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Wichmond

Frans Besselink 
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‘t Beeckland

Oppimpen bar 
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tcatnoCnenaB 
Kijk voor het actuele vacatureaanbod 

uit de regio achterin deze krant!

De dames Eggink- Maris, Harmsen- 
Marsman en Sloetjes- Menkveld zijn 
40 jarig lid en de dames Silvold-Vliem, 
de Vries- Sijtsma en Zweverink-Gosse-
link 25 jaar lid. Zij werden deze avond 
in de bloemetjes gezet en ontvingen 
daarnaast een kleine attentie.
Ook hebben we afscheid genomen 
van mevrouw Truus Tolkamp als 
bestuurslid, wie haar op gaat volgen 
is nog niet bekend. Na het offici-
ele gedeelte traden de ‘Neightbour-
sisters’uit Gorssel voor ons op. Zij 
brachten op en vrolijke manier lied-
jes ten gehore. Nog nagenietend van 
dit gezellige optreden ging iedereen  
neurend naar huis.

Acht trouwe leden gehuldigd bij 
Vrouwen van Nu Vorden
Vorden - Tijdens de algemene 
vergadering van de Vrouwen van 
Nu Vorden zijn de dames Abbink-
Groot Roessink en Wesselink-
Scheefer voor hun 50 jarig lid-
maatschap gehuldigd.

Zodra de temperaturen onder nul 
duiken, begint het bloed sneller te 
stromen.  En - toeval of niet - het 
heeft deze nacht na een tot nog toe 
kwakkelende winter eindelijk gevro-
ren. De Nederlandse samenleving op 
microniveau in een Vordense werk-
plaats. “Mensen wachten al tijden op 
de winter”, zegt Pater. Het verlangen 
naar het ijs en de combinatie van een 
nieuwe techniek toegepast op een 
eeuwenoud Hollands product, verkla-
ren volgens hem de overweldigende 

belangstelling voor de houten klap-
schaats. Landelijke en regionale me-
dia waren maandag 23 januari aan-
wezig in Biddinghuizen om verslag te 
doen van de presentatie van de Free 
Skate Classic, zoals de houten klap-
schaats officieel is gedoopt. Schaat-
ser Jan Maarten Heideman testte het 
houtje op het kunstijs van FlevOnice.

1E ACHTERHOEKSE SCHAATS
De Free Skate Classic is de eerste 
schaats die in de Achterhoek is ge-

Houten klapschaats doet verlangen naar 
oud-Hollandse winter

Vorden - Het is de dinsdag na de presentatie van zijn houten klap-
schaats een drukte van belang voor Martien Pater. De uitvinder spit 
in het gebouw van Free Skate aan de Dienstenweg in Vorden door zijn 
e-mailbox en beantwoordt de nodige telefoontjes. Familieleden mel-
den dat NRC een groot artikel aan zijn product heeft gewijd, een man 
uit Limburg wil zijn houten klapschaats bestellen en Pater zelf maakt 
zijn dealers attent op de vorstperiode die aanstaande is. Ondertussen 
bereidt hij zich ook nog voor op de tocht op de Weissensee in Oosten-
rijk. Dat wordt de ultieme test voor zijn uitvinding.

Martien Pater tussen de houten klapschaatsen in zijn Vordense werkplaats. maakt, zegt de Vordenaar. De lance-
ring van het unieke houtje luidt ook 
meteen het jubileumjaar van het be-
drijf in. Op 4 januari 1997 reed Pater 
voor de eerste en tevens het laatste 
keer de Elfstendentocht op de schaats 
die hij zelf ontwikkelde onder de 
naam Free Skate. Een ijzer die aan 
een langlaufschoen wordt bevestigd. 
Volgens de bedenker ideaal voor rij-
ders die geen blaren, koude voeten en 
zwikkende enkels meer willen. Ook 
gaat klunen heel makkelijk doordat 
de schoen afneembaar is. 
De voorlopers van de houten langlauf-
schaats werden weliswaar door Pater 
in Vorden bedacht, maar niet in de 
regio geproduceerd. Alleen het ont-
werp van de Free Skate Classic komt 
niet uit de Achterhoek, maar van de 
Friese kunstenaar Ids Willemsma. 
Meubelfabriek Rutgers uit De Heur-
ne doet de houtbewerking, de ijzers 
worden geproduceerd bij Watersnij-
techniek Winterswijk, Dekker Engi-
neering uit Lichtenvoorde maakte de 
technische tekeningen en de bedruk-
king is van VK Print uit Harfsen.
“De schaats is gemaakt van essen-
hout, zeer duurzaam materiaal.” Het 
voordeel ten opzichte van de vorige 
Free Skate-modellen is volgens Pater 
het absorberende vermogen van het 
natuurproduct. “Daardoor trilt alles 
minder.”

WEISSENSEE
Deze week ondergaat Paters uitvin-
ding de ultieme test. Hij rijdt dan 
de tocht over de Weissensee in Oos-
tenrijk. De Vordenaar verwacht bij 
thuiskomst zijn uitvinding ook op 
natuurijs  in zijn eigen woonplaats te 
kunnen testen. De toekomst zal uit-
wijzen of die voorspelling uitkomt of 
dat de Friese ‘elfstedenkoorts’ ook in 
de nuchtere Achterhoek heeft toege-
slagen...

Van 10.00 tot 16.00 uur is het ter-
rein open en zijn er mensen van de 
stichting CCK aanwezig om u te be-
geleiden. Van vastrijden is er deze 
keer geen sprake want door de aan-
houdende vorst is de grond hard be-
vroren. Het storten van snoeihout tot 
een dikte van 10 centimeter is geheel 
gratis. Voor een eventuele vrijwillige 
bijdrage is er op het terrein een melk-
bus geplaatst

Snoeihout 
paasvuur 
Kranenburg
Kranenburg - Zaterdag 4 februari 
kan er weer snoeihout worden 
gebracht voor het paasvuur in 
Kranenburg.

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

Tel. (0314) 62 00 55

Naast onze à la carte kaart serveren wij:

De Weekschotels ma. t/m vr.

Boerenschnitzel met spek en ui

Kibbeling van zalm met een koude 
knoflooksaus

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

Smoks smulsteen.

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

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

WORKSHOP

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

www.annycactus.nl

Deze week
in Contact



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

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

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

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

Voor het fi jnere tuinwerk in
onze bostuin zoeken wij een
55+ “met groene vingers” die
ons op een vaste morgen in
de week (niet zaterdags) wil
helpen. (Geen grasmaaien)
Hengelo, omgeving ‘t zand
0575-467050 eventueel
06.5314.9653

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 6 februari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

1,00 PIEK ACTIES
Zuurkool uit ‘t vat  500 gram 1,00
Spruitjes 500 gram
                      + aardappelen 1 kilo 1,00
Conference peren 1 kilo 1,00
Elstar appelen  1 kilo 1,00
Huisgemaakte Chili con Carne met rijst 

p.p 6.95

Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 februari 10.00 uur Gezamenlijke dienst in de Gere-
formeerde kerk, viering Heilig Avondmaal, ds. M.S. van der 
Wilt-Karreman.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 februari 10.00 uur Gezamenlijke dienst in de Gere-
formeerde kerk, viering Heilig Avondmaal, ds. M.S. van der 
Wilt-Karreman.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 5 februari 10.00 uur, mw. Momberg-Leusink, Hengelo, 
Z W O dienst.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 4 februari 18.30 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 4 februari 17.00 uur Eucharistieviering, Hogenelst, 
Koorleden.
Zondag 5 februari 10.00 uur Woorddienst, Groep 2, Herenkoor.

Tandarts
4-5 februari F.A. Kuijl, Lochem, (0573) 25 16 84.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op 
de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit 
(ICU): Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. 
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via 
de website van de politie kan ook.

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 
55 69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumati-
sche- en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook am-
bulant.

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 
Steenderen. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 
of (0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstre-
ken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel: 0575-553405
Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Workshop: Als een druppel
je uit balans brengt. www.
carolineboenink.nl of bel 06-
23433706

Vlaai van de week

Mokkaslagroomvlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag
3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Mueslybol 300 gram € 1,99
 Slagroomsoesjes 10 st.  € 3,50

Aanbiedingen geldig van vr. 24 jan. t/m za. 4 febr.

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

Op de zaterdag 4 februari 
komen de vrijwilligers van 
de Kranenburgs carnaval bij 
u aan de deur met loten tbv. 
Kindercarnaval op 19 febru-
ari.

Gesprekspraktijk Van ziel
tot ziel in Vorden. Terug in je
kracht. www.intuitieveprak-
tijk.nl

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

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

Gezocht m.i.v. maart a.s.
huishoudelijke hulp voor de
maandagmorgen (1x per 14
dagen). Brieven onder num-
mer: 48-255 aan Weevers 
Grafi media, Postbus 22, 
7250 AA Vorden.

Dagmenu’s 1 t/m 7 februari
Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 

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

Woensdag 1 februari
Bospaddestoelensoep / Kipfilet gegratineerd met tomaat, kaas 
en spek, friet en rauwkost.

Donderdag 2 februari 
Karbonade de Rotonde met gebakken aardappelen en groente / 
Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 3 februari  
Mosterdsoep / Pangafilet op oosterse wijze met rijst en 
rauwkost. 

Zaterdag 4 februari  
(alleen afhalen/bezorgen) Italiaanse Cordon bleu met friet en 
rauwkost / IJs met slagroom.

Maandag 6 februari  
Tomatensoep / Hollandse biefstuk met kruidenboter, gebakken 
aardappelen en groente. 

Dinsdag 7 februari  
Wiener schnitzel met friet en rauwkost / IJs met slagroom.

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

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

Te huur: 
CARNAVALSKLEDING DS 
Design Molenkolkweg 33 
Steenderen 0575-452001



Contactjes
vervolg

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

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

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

Mevrouw G.C.E. von Mengden-
von Heydebreck

is overleden.

Mede-oprichter van onze werkgroep.
Wij bewaren bijzondere herinneringen aan haar 
aanwezigheid.

Werkgroep Leefbaarheid Vorden

Jong gezin zoekt hulp in
huishouding. Voorkeur op de
vrijdagen. 06-212 08 147

Medler Lente Fair op
zondag 25 maart a.s.
Aanmelden voor deelname
via info@medlerfeest.nl.
Informatie; tel. 06-22728258

Ma’s wens om weer met Pa verenigd te zijn 
is in vervulling gegaan

Verdrietig, maar dankbaar wat zij voor ons heeft 
betekend hebben wij afscheid moeten nemen van 
onze lieve zorgzame moeder, oma en overgrootoma

Johanna Hulshoff-Bretveld

* Hengelo Gld.,  † Hengelo Gld.,
14-05-1923   23-01-2012

 J.W. Hulshoff †

 Anneke en Hans Waldvogel-Hulshoff
  Nathalie en Andi, Géraldine
  Stéphanie en Roger
  Isabelle

 Gerrit en Monique Hulshoff-Wolbert
  Jaap en Annemijn
  Bram en Grietje

 Ina en André Hillebrand-Hulshoff
  Thiemen
  Thijs

Hengelo Gld., Steintjesweide 13

Correspondentieadres: 
Ruurloseweg 13, 7255 DE  Hengelo Gld.

De begrafenis heeft op verzoek van Ma in 
besloten kring plaatsgevonden op de Algemene 
Begraafplaats te Hengelo Gld.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Praktijk voor:

Jansen van den Berg BV

Vanaf 6 februari elke maandagavond van 
18.00 – 19.00 uur: Gratis inloopspreekuur. 

 www.jansenvdberg.nl

SNUFFEL- EN 
ROMMELMARKT 

ZONDAG 12 FEBRUARI

In de Sporthal de Stuw, Eefde 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

Entree slechts € 2,50, kinderen 
tot 12 jaar gratis en 65+ € 1,50. 

Gratis parkeren. 

Huur ook een kraam: 
info 06-38109449

Ronny Leunk marktkraam verhuur

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

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

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

 
 
 
 

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.
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KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde schnitzels

4 stuks 550

SPECIAL

Pomodorohaasje

100 gram 210

VLEESWARENKOOPJE

100 gr rollade en 100 gr 
leverkaas

samen 225

MAALTIJDIDEE

gebraden
Gehaktbal

per stuk 179

TIP VAN UW KEURSLAGER

Verse Worst
grof of fijn

500 gram 349
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

0575-552959

Per direct te huur in 
Zelhem: appartement op 1e
etage (beschikking over 2
verdiepingen). Complex is
voorzien van lift. € 750,- pm.
excl. g/w/e en € 25,- ser-
vicekst. Tel.: 06-22045730.



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 5 van 30 januari 
t/m 4 februari 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

OPENINGSTIJDEN



Niels Lijftogt had het lastiger en 
moest er hard voor werken. De eer-
ste set won hij met 21-13 maar in de 
tweede set moest hij een achterstand 
goed maken. Hij won die set uitein-
delijk met 22-20. Geeske Menkveld 
redde het in haar enkelspel niet. 
Vera Velhorst begon haar partij zeer 
goed. Zij won met 21-18. De tweede 
set verloor Vera echter met 21-13. In 
een zeer spannende derde set ging de 
winst met 21-19 net naar de dame 
uit Lichtenvoorde.  Het herendubbel 
gaf een vertrouwd beeld. Chjehrando 
en Niels lieten er geen twijfel over 
bestaan, zij wonnen in twee sets. 
En het damesdubbel begon ook zeer 
goed voor Ilse van Dijk en Vera. Zij 
wonnen de eerste set met 21-18. De 

tweede set ging lang gelijk op maar 
met 19-21 ging die net naar de tegen-
standers. En ook de derde set verliep
zeer spannend. In deze set was nooit
een groter verschil dan twee punten.
Maar hier gaf de routine van LBC de
doorslag. Het werd 20-22. De mixen
die zouden volgen moesten gewon-
nen worden om kans te blijven ma-
ken op een kampioenschap. Niels en
Geeske moesten voluit gaan, zeker 
nadat zij de eerste set met 21-18 ver-
loren. Zij vochten daarna voor ieder
punt en met 21-14 en 21-12 trokken
zij de partij naar zich toe.

Weer een 5-3 overwinning dus. Maar
mede titelkandidaat Doesburg wist 
haar afgelopen twee wedstrijden bei-
de met 6-2 te winnen. Hierdoor staat
Flash nu gelijk met Doesburg.
Flash 1 – LBC 2:  5-3 

ANDERE UITSLAGEN:
Flash 2 - Phido 6: 4-4
Eefde 4 - Flash 3: 5-3
Flash 3 - Steenderen 5: 6-2
Flash recr. 1 - Steenderen recr. 1: 3-5
Phido jeugd 1 - Flash jeugd 1: 5-3
Flash jeugd 2 - Steenderen 2: 7-1
Flash jeugd 3 - Didam jeugd 4: 5-3

Badminton Flash Vorden
Vorden -Vorige week wist Flash 1 
in Dinxperlo met 5-3 van Euro te 
winnen. Deze week werd thuis ge-
speeld tegen LBC uit Lichtenvoor-
de. Ook van deze wedstrijd was 
bekend dat het lastig zou wor-
den.  LBC kwam op volle sterkte 
naar Vorden. Chjehrando  Gasper 
begon zeer goed met zijn enkel-
spel. Hij wist met 21-9 en 21-4 te 
winnen.

De boerenkool stond er nog en met 
een echte winter in aantocht, een 
prima moment om te oogsten en het 
lekker op te eten. Met behulp van de 
Scouting Vorden werden twee grote 
pannen en gasbranders geregeld, zo-
dat we voor alle leerlingen konden 
koken. 

’s Ochtends zorgden de leerlingen 
uit groep 5 en 6 voor het oogsten van 
de boerenkool,  het schillen van de 
aardappels en het halen van worst, 
augurk en zilveruitjes. De leerlingen 
werden hierbij geholpen door een 
aantal ouders en stagiaires. Aan het 
eind van de ochtend werden de pan-

nen gevuld, branders aangestoken 
en verspreidde zich al een heerlijke 
lucht door de school.  
’s Middags was de boerenkool klaar 
en kon er worden gesmuld! De leer-
lingen lieten het zich goed smaken en 
sommigen gingen voor een tweede of 
zelfs derde bordje! 

Met een volle buik gingen de kinde-
ren naar huis en nu maar hopen dat 
de groep 6 van volgend jaar ook zulke 
heerlijke boerenkool kan oogsten!

Leerlingen Dorpsschool Vorden 
eten boerenkool uit eigen moestuin

Vorden - De kinderen van obs Dorpsschool Vorden hebben een eigen 
moestuin. In groep 5 wordt er gezaaid en in groep 6 geoogst. Eerder 
dit jaar werden o.a. de aardappels, spruitjes, boontjes, courgettes al 
naar de school gebracht en opgegeten.

Leerlingen van de Dorpsschool genieten van de heerlijke boerenkool.

De eerste set begon Dash niet zoals 
het hoorde. De dames moesten dui-
delijk in het spel komen. Hevo wist 
hierdoor een aantal mooie punten te 
scoren. Het ging redelijk gelijk op tus-
sen beide teams. Naarmate de set vor-
derde, kwamen de Vordense dames 
beter in hun spel en trokken aan het 
langste eind. De set werd gewonnen 
met 25-20.
 
De concentratie die in de eerste set 
door Dash was opgebouwd, werd in 
de tweede set vastgehouden. Hevo 
had met name moeite met de service-
druk. Hierdoor kwamen zij niet in 
het spel en kon Dash de rally’s naar 
zich toe trekken. Deze set werd dan 
ook gewonnen met 25-18.
 
Nu kwam de allesbepalende derde set. 
Het was belangrijk voor de Vordense 

dames om hun eigen spel te blijven 
spelen en geconcentreerd te blijven.
Hevo zakte zover in dat zelfs de libero
, Marije Heijink, van Dash een punt
wist te scoren. De set eindigde voor 
Dash positief met 25-14.

De Vordenaren wilden graag de
vierde set winnen om de vijf punten
binnen te halen. Deze set was onge-
veer een kopie van de derde set. Dash
wist gefocust te blijven en Hevo bleef
moeite houden met de servicepass.
Mede hierdoor konden de dames van
Dash hun eigen rally’s opbouwen. 
 De set werd door de waspoedergigant
gewonnen met 25-15.
 
 Na het binnenhalen van de vijf pun-
ten konden de dames het Vordens
volkslied weer door de sporthal laten
galmen en deze keer kon ook Janine
te Walvaart uit volle borst meezin-
gen. Hoofdsponsor ‘Visser mode’
vond het een mooie overwinning en
trakteerde de meiden daarom op een
drankje. Volgende week spelen de
Vordense dames uit tegen Devolco 
om 14.30 uur in Deventer. Er wordt
gehoopt op veel support in ‘De Scheg’
en een positief eindresultaat!
Gesponsord door Visser Mode, sub-
sponsoren ‘Bistro de Rotonde’, ‘Inter-
sport Harbach’ en ‘Strada Sports’.

Dash stelt orde op zaken
Vandaag stond de wedstrijd tegen 
Hevo dames 1 op het programma. 
Op maandag 12 december speel-
de Dash al eerder uit tegen deze 
meiden uit Heino. Helaas werd 
dit een teleurstellende wedstrijd 
voor Dash. Hevo dames 1 wist 
deze wedstrijd te winnen met 3-2. 
Het was voor de Vordenaren een 
reden om vandaag iets recht te 
zetten.

Een viertal dames had een presenta-
tie voorbereid hoe de bar er uit zou 
gaan zien na de oppimpen. Nu een 
tweetal maanden later is de bar hele-
maal vernieuwd met de hulp van vrij-

willigers van de voetbalclub en André 
Garritsen van debovensteplank.com. 
Drankleverancier Eykelenkamp en de 
Grolsch hebben ook bijgedragen aan 
het eindresultaat met het leveren van 

een nieuwe koelkast en tap. De Club 
van 50 van de voetbalvereniging Vor-
den kan tevreden terug kijken op de 
oppimp actie, veel  bezoekers aan het 
clubgebouw hebben reeds hun bewon-
dering uitgesproken over de nieuwe 
bar. Voldoende reden om de dames 
van de voetbalvereniging die het idee 
gelanceerd hebben in het zonnetje te 
plaatsen. Van links naar rechts zijn 
dat Greta Greven, Riki Otten, Anita 
van der Veen en Marion Abbink.

Oppimpen bar VV Vorden

Eind vorig jaar was bij de voetbalvereniging Vorden de eerste offici-
ele avond van de club van 50. Deze club is een jaar geleden opgericht 
om de voetbalvereniging te ondersteunen op financieel gebied. Uit de 
voorstellen waaruit de leden van de club van 50 konden kiezen werd 
het oppimpen van de bar in de kantine als doel voor het te besteden 
geld gekozen.

Het team SBC-E2 won de wedstrijd 
tegen de Hoven E2 met een overdui-

delijke overwinning: 10-01. Dat bete-
kende dat deze jongens het kampi-
oenschap hadden behaald en kregen
hiervoor een welverdiende medaille 
omgehangen.

Zaalkampioen 2011-2012 geworden:  SBC-E2

Wichmond - Op za. 28 januari 
werd door de E2 van SBC gevoet-
bald in de Hanzehal in Zutphen.

Deze bijeenkomsten worden elke 
eerste zondag van de maand georga-
niseerd. Op verrassende wijze wordt 

er steeds een vorm gevonden om de 
bijbelse boodschap te vertalen naar 
deze tijd. Wat het voor u/jou nu kan 

betekenen. Na afloop is er ruim tijd 
voor koffie en contact. Deze keer gaat 
het over verdwaald? Hoezo? Voel jij je 
soms ook wat verdwaald in deze tijd?  
Zoveel meningen, zoveel mogelijkhe-
den, zoveel onzekerheden? Iedereen 
van harte welkom!

Verdwaald?
Vorden - Zondagavond 5 februari is er om 19.00 uur weer een vrij 
toegankelijke, korte ont-moeting in “het Achterhuus” achter de Gere-
formeerde kerk aan de Zutphenseweg 13.





Petra en Litania Blom kwamen zelf 
naar Toldijk om de cheque in ont-
vangst te nemen. Litania is spastisch, 
maar haar ouders doen er alles voor 
om haar een zoveel mogelijk normaal 
leven te geven. Petra vertelt: “Het is 
een vrolijk meisje, met een prima 
humeur. Ze is eigenlijk bijna nooit 
chagrijnig. Zij is lichamelijk beperkt 
en kan niet praten, maar is verstan-
delijk prima in orde. Vooral de medi-
sche programma’s op televisie volgt 
ze met veel interesse.” Litania vindt 
het heerlijk om Hengelo rond te ren-
nen. Daarvoor heeft ze een speciaal 
looprek dat haar ondersteund tot on-
der haar oksels. Ook de rolstoelfiets, 
dat aan het eind van 2011 kon wor-
den aangeschaft, bevalt prima. “Het 
is geweldig. Litania geniet van de 
wind in haar haren.” De rolstoelfiets 
kon worden verkregen, nadat Petra 
en Arie Blom door middel van gif-
ten van bedrijven en het houden van 
rommelmarkten geld bijeen kregen. 
De zorgverzekeraar vergoedde het 
niet en de gemeente ook niet, omdat 
het geen noodzaak voor Litania is om 
te gaan fietsen. Maar haar ouders leg-
den zich daar niet bij neer. 
De Stichting Litania werd in het leven 
geroepen, omdat Petra en Arie dach-
ten aan alle andere ouders die dezelf-
de problemen ondervinden met het 
aanschaffen van aangepast materiaal, 

waarbij de kosten niet of niet volledig 
worden vergoed door overheidsinstel-
lingen en zorgverzekeraars. 
De ouders van Litania vinden het 
helemaal geweldig dat de opbrengst 
van het Goede Doelen Toernooi voor 
de Stichting Litania is. Petra Blom 
kreeg uit handen van voorzitter Ger-
rit Oldenhave de cheque te lezen. Vol 
verbazing kon ze nog net het bedrag 
hardop zeggen. Het bedankje namens 
de Stichting werd door de voorzitter 
waargenomen. 
Litania Blom trok ten slotte het win-
nende lot van de loterij. Het bridge-
paar Wim en Dorien Beekman uit 
Doetinchem won het bridgeweekend 
in Hotel Asteria in Venray. “Heel 
leuk,” vertelden zij. “Ons allereer-
ste bridgeweekend, jaren geleden, 
hebben we ook in dat hotel doorge-
bracht.” 
Voorzitter Gerrit Oldenhave bedank-
te de familie Wunderink van Den 
Bremer, de bridgeverenigingen van 
Keijenborg en Gaanderen, de mensen 
die de zaal en de prijzentafel inricht-
ten en ook de sponsoren Regiobank, 
Den Bremer, Melgers en Hedi. Dit jaar 
gingen er geen sponsorlopers op pad, 
de opbrengst voor het Goede Doel, de 
Stichting Litania, kwam van de ge-
noemde sponsoren, het inschrijfgeld 
van de deelnemers en uit de loterij. 
Aan het einde van de sportieve mid-

dag genoten nog zo’n vijftig liefheb-
bers van een aangekleed stamppot-
tenbuffet, met de keuze uit boeren-
kool, zuurkool en hutspot uit de keu-
ken van Den Bremer. 
Mede dankzij de goede wedstrijd-
leiding verliep het toernooi zonder 
noemenswaardige problemen. Ieder-
een speelde met plezier, in vijf lijnen 
Voor de prijzen van de tafel kwamen 
de nummers 1, 2, 6 en 10 in aanmer-
king. 
De winnaars van deze middag: 
A-lijn: 1. Irene Wilke & Ad Schuur-
man 62,24%; 2. Bert Botschrijer & 
Riet Botschuyver 61,99%; 6. Ben Aag-
ten & Hermien Aagten 53,57%; 10. 
Annie Hartman & Jolande Oldenhave 
50,51%. 
B-lijn: 1. Jos Meijers & Henriette Me-
ijers 60,71%; 2. P den Elzen & Nel van 
de Ven 60,46%; 
6. Agaath de Vrught & Fien Besselink 
52,55%; gezamenlijk 9. Thea Gilsing 
& Thea Gilsing 49,74 en Marijke 
Koekkoek & Jan Koekkoek eveneens 
49,74%. 
C-lijn: 1. Bert Pennewaard & Joke Wil-
lemsen 63,01%; 2. Joop te Veldhuis & 
Karen Notten 58,93%; 6. Volkert Ney-
sen & L de Boer 52,04%; 10. Dick Wij-
ers & Piet Groenewoud 48,98%. 
D-lijn: 1. Evert Thalen & Rienie Tha-
len 68,93%; 2. Emmy Stegeman & 
Elisabeth Klompenhouwer 68,55%; 
6. Leni Lamers & Wil ten Holder 
53,83%; 10. Loes Nieuwendijk & Diny 
Berben 43,41%. 
E-lijn: 1. Herman Stapelbroek & An-
nie Berentsen 62,35%; 2. Hr. Lemc-
kert & Hr. Kapel 60,36%; 6. Wil Mat-
ser & Theo Matser 52,53%; 10. A.B. 
v.d. Mey & M. Willemsen 45,00%.

