op de 

Dorpsstraat 38-40 in Hummelo, gemeente Bronckhorst 

op 1 december 1995 al vastgesteld dat sprake is van een 

urgent geval van ernstige bodemverontreiniging.

Ook hebben wij ingestemd met een (deel)saneringsplan 

voor deze bodemverontreiniging.

Voordat wij een besluit nemen over het evaluatieverslag 

willen wij belanghebbenden met deze publicatie in de 

gelegenheid stellen hierover hun mening te geven.

Vanaf 9 februari 2009 kunt u daarom het evaluatieverslag 

bekijken. U kunt dat doen in het informatiecentrum van 

het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, bij de 

gemeente Bronckhorst, of via www.gelderland.nl onder 

Actueel>Bekendmakingen door bij Kenmerk 

GE025600010 in te vullen.

Uw reactie zullen wij betrekken bij ons besluit.

Op verzoek zenden wij u een afschrift van ons besluit 

zodra dit is genomen.

Tot 23 februari 2009 kunt u uw schriftelijke reacties 

toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland,Afdeling 

Vergunningverlening/Klant Contact Centrum,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Wilt u meer weten?
Bel het Omgevingsloket, telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 30 januari 2009

zaaknummer 2009-001375 / GE025600010

NIEUW-ANDERS-VERRASSEND-GEZELLIG

muzikale - theater - diner - show
in Party Centrum Langeler te Hengelo Gld.

Laat u als een ster ontvangen in ons Partycentrum.
De muzikale theatergroep Memories maakt zijn première deze avond.

De spanning is groot, de show gaat beginnen en U bent een van 
de speciale gasten op de nieuwe muzikale theateravond.

Een bijzondere avond met inbegrepen:
Ontvangst met welkomstdrankje.

Entertainment vol met muziek gedurende de hele avond.
Wij serveren u een voortreffelijk 4-gangen diner, met onbeperkt drinken.

�������	�
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Reserveer nu uw plaatsen voor deze bijzondere avond. ������������������

����������
�������
�������������
����� �������!�"�#$�$��

Zaterdag 28 maart 2009
Wegens groot succes presenteren wij op veler verzoek

 Molenenk 6 7255 AX Hengelo (gld)
Tel: 0575-465258  Fax: 0575-460181

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Bi'jmeesken:
Koolmees. "I'j mot 't bi'jmeesken ok zien ei gunnen." Wodt ter
ezeg um an te geven da'j 'n ander ok is wat gunnen mot.

B. Getelink: 
Merel. "Getelinks nusselt völle in ne hegge." 

C. Iemken:
Krekel. "As 't zommerdag 's aovends warm blif, heur i'j de
iemkes vake sjielpen."

Bij karate en kickboksen gaat het voor-
al om techniek en discipline. Tijdens

de workshop bij sportcentrum Aero-
Fitt kon men gratis deelnemen om

kennis te maken met deze gevecht-
sporten. Twee ervaren gediplomeerde
docenten gaven uitleg, maar de vooral
jonge meisjes en jongens gingen zelf
ook het ‘gevecht’ aan.

Karate is een verdedigingssport geba-
seerd op judo en karate technieken.
Karate is gericht op zelfbeheersing,
zelfverdediging en discipline. Kenmer-
kend voor het ashihara karate is het
vastpakken en onder controle houden
van de tegenstander.

Kickboksen bestaat uit een gevecht
waarbij alle lichaamsdelen gebruikt
mogen worden. Voor de armen zijn
dat de vuisten en de ellebogen. Voor
de benen worden de voeten, het
scheenbeen en de knieën als wapen
gebruikt.

Bij sportcentrum AeroFitt worden al ja-
ren lessen gegeven in karate en kick-
boksen. Iedereen vanaf tien jaar kan
elk moment instromen om de lessen te
volgen. De lestijden zijn: woensdag
18.30 uur karate, donderdag 21.00 uur
kickboksen en vrijdag 19.00 uur karate.
Inschrijven kan via wilma@aerofitt.nl
of telefonisch 0575-465001. Sportcen-
trum AeroFitt is gevestigd aan de Win-
kelskamp 5 in Hengelo Gld. 
Voor meer informatie, zie de website
www.aerofitt.nl

Er zijn nog plaatsen vrij

Karate en kickbokslessen 
bij sportcentrum AeroFitt

Karate en kickboksen is cool!