Goede Doelen Toernooi voor Stichting Litania

Prachtige opbrengst: 1500 euro!
Toldijk - Zaterdag 28 januari jl. vond het zevende Goede Doelen Toer-
nooi plaats van de Bridgeclub Bronkhorst in Café Restaurant Den 
Bremer in Toldijk. Alle tafels van de vijf te spelen lijnen waren volge-
boekt. De opbrengst van de bridgemiddag, met daarbij de opbrengst 
van de loterij, was ten gunste van de Stichting Litania uit Hengelo Gld. 
Petra Blom, aanwezig met haar dochter Litania mocht de cheque van 
1500 euro in ontvangst nemen.

Petra en Litania Blom nemen de cheque van het Goede Doelen Bridge Toernooi aan van
Gerrit Oldenhave.



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

Wat is: A. Beddegaonstied.

 B. Achtereers (uutspr. Achteree’as).

 C. Teur, Teurpaol.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

De oudere vrouw heeft nog wel hoop 
dat ze haar spullen ooit terugkrijgt. 
“Maar niet al te veel, ook om me-
zelf niet teleur te stellen”, zegt ze. 
In maart 2011 werden de gouden 
sieraden uit haar huis weggenomen. 
Deze gebeurtenis heeft ontzettend 
veel indruk op me gemaakt”. Haar 
ogen worden vochtig.  “Veel mensen 
staan daar niet bij stil. Je kunt toch 
wel geld van de verzekering krijgen, 
zeggen ze dan, maar dat weegt niet 
op tegen de emotionele waarde van 
de spullen.” De 78-jarige vindt het 
ontzettend goed dat er een kijkdag 
is. “Ik kreeg een uitnodiging en wist 
dat de sieraden ook op een website 
te bekijken waren, maar ik heb geen 
internet. Mijn complimenten voor de 
politie voor het bieden van de moge-
lijkheid om op deze manier een kijkje 
te nemen.”

DERTIG AANMELDINGEN
Zoals deze 78-jarige dame zijn er ve-
len, vertellen Barry Bos en Marloes 
Ketelaar, twee hoofdagenten die deel 
uitmaken van het woninginbraak-
team. “We kregen in totaal dertig 
aanmeldingen. Vaak gaat het om 
mensen die geen internet hebben.” 
Daardoor konden zij de sieraden niet 
op de site www.nog.nl/foto bekijken.
Uit nieuwsgierigheid een kijkje ne-
men om vervolgens met een flinke 
dosis overtuigingskracht proberen 
een gouden Rolex mee te krijgen, is 
onmogelijk. Alleen op vertoon van de 
uitnodiging en het bewijs van aangif-
te mogen de mensen binnen komen. 
En de bezoekers krijgen de sieraden 
ook niet meteen mee. “De officier 
van justitie bepaalt uiteindelijk of de 
sieraden inderdaad van een bepaalde 
persoon zijn.”

BEWIJS
Bezoekers die denken dat een be-
paald sieraad van hem of haar is,  zal 
met bewijzen moeten komen. Dat is 
soms vrij eenvoudig. Ketelaar: “Het 
gaat vaak om dure sieraden. Mensen 
dragen zo’n ketting of ring meestal 
op een feestje. De kans is groot dat 
er op zo’n dag foto’s zijn gemaakt 
van de persoon met het sieraad”. Een 
ander voorbeeld: “Er kwam eens een 
vrouw met hele dunne polsen. Ze had 
de schakels van een horloge nog die 
eraf waren gehaald om het bandje in 
te nemen. Zo kon ze bewijzen dat het 
sieraad van haar is”. 

Er zijn echter ook minder unieke rin-
gen en kettingen die misschien wel 
door honderden vrouwen worden 
gedragen. “Dan wordt het inderdaad 
een stuk lastiger om de zaak op te los-
sen.” 
Politiewoordvoerder Anton de Ronde 
laat weten dat dergelijke kijkdagen 
incidenteel worden gehouden. Cijfers 
over inbraken die tijdens een kijkdag 
zijn opgelost, heeft hij niet.

En, de 78-jarige Achterhoekse, zij 
komt na een paar minuten weer naar 
buiten. “Helaas, mijn sieraden lagen 
er niet tussen”, zegt ze schouderop-
halend.

Kijkdag woninginbrakenteam: 

“Hopen dat gestolen sieraad met 
emotionele waarde er tussen ligt”

Achterhoek - “Ik hoop de sieraden van mijn overleden man terug te 
vinden”, vertelt een 78-jarige Achterhoekse die woensdag 25 januari 
in het Doetinchemse politiebureau aanwezig is voor de kijkmiddag. 
Het woninginbraakteam Achterhoek hoopt door gedupeerden uit te 
nodigen, gestolen spullen weer bij de rechtmatige eigenaar te krijgen. 
In totaal 96 horloges, oorbellen, kettingen en ringen liggen uitgestald 
in één van de kantoorruimtes. Gedupeerden van een inbraak werden 
benaderd via een brief en konden zich aanmelden voor de bezichti-
ging. Na vertoon van de uitnodiging en het bewijs van aangifte zullen 
dertig personen één voor één de ruimte binnen gaan om een kijkje te 
nemen.

Dertig personen uit de Achterhoek die de dupe werden van een woninginbraak, kwamen woensdag 25 januari naar de kijkdag op het 
politiebureau in Doetinchem.

Het vrijwilligerswerk dat gedaan 
kan worden is heel divers. Dit kan 
zijn klusjes doen in en om het huis, 
een bezoek, een boodschap, een 
wandeling, een autoritje, een spel-
letje, oppassen, koffie rondbrengen 
of zo maar even een praatje maken 

en aandacht geven aan mensen. U 
kunt natuurlijk ook zelf aangeven 
wat voor soort vrijwilligerswerk u 
zou willen doen en wat het beste 
bij u past. Alles gaat in overleg. 
Vrijblijvend kunt u ook eerst ken-
nismaken met het vele vrijwil-
ligerswerk. Soms gaat het maar 
om een half uur per week. Het is 
leuk om te doen en u doet er on-
der meer de ouderen er een groot 
plezier mee. Het leven kan voor 
mensen zonniger worden met een 
helpende hand van u. Mogen zij op 
u rekenen? 

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de coördinato-
ren van Stichting Welzijn. Hengelo: 
Ans Vermeulen, tel. 0575-465281; 
Hoog-Keppel: Loes van de Laan, 
tel. 0314-380232; Steenderen: In-
eke Bijsterbosch, tel. 0575-450029; 
Vorden (in Vorden vooral voor het 
begeleiden bij spelen): Louise van 
Uden, tel. 0575-553405 en Zelhem: 
Paul Tiggeloven, tel. 06-13280466. 

Ook kunt u de website voor vrij-
willigerswerk van de gemeente 
Bronckhorst bezoeken.

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst

Op zoek naar vrijwilligers
Bronkhorst - Stichting Samen-
werken Welzijn Bronckhorst is 
op zoek naar vrijwilligers. Op 
diverse locaties zijn vrijwilli-
gers actief die zich enthousiast 
inzetten voor onder andere ou-
deren die ondersteuning nodig 
hebben.

Bij binnenkomst worden bezoekers 
verwelkomd door de jachthoornbla-
zers, onder het genot van een wel-
komstborrel. De twee zalen van Den 
Bremer zijn aaneen getrokken voor 
het muziekspektakel dat wordt af-
getrapt door de talentvolle Toldijkse 
band Springbreak. Na Marktpop en 
Flophouse zullen deze muziekanten 
ook hier er voor zorgen dat de voetjes 
van de vloer komen. In het onlangs 
verbouwde en opgepimpte bruine 
café zal Gerard Willemsen zeer uit-
eenlopende muziek spelen op veel 
verschillende instrumenten zodat 
gezelligheid gewaarborgd is. Gerard 
speelt muziek in het lichtere genre 
waarbij ook nog gezellig met elkaar 
gepraat kan worden. In de serre kan 
er onder het genot van een sigaar of 
sigaret nog steeds worden genoten 
van de muzikale vaardigheden. 
Op de binnenplaats mag ook uiter-
aard gerookt worden bij het kamp-
vuur en is er gelegenheid om wat te 
eten. In de grote zaal zal tijdens de 
bandwisseling de SCHUTTERSKO-
NING 2011 worden gehuldigd tot 
WINTERKONING 2012. Koning John 
zal dit zeer zeker ervaren als één 
van de hoogtepunten uit zijn gehele 
loopbaan, komt allen en help John 
de winter door. Ook de KNUPPELKO-
NINGIN 2011 en haar gevolg zullen 
in het welbekende winterzonnetje 
worden gezet. Tijdens en na de huldi-
ging zullen de jachthoornblazers de 
zaal ophitsen en klaarstomen voor de 
hoofdact. 

De hoofdact van het Toldieks Midwin-
terfeest 2012 is een hoofdact met de 
hoofdletter H. De organisatie is zeer 
trots de Ruurlose band De Daltons 
te kunnen presenteren als muzikale 
uitsmijter. Het motto: ‘crimineel ge-
zellig’ is een samenvatting van ieder 
optreden van De Daltons, het is na-
melijk zo gezellig dat het verboden 

zou moeten worden. Bij de coverband
komen show, plezier en kwaliteit in
een goede mix samen. Door afwis-
seling en interactie met het publiek 
maken ze elke show tot een daverend
succes. 
In 2002 kwamen twee jongens op 
het idee om een band te beginnen.
De andere enthousiaste bandleden
waren al snel gevonden, waardoor De
Daltons ontstonden. Waar de naam 
De Daltons vandaan komt, zal al snel
duidelijk worden bij het zien van de
band. 
Tegenwoordig is De Daltons één van
de beste coverbands van Nederland.
Dit werd nog eens extra benadrukt 
toen zij in 2010 door radio 2 bekroond
werden als derde beste coverband van
Nederland. De Daltons spelen veel-
vuldig op festivals, bedrijfsfeesten en
braderieën, maar ook op bruiloften
zijn zij graag geziene gasten. 
De band bestaat uit zangeres Michelle
Menting, gitarist en zanger Pim Lub-
berdink, bassist en trompettist Pascal
Heilig, drummer Wim Weernink en
toetsenist en accordeonist Roy Wiege-
rinck. Het repertoire van De Daltons
is zeer breed en varieert van gouden
klassiekers tot de nieuwste hits: dam-
pende rock, feestelijke meezingers,
de lekkerste top40 en fantastische 
dansnummers. Meer over de band op
de website www.de-daltons.nl. 
De organisatie is in handen van de 
Stichting Toldieks Midwinterfeest en
wordt gevormd door Gerard van der
Bend, Stef Hartman, Sandra Loman, 
Albert Janssen, Tijn Spekkink en Ger-
rit Garritsen. Kaarten zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij Den Bremer
voor 10 euro (tot zaterdag 19.00 uur)
en ’s avonds aan de deur voor 12,50
euro. Kom op tijd want vol is vol.
Stichting Toldieks Midwinterfeest wil
alle vrijwilligers bij voorbaat bedan-
ken voor hun inzet opdat het een da-
verend succes zal worden.

Toldieks midwinterfeest 4 februari

Den Bremer wordt danspaleis

Toldijk - Zaterdag 4 februari gaat het midwinterfeest weer los bij Café
Zaal Den Bremer in Toldijk. Vanaf 20.30 uur is het complex Den Bre-
mer geopend voor het alom bekende en gerenommeerde Toldieks Mid-
winterfeest. Deze editie staat bol van muziek, gezelligheid en dans met
uiteenlopende genres.

Tijdens het elfde Midwinterfeest speelt de bekende Ruurlose band De Daltons.



De kindermiddag is 19 februari, we 
beginnen met een rondje Kranen-

burgs onder begeleiding van de schad-
denstekkers en enkele kleine wagens, 

zo ook de nieuwe prins en adjudant
zullen meedoen. Aansluitend zullen
de kinderen vermaakt worden in
de sporthal van de kraanvogel door
theater fiets, dit alles is gratis en na
afloop krijgt een ieder een traktatie ,
drinken en een patat bon.

Kindermiddag Kranenburgs carnaval

Kranenburg - De loten verkoop voor de kindermiddag van de Kranen-
burgs carnaval is begonnen met het verkopen van het 1e lot aan de eer-
ste prins van het Kranenburgs carnaval, prins Bart de 1e kocht het lot 
van prins Bert de 2e. 4 februari komen de vrijwilligers in Vorden langs.

Prins Bert de 2e en adjudant Andre verkopen eerste lot aan prins Bart de 1e

Het theater was letterlijk tot de laatste 
stoel gevuld. Dit verhoogde de sfeer en 
gaf de optredende artiesten vleugels. 
Gery Groot Zwaaftink vertelde op 
zijn meesterlijke wijze twee Keltische 
verhalen, waarbij hij het 
publiek meenam en door 
middel van vragen stel-
len helemaal betrok bij 
zijn verhalen. De mensen 
hingen aan zijn lippen. 
‘Celtic Wind’ - bestaande 
uit Charly (mandoline 
en banjo), Thea (zang en 
percussie), Sandy en zusje 
Hanneke (beiden op de 
viool) en Corné (zang en 
gitaar) - wist het publiek 
van begin tot eind voor 
zich te winnen. Met ge-
mak schakelde de band 
tussen folk songs en bal-
lads en bracht prachtige 
nummers van The Corrs 
en Mary Black; met mee-
zingers als Wild Rover 
pakten ze het publiek he-
lemaal in. Voor TOM een 
theaterdag met een gou-
den randje. Gery komt 
op 19 februari terug als 
één van de ‘Barden van 
Bronckhorst’, samen met 
Arjan Verschuur en Mees 

en op 19 april zal hij in TOM een so-
loprogramma brengen. ‘Celtic Wind’ 
komt op zondagmiddag 20 mei de 
hele middag in het theater Ierse mu-
ziek maken.

Ierse Wind bracht 
veel publiek in TOM

Dat was de gedachte om met elkaar 
een leuk Valentijnsarrangement te 
bedenken. Free-wheel is sinds kort 
in het bezit van vier Tuk Tuks en 
hiermee kan natuurlijk een zeer ro-
mantisch tochtje worden gemaakt. 
Het paar wordt thuis opgehaald en 
hoeft zelf natuurlijk niet te rijden. 
Onderweg worden ze voorzien van 
een glas champagne, een amuse 

en een mooie roos voor de dame 
in kwestie ontbreekt ook niet. Dan 
nog op een mooie locatie voor een 
liefdevolle foto!
De rit maakt een stop bij Grand Bi-
stro de Rotonde waar een heerlijk 
3-gangen menu voor het paar klaar-
staat. En na afloop wordt men ook 
weer thuis gebracht! Reserveren 
gaat via Grand Bistro de Rotonde.

Free-wheel en Grand Bistro 
de Rotonde komen met uniek 
Valentijnsarrangement!
Vorden - Wat is er leuker dan op Valentijnsdag -dinsdag 14 februari- 
je lief echt te verrassen met een leuke rit in de Tuk Tuk en dit met 
een lekker diner af te sluiten?

Het onderwerp van deze avond is De 
zin en onzin van diëten. U kunt bin-
nenlopen tussen 19.30 en 20.00 uur, 

de avond duurt tot 21.30 uur. Bij 
voorkeur meldt u zich aan middels 
een e-mailtje naar welkom@dieke-
harmsma.nl, maar u kunt ook bellen 
naar 06 33 014 543. Adresgegevens 
en meer informatie over de praktijk 
van Dieke Harmsma vindt u op de 
website 
www.diekeharmsma.nl

Informatieavond over 
‘De zin en onzin van diëten’
Vorden - Donderdag 2 februari 
kunt u in de praktijk van ge-
wichtsconsulent Dieke Harmsma 
in Vorden een informatieavond 
bijwonen.

Ook dit jaar worden de activiteiten 
gehouden in de gebouwen en op het 
omliggende terrein van CWV-MEDO, 
Onsteinseweg 2 te Vorden (Medler). 
De fair bestaat o.a. uit verkoop van 
tweedehands artikelen, lekkernijen 
en kleding  en er zijn diverse activitei-
ten voor jong en oud. Dit alles wordt 
verzorgd door de commissieleden. 
Daarnaast hebben zich weer tal van 
ondernemers en verenigingen uit de 
regio (en daar buiten) aangemeld om 

tijdens de fair hun activiteiten en pro-
ducten te promoten en te verkopen. 
Omdat er wellicht nog ondernemers 
en verenigingen zullen zijn die wij 
niet rechtstreeks benaderd hebben, 
maar toch graag deel zouden willen 
nemen aan de Medler Lente Fair, stel-
len wij hen bij deze alsnog in de gele-
genheid zich aan te melden via info@
medlerfeest.nl

Tegen een kleine vergoeding kan men 
een stand huren van ca. 2,5 x 1 meter 
die men zelf in kan richten. Ook is 
het mogelijk op het buitenterrein ac-
tiviteiten te promoten. Graag zo spoe-
dig mogelijk aanmelden, want vol = 
vol. Voor eventuele  vragen kunt u 
contact opnemen met André Knoef 
tel. 06-22728258

Tweede editie 
Medler Lente Fair
Vorden - Stichting Oranjefeest 
Medlertol organiseert op zondag 
25 maart a.s. van 10.00 tot 16.00 
uur  de tweede editie van de Med-
ler Lente Fair. De voorbereidin-
gen voor deze dag zijn inmiddels 
weer in volle gang.

Vorden - Vorige week zondag woei het hard in Vorden en buiten-
gebied. En niet alleen buiten! Ook binnen, in Theater Onder de Molen, 
regeerde de wind, de ‘Ierse Wind’.

Waar de kop van de toer er altijd een 
wedstrijd van maakt, wist hij zich in 
de door hem ingezette eindsprint net 
geklopt in de laatste meters. Gestart 

om 07.00 uur met -16 op de thermo-
meter was er een groep van zo’n 40 
schaatsers die de toer aan kop bepaal-
de. Na 150 km was deze groep geresu-

meerd tot 5 man waaronder de rijder
van Free-Wheel. Goede omstandig-
heden, relatief weinig wind en mooi
ijs vormden prachtige beelden, mede
hierdoor werd een snelle eindtijd van
6 uur en 50 minuten mogelijk.

Henry Pardijs tweede op 200 km 
op de Weissensee

Flevobokaal winnaar Henry Pardijs (Free-Wheel) heeft zijn vorm voort-
gezet op de Weissensee. In de “2e toertocht” over 200 km, vrijdag jl.

De gemeente Bronckhorst kapt de bomen omdat het cen-
trum van het dorp wordt heringericht. De briefschrijvers
die allebei aan de Molenweg wonen, vrezen voor een ‘grijs
dorp’ en balen ervan dat ze als ‘niet rechtstreeks betrokke-
nen’ geen bezwaar kunnen maken. Bielars roept bezorgde
Vordenaren op om een bewonersorganisatie op te richten.
De woordvoerder van de gemeente laat weten dat er tij-
dens inspraakavonden over het centrumplan mogelijkhe-
den waren voor alle inwoners van Vorden om hun stem te
laten gelden. “Het centrumplan zoals dat er nu ligt, is in
goed overleg met de gemeenschap tot stand gekomen.” 

De brieven zijn elders in deze krant te vinden in de rubriek lezers
schrijven.

Perikelen bomenkamp centrum Vorden
‘Gemeente Bronckhorst ontving geen bezwaren’
Vorden - Een woordvoerder van de gemeente 
Bronckhorst laat weten dat rechtstreeks belang-
hebbenden geen bezwaar hebben ingediend tegen 
de kap van zeventig bomen in het centrum van 
Vorden. Zij reageert hiermee op twee ingezonden 
brieven die Contact ontving. De voorgenomen kap 
van 70 bomen in het centrum van Vorden heeft bij 
inwoners Peter Bielars en Karel van Hal voor on-
rust gezorgd. Zij kunnen er met de pet niet bij dat 
aan de Dorpsstraat, Zutphenseweg, Burgemeester 
Galleestraat, de Bleek en Komvonderlaan onder 
meer lijsterbessen, kastanjebomen en lindebomen 
tegen de vlakte gaan.



Deze dag begint met een workshop à 
la Picasso, men kan enkele exposities 
bezoeken en een theaterdiner genie-
ten. Elke 1e vrijdag van de maand, zie 
www.vrijdaguitdekunst.nl.
Eén van de grootste rampen die Ne-
derland ooit trof, deed zich voor in de 
winter van 2009/ 2010: het strooizout 
was op! Theo blijft zich in zijn zesde 
cabaretprogramma verrukkelijk erge-
ren aan en verwonderen over de me-
demens ... en aan zichzelf natuurlijk. 
Een programma vol heerlijke confe-
rences, geestige en ontroerende lied-
jes. Ook kunnen na de Grande Finale 
weer oude nummers worden aange-
vraagd, zoals het geestige ‘Bejaarden-
terreur’ of het ontroerende ‘Dichter 
bij de Dood’. 

“De rijke traditie van het hoogwaar-
dige, onvervalste Nederlandse cabaret 
sinds Eduard Jacobs, Koos Speenhof, 
Dirk Witte, Jules de Corte e.a. wordt 
door weinig meer mensen in leven ge-
houden dan door Jeroen van Merwijk, 
Maarten van Roozendaal en, geluk-
kig, Theo van den Oever. Goede, au-
thentieke, actuele en vooral geestige 
teksten en dito muziek, zelf gemaakt 
en zelf gespeeld, zijn voorwaarden om 
zich een waarachtig cabaretier te mo-
gen noemen. De rest kan voor mij de 
pot op. Theo niet. Die hoort niet op 
een pot. Die hoort op de planken. En 

dan op een sokkel!!” aldus Kees Torn.
Attentie: In verband met de algehele 
vernieuwing van de webstek van 
TOM is ook het adres gewijzigd in 
www.tom-vorden.nl. Men kan daar 
als vanouds reserveren of bellen met 

0575-555783. Geen vervoer men wil
liever niet alleen? Dan kan men tot
woensdag 17.00 uur bellen met 06-
57079558. U wordt dan opgehaald en
thuisgebracht, uw rolstoel of rollator
kan ook mee.

In theater TOM op ‘VrijdaguitdeKunst’

Theo van den Oever met
programma ‘Strooizout’
Vorden - Op vrijdagavond 3 fe-
bruari (aanvang 20.30 uur) treedt 
cabaretier Theo van den Oever 
op in Theater Onder de Molen 
te Vorden met zijn programma 
‘Strooizout’. De voorstelling is 
het slotstuk van ‘Vrijdaguitde-
Kunst’ die voor de tweede keer in 
Vorden wordt gehouden.

Dash DS 1 Hevo DS 1 4-0
Sparta Zelhem DS 2 Dash DS 5 4-0
Dynamo-Neede HS 3 Dash HS 3 2-3
Dash DS 2 Langhenkel O. DS 3 3-2
Dash DS 6 Avanti DS 4 4-0
Dynamo-Neede DS 2 Dash DS 3 0-4
Labyellov HS 1 Dash HS 1 0-4
Dash MB 1 S.C. GORSSEL MB 1 3-1
Dash MC 1 Longa’59 MC 1 0-4
Dash MC 2 VIOS Eefde MC 1 4-0
Dash MB 2 VIOS Eefde MB 1 4-0
Dash MI 1 Tornado Laren MI 2 2-8
WSV MI 5 Dash MI 2 1-8
Heeten Sportief HY 2 Dash HY 1 2-1
Dash DY 1 s.v. Harfsen DY 1 0-3
Dash DS 4 Halley DS 4 0-4

PROGRAMMA DASH WEEK 5 
2012 
2012-02-01 19:45 Klarenbeek DY 2 
Dash DY 2 Gymzaal De Kopermolen
2012-02-01 21:15 RVO DY 1 Dash DY 
1 Gymzaal Watertorenstraat, Olst
2012-02-02 20:45 Langhenkel Orion 
DS 5 Dash DS 4 Rozengaarde, Doetin-
chem
2012-02-04 10:00 Dash MI 4 Dash MI 
5 ‘t Jebbink, Vorden

2012-02-04 11:30 Dash MI 3 WSV MI 
5 ‘t Jebbink, Vorden
2012-02-04 11:30 Dash MA 1 SV Loil 
MA 1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-02-04 12:30 Favorita DS 2 Dash 
DS 2 Eurohal, Dinxperlo
2012-02-04 13:00 WIVOC MC 1 Dash 
MC 2 de Pelkwijk, Winterswijk
2012-02-04 13:30 Dash DS 3 D.V.O. DS 
3 ‘t Jebbink, Vorden
2012-02-04 13:30 WSV MI 4 Dash MI 
1 de Kei, Warnsveld
2012-02-04 14:00 s.v. Harfsen MB 1 
Dash MB 1 Hoeflo, Harfsen
2012-02-04 14:30 KSH MB 1 Dash MB 
2 het Kempken, Harreveld
2012-02-04 14:30 DeVolCo’88 DS 1 
Dash DS 1 De Scheg, Deventer
2012-02-04 15:00 Vios Eefde/Gorssel 
DS 2 Dash DS 6 De Stuw, Eefde
2012-02-04 15:30 Dash HS 2 MEVO 
HS 1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-02-04 15:30 Dash DS 5 V.C.V. DS 
4 ‘t Jebbink, Vorden
2012-02-04 17:30 Dash HS 1 Sparta 
Zelhem HS 1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-02-04 17:30 Dash HS 3 D.V.O. 
HS 4 ‘t Jebbink, Vorden

Uitslagen Dash week 4 2012

Henk Barendsen trok er toen vrijwel 
elke dag met zijn medewerkers op uit 
om het karwei bij de boeren af te ma-
ken. Eén van die medewerkers, Frans 
Besselink kijkt met een goed gevoel 
en ook wel met een beetje weemoed 
terug op deze hectische periode. Hij 

zegt daarover: ‘ Dat was knetterhard 
werken. Op maandag, dinsdag en 
donderdag werkten wij heel vaak van 
s’ morgens vroeg tot s’ avonds 22.00 
uur en ook op zaterdag. In de Ach-
terhoek hanteert de voetbalclub De 
Graafschap de leus ‘ D’er an, bij Ba-

rendsen gingen we er ook altijd ‘vol 
tegen an ‘, zo zegt Frans Besselink. ‘ 
Het was over het algemeen goed toe-
ven bij de boeren, de koffie stond al-
tijd klaar’, aldus Frans, onderwijl aan-
stippend dat met name in die tijd in 
Laren vrijwel alle boeren een nieuwe 
stal lieten bouwen !
Frans heeft zijn werkzame leven bij 
Barendsen B.V. er bijna opzitten. Be-
gin januari vroeg hij Henri Barend-
sen , directeur van het bedrijf aan 
de Netwerkweg, of deze eens wilde 
nakijken hoeveel snipperdagen hij 

nog te goed had. Frans: ‘ Ik wist dat 
ik komende zomer van de VUT rege-
ling gebruik kon maken en kon ik 
die dagen nog mooi ‘meenemen ‘. ‘Je 
hebt er nog ruim 70 en dat betekent 
dat je in plaats van juni, deze week 
al ‘vervroegd kunt uittreden’’, zo liet 
Henri weten. Met als gevolg dat de 
firma Barendsen hem donderdag 2 
februari een afscheidfeestje aanbiedt, 
waarbij Frans en zijn echtgenote Aly 
ongetwijfeld in het zonnetje zullen 
worden gezet.
Frans: ‘ Het wordt een afscheid met 
twee ‘ gezichten ‘, aan de ene kant zal 
ik het bedrijf missen, want ik heb er 
altijd met veel plezier gewerkt. Aan 
de andere kant denk ik, het is mooi 
geweest, leuk gewerkt maar soms 
wel zwaar’, zo zegt hij. Frans Besse-
link heeft er dan 35 jaar onafgebro-
ken opzitten. Daarvoor was hij ook al 
eens bij Barendsen werkzaam, maar 
maakte hij ook ‘uitstapjes ‘ naar be-
drijven in Borculo en Doetinchem. 
Frans: ‘ Ik heb eerst in Borculo ( Leo 
Stichting )de technische school be-
zocht. Op gegeven moment vroegen 
ze bij de Gems in Vorden een teke-
naar, ik heb daar toen een paar maan-
den gewerkt en kwam al wel snel tot 
de conclusie, tekenen is niks voor 
mij. Vervolgens heb ik het diploma 
machine- bankwerker gehaald, een 
lascursus gevolgd en heb ik ook nog 
een poos bij de Coveco gewerkt.
Toen moest ik in militaire dienst, 
echter drie dagen voor vertrek naar 
de Kromhoutkazerne in Utrecht, 
kreeg ik een briefje thuis met de me-
dedeling dat ik niet hoefde te komen: 
buitengewoon dienstplichtig ! Precies 
op de verjaardag van mijn moeder. 
Vervolgens aan de slag bij staalcon-
structiebedrijf Lammerts in Doetin-
chem. Tijdens een folkloristische 
feestavond in het toenmalige ’ t Pan-
toffeltje, sprak ik Mini Barendsen en 
vroeg ik zo langs mijn neus weg, of er 
bij Barendsen nog een baantje voor-
handen was. Elke dag heen en terug 

van Vorden naar Doetinchem vond
ik maar niks, teveel tijdverlies. Twee
dagen later stond Henk Barendsen al
bij mij aan deur en kwam ik weer bij
dit bedrijf terug’, zo zegt Frans. 
Terugblikkend op zijn loopbaan,
kwamen ook de anekdotes boven
drijven. Frans: ‘ Ik kan me nog goed
herinneren dat wij in de beginjaren 
in Ruurlo, rubber matten moesten
leggen. Samen met Bennie Lebbink 
op één brommer met de gereedschap-
kist achterop, naar Ruurlo. Eigenlijk
reden we op het achterwiel, want de
brommer werd ‘topzwaar ‘ , we vie-
len bijna achterover maar toch ‘door
kachelen ‘ , zo zegt Frans lachend. En
over kachels gesproken, samen op
Kerstavond met Henk Barendsen een
kachel aansluiten bij mensen die het
‘zonder kachel ‘ in de winter uitein-
delijk toch wel te koud vonden. De
mensen waren de koning te rijk dat
de klus op deze bijzondere avond als-
nog werd geklaard . ‘ Graag gedaan’,
zo zeiden Henk en Frans, waarna zij
zelf weer op weg naar huis, de vries-
kou indoken ! De laatste jaren heeft
Frans zich bezig gehouden met o.m.
het maken van balustrades, hekwer-
ken en trappen en het ‘ opzetten ‘ bij
de klanten. 
In zijn vrije tijd heeft vakantie vieren
met zijn Aly hoge prioriteit. Landen
in Europa bezoeken, stedentrips naar
‘beroemde ‘ steden maken, hun lust
en hun leven. En thans met meer 
vrije tijd in zicht nog plannen te over.
De Noordkaap, Sicilië, noem maar op.
En dan de kleinkinderen, hun zonen
René en Marinho hebben er samen 
vijf. De twee kleinzoons voetballen, 
Lars bij DCS in Zevenaar en Dion bij
Vorden. Kleindochter Zoë volleybalt 
en doet aan paardrijden, kleindochter
Jade speelt volleybal en tennis. Frans:
‘ De jongste kleindochter Esma is pas
vier, maar zal zeer zeker ook gaan 
sporten. Als het even kan gaan Aly en
ik naar al onze sportende kleinkinde-
ren kijken’, zo zegt Frans trots.

‘Inrichten van veestallen, dat waren pas tijden’

Frans Besselink (VUT) gaat Barendsen B.V. verlaten

Vorden - Bij het horen of lezen van de naam Frans Besselink zullen 
veel boeren in deze regio zich de Vordenaar nog wel herinneren. Dan 
gaan de gedachten terug naar de jaren tachtig, begin negentiger jaren, 
toen er bij veel veehouders stallen werden ingericht. De voorberei-
dende werkzaamheden vonden plaats in de hal bij het familiebedrijf 
Barendsen aan de Zutphenseweg.

De gebedsdiensten komen in de 
plaats van de woord- en commu-
nievieringen die tot nog toe werden 
gehouden.

In januari is onder grote belangstel-
ling de eerste gebedsdienst gehou-
den. A.s. zondag is er weer een ge-
bedsdienst. 

De viering vind plaats op zondag, 
5 februari om 10.00 uur in de St. 
Willibrorduskerk in Vierakker. De 
viering wordt muzikaal omlijst door 
het herenkoor. 

Voor de kinderen is er kinderneven-
dienst en na de viering is er, voor 
wie dat wil, koffie na.

Nieuwe vorm van vieren 
van start in Vierakker
Vierakker - In het nieuwe jaar 
2012 is de Rooms-katholieke 
geloofsgemeenschap Vierakker 
–één van de twaalf geloofsge-
meenschappen van de parochie 
HH. Twaalf Apostelen- van start 
gegaan met een voor onze paro-
chie nieuwe vorm van vieren: de 
gebedsdienst.



De jas met daarin een portemonnee 
en mobieltje maakte hij buit bij een 
insluiping in Vorden, november vorig 

jaar. In diezelfde straat nam hij ook
nog een trui weg van een waslijn.
Toen de politie tijdens het onderzoek
bij de Warnsvelder terecht kwam,
bleek dat hij in Vorden ook een krat
bier had gestolen en tevens wordt hij
verdacht van heling van een fiets in
Zutphen. 

De politie zoekt nog contact met de
benadeelden van de volgende arti-
kelen: een gereedschapkist met een
blauwachtige doos met dopsleutels,
een gele bouwlamp en een trafo. 
Zij kunnen contact opnemen met de
politie Bronckhorst via 0900 - 8844.

Warnsvelder (32) aangehouden 
op verdenking van een reeks 
diefstallen
Vorden/Warnsveld - Diefstal van 
een jas met portemonnee en mo-
bieltje, een trui en een krat bier, 
een gereedschapskist, een bouw-
lamp en een trafo. Het is een hele 
lijst met strafbare feiten waar 
een 32-jarige man uit Warnsveld 
van wordt verdacht. De politie 
kwam hem op het spoor bij het 
onderzoek naar een insluiping in 
Vorden. De man zit nu in voorlo-
pige hechtenis.

Gedurende een paar uurtjes in de 
vroege ochtend omarde de koudbloe-
dige majesteit zijn aanbidders met 
de gouden zonnestralen van zijn op-

komende winterzon. Een tapijt van 
wit rijp werd uitgelegd over de Ach-
terhoekse weilanden. Woensdagoch-
tend 25 januari flirtte Koning Winter 

weer even met winterliefhebbers. Het 
moment is gevangen in bovenstaande  
foto. De weervoorspellers voorzien de-
ze week meer (nacht)vorst. Mogelijk 
bent u dan ook getuige van prachtige 
tafereeltjes. Daarom de oproep om 
foto’s naar webreporter@contact.nl 
te sturen. De inzendingen zullen op 
www.contact.nl te zien zijn.

Achterhoek met goud bedekt

Vorden - Koning Winter knipoogde dit jaar al een paar keer heel voor-
zichtig. Het waren tot op heden vooral regen en storm die dit normaal 
gesproken door sneeuw en ijs bedekte jaargetijde kenmerken. Heel af 
en toe kwam het kwiklijntje in de thermometer ‘s nachts niet boven 
het streepje dat de nul graden aangeeft.

Een winters kiekje dat vorige week in het buitengebied van Vorden werd geschoten.
Wellicht lijkt u het wat om wat dat 
betreft de draad weer op te pak-
ken. Dansen is niet alleen leuk om 
te doen, het is bovendien gezond en 

goed voor de sociale contacten. Kom
je bijvoorbeeld alleen te staan, wat is
het dan niet leuk om gezellig weer te
kunnen dansen. De dansmiddagen 
c.q. dansavonden zullen bij voldoen-
de deelname in het Dorpscentrum
worden gegeven. Voor informatie en
aanmelden kan men terecht bij de
Stichting Welzijn Vorden, Raadhuis-
straat 6 telefoon 0575- 553405. Email:
l.vanuden@sswb.nl

Stijldansen in Vorden
Vorden - Een echtpaar uit Zelhem 
wil in Vorden ‘stijldansen‘ intro-
duceren. Wellicht bent u jaren 
geleden op dansles geweest en 
hebt u toen de foxtrot, de Engelse 
wals, tango, samba geleerd.

Als Smederij Oldenhave in Vorden 
zijn zij één van de weinige ambachte-
lijke smederijen in Nederland. Bij de 
werkwijze staan kwaliteit en eerlijk 
vakmanschap centraal. Het familie-
bedrijf behoort tot de top van Neder-

land. De smederij richt zich niet al-
leen op restauratie maar maakt ook
nieuw werk. Veelal aan de hand van
schetsen die dan door hun worden
uitgewerkt. Eén van de specialisaties
is het restauratiesmeedwerk in de 
monumentenzorg. Bovendien is de
smederij één van de weinige bedrij-
ven die restauraties mogen verrich-
ten voor de Rijksgebouwendienst.
Fraaie voorbeelden zijn onder andere
de restauratie van de fontein op het
Binnenhof in Den Haag en de kroon-
luchters in de Ridderzaal. Is men
al nieuwsgierig geworden? Vooraf-
gaand aan de lezing kan men alvast
een kijkje nemen op de website www.
smederijoldenhave.nl. Graag tot ziens
op de lezing! Aanvang 20.00 uur.

Willem Oldenhave te gast bij Old Reurle

Ambachtelijke Smederij 
Oldenhave
Ruurlo - In de gemeenschapscen-
trum De Sprankel wordt woens-
dag 8 februari een lezing gehou-
den door de Historische Vereni-
ging Old Reurle. Voor deze avond 
is Willem Oldenhave van smede-
rij Oldenhave uit Vorden uitge-
nodigd. Het beloofd een boeien-
de lezing te worden over het am-
bachtelijk smeden in de huidige 
tijd en Willem Oldenhave zal aan 
de hand van woord en beeldmate-
riaal zijn lezing gestalte geven.

Vierakker. Zaal Ludgerus, in de bos-
sen van Vierakker Wichmond, was 
vrijdag 27 januari, de verzamelplaats 
voor het vele publiek dat kwam kij-
ken naar één van de jaarlijkse uit-
voeringen van toneelgroep Vierak-
ker Wichmond. Dit jaar betrof het 
stuk, ‘ Familie Bruinsma in de bocht: 
Groeten van de Veluwe ‘, een stuk ge-
schreven door Carl Slotboom.
Nadat het publiek was verwelkomd 
met een lekkernij uit de campingwin-
kel, werden zij verrast met een decor 
waardoor zij bijna het gevoel kregen 
weer buiten in het bos te staan. Een 
camping gesitueerd in een bosrijke 
omgeving, waarbij de geur van den-
nennaalden het publiek tegemoet 
kwam was deze avond het speel ter-
rein voor de spelers van de toneel-
groep. Na een korte inspectie door 
een campingmedewerker, kwam de 
eerste familie ten tonele die vol verba-
zing hun tijdelijke onderkomen aan-

schouwde. Snel bleek dat het soort 
vakantie dat deze familie gewend was 
, in een schril contrast stond tot waar 
ze nu terecht gekomen waren. Hoe 
moesten zij toch deze tijd door ko-
men zonder de luxe van bijvoorbeeld 
een ligbad en telefoonaansluiting ? 
Laat staan dat dit het terrein was 
waar hun soort mensen zich norma-
liter zouden ophouden. Het duurde 
niet lang voordat de eerste confron-
tatie plaats vond met een familie die 
vaker met het bijltje van een camping 
had gehakt. En dan nog niet gespro-
ken over de verschillen in normen 
en waarden van beide families. Bij 
beide families was overduidelijk wie 
de broek aan had, wat tot hilarische 
en misschien wel eens herkenbare 
situaties leidde. Het hele stuk was ge-
vuld met de nodige afgunst tussen de 
families , maar net wanneer je denkt 
dat het niet erger kan, komt er een 
moment van verzoening. Al met al 

was dit een ouderwetse avondje la-
chen. 
De spelers wisten de typetjes zo goed 
neer te zetten dat niet alleen de tekst, 
maar ook het stille spel, voor menig 
lachsalvo vanuit het publiek zorgde 
. Daarnaast was er enorm hard ge-
werkt aan een geloofwaardig decor 
wat zorgde voor een mooi totaal-
plaatje wat nog eens subtiel werd 
versterkt met licht en geluid. Het 
afgelopen weekend heeft de toneel-
groep voor twee, nagenoeg uitver-
kochte zalen gespeeld. Er volgen nog 
drie uitvoeringen te weten op vrijdag 
3, zaterdag 4 en zondag 5 februari. 
De uitvoering van de zondag betreft 
een matinee die om 14.00 uur begint. 
Voor de vrijdag 3 en zondag 5 febru-
ari zijn nog kaarten verkrijgbaar. Die 
uitvoering van zaterdag 4 februari is 
reeds uitverkocht. Voor meer infor-
matie en foto’ zie www.toneelvierak-
kerwichmond.nl.

Ouderwets avondje lachen

Toneelgroep Vierakker 
Wichmond op vakantie



Of er serieus nagedacht is of de bo-
men niet hun plaats kunnen behou-
den, blijft onduidelijk.  Sowieso blijft 
onduidelijk waarom nu het hele cen-
trum op zijn kop gezet moet worden. 
Terwijl de gemeente zoekt naar mo-
gelijkheden om te bezuinigen, gaan 
dit jaar miljoenen euro’s in stenen 
en leidingen gestopt worden die nog 
geen 20 jaar geleden al vernieuwd 
zijn.
Het is helemaal niet moeilijk om 
mooie beeldbepalende bomen in een 
nieuw straatprofiel de ruimte te ge-
ven. Het is ook niet duur. Als men 

bang is voor de toekomst van de bo-
men vanwege de leidingen die men 
daar gelegd heeft, zou het misschien 
verstandiger zijn die leidingen te ver-
leggen. Die bomen zijn een stuk ou-
der en gaan ook nog heel wat jaren 
mee. Groen in dorpen en steden is 
van levensbelang. Een gemeente die 
groen belangrijk vindt, doet er alles 
aan om volwassen en gezonde bomen 
te behouden. Of plaatst evenveel en 
net zulke grote bomen terug. Neem 
een voorbeeld aan een stad als Apel-
doorn. Wat de gemeenteraad aan het 
einde van de Burg. Galleestraat voor 

elkaar kreeg (het vervangen van forse 
eiken door sprieten die de benaming 
boom nauwelijks waard zijn), gaf 
voorgaande jaren al aan dat Bronck-
horst niet opkomt voor haar eigen 
groen. Nu moeten de bewoners het 
dus doen.
Ik stel voor dat bezorgde Vordena-
ren eens met elkaar rond de tafel 
gaan zitten, eventueel samen met 
mensen van Leefbaar Vorden en de 
winkeliersvereniging, om een bewo-
nersorganisatie op te richten. Want 
winkeliers: besef dat toeristen in de 
zomer in Vorden blijven hangen als 
ze rustig op een terras kunnen zitten 
in een groene omgeving. Er gaat nu 
heel wat fraais verdwijnen en daar-
voor komt heel wat minder terug. 
Bovendien duurt het zo’n 20 jaar 
voordat de nieuwe bomen dezelfde 
omvang zullen hebben als de bomen 
die er nu staan. En omdat ik toevallig 
een straat verder woon, kan en mag 
ik geen bezwaar aantekenen tegen de 
verschillende kapvergunningen. Ik 
raad iedereen aan om hiertegen op 
andere manieren te (blijven) protes-
teren.

Peter Bielars, Molenweg

Vorden gaat 70 bomen in centrum weghalen
Afgelopen week stond in Contact de verleende vergunning voor de 
kap van maar liefst 70 bomen in het centrum van Vorden. En dan gaat 
het niet om bomen die dood zijn en ook niet om bomen die weinig 
waarde hebben (hoewel: heeft niet iedere levende boom niet het recht 
om te blijven staan?). Het betreft 17 volwassen en voor het merendeel 
gezonde kastanjebomen, een amberboom en een esdoorn langs de 
Dorpsstraat, een 20-tal bomen (waaronder prachtige platanen) langs 
de Zutphenseweg, de bomen langs de Burg. Galleestraat, 17 lindebo-
men langs de Bleek en nog eens 17 lijsterbessen langs de Komvonder-
laan. De gemeenteraad van Bronckhorst voelt niets voor het behoud 
van deze bomen, die volgens menigeen het groene karakter van het 
centrum van Vorden bepalen. De straat moet opengebroken worden, 
inclusief alle leidingen en de riolering. De bomen zouden vervolgens 
in de weg komen te staan.

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

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

70% KORTING OP ALLE DAMES- 
en HEREN Wintermode

Finale
ONTBIJTKOEK

VOOR 2.25

WITTE 
BROODJES

6 VOOR NU  1.99

AMARETTO-
VLAAI

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 31 jan. t/m zaterdag 4 febr.

VIKORN
 NU VOOR

2.25

+
VEILIGHEIDSBANDJE 
VOOR DE KINDEREN 

ZOLANG DE VOORRAAD STREKTDe enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



De Junior Kamer Zutphen heeft het 
initiatief genomen om de afnemers 
van de Voedselbank een geheel ver-
zorgd diner aan te bieden. In overleg 
met de Voedselbank Zutphen is er-
voor gekozen om dit diner te laten 
plaatsvinden na de drukke decem-
bermaand, en het jaar goed te begin-
nen met een Nieuwjaarsdiner. 

Het Volkshuis heeft enthousiast 
gereageerd op het initiatief en haar 
locatie ter beschikking gesteld voor 
deze avond. Vanaf zondagmid-
dag 17.00 uur werden in totaal 83 
mensen, volwassenen en kinderen, 
welkom geheten in het Volkshuis. 
De gasten werden voorzien van een 
hapje en een drankje, onder het ge-
not van live muziek. In de keuken 
werd door de leden van de Junior 
Kamer een 3-gangenmenu bereid en 

geserveerd. Uiteraard werd afgeslo-
ten met een kop koffie of thee. Tot 
slot werden alle kinderen verrast 
met een ‘goody-bag’ en kregen de 
dames een bos tulpen. De vele posi-
tieve reacties van de gasten en van 
de Voedselbank zelf bevestigen het 
initiatief en de Junior Kamer wil dit 
diner in de toekomst dan ook graag 
een vervolg geven.

De Junior Kamer Zutphen (JCI Zut-
phen) is een vereniging van 21 jon-
ge Zutphense ondernemers tot 40 
jaar die tot doel heeft om enerzijds 
te leren middels projecten en cur-
sussen en anderzijds een bijdrage 
te leveren aan de maatschappij. Zo 
zijn onder andere acties opgezet om 
goede doelen te steunen, waaronder 
TESS Unlimited (Guatemala), Stich-
ting Ampsen (Lochem) en de Voed-
selbank Zutphen. De Junior Kamer 
Zutphen is lid van de wereldwijde 
organisatie Junior Chamber Inter-
national (JCI).

WILT U MEER WETEN OVER 
JUNIOR KAMER ZUTPHEN?
Neemt u dan contact op met Peter 
van der Sandt (PR & Communicatie 
JCI Zutphen).

Junior Kamer Zutphen
organiseerde Nieuwjaarsdiner
voor voedselbank 
In samenwerking met Voedselbank Zutphen 
en het Volkshuis
Zutphen - Op zondagmiddag 
22 januari jongstleden heeft 
de Junior Kamer Zutphen (JCI 
Zutphen) een Nieuwjaarsdiner 
verzorgd voor afnemers van de 
Voedselbank in Zutphen. Ruim 
80 volwassenen en kinderen heb-
ben genoten van een gezellige 
middag en een heerlijk diner.

De politie besloot de woning te on-
derzoeken nadat er een melding 

was binnengekomen. De planten en
apparatuur zijn in beslag genomen
en vernietigd. Op het moment van
de ontmanteling was niemand in
de woning aanwezig. De politie stelt
een onderzoek in naar de bewoner
van het pand. De energieleverancier
heeft aangifte gedaan van de illegale
stroomaftap.

Hennepkwekerij met vijfhonderd 
planten ontmanteld in Warnsveld
Warnsveld - In een woning aan 
het Scheerdershof in Warnsveld 
heeft de politie donderdag 26 
januari 500 hennepplanten ont-
dekt. De stroom voor de kwekerij 
werd illegaal afgetapt.

De slaapkamer is namelijk jarenlang 
het ondergeschoven kind geweest bij 
de inrichting van het huis. Dat de 
meubels in de woonkamer er goed 
uit moeten zien staat buiten kijf. Een 
bed was maar gewoon een bed, daar 
maakte men zich lange tijd niet druk 
om. “Voor het uitzoeken van een 
stoel of kast nemen de mensen wel 
de tijd”, is de ervaring van Hans Wul-
link, adviseur wonen en slapen bij 
Meek’s Meubelen. “Van oudsher ko-
pen mensen een bed of andere spul-
len voor in de slaapkamer zonder zich 
daar echt in te verdiepen.” Er heerste 
volgens hem toch een soort taboe als 
het om dit vertrek ging. 
“Wij willen er een verlengstuk van 
de woonkamer van maken”, zegt 
Wullink. “Bovendien is een goed bed 

ook erg belangrijk voor mensen op 
leeftijd.”