Na ontvangst op zijn kamer leidde
burgemeester Aalderink de kinderen
door het gemeentekantoor. Bij diverse
afdelingen kregen de leerlingen uitleg
van de medewerkers wat ze doen. Er

werd onder meer een kijkje genomen
bij de afdelingen voorlichting en
handhaving, maar ook op de kamers
van de brandweer, de reproruimte en
bij de gemeentebodes was het interes-

sant voor de kinderen. Er werden veel
vragen gesteld en regelmatig moest
‘gemeentegids’ Aalderink de kinderen
vragen om hem te volgen. “Want er is
nog veel meer te zien”. 

Op het eind kregen de leerlingen een
glaasje fris in de kantine en werden er
vragen gesteld aan de burgemeester. 

Van de leerlingen kreeg Aalderink een
attentie als dank voor de rondleiding.

Leerlingen CBS Varssel 
op bezoek bij burgemeester

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van CBS Varssel brachten maandag 26 ja-
nuari een bezoek aan burgemeester Henk Aalderink op het gemeente-
kantoor. De visite van de schoolkinderen kwam voort uit het eerdere
bezoek van de burgemeester aan de school die hij bezocht vorig jaar 13
november tijdens de Dag van respect. De burgemeester nodigde toen de
kinderen uit om ook eens bij hem op bezoek te komen.

Op diverse afdelingen gaven medewerkers uitleg wat ze doen.

Traditiegetrouw organiseert
schietvereniging Willem Tell in de
eerste maanden van het jaar weer
het Bronckhorster schiettoernooi.
Er staan weer veel vrijwilligers van
Willem Tell klaar om dit toernooi
te laten slagen. Deelname staat
open voor iedereen vanaf 16 jaar en
voor alle groepen.

Het toernooi is bedoeld voor vrienden-
groepen, personeels verenigingen, bu-
ren, (sport)verenigingen, culturele-
groepen en anderen. Enige voorwaar-
de is dat de teams afkomstig zijn uit
de gemeente Bronckhorst. 
Teams van vier of vijf personen zullen,
verdeeld over drie avonden, kunnen
strijden om de eer en de wisselbeker.
Naast de deelname van teams kunnen
ook individuele personen aan het
Bronckhorster schiettoernooi deelne-
men. Om iedereen de kans te geven
een ereplaats te bemachtigen zal er in
verschillende klassen worden gescho-
ten. 

De wedstrijden worden gehouden op
maan- dins- en woensdagen en wel op
2, 3, 4, 9, 10, en 11 maart. 
De finales worden verschoten op 23,
24 en 25 maart. 
De wedstrijden worden gehouden in
de accommodatie van S.V. Willem Tell,
op het sportpark in Hengelo. 
Voorafgaand aan de wedstrijden be-
staat de mogelijkheid te trainen met
de door Willem Tell beschikbaar ge-
stelde wedstrijd- luchtgeweren. Dit is
mogelijk op woensdagavond 18 fe-
bruari.
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar
tijdens openingstijden bij de Welkoop
in Hengelo (Spalstraat) en in het club-
gebouw van schietvereniging Willem
Tell (di. en vrij. 's avonds; zondagmor-
gen. Inschrijven is mogelijk tot en met
8 februari.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met tel. 06-48968339 of
bst@svwillemtell-hgld.nl Zie ook
www.svwillemtell-hgld.nl/bst-2009 of
in het clubgebouw van Willem Tell.

Trainen met luchtgeweren

Inwoners van Bronckhorst gaan
weer schieten bij Willem Tell

De vrijwilliger bezoekt het gezin een
of meer dagdelen per week. Binnen-
kort start een cursus voor nieuwe vrij-
willigers en ook na de cursus worden
de vrijwilligers begeleid door een pro-
fessionele coördinator. 

Zin in vrijwilligerswerk?
Voor wie op zoek is naar vrijwilligers-
werk biedt Home-Start de mogelijk-
heid gezinnen met jonge kinderen te
ondersteunen. Het gaat om ondersteu-
ning in gezinnen met minimaal één
kind van zes jaar  of jonger. De vrijwil-
liger bezoekt het gezin een of meer
dagdelen per week. Elk gezin komt in
aanmerking, ongeacht inkomen, nati-
onaliteit, geloof of gezinssamenstel-
ling. De ondersteuning is gratis.