ADVIES EN DEMONSTRATIES
Adviseurs van Himolla (zitmeubelen), 
Avek (bedden) en Slizing (kasten) in-

formeerden de dames en gaven de-
monstraties. De producten mochten 
ook worden getest. En als één van de 
vrouwen in een fauteuil in verschil-
lende standen wordt gezet, zorgt dat 
uiteraard voor veel hilariteit in de 

groep. Als twee dames languit op een 
verstelbaar bed gaan liggen, klinkt 
een nog harder gelach. 

VERVOLG
Deze nieuwe manier van klanten-

binding is goed in de smaak gevallen
bij Meek’s Meubelen en ook bij de
adviseurs van de meubelmerken. In 
de toekomst zullen er daarom vaker
groepen worden uitgenodigd.

Vrouwen van Nu testen bedden bij Meek’s Meubelen
Vorden - Een groep van 25 leden 
van de Vordense Vrouwen van 
Nu-afdeling hadden woensdag 25 
januari een wel heel bijzonder 
uitje. Op uitnodiging van Meek’s 
Meubelen kwamen zij naar de 
winkel aan de Ruurloseweg in 
Vorden om onder andere bedden 
en relaxfauteuils te testen. Ook 
voor Meek’s Meubelen was deze 
nieuwe manier van klantenbin-
ding bijzonder. Op deze wijze wil 
het bedrijf een grote doelgroep 
bereiken en de taboesfeer die 
rondom de slaapkamer hangt 
doorbreken.

Twee Vrouwen van Nu-leden hadden de eer samen ‘het bed te delen’ in de showroom van Meek’s Meubelen in Vorden. Dit tot groot vermaak van de andere dames.

Dwerghoenders:
Appenzeller Spitskuif Kriel: H. van 
Olst 3xZG, 1xG

Konijnen:
Hollander: T. Janssen 3xF, 2xZG, K. 
Hietbrink 3xZG
Rus: T. Janssen 1xZG
Ned. Hangoor Dwerg: Sven Jans-
sen2xZG. 1xG

P.K.V. Nieuws
Champion Show Nieuwegein

De meest atletische leerlingen van de 
school trokken samen met hun mu-
zikale schoolgenoten de volste zaal. 
Vaders, moeders en kinderen ston-
den bijna klem voor het podium in 
de ruimte waar gezongen werd op 
het podium. Een ogenblik later was 
het dringen geblazen om te zien hoe 
acrobaten in spe zich met een tram-
poline lanceerden, vervolgens een 
salto maakten en weer veilig op de 
mat landden.

In het biologielokaal ging het er al-
lemaal wat rustiger aan toe, maar 
dat wil niet zeggen dat het minder 
spannend was. Een larve met een 
een microscoop bekijken, werd door 
sommigen zelfs een beetje griezelig 
gevonden.

Je kon de school echt beleven tijdens 
de open dag. Zelf solderen of schuren 
in het technieklokaal, tekenen en in 
spanning afwachten hoe de natuur- 

en scheikundejuf een blikje cola laat 
imploderen. Leerlingen, juffen en 
meester stonden klaar om uitleg te 
geven.

De vaders, moeders en kinderen heb-
ben nog even de tijd om alle ervarin-
gen en informatie op zich in te laten 
werken om vervolgens de schoolkeu-
ze te maken.

In september - bij aanvang van het 
nieuwe schooljaar - zal bekend zijn of 
‘t Beeckland de leerlingen heeft kun-
nen overtuigen.

Ga voor meer foto’s naar:
www.contact.nl

Open dag ‘t Beeckland Vorden: 
boeiend, spannend en zelfs een 
beetje griezelig

Vorden - ‘t Beeckland College in Vorden hield vrijdagavond 27 januari 
een open huis. Net als veel andere scholen deze periode doen, haalden 
leerlingen en leerkrachten alles uit de kast om kinderen te overtuigen 
naar hún school te komen. Honderden kinderen kwamen met hun ou-
ders een kijkje nemen en zagen dat het op vmbo-school ‘t Beeckland 
hartstikke boeiend, spannend en zelfs een beetje griezelig kan zijn.



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

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

Zonne-energie voor U!

R E S T A U R A N T    Z A L E N

Ellens Restaurant en zalen zijn een begrip in Zelhem en 
omstreken. Een restaurant met een sfeervolle eigentijdse 
inrichting, gewoon gezellig. De gerechten bij Ellens zijn puur, 
en bereid van verse producten, veelal uit eigen streek. 
De zalen van Ellens, de “Huiskamer” & de “Groote kamer” 
zijn een ideale gelegenheid voor uw feestje of feest. 
Welkom bij Ellens.

Voorwaarden
• Alleen geldig na voorafgaande telefonische reservering (T 0314-623253) of  www.ellensrestaurant.nl
• Alleen geldig in de maand februari 2012
• Maximaal 2 personen per bon
• Zonder bon komt u niet in aanmerking voor de korting
• Niet in combinatie met andere acties

Gasten die geen prijs stellen op vlees of vis, kunnen dit vooraf 

bekend maken zodat het menu daarop kan worden aangepast. 

De normale prijs voor dit driegangen menu bedraagt  34,50.

Tegen inlevering van de bon betaalt iedere tweede gast slechts 

de helft, namelijk  17,25
• Stokbrood met kruidenboter en basilicummayonaise

• Duo van Bospaddenstoelencrèmesoep en een ‘Vitello tonato’ dun gesneden, 
 gemarineerde kalfsmuis met tonijnmayonaise

• Rosé kalfsoester van de grill op een crème van pastinaak met saus van 
 rode port sjalot  
 of 
• Varkenshaas gevuld met salami, sjalotjes en champignons met een saus van 

grove mosterd 
 of 
• Zalmforelfilet op roomboterkrieltjes met een saus van spinazie

• Crème brulee van roomboterbabbelaars met hazelnootstracciatella ijs

Normale prijs:  69,00

Voordeelprijs:  51,75

Met het februari voordeel menu betaalt
iedere tweede gast slechts de helft van de normale prijs.

Ellens Restaurant heeft voor u het volgende menu samengesteld:

 51,75
VOOR 2

PERSONEN

Kortingsbon Ellens Restaurant en Zalen

R E S T A U R A N T    Z A L E N

Naam

Adres

Postcode Plaats

Telefoonnummer

e-mail

Burgemeester Rijpstraat 10, 7021 CR  Zelhem   |   Tel. 0314 623253   |   www.ellensrestaurant.nl

 



U kent de gemeentegids als een 
 naslagwerk vol informatie over de 
gemeentelijke organisatie en de 
adresgegevens van verenigingen, 
scholen, stichtingen, bedrijven en 
 instellingen in Bronckhorst. In juni 
2012 gaat de gemeente weer een ‘up 
to date’ gids huis aan huis versprei-
den. Deze gids moet voor twee jaar 
meegaan (gemeentegids Bronckhorst 
2012/2014). We maken de gemeente-
gids net zoals de laatste edities 
 samen met specialist FMR-produc-
ties uit Den Helder. 

In de nieuwe gids is vanzelfsprekend 
ook weer ruimte voor advertenties 
van bedrijven uit Bronckhorst en de 
omliggende regio. Hebt u een hier 
een bedrijf, dan is de kans groot dat 
FMR u, mede namens de gemeente, 
binnenkort benadert over de adver-

tentiemogelijkheden. U kunt hiervoor 
zelf ook contact opnemen met FMR-
producties via tel. (0223) 66 14 25. 
Verenigingen, scholen, stichtingen en 
instellingen van wie de adresgege-
vens kosteloos worden opgenomen, 
worden de komende tijd ook bena-
derd door FMR. Als u wijzigingen of 
aanvullingen hebt op de (adres-)
gegevens die van uw instantie/
vereniging in de huidige gemeente-
gids staan, dan kunt u deze ook zelf 
opsturen naar FMR-producties, 
 Postbus 23, 1780 AA Den Helder, 
o.v.v. Gemeentegids Bronckhorst 
2012/2014. Het is niet alleen voor 
ons als gemeente van belang inwo-
ners zo actueel mogelijk te informe-
ren, ook voor uw vereniging/stichting 
is het belangrijk om op juiste wijze in 
de gids vermeld te staan, onder meer 
voor nieuwe leden die zich willen 

aanmelden. 
Naast de gedrukte gids staat op onze 
website (www.bronckhorst.nl) ook 
een digitale gemeentegids met de 
 actuele adressen van verenigingen 
en instanties. Deze wordt zeer regel-
matig bijgewerkt. Als uw vereniging 
bijvoorbeeld eind 2012 als de nieuwe 
gids net een aantal maanden uit is 
dus een nieuwe secretaris krijgt of u 
verhuist met uw organisatie, dan kunt 
u hierin de actuele gegevens laten 
opnemen (gratis, door dit door te 
 geven aan FMR)!

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 16.30 uur (telefonisch tot 17.00 uur). 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Voorlichting/

communicatie en promotie, Dualisering, 

Publiekszaken (dienstverlening), 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie 

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
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Sinds begin 2011 twittert de 
 gemeente met inwoners. Ca. 750 
mensen volgen inmiddels de account 
@gem_bronckhorst. De gemeente 
vindt het belangrijk interactief met u 
te communiceren en wil de dienst-
verlening via twitter vanaf februari 
uitbreiden door voor ondernemers 
een eigen twitteraccount te starten, 
waarop allerhande economisch 
nieuws vanuit de gemeente en 
 ondernemend Bronckhorst komt te 
staan. De accountnaam is: 
@bedrijvigbhorst en staat sinds kort 

online. Dus ondernemers/bedrijven 
ga ons volgen!

Heeft u vragen over vestigings-
mogelijkheden, vergunningen, het 
keurmerk veilig wonen, bestem-
mingsplannen of belangenorgani-
saties: op deze nieuwe twitteraccount 
kunt u het kwijt. Daarnaast kunt u 
met uw vragen natuurlijk ook terecht 
bij onze bedrijvencontactfunctionaris, 
de heer Peter van der Meulen, door 
hem te bellen (tel. (0575) 75 02 50) of 
te e-mailen (info@bronckhorst.nl).

Speciaal voor Bronckhorster ondernemers

Gemeente start in februari ondernemerstwitter
@bedrijvigbhorst

Ondanks de economische crisis steeg 
het aantal startende ondernemers in 
onze gemeente in 2011. In de hele 
Achterhoek was een dalende trend te 
zien, maar in Bronckhorst schreven 
41 personen zich als starter in bij de 
Kamer van Koophandel. Dat is 32% 
meer dan in 2010. Vooral in de bouw 
is het aantal zelfstandigen toegeno-
men. Bronckhorst ondersteunt star-
tende ondernemers van harte. Zo is 
in het najaar van 2011 het eerste 
Small Business Center in Zelhem ge-
opend, waar ondernemers kantoor- 
en vergaderruimte met bijbehorende 
faciliteiten per dagdeel kunnen 
 huren. Verder heeft de gemeente vijf 
‘Ik start smart’-trajecten ingekocht, 
om starters te laten coachen op 
 allerlei aspecten van het onderne-
merschap. Ook zijn in Bronckhorst 
 afgelopen jaar geen faillissementen 
voorgevallen. In 2010 waren dat er 
nog drie. De ondernemers verwach-
ten voor het eerste kwartaal 2012 een 
stijging van de omzet (bron: Economi-
sche barometer van de Kamer van 
Koophandel).

Aantal startende 
ondernemers in 
2011 gestegen

Vorige week besloten b en w een sub-
sidie-aanvraag bij de provincie Gel-
derland in te willen dienen voor het 
ontwikkelen van het huidige Dorps-
centrum in Vorden tot Kulturhus. Het 
betreft hier een co-financiering 
 tussen de gemeente en de provincie. 
Het voorstel is € 49.680,- uit de 
 gemeentelijke subsidieregeling 
 ‘sociale cohesie en gemeenschaps-
voorzieningen’ (voor de ver- en 
nieuwbouw van dorpshuizen/kultur-
husen) beschikbaar te stellen en voor 
€ 45.320,- garant te staan voor dit 
project. Voorwaarde is dat de 
 gemeenteraad akkoord gaat met het 
plan. Wanneer de middelen beschik-
baar worden gesteld, is er sprake van 
een sluitende exploitatie en voldoet 
de aanvraag aan de subsidiecriteria 
van de provincie.

Renovatie noodzakelijk 
Om het Kulturhus naar de toekomst 
op een functioneel verantwoorde 
manier te kunnen (blijven) gebruiken 
en te verhuren is een grote renovatie 

noodzakelijk. De voorziening draagt 
als ontmoetingsplaats voor de ge-
meenschap bij aan de leefbaarheid in 
het dorp. Met de geplande renovatie 
kunnen groepen en verenigingen nog 
beter sociaal-culturele activiteiten 

ontwikkelen en houden en kan een 
groter aantal deelnemers aan activi-
teiten meedoen. 

Verschillende organisaties 
In de multifunctionele accommodatie 
zijn verschillende organisaties 
 gehuisvest, zoals de stichting Kultur-
hus en de stichting Welzijn Vorden. 
Zij nemen samen verantwoordelijk-
heid voor het management, beheer 
en de programmering van het 
 activiteitenaanbod. Dit hebben ze 
vastgelegd in een intentieovereen-
komst. Alle gebruikers sluiten aan bij 
de kulturhusactiviteiten, waardoor 
ze een gezamenlijke programmering 
realiseren. Zo behoudt Vorden naar 
de toekomst het voorzieningen-
niveau voor alle inwoners.

De gemeenteraad bespreekt het 
voorstel op 29 maart a.s. Als de raad 
instemt, geldt nog de voorwaarde dat 
de subsidie van de gemeente defini-
tief beschikbaar komt als ook de 
 provincie een subsidie toekent.

Plan b en w voor subsidie Kulturhus Vorden 
Raad beslist er eind maart over

Gemeente komt in juni 2012 
met nieuwe gemeentegids
Geef wijzigingen tijdig door!



Openbare bekendmakingen

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

Bent u inwoner en van plan een 
 bedrijf te starten, maar weet u niet 
waar u moet beginnen? Heeft u 
 advies nodig bij de lopende gang van 
zaken in uw onderneming, omdat het 
even wat minder gaat? Dan kunt u bij 
ROZ (Regionale Organisatie Zelfstan-
digen) terecht. Deze organisatie voert 
voor de meeste gemeenten in de 
 Achterhoek, waaronder Bronckhorst, 
en Twente regelingen voor onderne-
mers uit. Daarnaast biedt ROZ advies, 
coaching en trainingen voor starters 
en ondernemers. Zo kunt u bijvoor-
beeld ondersteuning krijgen van 
(oud-)ondernemers op het gebied van 
marketing, financiën of netwerken 
om uw bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit 
 bijstandsverlening zelfstandigen 
(Bbz) uit. Ondernemers die tijdelijk te 
weinig inkomsten uit het bedrijf halen 
om in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, kunnen hier een beroep op 
doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet 
 bancair voor elkaar kunnen krijgen. 
Vanzelfsprekend moet wel aan de 
geldende voorwaarden worden 
 voldaan. Naast kredietverlening biedt 
het Bbz de mogelijkheid voor een 
 tijdelijke inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen bij 
het verstrekken van een lening. 
 Daarnaast is ze het Microfinancie-
ring-ondernemerspunt voor Twente 

en de Achterhoek en kan aan u via 
Qredits een krediet tot max. €50.000,- 
worden verstrekt. Ga naar 
www.rozachterhoek.nl voor meer 
 informatie over de diverse regelin-
gen. 
Ook als u als ondernemer schulden 
heeft die u boven het hoofd dreigen te 
groeien of bij moeilijkheden met uw 
administratie kan ROZ hulp bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. Voor 
meer informatie kunt u bellen met 
het secretariaat van ROZ, tel.

(074) 245 89 77, of mailen naar 
 info@rozgroep.nl. U kunt via het 
 secretariaat ook een afspraak maken 
met een ondernemersadviseur 
 tijdens het maandelijkse spreekuur in 
het gemeentehuis. De spreekuren in 
2012 zijn op 7 februari, 6 maart, 
3 april,1 mei, 5 juni, 3 juli,
7 augustus, 4 september, 2 oktober,
6 november en 4 december a.s. van 
13.30 tot 17.00 uur. Ook op 
www.rozgroep.nl en 
www.rozachterhoek.nl vindt u veel
informatie. Verder houdt ROZ u op de 
hoogte van onder meer ondernemers-
nieuws, bijeenkomsten en workshops 
via www.twitter.com/rozgroep.

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

In Zelhem vervangen wij dit jaar 
speeltoestellen op verschillende 
speelplekken. Deze speeltoestellen 
voldoen niet meer aan de veiligheids-
eisen. Wij willen de kinderen die 
 spelen op de speeltoestellen graag 
betrekken bij de keuze voor een 
nieuw toestel en nodigen hen uit mee 
te denken op 1 en 8 februari a.s. Op 
de bewuste speelplekken hangen 
 uitnodigingen waarop staat welk 
 toestel weg gaat en wanneer er een 
nieuw toestel (uit een selectie) 
 gekozen kan worden. Ook dit artikel 
geldt als uitnodiging!

Op 1 en 8 februari zijn wij aanwezig 
op de volgende speelplaatsen:
1 februari: 

het klimtoestel met loopbrug en het 
veerelement

-
ging van het speelhuis

-
ging van het klimtoestel en de 
 veerwip ‘motor’

8 februari: 

trapveld, vervanging van beide 
klimtoestellen

-
ging van het klimtoestel

Hier hopen we dan samen met de 
 kinderen die er spelen het toestel van 
hun keuze te kunnen bepalen.

Denk mee over nieuwe speeltoestellen 
op Zelhemse speelplekken
Ouders en kinderen uit Zelhem opgelet!

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

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in 
 geval van een ramp: ‘Ga direct naar 
binnen, sluit ramen en deuren en 
zet de radio of TV op omroep 
 Gelderland’. Via deze omroep wordt 
u op de hoogte gehouden van de 
ramp en ontvangt u zonodig instruc-
ties. Op maandag 6 februari a.s. is 
de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

Op 26 januari jl. vergaderde de 
 gemeenteraad. De vergadering begon 
met een vraag van de PvdA over de 
spreiding en de toenemende combi-
natie van kindvoorzieningen in de 
 gemeente en de communicatie daar-
omheen naar betrokkenen. De wet-
houder gaf aan dat hierover binnen-
kort een bijeenkomst is. Verder is o.a. 
gesproken over:

Keijenborg’
 De raad stemde met algemene 

stemmen in met deze bestem-
mingsplanherziening waarmee 
centralisatie van smederij 
 Besselink onder bepaalde 
 voorwaarden mogelijk wordt

Hengelo Vorden 2010; St. 

Keijenborg’
 Ook met dit plan stemde de raad 

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

 Over dit voorstel dat voorziet in de 
ontwikkeling van multifunctioneel 
agrarisch landgoed De Boldiek in 
het buitengebied van Halle/Zelhem 
ontstond een uitgebreide discussie. 
De raadsfracties vonden vooral het 
plan voor grootschalige horeca- 
activiteiten in dit landschappelijke 
gebied te ver gaan. Daarnaast 

 gaven zij aan dat er volgens het 
 bestemmingsplan activiteiten 
plaatsvinden die niet mogen en dat 
het de omgekeerde wereld is om 
dan het bestemmingsplan maar 
aan te passen, waarmee de activi-
teiten gelegaliseerd zijn. De fracties 
konden zich wel vinden in een aan-
tal mogelijkheden die in het plan 
staan en ook willen ze agrarische 
ondernemers in buitengebieden 
kansen geven andere activiteiten te 
ontplooien om hun bedrijf gezond 
te houden. Unaniem gaf de raad 
dus aan niet met deze bestem-
mingsplanwijzing in te stemmen, 
maar gaf het college mee nog eens 
met alle betrokken partijen om de 
tafel te gaan en met een nieuw 
voorstel te komen dat past binnen 
het gebied

 CDA, VVD en D66 stemden voor dit 
voorstel, dat daarmee werd aange-
nomen. De bibliotheek West- 
Achterhoek ontvangt eenmalig  
€ 77.174 als extra bijdrage in de 
 exploitatiekosten voor 2012. Een 

amendement van PvdA, GroenLinks 
en GBB die vonden dat dit bedrag 
minder was dan eerder was 
 gesproken, werd verworpen

 De verantwoordelijkheid voor het 
uitvoeren van de Archiefwet 
 namens de deelnemende gemeen-
ten ligt niet meer bij de Regio, maar 
is nu ondergebracht bij het Regio-
naal Erfgoedcentrum Achterhoek 
en Liemers. De gehele raad stemde 
er mee in om de samenwerkings-
regeling van de Regio hierop aan te 
passen

 De raad stelde dit verbeterplan 
unaniem vast, omdat het een 
 opdracht van het ministerie was die 
voor een bepaalde datum gereed 
moest zijn. Hierin staat hoe we het 
tekort op de bijstandsuitgaven 
 terugbrengen. In 2010 waren onze 
uitgaven nog 50% hoger dat het 
toegekende Rijksbudget. In 2013 
moet dit nog 1% zijn door verschil-
lende maatregelen die we nemen, 
zoals nog betere begeleiding van 
werkzoekenden naar een baan, 
 extra aandacht voor de groep bo-
ven de 45 jaar, strengere handha-
ving en fraudeonderzoek etc. De 
fracties gaven echter aan op een 
 later tijdstip nog eens uitgebreider 
bij dit onderwerp stil te willen staan 
om kaders te kunnen bepalen met 
betrekking tot het gemeentelijke 

minimabeleid en de ver-
anderingen in de WWB 

2011
 Met de subsidieverorde-

ning  kunnen inwoners maximaal  
€ 500 subsidie verkrijgen voor het 
uitvoeren van dak-, vloer- en/of ge-
vel- of spouwmuurisolatie. De pro-
vincie heeft hiervoor €150.000 be-
schikbaar  gesteld, waarvan nog 
maar een deel is gebruikt. Door de 
aanvraagtermijn te verschuiven 
van  
1 februari naar 1 november 2012, 
worden meer woningeigenaren in 
de gelegenheid gesteld van de 
 subsidie gebruik te maken. Alle 
raadsfracties stemden met de 
 verschuiving in

Kwekerij, Hengelo (Gld)
 Ook met dit voorstel, waarmee de 

gemeenteraad verklaarde dat een 
bestemmingsplan wordt voorbe-
reid voor 50 woningen op plan De 

raad in 

 De PvdA-fractie vraagt het college 
niet eerder meer met nieuwe voor-
stellen te komen die leiden tot 
 vermindering van de algemene 
 reserve, dan nadat de raad een 
 integrale afweging gemaakt heeft 
over de bezuinigingen naar aanlei-

ding van het traject naar een 
 toekomstbestendig Bronckhorst en 
de inzet van de algemene reserve 
daarbij. De motie komt voort uit het 
voorstel dat tijdens de raadsverga-
dering van december is behandeld 
over het afkopen van woningbouw-
projecten in verband met de 
 verwachte demografische ontwik-
kelingen waar onze gemeente voor 
staat. Alle fracties stemden voor de 
motie.

De vergadering werd bijgewoond 
door enkele inwoners die als speciale 
gast voor aanvang een uitleg kregen 
van raadsleden over hoe de raad 
werkt en wat op de agenda stond. Wilt 
u ook een keer als speciale gast een 
raadsvergadering bijwonen, neem 
dan contact op met de Griffie, via tel. 
(0575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

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 → Vergader-
stukken → Gemeenteraad.) De eerst-
volgende gemeenteraadsvergadering 
is op 1 maart 2012.

-

Aanvragen

volksspelen, vogelschieten, optocht en toneelavond, diverse tijdelijke verkeersmaatregelen,  
4 t/m 7 juli 2012, stichting school- en volksfeest Halle

-
heffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 20.00 tot 01.00 uur, buurtvereniging De Noabers

Drank- en Horecawet van 13.30 tot 19.00 uur, buurtvereniging De Noabers

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 6 juli van 19.30 tot 01.30 uur en 7 juli 2012 van 13.00 
tot 01.30 uur, buurtvereniging De Noabers

Uit de raad



Openbare bekendmakingen - vervolg

Omgevingsvergunningen 

Vergunningsvrij

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Verleende vergunningen

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied; Bonte Koeweg 4 Baak’ 
(melding art. 1.3.1 Bro)

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Boeninksteeg 4 Zelhem’

→ →

Zienswijze indienen?