Waarin ondersteunt de vrijwilli-
ger?
Ieder gezin heeft wel eens een periode
dat het niet zo goed gaat. Daar kun-
nen verschillende oorzaken voor zijn:
ziekte, een moeilijk kind, financiële
problemen, eenzaamheid, overbelas-
ting. Ouders kunnen vastlopen of het
gevoel hebben het niet meer aan te
kunnen. Soms lossen spanningen van-
zelf op, maar soms kan het teveel wor-

den. De stap naar professionele hulp-
verlening is (nog) niet nodig, maar on-
dersteuning zou heel welkom zijn.
Dan kan het een opluchting zijn als ie-
mand tijd en aandacht heeft om te
luisteren, of een handje helpt bij het
oplossen van praktische zaken. Hulp
van een buurvrouw of vriendin kan
natuurlijk ook, maar wat als een gezin
die goede buur helemaal niet kent en
hun vrienden druk zijn met het werk?
Een netwerk van vrienden, kennissen,
buren of familie is niet altijd vanzelf-
sprekend. In een dergelijke situatie
kan een vrijwilliger van Home-Start
van grote betekenis zijn.

Professionele begeleiding
Aan vrijwilligers worden geen specifie-
ke opleidingseisen gesteld. De filosofie
is dat mensen een schat hebben aan
ervaringen, bekwaamheden, deskun-
digheid en kennis. Maar bovenal be-
schikken over menselijke kwaliteiten
zoals optimisme, zorgzaamheid, hu-
mor, vriendelijkheid en flexibiliteit.
Home-Start gebruikt vooral deze kwa-
liteiten. Binnenkort krijgen de nieuwe
vrijwilligers een korte cursus aangebo-
den zodat zij goed voorbereid aan de
slag kunnen. Ook na de cursus wor-
den de vrijwilligers ondersteund en
begeleid door een professionele coör-
dinator. Home-Start biedt vrijwilligers
gezelligheid, veel voldoening in het
werk, zelfontplooiing, werkervaring,
contacten met andere vrijwilligers en
een onkostenvergoeding.

Home-Start onderdeel van Yunio
Home-Start heeft een samenwerkings-
verband met Yunio jeugdgezondheids-
zorg. Home-Start ondersteunt gezin-
nen in een groot deel van het werkge-
bied van Yunio in Oost-Gelderland.

Yunio zoekt vrijwilligers
voor Home-Start
Yunio zoekt vrijwilligers voor jon-
ge gezinnen die behoefte hebben
aan een steuntje in de rug. Soms
gaat het niet zo goed in een gezin.
Daar kunnen verschillende oorza-
ken voor zijn: ziekte, een moeilijk
kind, overbelasting. Dan kan het
een opluchting zijn als iemand tijd
en aandacht heeft om te luisteren,
of een handje te helpen bij het op-
lossen van praktische zaken. In
zo'n situatie kan een vrijwilliger
van Home-Start uitkomst bieden.
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PERSOONLIJK

VASTE CONCURRENDE PRIJZEN

ONDERNEMEND

Minerva adviseert u aangaande de:

• bedrijfsstructuur en rechtsvorm van de onderneming

• financiële en fiscale planning

• bedrijfsstrategie

• bedrijfsfinanciering

Minerva verzorgt voor u de:

• financiële administratie

• loonadministratie

• aangifte omzetbelasting

• aangifte vennootschaps- en inkomstenbelasting

• jaarrekening

Erwin ten Kate          Jeroen Rosendahl          Ronald Buunk

Minerva b.v.

Koopmanslaan 3 (2.04)

7005 BK Doetinchem

t 0314 - 393 151

f 0314 - 393 240

e info@minervadoetinchem.nl

i www.minervadoetinchem.nl

de Zadelaar

Zadelpassen
Zadelverkoop
Zadelreparatie

Lankhorsterstraat 6A

7255 LB Hengelo Gld.

0575-461040

06-54320715

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

VakantieXperts Avanti
Stationsstraat 7

7021 CJ Zelhem

tel.: 0314-626171 e-mail: zelhem@vakantiexperts.nl

fax: 0314-626170 www.zelhem.vakantiexperts.nl

Door de consumentenbond

gekozen als beste reisbureau-

keten in 2007 en 2008!

EFT Bouw
Wonen met kunststof

Dakkapellen
Nu voordeliger dan ooit!!

Eigen fabricaat die staat!

Aaltenseweg 42a ★ 7025 DN Halle ★ Telefoon (0314)632235 
Mobiel 06-21573562 ★ Mail eftbouwservice@hetnet.nl

(dealer CesarKozijn)
Kunststof Kozijnen ★ Deuren ★ Schuifpuien ★ Dakkapellen ★ Screens ★ Zonwering ★ Gevelbekleding

Bungalowpark LIBRA Ommen

STUNT aanbieding
nog enkele moderne bungalows in het
hoogseizoen €350,- p.wk. all-in, excl. 
toeristenbel./milieuheffing €25,- p.w.
Zwembaden en recreatieteam aanwezig. 

Folders tel. 0529 - 457224

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines

Industrieweg 13 - 7251 JT  Vorden

(0575) 55 31 63 - www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl

De Falcon zitmaaiers kenmerken zich door de

robuuste uitstraling en de lage doorstap.

Falcon zitmaaiers hebben een uitzonderlijk

goede vang capaciteit. Het maaidek is voorzien

van twee tegengesteld draaiende messen. Die zorgen ervoor dat een

krachtige luchtstroom het gemaaide gras via een centraal kanaal naar

achter in de grote vangbak blazen.

• Maaibreedte 92, 102 of 122 cm.

• Vermogen 15,5 tot 22,0 Pk V2.

• Voet bediende hydrostaat.

• Opvangbak 260 tot 400 Ltr.

• Prijs vanaf € 3.395,00 (incl. BTW).
Uniek in prijs

en prestatie!

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere 

woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilder-

werk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket 

gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan 

diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen 

bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Denk aan de voorjaarinspectie van uw maaiers!

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem
Telefoon 026 - 361 16 21   Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl Waalderweg 13
7263 RX  Mariënvelde

2de hands meubels en snuisterijen

do-vr 10.00 tot 18.00 za 10.00 tot 16.00
of op afspraak tel. 0613909665

@ info@seconda-vita.nl
i www.seconda-vita.nl

Vita
Seconda

�

�

�

�

�

Arendsen
Kerkstraat 2, Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 42 61

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.schildersbedrijf-bargeman-vorden.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

EFT Bouw
Wonen met kunststof

Kunststof kozijnen 
Nu zeer voordelig!!

Bel ons en wij zorgen ervoor.

Aaltenseweg 42a ★ 7025 DN Halle ★ Telefoon (0314)632235 
Mobiel 06-21573562 ★ Mail eftbouwservice@hetnet.nl ★ Website www.eftbouw.nl

(dealer CesarKozijn)
Kunststof Kozijnen ★ Deuren ★ Schuifpuien ★ Dakkapellen ★ Screens ★ Zonwering ★ Gevelbekleding

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

Lichtenvoorde. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

U kunt zich weer opgeven voor de 

BASISCURSUS
MOTORKETTINGZAAG

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

www.bulten-techniek.nl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 7 februari

in het café

Trigger
in de discotheek

D.J. Martijn
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Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor12,00

70/140 van14,95 p/st.nu 9,95

washand van 2,25 p/st. nu 1,80

HOESLAKENS KUSSENS
Cinderella 100% katoenen

hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 13,95 voor 10,95

90/200 van 14,95 voor 11,95

90/220 van 15,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks 9,90

Badstof hoeslakens
90/200 van 18,95 voor 14,95

90/220 van 21,95 voor 17,95

140-160/200 van 27,50 voor 22,95

180-200/200 van 34,95 voor 26,95

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

Hoeslakens FLANEL
Heerlijk zacht 100% katoen

80/200 van 23,95 voor 14,95

90/200 van 24,95 voor 15,95

140/200 van 32,95 voor 19,95

160/200 van 36,95 voor 22,95

180/200 van 39,95 voor 24,95

sloop 60/70 van 9,95 voor 5,95

Flanellen Lakens
1 persoons van 24,95 voor 14,95

2 persoons van 32,95 voor 19,95

litsjumeaux van 39,95 voor 24,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 persoons van 29,95 voor 19,95

2 persoons van 42,95 voor 27,95

litsjumeaux van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Synthetisch kussen gevuld met luxo-
rel en een katoenen tijk, anti-aller-
gisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 27,95 nu 19,95

Stevig eendenveren kussen
1400 gr. met 100% katoenen tijk.
van 39,95 nu 29,95

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht-
regulering. Goed wasbaar.
van 36,95 p/st. nu 2 voor 49,-

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

Traagschuim neksteunkussen
met wasbare hoes met nekrol.
Thuis te testen!
van 99,- nu 69,-

3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95 p/st. nu 2 voor 99,-

Brinkhaus 90% dons kussen
Heerlijk zacht en comfortabel.
normaal 149,- nu 99,-

Kinder badjassen vanaf 14,95

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 19,95

Vandijck badstof badjas
van 59,95 nu vanaf 29,95

Vandijck velours badjas
van 59,95 nu vanaf 39,95

Vandijck badmat
100%katoen.