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; Boshuisweg 8/
Koekoekstraat 10/Stellingweg 2’

→ →

Rectificatie
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Enkweg 2 Zelhem’

→ →



Gastenverblijf Huize Nijhof
Nijhofsweg 6
7122 PZ Aalten
telefoon: 0543 - 45 16 69
e-mail: info@huizenijhof.nl
website: www.huizenijhof.nl

www.weevers.nl

Gastenverblijf Huize Nijhof, WINNAAR BESTE Bed & 
Breakfast VAN NEDERLAND 2010! (en tweede plaats 
beste Bed & Breakfast van Nederland 2009). In het 
mooie Achterhoekse coulisselandschap ligt onze monumentale 
herenboerderij, met daarin een appartement waarin wij gasten 
kunnen ontvangen. Het appartement is royaal, comfortabel 
ingericht en beschikt over een zitkamer, door een halfopen 
wand met open haard gescheiden van de slaapkamer. U kijkt 
dus zowel vanuit uw bed als vanaf uw bank op de open haard. 
In de slaapkamer staan twee boxsprings, tegen elkaar aan 
of gescheiden en vanuit de slaapkamer komt u in uw privé 
badkamer met dubbele wastafel, luxe massagedouche en 
toilet. Er is een keukenblokje met koelkast, magnetron en koffi e- 
en theefaciliteiten. Verder radio-cd-speler, tv, DVD speler, 
boeken, spelletjes, folders, etc. Ook heeft u een eigen terras 
met zitje en luie stoelen. Voor arrangementen zie onze website 
www.huizenijhof.nl
Voor de actie “Winnen met Weevers” bieden 
wij aan: twee overnachtingen, doordeweeks, 

voor twee personen inclusief ontbijt, 
fl esje welkomstwijn, openhaardhout en 
onbeperkt koffi e en thee.

Gastvrij Achterhoek
Het is hier gemoedelijk

Gastvrij Achterhoek – het is hier gemoedelijk is ons motto voor “Winnen met Weevers” in 2012. 

Het hele jaar laten wij onze relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis bladen 

Contact, Groenlose Gids en Elna kennismaken met de gastvrije Achterhoek. Iedere maand biedt 

een ‘Bed & Breakfast van de maand’ een gratis verblijf aan op haar locatie. Dat betekent dus 

12 keer per jaar kans op een paar dagen lekker uitrusten en genieten van het Bed & Breakfast 

arrangement en de nabije omgeving. 

Elke maand kunt u zich aanmelden op www.winnenmetweevers.nl voor een gratis Bed & Breakfast 

arrangement voor twee personen, voor twee overnachtingen inclusief ontbijt. De deelnemende 

Bed & Breakfasts bevinden zich allen op bijzonder mooie locaties in de Achterhoek, vaak gelegen 

aan fi ets- en wandelroutes. Door de gastvrouw en/of -heer van de verschillende Bed & Breakfasts 

zult u vriendelijk en gastvrij worden ontvangen en gedurende het verblijf werkelijk in de watten 

worden gelegd. Vaak heeft de gastvrouw en/of -heer voor haar gasten een verrassing in petto.

12 Maa nden, 12 Bed & Brea kfa st a rra ngementen

fe
br

ua
ri

Geniet van de gastvrije Achterhoek!

2012
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Mail en win!
een 

Bed & Breakfast 
arrangement

www.winnenmetweevers.nl

T E

WEULEN KRANENBARG TUIN & ERF
Ruurloseweg 45a VORDEN

Tel. 0575-551217 www.weulenkranenbarg.nl

Praktijk Chinese Geneeskunde Vorden

SHIATSU THERAPIE

Klachten die niet zomaar op te lossen zijn met een pilletje of jezelf 
voor een tijdje ontzien. Klachten die je dagelijkse leven danig kunnen 
ontregelen. Niet zelden ligt de oorzaak in een verstoorde energiebalans 
van ons lichaam. Met Shiatsu Therapie is deze Natuurlijke balans te 
herstellen. Shiatsu gaat uit van een totaalbeeld van de mens.

Klachten die met Shiatsu kunnen worden behandeld zijn o.a.:
*Depressie *Hoofdpijn, spanningshoofdpijn, migraine
*Obesitas *Slaapstoornissen
*Burn-Out *Hyperventilatie
*Menstruatieklachten *Nek en Schouderklachten 
*Oedeem *Spijsverteringsproblemen  etc. 

TEVENS in de praktijk: *Acupunctuur/Ooracupunctuur
 *Klassieke Ontspanningsmassage
 *Voedingsadviezen Orthomoleculaire

Aangesloten bij 
Beroepsvereniging de Zhong/RBNG Therapeuten

Behandeling word grotendeels vergoed door Zorgverzekeraar.

Voor info of behandeling op afspraak: Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden
Tel. 0575-556500
www.chinesegeneeskundevorden.nl

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl
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In augustus 2011 werd dhr. Heijsman, toen nog korpschef 
van Utrecht, door minister Opstelten van Veiligheid en 
Justitie aangesteld als kwartiermaker en beoogd politie-
chef voor de nieuwe oostelijke regionale eenheid in het 
kader van de voorbereidingen voor het nieuwe landelijke 
politiekorps, zodat de nationale politie van start kan gaan 
als het parlement instemt met de nieuwe Politiewet.
Dhr. Heijsman zal zijn functie als korpschef van Noord- en 
Oost-Gelderland naast zijn rol als kwartiermaker vervul-
len.

Nieuwe korps-
chef voor 
Noord- en Oost-
Gelderland
Regio - Dhr. Stoffel Heijsman (58) is benoemd tot 
korpschef van de politieregio Noord- en Oost-Gel-
derland. Hij volgt korpschef Annelore Roelofs op, 
die per 15 januari is benoemd tot lid van de hoofd-
directie van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

De Nederlandse norm Gezond Bewe-
gen geeft aan dat jongeren dagelijks 
minimaal één uur matig intensief 
lichamelijk actief moeten zijn. Voor 
volwassenen en ouderen is dit mi-
nimaal vijf dagen per week tenmin-
ste een half uur per dag. In de regio 
Gelre-IJssel beweegt 79% van de kin-
deren minimaal zeven uur per week 
en beweegt 21% van de middelbare 
scholieren minimaal één uur per dag. 
Van de volwassenen beweegt 76% 
minimaal vijf dagen per week ten-
minste een halfuur per dag en van de 
65-plussers doet 61% dat. 

BEWEGEN IN RELATIE TOT DE 
ANDERE LEEFSTIJLFACTOREN.
Uit de monitors van GGD Gelre-IJssel 
blijkt dat overgewicht iets minder 
vaak voorkomt bij kinderen, mid-
delbare scholieren, volwassenen 
en 65-plussers die voldoende bewe-
gen. Verder hebben volwassenen en 
65-plussers die voldoende bewegen 
minder vaak een verhoogd risico op 
angststoornissen en depressie en ro-
ken ze minder vaak. Volwassenen die 
voldoende bewegen voldoen vaker aan 
de norm voor alcoholgebruik: maxi-
maal veertien glazen per week voor 
mannen en maximaal zeven glazen 
per week voor vrouwen. Bij 65-plus-
sers, die onvoldoende bewegen, komt 
diabetes relatief vaak voor.

FACTOREN DIE BEWEGEN STI-
MULEREN
Verder blijkt uit de monitors van 
GGD Gelre-IJssel dat kinderen en 
middelbare scholieren vaker vol-
doende bewegen als ze lid zijn van 
een sportclub. Kinderen bewegen ook 

vaker voldoende als ze meer dan 30
minuten per dag buiten spelen. Bij
middelbare scholieren blijkt school-
sport en het fietsen of lopen naar
school belangrijk bij het halen van de
beweegnorm. 

STIMULEREN VAN BEWEGEN IN 
DE GEMEENTE
Het kabinet kiest bewust voor het 
combineren van het sport- en be-
weegbeleid met gezondheidsbeleid 
en preventie. Voor iedereen moet een
aanbod voor sporten en bewegen in
de buurt gerealiseerd worden. De ge-
meente heeft hierin de regie. Zij kan
zorgen voor inzicht in de vraag naar
en het aanbod van sport- en beweeg-
activiteiten. Door lokale samenwer-
king van gemeente, sportsector, on-
derwijs, welzijn en bijvoorbeeld het
bedrijfsleven kan ingespeeld worden
op de vraag van bewoners. Deze sa-
menwerking kan onder meer leiden
tot een gerichte inzet van sportbuurt-
coaches of een efficiënt gebruik van
accommodaties. Ook kan het bewee-
gaanbod voor ouderen rondom woon-
zorginstellingen gestimuleerd wor-
den, bijvoorbeeld door de inrichting
van beweegtuinen voor ouderen.
Het toepassen van gecombineerde
leefstijlinterventies, die een breder
doel hebben dan alleen het bevorde-
ren van bewegen, draagt bij aan een
integrale aanpak en versterkt de sa-
menwerking tussen betrokken orga-
nisaties. 

De factsheet ‘Bewegen in de regio 
Gelre-IJssel’ is te vinden op de website
van GGD Gelre-IJssel 
www.ggdgelre-ijssel.nl.

Bewegen als speerpunt

GGD Gelre-IJssel 
publiceert  factsheet
Regio - In de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid
dichtbij’ kiest het kabinet voor bewegen als belangrijkste focus voor
het gezondheidsbeleid van de komende jaren. Bewegen heeft een gun-
stige invloed op de overige speerpunten uit de landelijke nota gezond-
heidsbeleid: roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht, diabetes 
en depressie.

Van huis uit zijn wij verbonden met de Achterhoek. Door onze plaatselijke en regionale uitgaven is er een 

sterke verwevenheid met onze lezers. Onze uitgaven worden gemaakt voor en door de regio, waardoor we 

korte lijnen hebben met het lokale nieuws. Daarin ligt ook onze kracht. En daar zijn we best trots op… 

www.contact.nl

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

nieuws uit uw regio

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek

Team Bronckhorst
Dr. Grashuisstraat 2, Zelhem
Vrije inloop maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur

Het gebeurt steeds weer dat mensen het slacht-
offer worden van een babbeltruc.
Een vreemde aan de deur die zegt dat hij een 
monteur is of van de bank? Of een onbekend 
kindje dat uw toilet of telefoon wil gebruiken? 

Wees alert!
Laat niet zomaar een onbekende binnen. Het kan 

iemand met verkeerde bedoelingen zijn. De politie 

waarschuwt daarom voor oplichters.

Drie gouden tips:
1. Geef nooit uw bankpas en/of pincode aan een 

vreemde.

2. Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan 

buiten staan en sluit de buitendeur, terwijl u haalt 

wat u wilt. 

3. Vraag meteropnemers, reparateurs en onbe-

kende medewerkers van de thuiszorg naar hun 

legitimatie. Controleer deze goed. Vertel direct 

dat u met het bedrijf gaat bellen en doe dit ook 

echt. Sluit de deur, terwijl u belt.

Bent u toch slachtoffer geworden van een oplich-

ter? Onthoud goed hoe de dader eruit zag en geef 

dit meteen door aan de politie.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op via 

0900-8844. Ook een kierstandhouder of een spion 

in de deur helpen mensen om te zien wie er aan-

belt.

Spreekuurlocaties                                                                                                                                                                                  
Hummelo en Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1 te Hoog Keppel 
spreekuur wijkagent (Hans de Voer) dinsdag van 10.00 – 12.00 uur     

0900 – 8844 voor minder spoedeisende zaken    

           

0900 – 8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te doen 
Steenderen, Dorpsstraat 16          
Spreekuur wijkagent (Harm Baarslag) dinsdag van 13.00 – 15.00 uur     

1-1-2  voor spoedeisende zaken, voor het melden van verdachte situaties 

   
Hengelo, Elderinkweg 2         

0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem 

Spreekuur wijkagent  (Jack Witmarsum) woensdag van 10.00 – 12.00 uur       

 

           

www.politie.nl voor aangifte via internet en voor informatie over de politie 

Vorden, Zutphenseweg  26  
Spreekuur wijkagent  (Cor Kleijkamp) dinsdag van 10.00 – 12.00 uur      
               
Zelhem,  Dr. Grashuisstraat 2  
Spreekuur wijkagent (Katrien Beijer) donderdag van 10.00 – 12.00 uur     
 
Tijdens de vrije inloopuren en het spreekuur van de wijkagent is het niet mogelijk  
om aangifte doen. Maak voor het doen van aangifte een afspraak via 0900 – 8844. 

HOREN  ZIEN  BELLEN
OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES

Pas op voor smoesjes!
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In Sporthal De Kamp startte de D1-
Jeugd al vroeg in de ochtend. Het 
team ontmoette Reflex D1 uit Varsse-
veld. Na een sportieve wedstrijd bleek 
Reflex sterker, uitslag 2-7. De Heren 
Senioren streden tegen Tyfoon 1. Een 
pittige wedstrijd, want de Zwollena-
ren verloren slechts één keer eerder 
dit seizoen. Quintus kon deze wed-
strijd niet winnen en moest een eind-
stand van 11-21 incasseren. 

Al vroeg in de ochtend vertrokken de 
Heren B-Jeugd naar Sporthal de Pol 
in Gaanderen voor de wedstrijd tegen 
Minerva B1. Deze teams ontmoet-
ten elkaar eerder in Hengelo Gld. De 
lengte van een der spelers brengt het 
Gaanderense team in het voordeel. 
Toch liet Quintus zich niet kennen 

en speelde een sportieve wedstrijd. 
Uitslag 12-1. 
In het Kon. Beatrixcentrum in Wehl
speelden de Heren A-Jeugd tegen 
Apollo ‘70 A1. De Hengelose A-heren
vonden in het team van Wehl een
meerdere en moesten huiswaarts ke-
ren met verlies, 27-11. 
In Sporthal Mheenpark in Apeldoorn
speelden de Quintus Dames Senioren
tegen Achilles 3. De Hengelose dames
verloren tegen de nummer 1 in de
ranglijst met 9-6. 
Het jongste team van Quintus de D2-
jeugd ging in de middag naar Sport-
hal Walburgen in Gendt om te spelen
tegen HV Angeren D3. De spelertjes 
uit Hengelo kregen geen enkel doel-
punt tegen en gingen trots naar huis
met een 0-4 winst. 
Aanstaande zondag 5 februari zijn
drie thuiswedstrijden te bekijken in 
Sporthal De Kamp. Om 13.00 uur is
de wedstrijd Quintus A1 tegen Erica
‘76 A1, 14.05 uur spelen de Dames
Senioren Quintus 1 tegen SC Klaren-
beek 2 en de laatste wedstrijd begint
om 15.10 uur. Dan speelt Quintus B1
tegen Avanti B1.

Jongste handballertjes 
SV Quintus pakken winst

Hengelo - Zondag 29 januari kwa-
men zes teams van handbalver-
eniging SV Quintus in actie. Vier 
uit- en twee thuiswedstrijden 
werden gespeeld. Winst kon al-
leen worden bijgeschreven door 
het jongste handbalteam van 
Quintus: de D2.

Quintus Heren B1 in de aanval tegen Minerva B1.

Tinie Barink, die namens Concor-
dia de organisatie voor haar reke-
ning nam, had niets aan het toeval 
overgelaten. Ruim 20 verenigingen 
werden benaderd, waaronder alle 
muziekverenigingen in de gemeente 
Bronckhorst. Uiteindelijk waren er 
muzikantjes van de navolgende ver-
enigingen vertegenwoordigd: Concor-
dia Vorden, Concordia Hengelo G.,
Apollo Laren, Juliana Zelhem en 
Irene uit Enter. Even na het middag-
uur kon begonnen worden met het 
instuderen van 4 muziekwerkjes. 
Gezien het aantal rode gezichtjes een 

aardig inspannende bezigheid. In het 
geformeerde jeugdorkest waren op 
een aantal plaatsen een aantal erva-
ren muzikanten van de deelnemende 
verenigingen aanwezig om wat mee 
te blazen of andere aanwijzingen te 
geven.

Na tweemaal een uur gerepeteerd 
te hebben was het rond kwart voor 
vier tijd om te laten horen wat er 
in groepsverband was ingestudeerd. 
Hiervoor stonden in de zaal stoelen 
klaar voor de toegestroomde ouders, 
opa’s en oma’s en andere belangstel-

lenden. Berjan Morsink had ervoor 
gezorgd dat verschillende muziek-
stijlen aan de orde konden komen. 
Zo had het nummer De Verrekijker 
een Zuid-Amerikaans karakter en 
rockten de muzikantjes er lustig op 
los met Wonderful Rockmachine. Na-
dat ook nog Tunes that go Bump en 
Pop Story ten gehore waren gebracht, 
dankte Tinie Barink de muzikanten 
voor hun inzet en het publiek voor de 
komst. Hierbij kondigde zij meteen 
aan dat het erg leuk is om te zien dat 
een dergelijk evenement zich in een 
toenemende belangstelling mag ver-
heugen en volgend jaar zeker weer 
zal terugkeren. Gedacht wordt aan 
een dagvullend programma, zodat 
een nog wat uitgebreider programma 
kan worden ingestudeerd.

Play- in Concordia

Vorden. De Vordense muziekvereniging Concordia organiseerde za-
terdagmiddag een play- in. Speciaal bedoelt voor jeugdige muzikan-
ten. Het idee hiervoor werd enige jaren geleden geopperd door diri-
gent Berjan Morsink en door het bestuur verder uitgewerkt. Waren 
de eerste edities nog wat kleinschalig, dit jaar verschenen er ruim 50 
leerling-muzikanten in de grote zaal van het Dorpscentrum.

Wat houdt dit in? Het is de bedoeling 
dat er 8 keer een half uur wordt opge-
treden door 8 verschillende koortjes 
bestaande uit 8 personen. Dit bete-
kent dat er bestaande koortjes van 
8 personen mee kunnen doen, maar 
ook dat er uit alle grote koren uit 
Bronckhorst een groepje van 8 perso-
nen samengesteld kan worden. Deze 
groepjes vertegenwoordigen dan de 
grote koren. 
De organisatie van TOM is dus op 
zoek naar 8 koortjes, die zich willen 
profileren in TOM. Het podium van 
theater is nu eenmaal te klein voor 

grotere koren. Het zou mooi zijn als 
die 8 koren een heel divers repertoire 
zouden kunnen brengen. De optre-
dens zijn uiteraard in het theater, 
maar ook in de foyer zullen de optre-
dens te volgen zijn via een projector. 
De toegang is gratis, maar er wordt 
wel een vrijwillige bijdrage gevraagd 
na afloop van elk optreden. Dat geld 
zal verdeeld worden onder alle koren, 
zodat iedereen toch een kleine bijdra-
ge krijgt voor de koorkas. 
Als jullie als koor op zoek zijn naar 
nieuwe leden of als jullie je als koor-
tje willen laten horen, dan is dit dé 

dag om je te profileren. Dit stukje 
is dan ook een oproep aan de koren 
om zich te melden. Zodra bekend is 
welke koren er mee gaan doen, zal 
het programma opgesteld worden, 
zodat je weet waar je aan toe bent. 
Er kan afgesproken worden om een 
keer in het theater te repeteren. Eind 
maart moet het programmaboekje 
van de kunst10daagse klaar zijn, het 
zou prettig zijn als ruim voor die tijd 
de namen van de koren bekend zijn, 
zodat we dit unieke project in het 
boekje van de kunst10daagse kunnen 
vermelden. 
Voor meer informatie en aanmelding 
kun je terecht bij Josée van der Staak: 
joseevanderstaak@hetnet.nl of bel-
len 0575- 555783

Kunst10daagse Bronckhorst en Koortjesdag in TOM

TOM zoekt koortjes !
Vorden - In het kader van Kunst10daagse Bronckhorst (10 - 20 mei 
2012) organiseert Theater Onder de Molen (TOM) te Vorden op zondag 
13 mei tussen 10.30 uur en 17.00 uur een speciale koortjesdag.

Zumbala: een koortje van acht personen

Seanpenn is sinds 1999 in allerlei 
hoedanigheden actief. Eerst als stu-
dioproject van Dinant en Daafit, 
midden jaren 00 als volwaardige 
live-act met Arno op bas en Jasper 
op gitaar en in de vroege jaren 10 als 
electro-emo-act rond Dinant, Jasper, 
daafit en M. Eén ding bleef centraal 
en dat is de drang om, geheel op ei-
gen voorwaarden, een uniek geluid 
neer te zetten dat ergens tussen 
dance en rock inhangt.

De band Lou Patty houdt niet van re-
gels en staat voor alles tussen Rock, 
Drum’n bass, Punk en Dance. Lou 
Patty startte in de zomer van 2007 
op een plaatselijk festival, waarna 
Roger Heerink -gitaar/zang besloot 
met deze club van muzikanten ver-
der te gaan 
Dana Leeuwenburgh zingt momen-
teel in de Utrechtse band ‘Daydrea-
mer’ en schrijft daarnaast eigen 
songs die ze uiteindelijk met een 

eigen band wil gaan spelen. Verder 
kun je haar tegenkomen in projec-
ten met een dj of een gelegenheids-
band. Zo stond ze vorig jaar met 
Jeffrey, Daafit en Roger uit Winters-
wijk op de Zwarte Cross.
Deze uitzending van Live@ideaal.
org is helaas niet toegankelijk voor 
publiek, maar natuurlijk wel te 
beluisteren via Radio Ideaal en de 
livestream website van Radio Ideaal
Bands en artiesten die ook in het 
programma live willen komen spe-
len, kunnen mailen naar Live@
ideaal.org of schrijven naar Ideaal 
Radio, Televisie & Internet, t.a.v. 
Live@ideaal.org Postbus 50, 7020 
AB, Zelhem

LIVE@IDEAAL komt naar je toe
Winterswijk - Woensdagavond 8 februari gaat Live@ideaal naar 
winterwijk, waar het omroepteam te gast is in de oefenruimte van 
Seanpenn, Lou Patty en Dana Leeuwenburgh. Tussen 20.00 en 22.00 
uur zullen de bevindingen van het bezoek en de diverse optredens 
live worden uitgezonden in het programma live@ideaal.org.
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Buiten was het behoorlijk koud, maar 
in het proeflokaal van de brouwerij 
genoten de gasten van de gezellige 
warmte. Velen waren naar Rha geko-
men om het nieuwe bier te proeven, 
dat werd getapt. Meer dan 100 men-
sen gaven zich op voor deze muzikale 
presentatie van aRHAbia. Daarnaast 
kwamen er gasten spontaan op de 
muziek af. De (sta)tafels in het proef-
lokaal en achter de balustrade boven 

waren allemaal bezet. De groep Cel-
tic Wind komt uit de Liemers (Di-
dam e.o.) en is geïnspireerd door de 
vele stijlen van de Ierse muziek. Ze 
brachten Ierse traditionals en moder-
nere Ierse songs en stevige songs en 
ingetogen ballades wisselden elkaar 
prachtig af. 
Steve Gammage van Brouwerij Ro-
denburg op Rha vertelt: “De nieuwe 
aRHAbia is een lichtblond bier van 

5%. De specifieke smaak komt door 
de twee aromatische hopsoorten die 
ik heb gebruikt, de Amerikaanse Ga-
lena en de Nieuw Zeelandse Nelson-
sauvin. Het bier heeft daardoor een 
fris fruitige afdronk. Het is eens iets 
anders dan pils of witbier en makke-
lijk drinkbaar.” 
Op dit moment wordt een stevige 
goudgele lentebok van 7,5% gebrou-
wen. “Deze zal rond eind april be-
gin mei klaar zijn.” Het is het 88ste 
brouwsel van Steve’s Brouwerij. De 
bezoekers genoten deze middag van 
het nieuwste Bronckhorster Biertje 
aRHAbia. “Heerlijk!”

Nieuw Bronckhorster Bier gepresenteerd

De aRHAbia

Rha - Brouwerij Rodenburg vierde zondagmiddag 29 januari feest in 
het proeflokaal. Meer dan honderd liefhebbers van ambachtelijk ge-
brouwen bier genoten van het nieuwe aRHAbia van de tap. Het nieuwe 
bier werd muzikaal omlijst door Ierse muziek van Celtic Wind.

De presentatie van het nieuwe Bronckhorster Bier aRHAbia werd muzikaal omlijst door Celtic Wind.

Katteneigenaren die hun dier laten 
steriliseren of castreren in de actie-
periode van 1 februari t/m 29 febru-
ari 2012 krijgen een chipregistratie 
cadeau. Alleen inwoners van de bo-
vengenoemde gemeenten kunnen 
gebruik maken van dit aanbod.
Met deze actie worden twee vliegen 
in één klap geslagen, n.l. de toename 
van ongewenste kittens wordt voor-
komen en katten kunnen dankzij de 
chip gemakkelijker worden terug ge-
vonden wanneer ze weggelopen zijn. 

Bij het chippen van uw kat wordt er 
een chip ter grootte van een rijstkor-
rel onder de huid aangebracht, Op 

deze chip bevindt zich een uniek
registratienummer,dat wordt opge-
nomen in de Nederlandse Databank
Gezelschapsdieren. Met een speciaal
afleesapparaat kan het registratie-
nummer worden afgelezen, waardoor
op eenvoudige wijze de eigenaar van
de kat is terug te vinden. Meer infor-
matie is te vinden op www.ndg.nl. 

Ieder voorjaar stromen de asiels weer
vol met katten en ongewenste kittens.
Door katten tijdig te laten steriliseren
of castreren kan dit worden voorko-
men. De Dierenbescherming en de 
dierenartsen roepen katteneigenaren
dan ook op hun verantwoordelijk-
heid te nemen en hun dier te laten
helpen. Vraag bij het maken van een
afspraak wel even aan de dierenarts 
of hij/zij meedoet met deze actie, of
kijk op www.overgelder.dierenbe-
scherming.nl voor de deelnemende
dierenartsen.

Actie

Gratis kat chippen!
Regio - In februari organiseert 
Dierenbescherming OverGelder 
samen met vele dierenartsen in 
de gemeenten: Bronckhorst, Lo-
chem, Zutphen, een grote chipac-
tie.

De Rivièra Maison raamdecoratie 
collectie bestaat uit rolgordijnen, 
vouwgordijnen, gordijnen en houten 

horizontale jaloezieën. Alle model-
len, stoffen en kleuren zijn speciaal
met en voor Rivièra Maison geselec-
teerd en ontwikkeld.  De producten
worden op maat gemaakt en maken
ieder raam bijzonder.  Elk product
heeft een persoonlijk tintje, zoals een
decoratie zakje, prachtige houten
knopen of een jute band. 

De collectie biedt lichtdoorlatende
en verduisterende stoffen, maar ook
karakteristieke houten jaloezieën in 
verschillende unieke modellen. Een
collectie die nieuwsgierigheid wekt
en zeker een bezoekje waard is aan
Deco Home Harmsen.

NIEUW

Rivièra Maison raamdecoratie 
bij Deco Home Harmsen
Hengelo - Bij Deco Home Harmsen 
kan men naast verf ook terecht 
voor een uitgebreid assortiment 
decoratieve producten zoals be-
hang, raamdecoratie, vloeren en 
gordijnstoffen.  De raamdecora-
tiecollectie is nu ook uitgebreid 
met de unieke Rivièra Maison 
raamdecoratie.  De stijlvolle stof-
fen van deze collectie in mooie, 
pure tinten en de sfeervolle de-
tails zorgen voor een totaal nieu-
we beleving in raamdecoratie.

De opbrengst van de collecte wordt 
besteed aan wetenschappelijk on-
derzoek en aan voorlichting, om 
zo een bijdrage te leveren aan 
een betere toekomst voor mensen 
met een hersenaandoening. Voor 
dit werk is veel geld nodig. Geef 
daarom aan de collectant. 
U kunt ook uw gift overmaken 
op gironummer 860 t.n.v. Hersen-
stichting Nederland, Den Haag.

Hartelijk dank voor uw steun. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.hersenstichting.nl

Geld helpt, helpt u mee? Steun de Hersenstichting

Noodzaak collecte
Regio - Van 5 tot 11 februari 
2012 vraagt de Hersenstichting 
uw steun. Vele enthousiaste 
collectanten gaan in Zelhem 
op pad om geld in te zamelen 
voor ruim 4 miljoen mensen 
met een hersenaandoening. Er 
zijn veel verschillende hersen-
aandoeningen, zoals beroerte, 
hersenletsel, autisme, demen-
tie, hersentumor en de ziekte 
van Parkinson. Eén op de vier 
mensen krijgt ooit in zijn of 
haar leven met een hersenaan-
doening te maken.

Van de maand november en decem-
ber werden alle bonnetjes van de 
twee kassa’s bij elkaar verzameld. 
Uit deze bonnen werden de prijswin-
naars getrokken. De prijswinnaars 
waren uitgenodigd op vrijdag 20 ja-
nuari om 16.00 uur in de winkel om 

de prijs in ontvangst te nemen.Er wa-
ren 10 prijzen te verdelen waaronder 
een barbecue van Dick Geurts een 
schuurmachine van Ferm, een bak-
plaat van Princess en een gourmetstel 
van Tomado.

De prijswinnaars waren Fam. Greven 
uit Halle, Mevr. D.Ter Beest uit Zel-
hem, Fam. Wamelink uit Halle, Gini 
Janssen uit Zelhem, Fam. Berendsen 
uit Marienvelde, Dhr. Steege uit key-
enborg, Mevr. H. Gebbink uit Zieu-
went, Dhr. Wiegerinck uit Ruurlo, 
Dhr. Starte uit Lievelde en Fam. Bul-
ten uit Gaanderen.

Alle prijswinnaars hebben de prijs 
opgehaald.

Prijswinnaars bij De Heide Smid

Halle - De eindejaarsactie die in November 2011 bij De Heidesmid in 
Halle van start was gegaan is zeer goed geslaagd. Er waren veel klanten 
die na hun aankoop een bonnetje met naam en telefoonnummer had-
den achtergelaten.

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

Uitslag van de vijfde avond van de 
vierde competitieronde van Bridge-
club Bronkhorst, gespeeld op 23 janu-
ari 2012 in Toldijk.Lijn A: 1. Hennie 
van Druten & Gonnie Hulleman 62,92 
%; 2. Inge Pellenberg & Reint Pellen-
berg 62,08 %; 3. Hans Dekker & Wim 
van Wanrooij 60,42 %. Lijn B: 1. Els 
van der Jagt-Kremer & Silvia Schreiber 
64,58 %; 2. Els Westerhof & Hermien 
Veenhuis 61,81 %; 3. Mien Vorselman 
& Gerrit Vorselman 57,99 %. 
Lijn C: 1. Hermien Koenders & Mies 
van Zadelhoff 59,17 %; 2. Betsie Men-
ting & Mini Peters 57,50 %; 3. Jos Je-
hee & Theo Geurts 53,33 %. 

JAARVERGADERING
Donderdag 2 februari 2012 AAN-
VANG: 19.15 uur: JAARVERGADE-
RING; tevens de eerste avond van de 
vijfde competitieronde. 

HET GOEDE DOELEN TOERNOOI 
heeft plaats gevonden met een schit-
terend mooi eindresultaat van 1500 

euro t.g.v. de Litania Stichting als op-
brengst; lees daarover meer in deze
courant. Het was een zeer gezellige 
middag met bridgegasten uit de wijde
omgeving als Apeldoorn en Heteren.
Allen hartelijk dank voor uw deelna-
me en u weet waar u uw geschenken
een volgende keer kunt kopen J. 

Ten aanzien van de vijfde bridgecom-
petitie: Zij die een lijn hoger gaan spe-
len van de B- naar de A-lijn: Theo Da-
men & Marijke Hilderink, Bert Deunk
& Gerrit Oldenhave en Els van der
Jagt-Kremer & Silvia Schreiber. Van 
C- naar de B-lijn: Paulien Gasseling &
Mini Peters, Bert Nijenhuis & Jan van
der Tol en Wil ten Holder & Leni La-
mers; zij maken plaats voor respectie-
velijk in de B-lijn: Emmy Stegeman &
Joop ten Holder, Tiny Kleinreesink &
Wim Schipper en Gerda Schuurman
& Gerda Tankink. C-lijn:Els Westerhof
& Hermien Veenhuis, Hennie Deunk
& Wil Matser en Marietje Geurts &
Greet Jansen.

B r i d g e n  i n  T o l d i j k
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TE HUUR 
IN 
HENGELO
 

Hoge Es 17

Voor meer informa e
of een afspraak kunt u 
contact opnemen met

06 - 22 04 57 30

Woningtype: 
tussenwoning met diepe 
achtertuin

Perceelopp.: 
152 m2

Indeling: 
BEGANE GROND: 
woonkamer met open-
keuken. 
1e VERDIEPING: 
2 slaapkamers en 
badkamer. 
BERGVLIERING: 
bereikbaar met vlizotrap.
Vrijstaande stenenberging 
via ‘achterom’ bereikbaar.

Beschikbaarheid: 
in overleg

Huurprijs: 
€ 675,- excl. g/w/e

S C H O E N E N -  S P O RT -  M O D E

Benerink
 of  korting

50%korting
OP HET GEHELE SORTIMENT

VERBOUWINGSOPRUIMING!

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

www.degoudenkarperhummelo.n
Dorpsstraat 9  -  6999 AA HUMMELO  -  Tel.: (0314) 38 12 14

welkom@degoudenkarperhummelo.nl

2012 staat in het teken van ons
90-jarig bestaan!

Meer info? Kijk snel op:

Speciaal optreden van “Europe’s First Lady of Jazz”

Rita Reys en Trio Ruud Jacobs!

Dit concert mag u niet missen!!

Zondag 12 februari 2012, 16:30 uur.             
Kaarten voor het concert € 17,50 p.p.                          

Na afloop een Jazz diner?       

Kaarten € 42,50 p.p.     

Droger Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

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

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

Hoveniers  |  Boomverzorgers  |  Groenvoorzieners

Zutphen Emmerikseweg 83-A  |  7223 DA  BAAK
T 0575 441048  |  info@inhetgroen.com 

www.inhetgroen.com

Zaterdag
4 februari

Discotheek 
DJ Guidetti

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

Open elke vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00
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Het pand waar Galerie De Burgerij 
is gevestigd, is een gemeentelijk mo-
nument in het centrum van Vorden. 
Irene Burger, geboren en getogen in 
Den Haag, had al jaren het idee om 
een galerie te starten buiten de Rand-
stad. “Op een gegeven moment deed 
de mogelijkheid zich voor,” legt ze 
uit. “Dit pand is super geschikt als 
galerie en voor de ideeën die wij heb-
ben. Ook de tuin achter het huis is 
zeer geschikt als beeldentuin. Je kunt 
er in groepjes toch lekker apart zit-
ten, zeker als het straks weer alle-
maal groen is en alles in bloei staat,” 
vertelt Irene Burger. 

In september 2010 gingen de deuren 
van galerie De Burgerij voor het eerst 
open, alweer anderhalf jaar geleden. 
Burgemeester Henk Aalderink deed 
het openingswoordje. “Het was een 
hele leuke opening, met vele Vorden-
se ondernemers,” weet Irene nog. 
“Exposanten vinden is geen pro-
bleem. We bezoeken ze altijd in hun 
atelier. Een expositie inrichten is een 
groeiproces, we willen uiteraard al-
tijd iets wat samen kan: elkaar aan-
vult of juist contrasteert, van twee of 
drie kunstenaars.” Er zijn zes exposi-
ties in een jaar, waarbij in het voor-
jaar en in de zomer de tuin wordt 

gebruikt. “Het is echt genieten om de 
kunst uit te zoeken en er dan samen 
met de kunstenaars iets moois van te 
maken,” ervaart Irene. Tussen twee 
exposities in, zit een weekend dat de 
galerie gesloten is, om op te ruimen 
en weer iets anders op te bouwen. “Ik 
vind het ook fijn dat je loskomt van 
de kunstenaars en hun kunst.” 

Ook de nevenactiviteiten van De Bur-
gerij verliepen het afgelopen jaar heel 
voortvarend. “Kunst is primair, het 
is een galerie,” benadrukt ze, als ze 
vertelt over ‘Eten in de Kunstkamer’ 
wanneer Johan, haar partner kookt 
voor kleine groepen. “Wij doen dat 
niet vaak, we zijn geen restaurant en 
wij eten zelf mee. De mensen, vaak 
kunstliefhebbers, eten wat de pot 
schaft. Dat kan Hollands zijn, maar 
ook Vlaams, Indiaas of Italiaans, af-
hankelijk van het seizoen.” 

Als de galerie open is, kunnen bezoe-
kers koffie of thee gebruiken. Daar-
naast kan worden deelgenomen aan 
wandelingen, eventueel in combina-
tie met high-tea en/of een workshop 
tekenen. Johan heeft al vele jaren 
een bureau dat natuurtochten orga-
niseert. “We hebben in Nederland 
heel veel gewandeld, ook meerdere 
dagen,” vertelt Irene enthousiast. Dit 
jaar in het tweede deel van het jaar, 
in weekenden dat de galerie gesloten 
is, worden meerdaagse tochten geor-
ganiseerd. “Dan gaan we van Vorden 
weglopen, naar Deventer, Hoch-Elten 
of Arnhem. Daar zit ook een over-
nachting bij.” 

Er zijn vaste openingstijden, van 
13.00 – 17.00 uur. Het bezoeken van 
de galerie is gratis. “We zijn steeds 
rond het weekend open. In het voor-
jaar en de zomer op vrijdag, zaterdag 
en zondag. In de herfst en winter, 
een deel van november en december 
de zaterdag en koopzondag. Januari 
en half februari alleen de zondag,” 
vertelt ze. “Dat laatste is wel weinig, 
maar er moeten ook wat klusjes en 
reparaties worden gedaan. Daar heb 
je dan in die twee maanden de tijd 
voor.” 
Irene Burger kreeg de liefde voor 
kunst en cultuur van huis uit mee, 
doordat zij regelmatig met haar fami-
lie musea, galeries of kunstbeurzen 
bezocht. Bijvoorbeeld zelf beeldhou-
wen, wat ze erg leuk lijkt, doet ze 
niet. Daar heeft ze naast haar werk 
als epidemiologisch onderzoeker en 
de galerie in Vorden niet voldoende 
tijd voor. “Maar ik hoop dat dat mo-
ment er wel komt,” lacht ze. 

Galerie De Burgerij was in 2011 voor 
het eerst deelnemer aan de Kunst-
10Daagse. Irene Burger nam zitting 
in de organiserende werkgroep. “Ze 

hadden toen vrijwilligers nodig voor
hand- en spandiensten.” Zij gaf - als
onderzoeker, vorm aan de bezoeker-
senquête en deelnemersenquête en
werkte de resultaten uit in een ver-
slag. Dit jaar nam zij het voorzitter-
schap over van Corinne Veen. 

Exposanten van Galerie De Burgerij
tijdens de Kunst10Daagse zijn kunst-
schilderes Rens Hoekstra, beeldhou-
wer Gert van der Woude en keramis-
te Joke Dekker. 

“Het keramiek van JOKE DEKKER uit
Dedemsvaart is heel vrolijk en hel 
gekleurd. Ze exposeert in De Burgerij
haar fantasierijke mens- en dierfigu-
ren, waaronder haar gordeldieren,”
vertelt Irene. José van der Staak zal 
deze keer tijdens de Kunst10Daagse 
een schoolproject doen met dit dier 
in de hoofdrol. “Het zou leuk zijn
wanneer schoolkinderen komen kij-
ken in De Burgerij.” 
De Friese schilderes RENS HOEKSTRA
maakt acrylschilderijen, figuratief en
geabstraheerd. Haar werken zijn ex-
pressief kleurrijk maar herkenbaar
in forse penseelstreken geschilderd
die het beeld ondersteunt en de mo-
numentaliteit benadrukt. De exposi-
tie in De Burgerij omvat klein (30 x 40
cm) en groot werk (200 x 200 cm). 
Beeldhouwer GERT VAN DER WOU-
DE uit het Drentse Oosterhesselen
exposeert enkele van zijn figuratieve
plastieken in brons, steen of roestvrij
staal in (de tuin van) Galerie De Bur-
gerij. Zijn werk kenmerkt zich door
aanwezigheid van emoties en reali-
teit waarbij hij vereenvoudiging niet
schuwt. 

Galerie De Burgerij, Zutphenseweg
11, 7251 DG Vorden, telefoon (06) 51
11 23 90, email deburgerij.vorden@
gmail.com. Meer informatie op de
website www.deburgerij-vorden.nl.

Kunst10daagse Bronckhorst - 11 mei t/m 20 mei 2011

Galerie De Burgerij

Vorden - De zesde editie van de Kunst10daagse wordt gehouden van 
11 mei t/m 20 mei 2011. Dan zijn de deuren van bijna 70 ateliers, gale-
ries, musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst 
geopend. In Galerie De Burgerij in Vorden zijn werken tentoongesteld 
van kunstschilderes Rens Hoekstra, keramiste Joke Dekker en beeld-
houwer Gert van der Woude.

Werk van exposanten van De Burgerij tijdens de Kunst10Daagse: kunstschilderes Rens Hoekstra, keramiste Joke Dekker en beeldhouwer 
Gert van der Woude.

Vorden - VAMC coureur Bas Klein 
Haneveld heeft zaterdag in de Klasse 
E 1 , de enduro in Enter op zijn naam 
geschreven. Het was in feite een strijd 
tussen Lucas Dolfing en Bas Klein Ha-
neveld. De Vordenaar won zes van de 
elf proeven en legde met name de ba-

sis voor de eindoverwinning tijdens 
de proeven 3 en 6 die hij respectie-
velijk 39 en 22 seconden sneller reed 
dan Lucas Dolfing. Laatstgenoemde 
won weliswaar 5 proeven, echter 
niet voldoende om Bas Klein Hane-
veld van de troon te stoten. Ismo ten 

Velde eindigde op de derde plaats. Er-
win Plekkenpol was in de klasse E 3 
in de crossproeven niet opgewassen 
tegen Amel Advokaat. De proeven 
die Erwin won, leverden hem te wei-
nig tijdwinst op om Advokaat in het 
eindklassement te bedreigen. Bjorn 

Schreijer werd derde. Mark Wassink, 
uitkomend in de klasse E 2 en club-
genoot van Erwin Plekkenpol en Bas 
Klein Haneveld werd eveneens twee-
de , achter Hans Vogels. De derde 
plaats ging naar Robin Nijkamp. Bij 
de clubteams ging de eerste plaatst 

zaterdag naar het eerste team van 
de VAMC De Graafschaprijders. KTM
WPM won het klassement bij de mer-
kenteams. De enduro- rijders hebben
nu een maandje rust, want de eerst-
volgende wedstrijd wordt zaterdag 25
februari in Eindhoven verreden.

Bas Klein Haneveld wint enduro in Enter

Tweede plaats Erwin Plekkenpol

Bas Klein Haneveld. foto Henk Teerink Erwin Plekkenpol. foto Henk Teerink

De Vordenaar had stille hoop om ook 
in de strijd om de wereldtitel ‘top tien‘ 
te kunnen rijden. Het pakte met een 
23e plaats wel heel anders uit. Thijs 
daarover: ‘Ik ben vol goede moed 
aan de wedstrijd begonnen, maar al 
direct in het begin bleef ik achter de 

fiets van een andere veldrijder haken, 
waardoor ik al gelijk achterstand op-
liep. Even later was er net voor mijn 
neus een valpartij, ik kon de renners 
die op de grond lagen ternauwernood 
ontwijken, waardoor ik een nog gro-
tere achterstand opliep. Tot overmaat 

van ramp begon ik ook zelf fouten te 
maken en slaagde ik er evenmin in 
om de ‘ideale lijn‘ vast te houden. 
Door al deze tegenslagen voelden ook 
mijn benen niet goed meer en raakte 
ik de moraal een beetje kwijt. Jammer 
dat het zo is gelopen, maar ik moet er 

ook niet te lang bij stil blijven staan,
want aanstaande weekend staat er in
België alweer een volgende wedstrijd
op het programma en daar wil ik mij
revancheren’, zo sprak een balende
Thijs van Amerongen zondagavond.

Thijs van Amerongen: balen op WK
Vorden - Thijs van Amerongen 
had zich het wereldkampioen-
schap veldrijden dat zondagmid-
dag in Kocksijde in België werd 
gehouden, mede door de goede 
resultaten in de afgelopen weken 
duidelijk anders voorgesteld.
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Vorden - Afgelopen woensdag een 
bijzondere dag voor de Vordense kin-
derboekenschrijfster Martine Lette-
rie. Toen werd in Apeldoorn het eer-
ste exemplaar van het boek ‘ Hanna 
’ s reis ‘ aan de bijna 90 jarige Salvon 
Son overhandigd. In het begin van de 
oorlogsjaren, was hij huisknecht in ‘ 
Het Apeldoornsche Bosch ‘ in Apel-
doorn. Hij overleefde de oorlog, in 
tegenstelling tot de circa 1600 kinde-
ren, patiënten , personeel en een paar 
honderd Apeldoorners.
Martine Letterie heeft het boek ‘ 

Hanna ’ s reis ‘ geschreven in op-
dracht van CODA in Apeldoorn. 
Martine daarover: ‘ Gerdien de Jong, 
werknemer bij CODA stelde mij voor 
een jeugdboek te schrijven over de 
verschrikkelijke ontruiming van de 
joods psychiatrische inrichting ‘Het 
Apeldoornsche Bosch’ , die plaats 
vond op 21 januari 1943. Ik realiseer-
de mij meteen dat het niet eenvou-
dig zou zijn om dit boek te schrijven. 
Deze dramatische geschiedenis liep 
zeer slecht af en liet weinig ruimte 
voor een lichtpunt aan het eind van 

het boek. Ik hoop van ganser harte 
dat mijn boek een rol kan spelen bij 
de herdenking van de gruwelijke de-
portatie’, zo zegt de schrijfster.
Hanna de hoofdpersoon in het boek, 
is een 15 jarige puber, opgegroeid in 
een groot Joods gezin in hartje Am-
sterdam. Het is oorlog en de joden in 
ons land mogen niets meer. Hanna 
werkt als diensmeisje en waar ze 
werkt mag ze ook al niets. Hanna 
wordt er gek van. Dan ontmoet ze 
Anneke. Elke avond na het werk lo-
pen ze samen op. Al snel wordt er een 

spel bedacht ‘ Ik durf, ik durf , wat 
jij niet durft’. Ze dagen elkaar uit en 
Hanna durft het meest. Als ze voor de 
zoveelste keer op het politiebureau 
belandt, moet ze van de kinderpolitie 
in Amsterdam, naar een joods tehuis 
voor moeilijk opvoedbare kinderen in 
Apeldoorn. Hanna is woedend, maar 
haar ouders zijn het er mee eens 
dat Hanna naar Apeldoorn gaat. Die 
denken dat Hanna daar veilig is voor 
de Duitsers. Maar dat pakte anders 
uit….
Martine Letterie beschrijft in het 
jeugdboek de angstige sfeer die zo 
langzamerhand bezit neemt in het 
Joods tehuis. Noem het maar een 
‘unheimisch’ gevoel ! ( Dat Joodse 
tehuis heette toen het Paedagogium 
Achisomog en stond op het terrein 
van de joods psychiatrische inrich-
ting ‘Het Apeldoornsche Bosch ‘ ).Een 
spannend verhaal , de contacten die 
Hanna heeft met directeur Fuldauer 
(best een aardige man) , met Rosa, 
het meisje met de brave vlechten en 
de contacten met Wolf. Deze Wolf 
is een jongen met het syndroom van 
Down die met Hanna wil trouwen ! 
Salvon Son, de huisknecht, wordt in 
het boek beschreven als Izzie, een 
man die goed kon voetballen.

Het verhaal in het boek van Martine 
Letterie speelt zich grotendeels af in 
‘Het Apeldoornsche Bosch ‘ , Hanna 
’s reis begint daar in 1942 en eindigt 
op 22 januari 1943 toen s ’morgens 
om 7.00 uur vanuit het station in 
Apeldoorn een trein, met als vee in 
de wagons opgestapeld, de 1600 per-
sonen, ( waaronder veel kinderen ) 
vertrok. De trein kwam op 23 janu-
ari in Auschwitz aan. Geen van de 
patiënten en kinderen zouden het 
kamp overleven. Alvorens het zover 
was, was Hanna er met behulp van 
Jan, medewerker op het station in 
Apeldoorn, in geslaagd naar haar 
ouderlijk huis in Amsterdam te ont-
snappen. Hanna miste haar moeder 
zo. De ontsnapping was van korte 

duur, Hanna werd verraden en ging
weer terug naar Apeldoorn.
Op gegeven moment kwam Aus der
Funten het ‘ Apeldoornsche Bosch ‘
inspecteren. Hij was de baas van de 
Zentralstelle voor Joodse emigranten
! Kort daarop werd de trein klaarge-
maakt met 40 wagons op een rij. Jan,
medewerker op het station, kreeg arg-
waan en waarschuwde de leiding van
‘Het Amsterdamsche Bosch’ , waar-
door nog de helft van het personeel ,
waaronder huisknecht Izzie ( Salvon
Son ) kon ontsnappen. De vader van
Izzie zorgde ervoor dat zijn zoon in
Drenthe kon onderduiken bij een
gezin met veel kinderen. Martine: ‘
Toch prachtig dat er in de oorlog nog
mensen waren die hun leven voor
een onderduiker op het spel durfden
te zetten. Wanneer de Duitsers er
achter waren gekomen, was het hele
gezin waarschijnlijk gedood’, zo zegt
Martine Letterie.

De schrijfster heeft voor het boek ‘
Hanna ’ s reis ‘ veel research gedaan
bij onder meer het Joods Historisch 
Museum in Amsterdam, stadsarchief
van Amsterdam, het Herinnerings-
museum Westerbork e.d. De perso-
nage Hanna baseerde Martine Lette-
rie op Margaretha Swart, geboren op
9 december 1926 in Amsterdam. Uit
het gezin Swart werden vijf kinderen
en vijf kleinkinderen vermoord, in 
of op weg naar concentratiekampen.
Margaretha ( Hanna dus ) was daar
één van. ‘ Ik heb mij maandenlang
verdiept in het leven van Margaretha.
Het boek heeft mij al schrijvend flink
geraakt. Echt een impact op mijn 
leven. Wat betreft het schrijven van
oorlogsjaren neem ik voorlopig even
een adempauze’, zo zegt Martine Let-
terie die inmiddels al weer druk bezig
is met schrijven van nieuwe jeugdboe-
ken. Het boek ‘ Hanna ’ s reis’ ( voor
kinderen vanaf 12 jaar ) , is overal in
de boekhandel in Nederland verkrijg-
baar, onder andere ook bij de Bruna
in Vorden.

‘Hanna‘s reis‘ werd nachtmerrie

Martine Letterie schreef spannend kinderboek

Carin Reijnders ( midden ) overhandigt Salvon Son eerste exemplaar, rechts Martine Letterie

Vorden - De Kastelenveldrit die de 
VRTC De Achtkastelenrijders zondag-
morgen organiseerde, trok ruim 700 
deelnemers. Harry Eggink ( namens 
de organisatie ): ‘ Een dergelijk aantal 
aan de vooravond van het wegseizoen 
hadden we absoluut niet verwacht. 
Heeft natuurlijk ook te maken met 
de goede weersomstandigheden. Wat 
opviel, er kwamen complete ama-
teur- wielerploegen aan de start en 
ook coureurs die deze veldrit zagen 
als een prima voorbereiding op de ‘ 
Ster van Zwolle’, die over enkele we-
ken wordt verreden’, zo sprak hij. Het 

parcours voerde de deelnemers vanaf 
de start ( sportcomplex voetbalvereni-
ging Vorden ) door de buurtschappen 
Wildenborch, Medler, Wiersse , Zelle, 
Linde weer terug naar het startpunt. 
Men kon kiezen uit twee afstanden: 
30 of 45 kilometer. De meesten kozen 
voor de langste afstand. 
De routes liepen grotendeels via bos- 
en zandpaden met een enkele harde 
weg, om even iets op adem te komen. 
Overigens deed de Kastelenveldrit 
haar naam eer aan, want de coureurs 
die hun ogen onderweg goed de kost 
gaven konden de contouren zien van 

de kastelen Wildenborch, Medler, 
Wiersse. ’t Zelle, Kiefskamp en kas-
teel Vorden. Maar of de rijders daar 
aandacht voor hadden valt te betwij-
felen ! Waar ze wel oog voor hadden 
was de warme bouillon en de gehakt-
balletjes ( van een slager uit Voorst )
dat onderweg bij de controlepost in 
Linde werd aangeboden. Harry Eg-
gink: ‘ Mede door de lichte nachtvorst 
was het parcours prima om te fietsen. 
Daarbij natuurlijk dank aan de di-
verse bos- en landgoedeigenaren voor 
hun medewerking’, zo sprak hij.

Ruim 700 deelnemers

Kastelenveldrit super verlopen
Vorden - Martine Letterie, schrijfster 
van een ‘ tig ‘ aantal kinderboeken, 
is gemiddeld twee dagen per week 
op pad om ergens in het land op ba-
sisscholen, middelbare scholen, bi-
bliotheken e.d. lezingen te houden. 
Martine: ‘ Ik merk dat veel scholen 
weer terug gaan naar de basis: meer 
aandacht voor lezen en rekenen, een 
goeie zaak. Ik was onlangs op een 
basisschool in Noord Holland waar 
voor de kinderen elke dag een half 
uur lezen op het lesrooster stond. 
Voor de ouders ligt er eveneens een 
belangrijke taak, zij moeten hun kin-
deren thuis meer stimuleren om te 
lezen’, zo zegt ze. Wanneer Martine 
een lezing houdt voor een klas, dan 
stelt ze de kinderen vooraf eerst wat 
vragen om vervolgens over één speci-

fiek boek te vertellen. Ook laat ze de
kinderen een puzzel maken. 
Martine: ‘ Deze week was ik op een
school in Zutphen om te vertellen
over het boek ‘ Berend en het ver-
dwenen stadszegel’. Een verhaal dat
zich afspeelt in Zutphen. Over onder
meer de plekken die Berend ooit be-
zocht. In het boek staat ook een foto
met een plattegrond van Zutphen. De
kinderen vonden het prachtig en her-
kenden bepaalde dingen. Wat je dan
nadien hoort en merkt, de kinderen
beginnen vol enthousiasme te lezen’,
zo zegt Martine Letterie die zich ove-
rigens grote zorgen maakt over het
bezuinigen op- en het verdwijnen van
bibliotheken in Nederland. ‘ Heel erg
jammer, de kinderen worden er de
dupe van’, zo zegt ze.

Voorlezen stimuleert tot 
lezen

Vorden - zondagmiddag 5 februari 
(15.00 uur ) kan men in Theater On-
der de Molen genieten van verhalen 
van Godfried Bomans, die worden 
verteld door Ineke de Jager uit Arn-
hem. In die omstreken is Ineke een 
graag geziene gast in grote en kleine 
vertelhuizen. Om alvast een tipje van 
de sluier op te lichten: het sprookje 
‘De Vleugelman’ is één van de ver-
halen. Ook voor kinderen een mooie 
middag! De verhalen worden omlijst 
door muziek van André van Gessel. 
Hij heeft een prachtige cd uitgebracht 
met de titel ‘Terug naar de Blauw-

horst’, geheel in ‘t plat gezongen. Dat
gebeurt ook op 5 februari. Deze vier-
de midwintervertelling heeft weer
een totaal ander karakter dan de drie
voorgaande. Wil men deze middag 
bijwonen dan kan men kaarten re-
serveren via www.tom-vorden.nl of 
bellen met 0575- 555783. Indien geen
vervoer of men wil liever niet alleen?
Dan bellen ( tot vrijdag 17.00 uur )
met 06- 57079558. U wordt dan opge-
haald en thuisgebracht, uw eventuele
rolstoel of rollator kan ook mee. De
laatste midwintervertelling wordt ge-
houden op zondag 12 februari.

Vierde Midwintervertelling in TOM

Verhalen van Godfried 
Bomans

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



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

Basis voor tv-serie ligt in Hengelo/ 
Bronckhorst
Koen Kampioen is bedacht door de 
Hengelose kinderboekenschrijver / 
onderwijzer Fred Diks, er loopt in het 
buitengebied van Hengelo een ‘Koen 
Kampioen Kinderwandelpad’ én een 
groot aantal opnames voor de tv-serie 
is in Hengelo en gemeente Bronck-
horst gemaakt. “Het is dan ook erg lo-
gisch dat wij hier werk van maken”, 
vertelt Geraldo Melgers, voorzitter 
van de plaatselijke ondernemersver-
eniging. 
“Ik heb een voorproefje van de eer-
ste aflevering gezien, het belooft een 
prachtige serie te worden, dus een ge-
miste kans als we er in Hengelo niets 
mee doen”, vult een enthou siaste 

Heico Wansink namens het toeris-
tisch platform aan.

Volop ideeën
Naar aanleiding van een recent over-
leg is een eerste lijst gemaakt met 
(mogelijke) activiteiten. “Hengelo 
moet herkenbaar zijn als “Koen Kam-
pioen Dorp”, zegt Melgers. “We wil-
len bijvoorbeeld winkeletalages en 
toegangswegen versieren en onder-
nemers vragen om in te spelen op 
dit thema”. “De plaatselijke bakker 
maakt speciaal Koen Kampioen ge-
bak, dat wordt smullen”, lacht Mel-
gers. “Maar ook de toeristische onder-
nemers zitten niet stil”, vertelt Wan-
sink: “Een grote Hengelose camping 
organiseert bijvoorbeeld voor haar 

gasten in samenwerking met spelers 
van de Graafschap heuse Koen Kam-
pioen vakanties”.

Samenwerking VVV
VVV Bronckhorst ondersteunt de ge-
nomen initiatieven en zal alle activi-
teiten verzamelen en publiceren op 
haar website. Verder zal er een ”Koen 
Kampioen boekenlegger” worden 
gedrukt met daarop een verwijzing 
naar alle acties. “En natuurlijk zullen 
wij toeristische arrangementen ma-
ken en deze onder de aandacht bren-
gen bij recreanten en toeristen”, zegt 
Jopie Wullink, medewerker arrange-
menten van de VVV Bronckhorst. 

Oproep
De Hengelo Ondernemers Vereni-
ging en het Toeristisch Platform roe-
pen alle belangstellende bedrijven en 
burgers op om ideeën te genereren 
en vooral te helpen bij de uitwerking 
en uitvoering ervan. Heico Wansink 
vraagt geïnteresseerden hiervoor het 
volgende e-mailadres te gebruiken: 
wansink.supermarkt@planet.nl

Hengelo Gelderland in het teken 
van Koen Kampioen!

Hengelo - In het voorjaar, in aanloop naar het Europees Kampioen-
schap voetbal, wordt wekelijks een 8-delige Koen Kampioen tv-serie 
door de AVRO uitgezonden. In deze periode (31 maart t/m zomerva-
kantie) zal het dorp Hengelo (Gld.) geheel in het teken staan van Koen 
Kampioen. Deze ambitie hebben de Hengelose Ondernemers Vereni-
ging en het plaatselijk toeristisch VVV-platform naar elkaar uitge-
sproken. Ondernemers en belangstellenden worden opgeroepen om 
mee te helpen en vooral passende activiteiten te organiseren.

De Koen Kampioenboeken geven veel inspiraties.

VORDEN – Donderdag 9 februa-
ri is er weer een poëziemiddag in 
Galerie De Burgerij Zutphenseweg 11. 
Verschillende dichters uit de gemeen-
te Bronckhorst e.o. zullen die middag 
eigen gedichten voordragen ‘Tussen 
de Schuifdeuren’ van de Kunstkamer 
van Galerie De Burgerij. De muzikale 
omlijsting en ”vrolijke noot” wordt 
verzorgd door Jack van Dodewaard 
aan de piano. De Kunstkamer heeft 
plaats voor zo’n dertig personen. Men 
kan vooraf reserveren. De toegang is 
gratis (exclusief consumpties). Voor 
en na de voordrachten is er gelegen-
heid de expositie met schilderijen in 
de galerie te bekijken. 

De poëziemiddag begint 9 februari 
om half drie (inloop vanaf twee uur) 
en eindigt rond half vijf. 

Zie ook www.deburgerij-vorden.nl 
Informatie en reserveren (niet ver-
plicht): 06 - 57 07 95 58.

Poezie en muziek in Galerie 
De Burgerij

Agrarische natuurverenigingen vor-
men de schakel tussen de boeren en 
overige grondeigenaren die tevens 
beheerder zijn van het landschap. 
De agrarische natuurvereniging ad-
viseert grondeigenaren gevraagd en 
ongevraagd over het beheer en onder-
houd. Bekend is het beheer van land-
schapselementen en graslandbeheer. 
Veel minder bekend is het beheer van 
ganzenfoerageergebieden. De nieuwe 
brochure heeft als titel: Ganzen- en 
Agrarisch Natuurbeheer. 

 In de brochure wordt ingegaan op 
samen werken aan de natuur in De 
Graafschap, er wordt informatie ge-
geven over de Agrarische Natuurver-
eniging ’t Onderholt, de Maatschap-
pelijke betrokkenheid, de werkploeg 
en samenwerken aan professionali-
teit en kwaliteit door ANV ’t Onder-
holt. Ook wordt ingegaan op APnl en 
de kerntaken. Uitvoerig wordt het 
beheer van ganzenfoerageergebieden 
beschreven. Bij de tekst zijn diverse 
foto’s geplaatst van de verschillende 
soorten ganzen. 

GANZEN EN OVERLAST
Toch is het begrijpelijk dat vandaag 
de dag lang niet iedereen blij is met 
de ganzen, want ganzen op het land 
betekent vaak schade aan de gewas-
sen. Bovendien, de meeste ganzen 
veroorzaken schade op grasland.

1,5 MILJOEN GANZEN
In Nederland overwinteren steeds 
meer ganzen. Het zijn er nu zo’n 1,5 
miljoen. Zij weten al eeuwen de weg 
naar Nederland te vinden. De vrucht-
bare landbouwgebieden en zachte 
winters zorgen voor een continu aan-
bod van kort en eiwitrijk gras. Ook 
wintergranen staan op het menu. Bo-
vendien is er in ons land veel water, 
waar de vogels veilig kunnen over-
nachten. Naast overwinterende en 
doortrekkende ganzen, zijn er soor-
ten die in Nederland broeden. Grau-
we ganzen, brandganzen, kolganzen, 
Nijlganzen en Canadese ganzen broe-
den in toenemend aantal in ons land. 
Zij kunnen schade aanrichten aan 
grasland, graszaad, suikerbieten en 

aardappelen. Ganzen zijn het groot-
ste deel van de dag bezig met eten. 
Afhankelijk van de soort graast een
gans zeven tot twaalf uur per dag.
In deze tijd wordt een halve tot één
kilo gras naar binnen gewerkt. Gan-
zen moeten zo veel eten, omdat hun
spijsvertering niet efficiënt werkt.
Driekwart van het opgenomen voed-
sel verlaat het lichaam in de vorm
van ganzenkeutels. Dat betekent 
dat een gans elke vier minuten een
keutel produceert. Bijna de helft van
de ganzen in Europa overwintert in
Nederland. De ganzen eten per dag
tot één kilo gras. Omdat ons land
internationale verantwoordelijkheid
draagt voor deze wintergasten, komt
de overheid de boeren tegemoet in
de schade. Algemene informatie is te
lezen over ganzen in ons land en de
vele soorten ganzen. ‘Je hebt ganzen
en ganzen’: Kolgans, Grauwe gans, 
Rietgans, Kleine rietgans maar ook 
Rotgans, Brandgans en de ‘buiten-
beentjes’ zoals de Roodhalsgans en 
Dwerggans. 

GANZEN EN ‘T ONDERHOLT
In Nederland zijn door de overheid 
gebieden aangewezen waar ganzen
en smienten in de winterperiode
kunnen foerageren. De ganzen ver-
oorzaken schade aan gewassen wat
leidt tot inkomstenderving voor de
betreffende grondeigenaren. Omdat
Nederland zich heeft verplicht om de
ganzen op te vangen zijn ganzenfoe-
rageergebieden aangewezen, in totaal
zo’n 80.000 ha. Een groot deel hier-
van ligt in Nederland. Ook binnen
het werkgebied van ’t Onderholt lig-
gen meerdere gebieden gelegen in de
IJsseluiterwaarden tussen Gorssel en
Eefde, nabij Bronkhorst, Fraterwaard
en Havikerwaard. In deze gebieden 
kunnen ganzen foerageren en mogen
niet verstoord worden. Om de betref-
fende grondeigenaren te compense-
ren is binnen de Provinciale Subsidie-
regeling Agrarisch Natuurbeheer een
pakket opgenomen. Grondeigenaren 
kunnen zich hiervoor op vrijwillige
basis aanmelden. ’t Onderholt coördi-
neert deze aanvragen. Eigenaren ont-
vangen een jaarlijks vaste vergoeding
op basis van het geteelde gewas. Wie
meer wil weten over dit onderwerp,
kan contact opnemen met ANV ’t On-
derholt, info@onderholt.nl en 
www.onderholt.nl 

Voor meer informatie kunt u terecht
bij: ’t Onderholt, Enzerinckweg 10 in
Vorden. Tel. 0575- 550593.

Nieuwe brochure ‘t Onderholt

Ganzen- en Agrarisch 
Natuurbeheer
Bronckhorst - Agrarische Natuur-
vereniging ’t Onderholt heeft een 
nieuwe brochure uitgebracht. 
Met deze brochure wil ’t Onder-
holt onder meer het beheer van 
de ganzengebieden centraal stel-
len, maar tegelijk ook de andere 
activiteiten van de vereniging 
kort weergeven.

Hoogtepunt van de avond, het huldi-
gen van de verschillende Nederlandse 

en clubkampioenen. Tevens wordt de
motorsportman van het jaar en de 
jeugdsportman bekend gemaakt. 

Na het officiële gedeelte wordt er 
feest gevierd met medewerking van
de band Demitch. Aanvang 20.00
uur.

Graafschaprijders gaan 
kampioenen huldigen
Vorden - De Vordense auto- en 
motorclub ‘De Graafschaprijders’ 
houdt zaterdag 4 februari in zaal 
De Herberg haar jaarlijkse feest-
avond.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus 29 
januari.
Achilles 3 - Quintus 1: 9-6 (dames); 
Quintus 1 - Tyfoon 1: 11-21 (heren); 

Apollo A1 - Quintus A1: 27-11; 
Minerva B1 - Quintus B1: 12-1; 
Quintus D1 - Reflex D1: 2-7; 
Angeren D3 - Quintus D2: 0-4.

H A N D B A L



Werkzaam als automonteur bij Kei-
zer in Doetinchem kwam hij circa 
acht jaar geleden in gesprek met Jo-
han Elferink met als gevolg dat beide 
heren besloten om speciaal voor de 
Dakar Rally (de grote hobby van Jo-
han Elferink) een kleine vrachtwagen 
te bouwen. Zo gezegd, zo gedaan, een 
jaar later ging Eddie Beeftink voor 
het eerst als monteur bij de Dakar 
Rally (toen nog) in Afrika bij het team 
van Johan Elferink aan de slag. De 
samenwerking verliep goed en werd 
gecontinueerd. Vorig jaar met Ed-
die Beeftink als chauffeur/navigator 
werd zelfs een 12e plek behaald.
Ook in de Dakar Rally die begin janu-
ari in Mar del Plata (Argentinië) van 
start ging was Eddie Beeftink van de 
partij. Hij reed wederom in de twee-
de wedstrijdtruck, dat wil zeggen dat 
deze truck in de praktijk, in eerste in-
stantie, in dienst rijdt van de ‘eerste 
wedstrijdtruck‘ van Johan Elferink 
zelf. Een afspraak die staat als een 
huis. Overigens, in de voorbereiding 
naar deze rally toe, kregen Johan El-
ferink en de zijnen heel wat voor de 
kiezen. Tijdens een rally in Rusland 
een crash met als gevolg de truck to-
tal loss. Een twaalf man tellend team 
slaagde erin de truck nog net op tijd 
gereed te krijgen. Dus kon de Dakar 
Rally met de twee trucks van Elferink 
in Zuid- Amerika beginnen!
Eddie Beeftink: ‘Tijdens de techni-
sche en administratieve keuring in 
badplaats Mar del Plata hebben we 
nog wat kleine werkzaamheden aan 
de auto’ s verricht. Voor het vertrek 
hebben we natuurlijk nog wel even 
met z’n allen Oud en Nieuw gevierd. 
We hebben laten zien hoe we dat nor-
maal in de Achterhoek doen. We had-
den vanuit Nederland een melkbus 
met carbid meegenomen. De grote 
knallen zorgden op de boulevard van 
het toeristische Mar del Plata voor 
veel bekijks’, zo zegt Eddie Beeftink. 
De andere dag gingen de twee trucks 
van Johan Elferink goed geluimd en 
vol enthousiasme van start. En net 
als vorig jaar met dezelfde insteek: 
wedstrijdtruck 2 (met o.m. Eddie 
Beeftink) rijdend in dienst van truck 
1 van Johan Elferink.
Eddie Beeftink: ‘De eerste wedstrijd-
dag was meer een opwarmertje. 
Korte proef met strand, lange paden 
en een aantal duinen. Lang genoeg 
om, na een jaar afwezigheid weer te 
wennen. Richting binnenland liep de 
temperatuur op tot boven de veertig 
graden, waardoor we extra veel aan-
dacht aan de watertemperatuur- me-

ter en bandentemperatuur moesten 
schenken. De eerste dagen van de 
rally vooral slingerende paden, droge 
rivierbeddingen met veel stenen, dat 
alles bedoelt om de wielophanging 
te slopen’’, zo zegt de Vordenaar. 
De dag voor de rustdag een serieuze 
duinetappe voor de karavaan. De cou-
reurs konden de borst nat maken, 
want het laatste stuk moest in het 
donker worden gereden.
Eddie: ‘Het grootste probleem is, dat 
je in de duinen dan geen overzicht 
meer hebt. Je moet dan gewoon ver-
trouwen op de sporen in het zand. 
Wel gevaarlijk en een grote kans dat 
je vast komt te zitten c.q. om te val-
len. Gelukkig waren we die dag net op 
tijd binnen, we hadden zelfs nog vijf 
minuten over. De rustdag kwam als 
geroepen en werden de trucks voor 
de tweede helft van de race ‘opge-
waardeerd’. Wat leuk was, voor RTL 7 
hebben we in het bivak het melkbus 
schieten nog eens overgedaan’, zo 
zegt hij. De laatste drie dagen voor de 
finish kregen de deelnemers opnieuw 
een partij zware duinen te bedwin-
gen. ‘Zoveel zand om heel Nederland 
te begraven. Overal op het traject 
truck’ s in de problemen, gekanteld 
of vast in een put. Wat een chaos. 
Zelfs de organisatie landde vijf meter 
achter onze truck met een helikopter 
om een andere route aan te geven.
Onze eerste wedstrijdtruck met ach-
ter het stuur Johan Elferink maakte 
een navigatiefout die hij later op-
merkte. Johan besloot toen de route 
in tegenovergestelde richting te rij-
den, een moeilijke opgave. Het missen 

van belangrijke waypoints betekent 
namelijk diskwalificatie. Een goede 
klassering is van de baan, de vol-
gende dag mocht hij pas laat starten. 
Ook gevolgen voor ons, wij moesten 
toen een half uur wachten om ach-
ter zijn truck te blijven. Op de laatste 
wedstrijddag een proef van slechts 28 
kilometer. En juist daar kregen we 
onze eerste lekke band en dat bete-
kende een verlies van een half uur. 
We hadden tijdens de rally nog wel 
meer problemen, een uitlaat die los 
trilde waardoor leidingen smolten, de 
dieseltank die van het chassis scheur-
de en dat soort dingen. 

We hebben ook nog mensen uit het 
fesh fesh gehaald. Zand dat op een 
soort dunne poeder lijkt. Zo hebben 
we ook nog een Polaris- buggy over 
een afstand van 500 meter naar de 
vaste grond gesleept. Ik zei bij het 
vastmaken van de sleepkabel tegen 
de coureur dat bij problemen op de 
alarmknop gedrukt moest worden, 
zodat bij ons een signaal afgaat. Het 
alarm ging inderdaad af en ik loop 
naar ze toe. Zie ik ineens een grote 
Ginaf truck kort achter hun staan. 
Die heeft de buggy door het vele 
stof dat wij opwierpen, nooit kun-
nen zien. Het rijden van de Dakar is 
prachtig, maar het blijft een gevaar-
lijke hobby’, zo zegt Eddie Beeftink. 
Johan Elferink eindigde in het truck-
klassement op de 14e plaats en werd 
eerste in het standaard truck klas-
sement. (Hierbij mag de truck tech-
nisch niet afwijken van een nieuwe 
truck). Wedstrijdtruck 2 (Teun Stam, 
Rob Boogaard en Eddie Beeftink) werd 
28e in het truck klassement en 3e in 
het standaard truck klassement. Ed-
die Beeftink tot slot: ‘En nu gaan we 
ons voorbereiden op Dakar 2013. De 
plannen worden nu al gesmeed’!

Vordenaar en deelnemer Eddie Beeftink

‘Tevreden gevoel maar Dakar 
is gevaarlijke hobby’

Vorden - Het dorp Vorden is de laatste jaren goed vertegenwoordigd in 
één van s’ werelds grootste mechanische sportevenementen: de Dakar 
Rally. Naast o.m. Henk Hellegers, Kees Koolen, Gerben Vruggink, Mar-
cel Bulten, heeft de 43 jarige, aan het Gulik wonende Eddie Beeftink 
inmiddels al weer zijn zesde Dakar Rally achter de rug.

Eddie Beeftink lachend aan de start

Hoe zo, zandwoestijn?

Evert van der Wal behaalde een zil-
veren medaille met zijn Zanglijster. 
Daar werd hij begin januari ook al 
tweede mee op de nationale kam-
pioenschappen in Zutphen. Bennie 
Horsting, vorig jaar nog wereld-
kampioen, moest dit keer genoegen 
nemen met een bronzen medaille 
voor een Barmsijs donker factorig.  
Desondanks is het erg bijzonder 
dat een vogelvereniging twee jaren 
achter elkaar prijzen behalen op het 
mondiale niveau.
Naast Van der Wal die met 3 vogels 
meespeelde, Horsting die met zeven 

vogels meedeed, was er nog een der-
de inzender: Kees Bink. Hij viel he-
laas buiten de prijzen met zijn drie 
vogels. Vanuit Nederland deden er 
147 vogelkwekers mee met 1253 
vogels. In totaal deden er in Spanje 
26.367 vogels mee.
Bijzonder feit was de inzending 
van een Driekleurglansspreeuw 
van Evert van der Wal. De spreeuw 
was in Nederland achtergebleven 
wegens conditieproblemen en als 
absent opgegeven. Toch wisten de 
Spaanse keurmeesters de vogel op 
88 punten te schatten.

Zilver en brons op wereldshow

Vorden - Na het grote succes vorig jaar voor De Vogelvriend Vorden 
op de wereldkampioenschappen in Frankrijk, vielen twee leden af-
gelopen weekend opnieuw in de prijzen. In het Spaanse Almeria 
behaalden Evert van der Wal en Bennie Horsting een medaille.

Tennet houdt zich namelijk alleen 
bezig met transport en levert geen 
elektriciteit aan huishoudens. 

De politie roept iedereen die een
vermeende medewerker van Tennet
aan de deur krijgt, dit telefonisch te
melden bij de politie: 0900 - 8844.

Valse brieven onder naam van 
Tennet in Warnsveld verspreid
Warnsveld - Inwoners van Warnsveld hebben valse brieven met daarop
het logo van Tennet ontvangen. In de brief staat dat binnenkort een
medewerker van het net bedrijf op bezoek komt om het elektriciteits-
verbruik te meten. Verschillende Warnsvelders trokken aan de bel bij
de politie omdat zij twijfelden of de post wel echt van Tennet afkom-
stig is. De verontrusting is terecht, blijkt nu. Het netbedrijf stuurt
nooit medewerkers op pad om het gebruik te meten.

We zien de negatieve resultaten 
volop in plaatsen als Hengelo Gelder-
land en Steenderen. Dorpen waarin 
inmiddels veel groen verdwenen is 
door bovengenoemde partijen. Zo 
zijn alle vogelrijke struikplantsoenen 
in Steenderen gerooid en vervangen 
door kale grasvelden. En kijk eens 
goed naar de betonnen vlakte bij win-
kels als Action, Plus en Albert Hein 
in Hengel. Enkele zielige nauwelijks 
zichtbare boompjes van maximaal 3 
meter hoog staan vooraan het plein, 
verder is het een plein dat volle-
dig past in één van de verhalen van 
Puk en de Petteflat van Annie M.G. 
Schmidt, beton, beton en nog eens 
beton. Het centrum van Vorden zal 

met dit beleid de zelfde kant op gaan.
Met onder meer een groot boomloos
‘evenementenplein’ (lees parkeer-
plaats) achter de kerk. En dan heb ik
het nog niet eens over die ruime 5,6
miljoen, die het allemaal gaat kosten.
Wie betaalt dit? Binnen hoeveel tijd 
zal de gemeente de gemeentelijk be-
lastingen weer flink verhogen? Want
er is nu al, in tegenstelling tot alle
beloftes bij de samensmelting van de
diverse gemeentes, een flink tekort.
Sterker nog, is er niet nu al sprake
van een geraamde bezuiniging van 
pakweg  zo’n 6 miljoen? En moeten
we als Bronckhorst burgers, niet 12 
miljoen ophoesten aan niet uitge-
voerde  bouwprojecten? En dan toch
ook nog bijna 6 miljoen uitgeven aan
het centrum van Vorden? Hoe valt
één en ander te rijmen? Is het cen-
trum zo onleefbaar? En wat betreft
de bomen, ik woon circa 500 meter
verderop en mag daarom blijkbaar
geen bezwaar indienen. Vreemd,  het
centrum van ons dorp gaat mij dus
blijkbaar niets aan? Kan ik er hele-
maal niets aan veranderen omdat ik
net om de hoek woon?…

Karel van Hal, Molenweg, Vorden

Mooi groen
Het is niet best zoals gemeente 
Bronckhorst in verschillende dor-
pen met het mooie groen omgaat. 
Met name de VVD en CDA  die B & 
W Bronckhorst vertegenwoordi-
gen, oordelen schijnbaar dat  “er 
groen genoeg  is”. Hoe kun je het 
anders verklaren? De gemeente 
vraagt dan ook sinds 25 januari jl. 
kapvergunning voor bijna alle bo-
men in en rondom het centrum!



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

De maximumbedragen zijn vanaf
1 januari 2012 als volgt:
Muziekverenigingen met maximaal 
honderd betalende leden:  4000.
Muziekverenigingen met honderd tot
tweehonderd leden:  6000.
Muziekverenigingen met meer dan 
tweehonderd betalende leden:  8000.

Het maximumbedrag voor de vereni-
gingen geldt voor  een periode van
drie jaar.

Op www.cultuurfonds.nl/Gelderland 
is onder 
Richtlijnen en bepalingen informatie te
vinden over het doen van een aanvraag.

Meer geld van Prins Bernhard 
Cultuurfonds beschikbaar voor 
grote muziekverenigingen
Achterhoek - Muziekverenigin-
gen met veel betalende leden 
kunnen meer geld ontvangen 
van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds. De afdeling Gelderland 
stelt jaarlijks ongeveer een mil-
joen euro beschikbaar aan circa 
vierhonderd projecten. Voor mu-
ziekvereniging gold voorheen 
dat vijfentwintig procent van 
de kosten van instrumenten tot 
maximaal vierduizend euro door 
het fonds kon worden toegekend. 
Het bestuur heeft dat bedrag ver-
hoogd omdat de grootte van ver-
enigingen in Gelderland enorm 
verschilt.

afd. Dialect

Wat is: A. Beddegoanstied: Bedtijd. 
  “Nao de plaetjesen de karnemelkse pap is ‘t beddegoanstied”. 

 B. Achtereers (uutspr. Achteree’as): Achterste voren.
  “I’j mot achterees de schoppe inveuren, dan kö’j better laann.

 C. Teur, Teurpaol:
  1) Paal waaraan een koe of geit vastzit die geweid wordt 
   buiten een omheind weiland.
   “Zet dat kalf moar an ‘t teur.
  2) Iemand in zijn vrijheid beknotten.
   “Den labes mo’j an’t teur zetten”.

Antwoorden
We’j nog van too?

Trouw moest blijken... een variant op 
de uitdrukking Trouw moet blijken, 
zinspreuk van de Haarlemse Rede-
rijkerskamer, was de titel van het in 
1945 door (de tijdens de bezetting in 
Londen opgerichte) The Netherland 
Publishing Company Ltd. uitgebrach-
te boek over de geschiedenis in foto`s 
van de vrije Nederlanders. Het was 
één van de in Londen uitgebrachte 
boeken in overleg met ‘den Regeer-
insgvoorlichtingsdient’ over onder-
werpen die in de huidige omstandig-
heden van bijzonder belang werden 
geacht voor het Nederlandsch pu-
bliek... Net na de bevrijding versche-
nen tal van werken rond de oorlog 
om de herinnering levend te houden 
en de moraal te versterken. Eén van 
de opvallendste uitgaven was in 1945 
‘Zoo was Nederland in de winter 
1944-1945’.Hierin is die periode in 
18 losse prenten naar aquarellen van 
schilder Augustinus Gerardus van der 
Linde vastgelegd. Deze kunstenaar 
schilderde tijdens de hongerwinter 
en direct na de bevrijding een aan-
tal aquarellen en schetste daarmee 
een tijdsbeeld van wanhoop en hoop, 

angst en blijheid, zoals ook blijkt 
uit de titels van de werken: Nachta-

syl, Razzia, Brandhout, De vrijgezel 
in oorlogstijd, Quo vadis, Langs den 
weg, De onderduiker, Het duveltje, 
Het probleem van den dag, De centra-
le keuken, De ondergrondsche pers, 
Sloopers uit nooddruft?, Fietsen vor-
deren, Langs de straat, Toen de nood 
het hoogst was, Roode Kruis hulpac-
tie Zweden-Zwitserland, Mei-sprookje 
1945, Redding in niemandsland Rhe-
den-Wageningen en De blijde intocht 
van onze bevrijders mei 1945.

Galerie de Waker

Trouw moest blijken...

Laag Keppel - Tot eind april is er een nieuwe expositie van antiquari-
sche prenten naar aquarellen van de kunstenaar Augustinus Gerardus 
van der Linde (1890-1983) rond het thema ‘Zoo was Nederland in de 
winter 1944-1945. Van der Linde studeerde in Amsterdam en woonde 
vanaf 1930 in Utrecht, waar hij lesgaf, schilderde en aquarelleerde. 
Hij was lid van het genootschap ‘Kunstliefde’. De prenten, die zich 
ook in de collectie van het Centraal Museum Utrecht bevinden, zijn 
op afspraak te bezichtigen in galerie de Waker aan de Dorpsstraat te 
Laag-Keppel.

Brandhout

De centrale keuken

Verder is er een bijzondere opname 
te beluisteren van ‘de Bouwmeisters’ 
die het lied ‘Driksien lief’ ten gehore 
brengen.
Dolly & zien Tarreles uit Erica (Dren-
the) spelen twee nummers in de stijl 
van Normaal en Jovink. Uit Gronin-
gen Tekielja, Duo Mulder& van Gor-
kum met een opname uit de studio 
van Ideaal. Uit Friesland Bauke van 

der Woude met ‘Liefste lief’, gezon-
gen in het ‘stads’ Fries dat verrassend
goed te volgen is in vergelijking met
plattelands Fries.
Appie oet Dwingel verteltweer een
vermakelijk verhaal uit Drenthe en
Martijje zingt van de Jazz-cd ‘Mien
Album’.
In de rubriek ‘Uut de Olde Deuze’ ei-
gen opnames opgenomen in de Halle
Heide school. Het programma wordt
afgesloten met Spreuken en gezeg-
den, de Limmerick vanHenk uut
Darp en muziek van Paul van Looen
Klaas Spekken.
U kunt de uitzending van Radio
Ideaal Dialect iedere zondag tussen
11.00 en 12.00 uur beluisteren via de
frequenties van Radio Ideaal.

Ideaal Dialect met Annie van Anton
Zelhem - In de uitzending van 5 
februari wordt een verhaal van 
Annie Hagens uitgezonden. An-
nie vertelde het verhaal tijdens 
de Achterhoekse avond in Mu-
seum Smedekinck te Zelhem. Na 
het verhaal van Annie komt een 
lied van de Winterswijkse zanger 
Wumme (Willem Tiemens).

Nu drie jaar geleden heeft Jansje deze 
techniek, die uniek is in Nederland, 
uit Amerika gehaald. Met name de 
portretten, die zij ook in opdracht 
maakt, spreken tot ieders verbeel-
ding. Tijdens de vier lessen van elk 
twee uur wordt in kleine groepen 
deze techniek uitgelegd en kunnen 
de deelnemers zelf direct met de op-

gedane kennis aan de slag. De eerste
lesdagen zijn op iedere eerste dinsdag
en donderdag ochtend van de maand
van 9.30 tot 11.30 uur. Of dinsdag en
donderdag avond van 20.00 tot 22.00
uur. 
De cursusprijs is 160 euro, waarbij de
koffie/thee en lesmateriaal zijn inbe-
grepen. 

Jansje geeft cursus in haar atelier Art
Design, Olburgseweg 17 te Olburgen.
Neem voor opgave of meer infor-
matie contact op met Jansje Koen 
(06)42022316 of email naar 
jansjekoen@live.nl. 
Site www.artdesignkoen.nl.

Starters cursus Dry Brush Painting
Olburgen - Jansje Koen heeft zich 
gespecialiseerd in de zogenaamde 
Dry Brush techniek. Ze schildert 
met bijna droge penselen in olie-
verf op aquarel papier, waardoor 
dat speciale ‘fotografische’ effect 
wordt verkregen.

De afstanden die kunnen worden ge-
lopen zijn 6, 12, 18 of 25 kilometer 
en de start is tussen 10.00 en 14.00 
uur. De 25 kilometers lopersdienen 
voor 11.00 uur te starten. De wandel-
routes gaan over het alom bekende 
Hengelse zand. De kosten zijn 3 euro 

per persoon inclusief een consump-
tie. In de verwarmde molen kunt u 
na afloop nog genieten van een hapje 
en / of een drankje. 
Voor meer inlichtingen kunt u te-
recht bij Gerard Bretveld, tel. 0575-
461592.

Wandeltocht Hamove
Hengelo - Op zondag5 februari or-
ganiseert de sportcommissie van 
de Hamove een wandeltocht. De 
start is vanuit de Hamove-molen 
gelegen aan het circuit: Varsselse-
wegin Hengelo Gld.



Ford Focus 1.6 16v Futura, grijs met., hatchb. sep-06 111.691 km € 8.950

Ford Focus 1.6 16v Trend, grijs, hatchb. mei-99 88.884 km € 3.750

Hyundai Getz 1.4i 5drs. Active cool, grijs met., hatchb. jan-07 42.752 km € 7.500

Renault Scénic 1.6 16v Dynamique Luxe, grijs, MPV apr-04 131.032 km € 7.500

Renault Scénic 1.6 16v Dynamique, grijs met., MPV mei-02 182.606 km € 4.500

Seat Altea 1.6 Stylance, grijs metallic, MPV mrt-06 81.815 km € 11.750

Suzuki Ignis 1.3 16v 5drs. GS, grijs met., hatchb. jul-03 202.556 km € 4.200

Toyota Aygo 1.0 12v Comfort Cool, grijs met., hatchb. jan-11 18.119 km € 8.500

Toyota Aygo 1.0 12v Comfort Cool, silver, hatchb. jan-11 16.553 km € 8.500

Toyota Prius 1.5 Vvt-i Autom. 5drs. Comf., beige, hatchb. jun-07 122.372 km € 12.750

Nissan Note 1.4
5-drs. First Note, Copper Glow,

MPV, juni 2006, 98.324 km

 € 9.950

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Peugeot 307 SW 1.6 16V
01-2007, 80.000 km

€  9.950,-

Citroen Xsara Break 1,4 12/2000 168,000 km € 2450,-  
Daewoo Tacuma 1,8 Airco 11/2000 66,000 km € 3950,-
Land Rover Discovery 2,5 TD5 Serie II 06/2001 226,000 km € 5750,-
Peugeot 206 1,4 3drs Airco 06/2004 44,000 km € 5350,-  
Peugeot 206 1,4 16V Gentry Airco 5drs 06/2004 64,000 km € 5950,-  
Peugeot 307 XS 1,6 16V 5drs zwart 01/2004 126,000 km € 5950,-      
Renault Megane 1,6 16V Automaat 10/2001 32,000 km € 2950,-
Renault Laguna 1,9 DCI DYNA 01/2005 229,000 km € 3950,-
Opel Astra 1,6 Airco 04/2000 169,500 km € 3450,-

M
M Autobedrijf

Melgers
Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark 16v Veloce Edizione 2003 107.505 km  6.950
Chevrolet Kalos 1.2 5-drs. Spirit 2005 67.946 km  4.950
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4wd Automaat Premium 7-pers. 2007 87.400 km  19.750
Mazda Premacy 1.8i Active 2003 143.948 km  7.750
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km  8.950
Opel Astra Stationwagen 1.6i Njoy 2003 126.744 km  5.250
Opel Zafira 1.8 16v Design Edition 2004 143.908 km  7.950
Peugeot 206 CC 2.0 16v Roland Garros 2002 83.598 km  7.950
Peugeot 307 1.6 16v 5drs. XS 2002 127.545 km  6.950
Peugeot 307 sw 1.6 16v Pack 2004 86.742 km  8.950
Seat Ibiza 1.4 16v 3drs. Stylance 2004 87.280 km  7.250
Suzuki Ignis 1.3 16v 5-drs. GL 2001 99.919 km  4.950
Suzuki Swift 1.3 Shogun 2008 59.492 km  9.995
Toyota Corolla Verso 1.8 16V Sol Cruise 5-persoons 2007 99.170 km  15.750
Volkswagen Golf 1.6 Fsi Trendline Executive 2008 76.468 km  13.950
Volvo S60 2.4 Comfort-Line 2003 148.725 km  8.950

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Renault Twingo
1.2 8V Authent.

2006
35.954 km

5.750

Zaterdag
4 februari

Discotheek 
DJ Guidetti

OPRUIMING
Winterjassen -30%
op de gehele dames wintercollectie

Bij 1 stuk -30% korting
Bij 2 stuks -40% korting
Bij 3 stuks (of meer)  -50% korting

(m.u.v. broeken en afgeprijsde artikelen)

Koopjesrek nu uitzoeken vanaf € 5,00!
Spalstraat 13
7255 AA  Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

Opel Vectra
1.9 CDTI GTS, 5-drs, 2007

 11.250,-
VW PASSAT 1800 TFSI CC COUPE SPORTLINE 2008 21950 
OPEL CORSA 1400-16V 5-DRS ENJOY 2007 9450 
OPEL MERIVA 1600-16V ENJOY  2006 8950 
OPEL VECTRA 1.8 SEDAN PEARL  1999 2950 
OPEL VECTRA 2.0 STATION PEARL  2000 3950 
OPEL OMEGA 2200-16V ONYX STATION 2003 6950 
CITROEN C5  2.0 4-DRS HB AUTOMAAT 2003 4950 
MINI COOPER 1600-16V  2004 10950 
AUDI A4 1.9 TDI B.LINE SEDAN  2003 8950 
DAEWOO KALOS 1200 5-DRS   2004 4950 
HYUNDAI I 20 1400-16V 5-DRS  2009 11950 
FORD GALAXY 2.0 COOL EDITION  2004 11950 
CITROEN C 8 2.0 L.P.G  2006 12950 
MITSUBISHI OUTLANDER2.4 4WD  2004 10950 
SAAB 9.31800 SEDAN   2004 8950 
PEUGEOT 307SW 2.0 HDI XSI  2006 11950 
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4X4   2004 11500 
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 12950 
CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3 2006 16950 
VOLVO V 70  2.4 T STATION  2001 8950
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Van experts kun je meer verwachten.

Meer informatie vind je op www.expert.nl

Expert Zutphen is één van de ruim 150 zelfstandige en
succesvolle Expertwinkels, die onderdeel uitmaken van de
Nederlandse Expert Groep. Expert is de beste klantgerichte en
kwalitatief toonaangevende verkooporganisatie in
home-elektronica. De Expertwinkels onderscheiden zich in Beste
Service, Deskundig Advies en Topkwaliteit naar de klanten toe
en daar staan we om bekend. In onze winkels bieden we een
ruim assortiment bruingoed, witgoed, klein huishoudelijke
apparaten en multimedia.

Wie zoeken we?
Wij zoeken een enthousiaste bezorger met een servicegerichte en vooral
klantvriendelijke instelling. Jouw werkzaamheden zijn het bezorgen,
installeren en aansluiten van diverse apparatuur, zoals LCD- en Plasma-TV’s,
multimedia en witgoed. Daarom kun je zowel in teamverband als zelfstandig
prima werken. Je beschikt over een gedegen technische kennis. Je bent in
staat kleine reparaties uit te voeren bij de klant thuis. Je commerciële inzicht is
een pré. Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Wat bieden we?
Naast een prima salaris met uitstekende arbeidsvoorwaarden geven we je de
kans om door te groeien. We bieden je diverse opleidingsmogelijkheden,
zodat je een expert kunt worden in je vakgebied. Maar het allerbelangrijkste
is dat je bij ons een goede werksfeer vindt, waar je je snel thuis zult voelen.
Kortom, Expert Zutphen is een winkel waar het leuk werken is.

Interesse?
Stuur een brief met je motivatie en je CV naar Expert Zutphen, t.a.v. J.Eliesen,
Nieuwstad 45, 7201 NL Zutphen of bel (0575) 551000 of mail naar
zutphen@expert.nl. Graag tot ziens!

BEZORGER
M/V

Expert Zutphen zoekt een:

Voor de horeca op golfclub ’t Zelle te Hengelo 
(Gld.) zijn wij op zoek naar mensen voor in de 
bediening, keuken en afwas. Voor de periode 
van maart tot november 2012.

Een bijzondere locatie verdient bijzonder per-
soneel. Ben jij: Gemotiveerd
  Enthousiast
  Flexibel
  Gastvrij

Beschik jij over deze kwaliteiten en heb jij 
ervaring in de horeca, dan ben jij wellicht de 
geschikte persoon om ons jonge enthousiaste 
team te versterken!
Meer informatie over de golfclub en de horeca 
is te vinden op www.gczelle.nl 

Stuur je cv en sollicitatie naar tim@zellerij.nl. 
Of bel naar 0575-467770 en vraag naar Tim 
Lindeman of Agnes van Amerongen.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

MEDEWERKER VERKOOP SERVICE M/V
Fulltime – vacaturenr. VCP892178

Voor een relatie in de omgeving van Lochem zijn wij op zoek 
naar een medewerker verkoop service. In deze functie ben je 
verantwoordelijk voor de verkoop van de machineonderdelen 
naar het buitenland. Tevens ben je verantwoordelijk voor het 
verzorgen van een efficiënte afhandeling van de retouronderdelen. 
De communicatie gebeurt voornamelijk per e mail en per telefoon. 
Jouw voornaamste taken zullen zijn: Het analyseren van het 
storingsprobleem en bepalen welk onderdeel vervangen dient 
te worden, het geven van technische adviezen aan de klant, het 
verzorgen van de administratieve afhandeling van de offertes 
en verkoop, het verzorgen van de administratieve afhandeling 
van de retourgoederen, het bewaken van de voorraad van de te 
houden artikelen en het afwikkelen van garantiekwesties.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een afgeronde MBO 
opleiding, bij voorkeur Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde. 
Je beheerst de Duitse en Engelse taal uitstekend. Je hebt goede 
schriftelijke communicatieve vaardigheden, beschikt over 
commercieel inzicht en een servicegerichte instelling. Je hebt 
enige jaren ervaring in een soortgelijke functie en aantoonbare 
affiniteit met machinebouw.

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

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MONTEUR MACHINEBOUW M/V  
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO892460
 
Werkzaamheden
Het betreft afwisselende assemblage werkzaamheden op zowel 
de submontage als eindmontage afdeling. De belangrijkste werk-
zaamheden betreffen het monteren en samenstellen van delen en 
onderdelen voor machines (aandrijvingen en diverse apparaten) 
Het checken van onderdelen aan de hand van tekening/stuklijst en 
bepalen van de werkvolgorde. Tevens behoren het samenbouwen 
van de delen aan de hand van tekeningen en het in de juiste volgorde 
monteren van de delen tot je werkzaamheden. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van afnametesten en het op-
stellen van test- /meetrapporten. 

Functie eisen
- MBO niveau werk- en denkniveau richting metaal/werktuigbouw;
-  Kennis van elektrisch schakelen, hydrauliek en pneumatiek of de 

bereidheid deze te volgen;
-  Ervaring in soortgelijke functie;
-  Nauwkeurig kunnen werken.

SERVICEMONTEUR KOELTECHNIEK M/V  
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VAS892413
 
Werkzaamheden
Als koeltechnisch servicemonteur ben je verantwoordelijk voor het 
beheren, installeren, inbedrijfstelling en onderhouden van kleine, 
middelgrote en grote installaties en het verhelpen van storingen 
aan bovenstaande installaties.

Functie eisen
-  MBO werk- en denkniveau;
-  Diploma servicemonteur is een pré;
-  F-gassen certificaat;
-  Ervaring in een soortgelijke functie;
-  Kennis van meet- en regeltechniek is een pré;
-  Rijbewijs B.
 

MEDEWERKER INKOOP ONDERSTEUNING M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VMK892186
 
Werkzaamheden 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de operationele inkoop. 
Oftewel het administratief bestellen van producten bij de hoofd- 
leverancier in het Oostblok. Voertaal is Engels (per mail en telefoon), 
een stukje gaat ook in het Duits. Het betreft een tijdelijke opdracht 
ter vervanging van zwangerschap (4,5 maanden) voor 24 uur per 
week op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Functie eisen
-  Goede beheersing van Outlook en Excel;
-  Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal;
-  Ervaring met een ERP pakket bij voorkeur (Improve).

KWALITEITSCONTROLEUR M/V
Zutphen Omgeving - Fulltime - vacaturenr. VIO891738
 
Werkzaamheden
Je werkt in een team van 4 kwaliteitscontroleurs onder leiding van 
de quality supervisor. Je controleert steekproefsgewijs de producten 
en de verpakkingen aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. 
Je verricht chemische, fysische en sensorische analyses. Je bent 
verantwoordelijk voor diverse kalibraties en voert deze samen met 
je collega’s uit. Je voert de schoonmaakcontrole uit na reiniging en 
koppelt resultaten hiervan terug naar je leidinggevende. De con-
troles en bevindingen leg je vast in een geautomatiseerd systeem. 
Afwijkingen bespreek je met de operators, ploegleider en/of quality 
supervisor. Deze functie wordt uitgevoerd in een 3-ploegendienst.
 
Functie eisen
-  Afgeronde MBO opleiding richting levensmiddelentechnologie;
-  Standvastige gesprekspartner, accuraat en flexibel;
-  Ervaring met projectmatig werken;
-  Bekend met automatiseringsprogramma’s, SAP, Word en Excel;
-  Kennis van de Engelse taal is een pré.
 

CNC KOTTERAAR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO892286
 
Werkzaamheden 
Het zelfstandig bedienen van CNC bewerkingsmachines, het con-
troleren van de maatvoering van de bewerkte producten conform 
de gestelde eisen, visuele inspectie van de producten, het uitvoeren 
van kleine programmawijzigingen aan de CNC programma’s en het 
schoonmaken en onderouden van de machines.

Functie eisen
-  MBO werk- en denkniveau;
-  Ervaring met CNC bewerkingsmachines.



Mombarg Beton, ves  ging Ul  , is wegens enorme groei op zeer 
korte termijn op zoek naar: 

Mallenmakers
Het maken en ombouwen van houten mallen voor kolommen, 
balken, wanden en het ombouwen van mallen voor trappen, 
bordessen, balkons en galerijen.
Func  e-eisen:
- Ervaring in het (om)bouwen van mallen, of dit zeer snel kunnen  
 leren
-  Zelfstandig tekening kunnen lezen
-  Zelfstandig en in team verband kunnen werken
-  Communica  ef vaardig
-  Affi  niteit met prefab beton
-  Woonach  g in de regio Doe  nchem/Ul  

Produc  emedewerkers
Het inbouwen van houten mallen voor kolommen, wanden, 
trappen, balkons en galerijen met wapeningskorven en instort-
voorzieningen.
Func  e-eisen:
-  Ervaring in het inbouwen van mallen, of dit zeer snel kunnen  
 leren
-  Ervaring in het afwerken van gestort beton (spanen en rollen)
-  Zelfstandig tekening kunnen lezen
-  Zelfstandig en in team verband kunnen werken
-  Communica  ef vaardig
-  Affi  niteit met prefab beton
-  Woonach  g in de regio Doe  nchem/Ul  

Zo kun je reageren:
Voor meer informa  e kun je bellen met Frank van der Dri   (hoofd 
bedrijfsbureau)  0314 - 35 48 44. Je sollicita  e met CV kun je sturen 
naar Bob van Goethem (directeur) bvg@mombargbeton.nl of
Mombarg Beton BV
B van Goethem
Edisonstraat 55, 7006 RA Doe  nchem

MOMBARG
BETON