55/55 Toiletmat van 14,95 nu 9,95

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

55/95 Badmat van 22,50 nu 14,95

70/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

Washand van 2,95 nu 2 voor 4,00
Gastendoek van 4,95 nu 2 voor 6,00
Handdoek van 10,95 nu 2 voor 15,00
Badlaken van 15,95 nu 2 voor 25,00

Partij badgoed
van

Witte Lietaer
in wit, ivoor en zand kleur

6 washandjes normaal 13,55

4 gastendoekjes normaal 15,80

1 handdoek + 2 washandjes van 14,95

DUIZEND DEKBEDSETS
met kortingen

TOT 70%

Synthetische dekbedden

Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-

Partij dekbedden
Synthetisch 4-seizoenendekbed
BODY COMFORT met Treviravezel
60º wasbaar. Anti-allergisch.
1 pers. 140/200 van 139,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 159,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 199,- voor 99,-
litsjum. 240/200 van 239,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 129,-

1 persoons 4-seizoenen 90% dons
140/200 dekbedden
van 169,- nu slechts 99,95

1 persoons 4-seizoenen 90% dons
140/200 van SUPERKWALITEIT
POOLSE DONS van 299,- voor 179,-

1 persoons 90% dons enkel
140/200 van A klasse dons
van Yves Delorme van 329,- voor 199,-

BADGOED

DEKBEDDEN
Wollen dekbedden

Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-

Donzen dekbedden

65% eendendons 4-seizoenendekbed.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 219,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 349,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 399,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 439,-

KEUKEN

TAFELGOED

Keukensets keukendoek + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino + Witte Lietaer

per set vanaf 4,95

Halflinnen glazendoeken NU 3,95

Linnen glazendoeken NU 4,95

Elias ovenwanten van 7,50 p/st. NU 3,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-

UITZOEKEN!
Lopers + dekservetten NU 9,95

Tafelgoed ± 140-190 NU 19,95

Tafelgoed ± 140-220 NU 24,95

Tafelgoed ± 160-260 NU 29,95

Servetten NU 2,50

Placemats NU 4,95

Sierkussens (gevuld) NU 9,95

nu 6,95 per set

Spreien
Patchwork

vanaf 49,95

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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GEEF AAN DE COLLECTANT
GEEF OM VRIJHEID! 

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - T (0575) 55 13 12 - info@bakker.nl - www.bakker.nl

Kip ‘Cupido’
voor 2 personen  € 17,-

hotel • restaurant • conferenties & meetings • rijtuigenverhuur • slijterij • catering

BakkerBakker

• 2 x een halve haan met boerengarnituur 

• voor de dames een VValentijnspresentje!
(alleen op 14 februari)

V E R R A S S E N D V O O R D E L I G V A L E N T I J N S M E N U V O O R 2

�

‘t Pakhuus Silvolde aanvang 20.00 uur

 ’t Centrum Silvolde aanvang 16.00 uur

Mede mogelijk gemaakt door:

Le Cintre Ulft

Jannes-Slutterpop
20.00 uurt Pakhuus Silvolde aanvang 20.0000 uur2olde aanvang 20khuus Silvolde t Pat Pa‘t Pakhuus Silv

Benefietfestival
www.stichtingjannesslutter.nl 

Donaties op rekeningnummer 94.62.38.758 
t.a.v.  St.  Jannes Slutter.nl Silvolde

Zaterdag 7 februari 
Shock Royal 
Combo di Conjo 
Magic Fish
Jailbreak + Hans Fles
Typhoon + Dries Bijlsma
Purple Haze

zondag 8 februari
Michiel + Dizzy Geurtzen
The Memphis Experience
Bakzilla
Perfect showband + guests
Luc ten Brinck
Masha Bijlsma

Entree € 10,- p.p

<18 jr minimaal € 5,- 

Entree € 10,- p.p

<18 jr minimaal € 5,- 

hendriksen installatie techniek ‘t Centrum Silvolde

zwembaden
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Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

Raadhuisstraat 11, 7251 AA Vorden • Tel. (0575) 55 52 22

VALENTIJNS ACTIE
DE VORDENSE TUIN

koop u Valentijns bloemen
en maak kans op

eten

voor 2 personen bij Hotel Bakker.

(actie: van maandag 9 feb. t/m zaterdag 14 feb.)

met het oog op kw
ali

te
it.

..

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEEVERS WALBURG, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Laatt uww drukwerk
onzee zorgg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder 
druk. Natuurmonumenten stelt de 
natuur veilig. Uw steun is hard nodig. 
Word lid, dat kan al vanaf € 2,– per 
maand. Kijk voor meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl

Samen zorgen 
voor de natuur



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact:

Wekelijks in een

oplage van ruim

50.000 exemplaren

BanenContact

Voor u als lezer de kans om
de baan van uw dromen te
vinden, u treft in één oog
opslag vele vacatures. Het
moet voor werkzoekenden
wel gek lopen als er niet
een geschikte baan tussen
zit. Daarnaast is "Banen-
contact", zoals de pagina's
heten, voor bedrijven de
uitgelezen mogelijkheid
om vacatures op zeer ge-
richte wijze onder de aan-
dacht te brengen. Uiter-
aard zijn de weekbladen

met de nieuwe toevoeging
"Banencontact" ook te vin-
den op www.contact.nl.  

Bedrijven die graag een
personeelsadvertentie wil-
len plaatsen kunnen zich
voor de weekbladen Con-
tact Bronckhorst, Warns-
veld en Ruurlo wenden tot
het kantoor in Vorden,
Hielke Meijer,
telefoon (0575) 551010 of
06-52584992. 

Voor het weekblad Elna
kunt u zich wenden tot
het kantoor in Lichten-
voorde, Bianca Eggink,  
telefoon (0544) 371323 of
06-52584996. 

Voor de Groenlose Gids
kunt u contact opnemen
met het kantoor in Groen-
lo, Tonnie Zieverink,
telefoon (0544) 461828 of
06-52584995

Vanaf heden wordt een vacature zoeken en vinden in de weekbladen Contact Bronk-
horst (Noord, Midden en Zuid), Contact Warnsveld, Contact Ruurlo, Groenlose Gids en
Elna gemakkelijker. Drukkerij Weevers is een samenwerking aangegaan met EuroPla-
nit personeelsdiensten om wekelijks een overzicht te geven van personeelsadvertenties
uit de regio. Hiervoor zijn in bovengenoemde bladen speciaal pagina's gereserveerd
waarop u naast vacatures van diverse bedrijven uit de regio ook het actuele banenaan-
bod van EuroPlanit Personeelsdiensten vindt. 

Een nieuwe baan?
Zo gedaan.

Een nieuwe baan?
Zo gedaan.oo gg ee ll ii jj kk hh ee dd ee nn !!

B ro n ck h o r s t  M i d d e n

B ro n ck h o r s t  Z u i d

e d i t i e  r u u r l o

e d i t i e  w a r n s v e l d

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

Vraag vrijblijvend prijsopgave.

Bleekwal 10
Tel. (0544) 371323.

info@elna.nl

antoon snelder
schildersbedrijf
Wij zijn een middelgroot schildersbedrijf met ca. 15 medewerkers die
voornamelijk werkzaam zijn in de particuliere sector, maar ook voor
bedrijven en aannemers.

Wegens uitbreiding van ons personeelsbestand zijn wij op zoek naar:

ervaren onderhoudsschilders

Ben jij een zelfstandig ervaren schilder die graag mooi en vakkundig
werk aflevert? Neem dan contact met ons op.

Voor informatie kunt u bellen en vragen naar Alex Koenders of
Sigrid Snelder. Ons telefoonnummer is: 0313-472107.

Ons adres is:
Zomerweg 37c info@antoonsnelder.nl
6996 DP Drempt www.antoonsnelder.nl www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

STORINGSMONTEUR STEENDEREN

Werkzaamheden
Tijdens de geplande storingsdiensten bent u
verantwoordelijk voor alle machines en installaties.

Functie-eisen
* MTS (electrotechniek)
* Technisch inzicht
* Enige jaren ervaring in soort gelijke functie

WERKPLAATSCHEF ULFT

Werkzaamheden
Lassen Co2 Mig/Mag, Van tekening kunnen werken,
Stuklijsten verwerken bijhouden op de computer, Het
brengen/halen van materialen met een busje,
Metaalbewerken op diverse conventionele machines,
Heftruck rijden Laden/lossen, Magazijn werkzaamheden.

Functie-eisen
- Ervaring met lassen mig/mag
- Ervaring in soortgelijke functie.

VOORMAN MONTAGE ZUTPHEN

Werkzaamheden
Montage van staalconstructies. En een klein groepje
monteurs kunnen aansturen.

Functie-eisen
* Ervaring met montage van staalconstructies
* VMBO- techniek + lasdiploma's
* In bezit van een rijbewijs B (+E)
*Goede motivatie en geen 8 tot 5 mentaliteit

CNC DRAAIER OMGEVING DOETINCHEM

Werkzaamheden
Je kunt zelfstandig verschillende draaimachines instellen en
programmeren. 

Functie eisen
* MTS/LTS Metaal
* Zelfstandig kunnen programmeren (Okuma)
* Technisch inzicht en enkele jaren ervaring

CNC DRAAIER OMGEVING DOETINCHEM

Werkzaamheden
Wil jij jouw carrière een boost geven? Heb jij ervaring met
een (OKUMA) bewerkingscentrum of kun jij zelfstandig een
draai- of freesbank programmeren neem contact op. Neem
alleen contact op als je uitdaging aandurft!

Functie eisen
* MTS/LTS Metaal
* Zelfstandig kunnen programmeren 
* Technisch inzicht en enkele jaren ervaring
* Kans op vaste baan! 

CNC FREZER OMGEVING DOETINCHEM

Werkzaamheden
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kun je
zelfstandig een freesmachine instellen en programmeren?
Wacht niet langer en reageer we hebben meer één plek te
vergeven! 

Criteria
* MTS/LTS Metaal
* Zelfstandig kunnen programmeren ( Heidenhain)
* Technisch inzicht en enkele jaren ervaring
* Kans op vaste baan!

MONTEUR ZUTPHEN

Werkzaamheden
Montage van staalconstructies

Criteria
* Ervaring met montage van staalconstructies
* VMBO- techniek + lasdiploma's
* In bezit van een rijbewijs B (+E)
* Goede motivatie en geen 8 tot 5 mentaliteit

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER

Bedrijfsprofiel  
Voor een klant in de omgeving van Doesburg zijn wij opzoek
naar een Financieel administratief medewerker. 

Werkzaamheden
Zorg dragen voor de tijdige en juiste administratieve verwerking
van inkomende inkoopfacturen.
Coderen, inboeken en controleren van inkomende facturen.
Archiveren van inkoopfacturen.
Overige (ad-hoc) administratieve werkzaamheden.

functie criteria   
Opleiding MBO administratieve richting, MBA of gelijkwaardig.
· Goede kennis van de Engelse taal.
· Proactieve en resultaatgerichte instelling.
· Stressbestendigheid.
· Enthousiasme en een flexibele instelling.
· Goede communicatieve vaardigheden.
· 0 – 3 jaar werkervaring.

Heeft u interesse Ingrid van der Wagt staat u graag te woord! 
Tel: 0575-555518

Europlanit Personeelsdiensten Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

Party Service Achterhoek is een verhuurspecialist van party-

tenten voor kleinere evenementen, zoals tuinfeest, receptie,

bruiloft, particulier- of verenigingsfeest. Kwaliteit en creativiteit

staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn op zoek naar:

medewerkers op oproepbasis

Wij vragen  
• Goede communicatieve eigenschappen

• Een Klantvriendelijke houding

• Technisch inzicht

• Rijbewijs BE

Geïnteresseerd?
Richt dan uw sollicitatie binnen twee weken, voorzien van uw

cv, aan: Party Service Achterhoek

t.a.v. de heer J.W. Kornegoor

Kostedeweg 10

7251 MZ  Vorden

e-mail: info@party-service-achterhoek.nl

website: www.party-service-achterhoek.nl

Voor verdere informatie en een functieomschrijving kunt u ook

contact opnemen met dhr. J.W. Kornegoor, telefoonnummer

(0575) - 55 92 23.

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER




