
Bronckhorst-Noord
BRONCKHORST-NOORD BRONCKHORST-MIDDEN BRONCKHORST-ZUID ZUTPHEN - WARNSVELD CONTACT RUURLO ELNA LICHTENVOORDE GROENLOSE GIDS

Deze week
Outdoor Cooking 
in winterse sferen 
met VOC

Pleinspelen 
Het Hoge

Spectaculaire 
groei Buurtzorg 
Vorden

Vorden 1 speelt 
voor tweede maal 
achter elkaar gelijk

Stephan van 
Voskuilen 25 jaar 
koekenbakker

Midwinter-
vertellingen 
in TOM

Uitgave:
Weevers Grafimedia
(0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 98
Winterswijk (0900) 500 9000

Dinsdag 
4 februari 2014
75e jaargang 
no. 48

De Parade des Nations (afsluitend ge-
deelte van de Rally) vindt namelijk in 
Zutphen plaats. Inmiddels heeft de 
VAMC een FIM organisatiecomité op-
gericht die bestaat uit Bert Regelink, 
Wouter Memelink, Gerard Versteege, 
Jan Vruggink en Gerard Harmsen. Dit 
comité heeft, om de organisatie van 

de FIM Rally naar zich toe te trekken, 
de afgelopen maanden veel promo-
tiewerk verricht. Wouter Memelink: 
“Wij verwachten volgend jaar tussen 
de 1000 en 1400 deelnemers. Deze 
mensen komen uit vrijwel alle Eu-
ropese landen op de motor (solo c.q. 
zijspan) naar Vorden waar zij officieel 

door ons en afgevaardigden van de ge-
meente Bronckhorst in het centrum 
van het dorp worden ontvangen. 
Voor Vorden en omgeving een inte-
ressante happening, want ongeveer 
de helft van de deelnemers kampeert 
in de weide bij kasteel Vorden en de 
andere helft verblijft in hotels in de 
regio. De eerste deelnemers aan de 
FIM Rally verwachten wij overigens 
al eerder in die week. Er worden van-
uit Vorden (met begeleiding van onze 
leden) diverse excursies georgani-
seerd, zoals bijvoorbeeld een bezoek 
aan Amsterdam, het openluchtmuse-
um e.d. Ons comité is vol vertrouwen 
dat het in staat is, de organisatie met 
behulp van de vele vrijwilligers goed 
te kunnen invullen. Het is het groot-
ste evenement dat VAMC De Graaf-
schaprijders tot dusver heeft georga-
niseerd”, zo zegt hij. Ook vanuit het 
hoofdkantoor van de FIM wordt niets 
aan het toeval over gelaten. In de 
maand april aanstaande komt reeds 
een delegatie vanuit Zwitserland voor 
een inspectiebezoek naar Vorden. In 
sportief opzicht gaat het ook goed 
met de VAMC. Zo werden het afge-
lopen jaar vier enduro-rijders en het 
eerste team van de VAMC, kampioen 
van Nederland. (Zie elders in Contact)
De club telt momenteel ruim 400 
leden. Binnen de VAMC is ook een 
afdeling (VAMC actief) opgericht dat 
zich ten doel heeft gesteld om het 
clubhuis te promoten en het gebouw 
voor meerdere doelen in te zetten. 

FIM Rally 2015 in handen VAMC De Graafschaprijders

Vorden - De Vordense auto- en motorclub De Graafschaprijders heeft 
van de FIM Geneve de bevestiging ontvangen dat de club in 2015 de 
FIM Rally mag organiseren. Plaats van handeling is de weide nabij kas-
teel Vorden. De FIM Rally vindt plaats vanaf 29 t/m 31 juli 2015. Deze 
data zijn tot stand gekomen in overleg met de gemeenten Bronck-
horst en Zutphen.

Wouter Memelink: “We hebben veel promotiewerk verricht” Foto: Henk Teerink

Voor veel muziekliefhebbers zijn de 
mannen van MoonYard bekende ge-
zichten in de ‘muziekscene’. Henk 
Buiting (toetsen), Gerton Eijkelkamp 
(drums), Hans Hoog Stoevenbelt (bas), 
Ellio Martina (pedalsteel) en Stef Woe-
stenenk (gitaar en leadzang) vormen 
een hecht collectief en samen hebben 
zij hard gewerkt aan tien eigen num-
mers. Deze zijn opgenomen in de 
S&K studio van Dick Kemper met de 
talentvolle Sam Sidawi als producer. 
De insteek om de liedjes zo live moge-
lijk op te nemen, heeft gezorgd voor 
behoud van de heel eigen sound. Het 
klinkt eerlijk en oorspronkelijk, pre-
cies de feel van een MoonYard live 
optreden. Als voorproefje nam de 
band al een clip op van het nummer 
‘December’, welke zeer goed werd 
ontvangen. Op Youtube is deze clip 
van de hand van Siert van den Berg 
te zien.

Overtuiging
MoonYard heeft een uniek bandge-
luid. De Hammond A100 sound van 
Henk, het pedalsteel werk van Ellio, 
de melodische baslijnen van Hans, 
het originele drumwerk van Gerton 
en de smaakvolle gitaarpartijen van 
Stef gaan prachtig samen met de vier-
stemmige zang. De eigen nummers 
van MoonYard zijn sfeervol en verha-

lend en de invloeden vanuit de blues, 
country, folk-rock en Americana zijn 
duidelijk hoorbaar. De inspiratie van-
uit het dagelijks leven van de bandle-
den is prachtig omgezet in tien songs 
waar de overtuiging sterk voelbaar is. 
Voordat deze nummers in de studio 
werden opgenomen, zijn ze al vele 
malen live uitgevoerd. Naast de rijp-
heid die het heeft opgeleverd, klinkt 
er vooral ook plezier en spontaniteit 
uit de speakers. Het album is dan ook 

met recht getiteld: ‘Music from The 
Heart’ en deze wordt feestelijk ge-
lanceerd op de heel mooie locatie die 
Cultuurfabriek Dru is.

Unieke muziekavond
Zaterdag 22 februari is Cultuurfabriek 
de Dru in Ulft voor één dag een beet-
je van MoonYard en hun muzikale 
vrienden. Vanaf het podium van de 
popzaal speelt MoonYard alle num-
mers van de nieuwe plaat met wat 

dampende uitsmijters als toegift. Het 
voorprogramma bestaat uit een bont 
collectief van MoonYard vrienden. 
Gasten als Robert Vreeman, Meindert 
Bussink, JuneBug, Appie Daalmeijer, 
Hendrik-Jan Lovink, Poor John, Lize 
Mary, Ronald en Alex Buiting, Han 
Thie en Montezuma  spelen vanaf 
20.30u nummers van ‘The Last Waltz’ 
van The Band. Op de site van de Dru, 
www.drucultuurfabriek.nl is alle info 
te vinden. Er gaat een speciale Moon-

Albumpresentatie op 22 februari in Dru Cultuurfabriek

MoonYard presenteert ‘Music From The Heart’
Vorden - MoonYard staat al jaren 
bekend als een bruisende, crea-
tieve band met een oorspronke-
lijk geluid. Na vele jaren van op-
treden in binnen- en buitenland 
hebben ze een flinke aanhang 
gekregen en was het optreden 
op de Zwarte Cross in 2013 een 
mooi hoogtepunt. Dit jaar pakt 
de band flink uit met de album-
presentatie in Cultuurfabriek de 
Dru in Ulft op 22 februari.

Yard Magic Bus van Zutphen over
Vorden naar Ulft. Voor 10 euro is er
een retourtje te koop en heb je met je
busticket meteen gratis entree. Mail 
naar stefwoestenenk@gmail.com
voor meer info over de bus. 

De website van MoonYard is 
www.moonyard.nl en ze zijn ook op
facebook te vinden!

Secretaris Wouter Memelink memo-
reerde in zijn jaaroverzicht de ‘Eerste 
Historische Wegrace’ die de afgelo-
pen zomer op het industrieterrein 
in Vorden werd gehouden, waarbij 
verdeeld over zeven klassen in totaal 
125 coureurs van start gingen. Wou-
ter Memelink: “Binnen ons bestuur 
wordt bekeken of deze race een vaste 

plaats op de kalender kan worden ge-
geven”. Overigens wordt 2014 voor
de VAMC een spannend jaar. Zoals
bekend wil de gemeente Bronckhorst
de club een vergunning verstrekken
dat het crossen op het Delden-circuit
weer mogelijk maakt. Deze omge-
vingsvergunning ligt tot het eind van
deze maand ter inzage.

Bij de Plus parkeert u voor de deur!

PLUS  Speklappen
4 stuks
NU

2.98

Geldig t/m 8 febr.
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Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers Grafimedia
Telefoon: (0575) 55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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. 

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws op 
www.contact.nl
Daar vindt u ook 
de volledige 
inhoud van deze 
krant en het 
 openbare archief.
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CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti 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 advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes  7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer  0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden,  4,24 (incl. btw) extra. Reacties 
naar Weevers Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA  Vorden. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à  4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-18.00 uur

Deze week: 
 per bos €

voor €

en voor €

€  per stuk
en voor €

Te koop: Prachtig Appartement 

(nr. 47)  incl. garage-berging,

één van de mooiste van de 

Galleehof. Vriendelijke Prijs. 

Inl. 06 50 65 52 91.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Dagmenu’s 5 februari t/m 11 februari
Dagmenu om mee te nemen € 7,75. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 9,00. Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.)
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 
uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 5 februari
Wildbouillon / Wokki wokki van varkenshaas met wok groente 
en rijst

Donderdag 6 februari
Boerenkool met spekjes, rookworst en verse worst, zuurgarni-
tuur met mosterd / vlaflip met bessensap en slagroom

Vrijdag 7 februari
Mosterd soep / Vis potje in een witte wijnsaus, gebakken aard-
appelen met groente

Zaterdag 8 februari (alleen afhalen / bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom

Maandag 10 februari
Gesloten

Dinsdag 11 februari
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

Het Grand Bistro de Rotonde team! Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Voor uw rijopleiding naar

Rijschool
Bronckhorst

Omgeving  

Doetinchem, Hengelo,  

Vorden, Zelhem, Steenderen.

Tel. 06-22667703

Personenauto 25 rijlessen 

inclusief examen € 1100,-

Aanhanger personenauto.

Daarnaast leiden wij op voor 

Taxichauffeur basisopleiding, 

en doelgroepenvervoer.

Tevens het adres voor bij-

scholing voor het TX keurmerk.

T.k: grote partij grote- en kleine 

balen tarwe stro voerkwaliteit 

en kleine baaltjes mooi hooi.

Voor bestellen even bellen: 06 

51946908. Kan ook bezorgd 

worden J. Gosselink Toldijk.

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

Maandaanbieding FEBRUARI
Zie onze vernieuwde website:
www.spannevogel.nl
of de Facebookpagina:

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

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

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 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-

19.30 uur.

Tandarts
Zaterdag 8 en zondag 9 februari, J.J. de Kruif.  Tel.  0575-55 33 72

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
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

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 gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112. 

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 

via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan 

ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen 

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

tijdens kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 

75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten tot de 

eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 

Zutphen - Eerbeek.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Zorg
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, 24 uur per dag bereikbaar voor: kraamzorg, 

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 
Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 
bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 
voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 
Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 
www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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 e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 
lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / 
(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 
gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 
lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting 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; Hummeloord in 
Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. 
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.
Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donder-
dag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-
14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. 
www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 
RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-
verwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 
inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX  Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 9 februari, 10.00 uur: ds. J. Mol 

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 februari,  10.00 uur d.s. H.G. Teeuwen   

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 9 februari,  10.00 uur, hr. R. Baauw

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 februari 9.30 uur Woord en Communieviering, vg. Dia-
ken Th. Ten Bruin  

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 februari 17.00 uur Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, 
em.priester. 

Weekenddiensten

Praktijk Van ziel tot ziel

(gesprekken en workshops).

www.intuitievepraktijk.nl

Hulp in huis en tuin

(zomervakantie)

Komt u tijd, kracht of handen

tekort?

Wij helpen u graag bij:

-tuinonderhoud (groot en

klein)

-Klussen in en rond het huis

-in overleg is veel mogelijk

Bij interesse kunt u bellen naar:

0645287068 of 0646632281

Te huur in Vorden: Camper-

stalling. Tel: 06 - 10433358

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

Alleen op afspraak.



Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Ik sta op voor 
mijn man Hipke
 Anneke Nieboer (57)

Kijk wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Olympische fakkels (gehaktspies)

elke 4e gratis

SPECIAL

Italiaanse biefstukrol

100 gram 195

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden kipfilet + katenspek

2 x 100 gram 395

KEURSLAGERKOOPJE

Boomstammetjes +
Uienburgers

2 x 4 stuks 650

MAALTIJDIDEE

Erwtensoep
uit eigen keuken

500 gram 199
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax 0575-55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

MAANDMENUFEBRUARIVoor 2 à 3 personen
* Kerriepuntjes
* Babi Pangang
* Foe yong hai
* Kipfilet in  

sojabonensaus
* 2 stokjes saté
* Grote nasi of bamiVoor slechts € 17,50

Op reservering bieden wij op zondagen een uitgebreid buffet aan: 
Onbeperkt dineren 
voor een vaste prijs. 
€ 13,80 p.p.

Dorpsstraat 28, Vorden. Tel. 0575-551905

Profiteer nu van de 
WINTERSCHILDERKORTING

Na jaren van afnemende gezondheid is rustig  
ingeslapen onze broer, zwager en oom

Jan Veenhuis
echtgenoot van Marie Woerts

‘Rust zacht lieve Jan’

Familie Ab Woerts
 Dinie Woerts-Hendriksen
Familie Riek Hendriksen-Woerts

27 januari 2014

Peter
40 jaar

De maanden januari en februari

Daar word je vrolijk van!

10% op alle
uitnodigingen

Lisa 6 jaar!

UITNODIG ING

Zelhem 06-18 669 737

Tandtechnisch
Laboratorium

Een woord, een gebaar of een kaart,
het doet je goed.
Wanneer je in een korte tijd,
twee mensen die je dierbaar zijn
verliezen moet.

11 november 2013

Gerrit Brummelman
6 december 2013

Gerco Brummelman
Lieve familie, vrienden en kennissen,

Wij willen u danken voor uw blijken van medeleven 
in welke vorm dan ook, in deze voor ons zo 
moeilijke tijd.

 Erik en Yvonne
 Anouk, Lize
 René en Patricia
 Gijs, Teun

Vorden, februari 2014

Tess Hofs
23 januari 2014

Hoera, daar ben ik dan!

Persoonlijk was ik liever blijven zitten,

ik had goed te eten en kon lekker pitten.

Maar toen ik me wat liet zakken,

hadden ze me mooi te pakken!

Trotse Ouders:

Marco & Marlon Hofs

Prins Bernhardweg 18

7251 EH Vorden

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

Telefoon: 0575 - 55 27 49
(24 uur per dag, ook in het weekend)

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

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel 
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw 

eigen wensen te bespreken. 

Wij denken graag met u mee.

Uw oude trouwring veranderen

in een modern sieraad

Atelier Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8, Vorden

Tel. (0575) 55 07 25

Inkoop oud goud

Beelden in brons

Occasions - Reparaties



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

Klein Brinke

Electrische fiets (e-bike) wintervoordeel 
op de volgende voorraad modellen:

Bikkel Ibee T1 met 365Wh accu  nu € 1349,-

Bikkel Ibee T2 extra lage instap  nu  € 1499,-

Bikkel Ibee T2 met 365Wh accu  nu € 1649,-

Bikkel Ibee T3 met 365Wh accu  nu € 1749,-

En nog enkele Gazelle`s van vorig 
modeljaar: 

Gazelle Orange Pure Inn. accu brons  € 1479,-

Gazelle Orange Plus Inn. accu brons  € 1649,-

Gazelle Grenoble Inn. accu brons  € 1649,-

Gazelle Cham.Xtra Inn. accu brons  € 1999,-

Uw e-bike specialist:

Zutphenseweg 85  |  Vorden 
tel. 0575-551256

www.kleinbrinke.nl  |  info@kleinbrinke.nl

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Vitaminekoopje! 
Kiwi’s  10 voor € 2.49

Zuurkool uit het vat 500 gr. € 0.69
De lekkerste van het moment!
Superblauwe druiven 500 gr. € 1.49
Roerbakpakket
Voorgegaarde gekruide krieltjes  
+ gesneden roerbakgroenten voor 2 personen € 2.98
Maaltijdkoopje! Zeer goed gevulde 
huisgemaakte wraps met GRATIS rauwkost en
GRATIS tortillachips
 maaltijd voor 2 personen € 9.98

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 11 februari 2014
(aanbiedingen zijn ook voor 1 persoon mogelijk)

Openingstijden: maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Eland | Hengelo (Gld) | Raadhuisstraat 53 | T: 0575 46 37 77

februari februari februari

donderdag vrijdag zaterdag

6 7  8

PLUS Biefstuk    
Per 250 gram     

4.75

2.99
250 GRAM

Geldig in week 6 Maandag 03-02 t/m Zaterdag 08-02

PLUS Mineola’s

500 gram 0.75
1.25

PLUS Appeltaartje
5-6 personen
Vers uit eigen oven!

2.99
4.29

BOODSCHAPPEN 
OP KANTOOR?

Bestel
eenvoudig
online!

www.bestellenbijplus.nl

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29
Mob. (06) 18642578

Elke maandag 4 hele broden
Wit, tarwe of volkoren € 7,00

Elke woensdag 4 hele broden
Waldkorn, Toscaans of elfzaden € 8.15

Vrijdag en zaterdag 7 en 8 febr.
8 pers. vlaai € 6.00
(uitgezonder appelkruimel en rijstevlaai)

4 witte bollen € 1.00

Brood met smaak en liefde gemaakt...

Dorpsstraat 11, Vorden. Tel. 0575-551373

Tandprothetische Praktijk Diseraad
D e  s p e c i a l i s t  v o o r  u w  k u n s t g e b i t

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

tevreden over hun kunstgebit. Het doet pijn, zit los of is

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

Belt u gerust voor een afspraak. U bent van harte welkom!

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

L a a r s t r a a t  1 9 ,  Z u t p h e n   T e l : 0 5 7 5 - 5 4  1 6  0 2

w w w. t p p d i s e r a a d . n l  

Uitnodiging!
Feestelijke opening van  

Sporthal ’t Jebbink in Vorden

Benieuwd? Kom dan met ons toosten op 
zaterdag 8 februari van 16:00 tot 18:00 uur.

Edwin & Regina 
Schooltink



De activiteiten worden georganiseerd 
in samenwerking met Het Hoge, 
Avonturijn en Beweegwijs. Telkens is 
er een ander thema. 

Kinderen maken zo kennis met ver-
schillende vrijetijdsactiviteiten. 

Voor de komende weken zijn de 
thema’s:
29 januari Thema: Natuurontdekking
- Natuurlijk spelen

- Hutten bouwen
- Boompje verwisselen

5 februari Thema: Creativiteit
- Swinxs
- Springkussen/Beeldende vorming
- Basketbal

12 februari Thema: Gezonde voeding
en judo
- Judo 
- Koken

Pleinspelen Het Hoge

Vorden - Iedere woensdagmiddag worden er doe- en beweegactivitei-
ten georganiseerd in en rond basisschool Het Hoge. Kinderen kunnen
van 12.30 tot 14.00 uur meedoen. Het kost € 1,00 per keer.

Op de vaste locatie, Brasserie Lettink, 
wordt onder leiding van de keuken-
brigade aldaar, voor u maar zeker 
ook samen met u een een verras-
send 3 gangen diner bereid. U wordt 
ontvangen met een heerlijk zelfge-
maakt glas glühwein en ervaart de 
sfeervolle ambiance. In winterse 
sferen geniet u van heerlijk eten en 
drinken. Om de winterse neerslag en 
kou toch een beetje “buiten” te hou-
den wordt er op het terras een tent 
opgezet en kunt u zich heerlijk op-
warmen bij vuurkorven. We hopen 
natuurlijk op echt winters weer dus 
kleedt u warm aan! 
Het Vordens Ondernemers Café is 
het platform voor ondernemende 
mensen dus ook deze avond is weer 
een perfecte gelegenheid om andere 
ondernemers en/of ondernemende 
mensen te ontmoeten. Ook niet-
ondernemers en introducés zijn 
van harte welkom de sfeer een keer 

te komen proeven! Het belooft een 
verrassende, sfeervolle en inspire-
rende avond te worden! Aanvang is 
18.00 uur op het terras bij Brasserie 
Lettink aan de Almenseweg in Vor-
den. Aanmelden of vragen kan via 
vordensondernemerscafe@gmail.
com

IJsberen aan het spit bij Brasserie Lettink!
Outdoor Cooking in 
winterse sferen met VOC
Vorden - Deze tweede editie van 
het Vordens Ondernemers Cafe 
in 2014 mag u niet missen. Don-
derdagavond 13 februari wordt 
een unieke  winterse Outdoor 
Cooking georganiseerd.

De dames in kwestie vertelden dat 
ze niet tevreden waren over de wijze 
waarop in Nederland zorg werd ver-
leend, teveel bureaucratie. “Wij von-
den dat wijkverpleegkundigen meer 
‘aan bed’ moesten helpen dan hun 
tijd op kantoor door te brengen”, zo 
zegt Els Horst die al vanaf de begin-
periode bij Buurtzorg Vorden betrok-
ken is. “Els is nu al een oud-gedien-
de”, zo zegt collega Karin Antonissen, 
met een brede grijns. Beide dames 
spraken tijdens dat gesprek ‘vol vuur’ 
over hun werk bij Buurtzorg Vorden. 
Intussen zijn er vijf jaar verstreken 
en heeft Buurtzorg een spectaculaire 
groei doorgemaakt. Werd er, zoals ge-
memoreerd, met acht dames begon-
nen, thans werken er al 25. Karin An-
tonissen: “We hebben inmiddels drie 
teams. Team Veldzicht met cliënten 
in het dorp Vorden, buurtschap Del-
den en de kernen Baak, Vierakker en 
Wichmond. Team Molenblik verzorgt 
ook een deel van het dorp Vorden, 
alsmede de buurtschappen Kranen-
burg, Medler en Linde. Team Bosrand, 
de jongste telg van Buurtzorg Vorden 
verleent o.m. zorg in de buurtschap-
pen Veldwijk, Galgengoor en de Wil-
denborch. Indien nodig helpen de 
teams elkaar onderling. Els Horst: 
“We maken onderscheid in taken, we 
hebben namelijk ziekenverzorgers 
en wijkverpleegkundigen. Ook hier 
geldt, daar waar wij elkaar kunnen 
aanvullen, doen we dat. De zieken-
verzorgers helpen de cliënten bij-
voorbeeld met douchen, aantrekken 
steunkousen, injecteren, aanreiken 
van meditatie. De wijkverpleegkundi-
gen vervullen taken als bijvoorbeeld 

Eerste lustrum
Spectaculaire groei Buurtzorg Vorden

Vorden - Vijf jaar geleden kreeg 
de redactie van Contact een uit-
nodiging om de ‘geboorte’ van 
Buurtzorg Vorden bij te wonen. 
Acht dames (wijkverpleegkundi-
gen en ziekenverzorgers) die door 
Jos de Blok van Buurtzorg Neder-
land waren geïnformeerd dat er 
ook in Vorden een Buurtzorg zou 
worden opgericht. In diverse ge-
meenten in de regio was toen al 
een afdeling.

Karin Antonissen en Els Horst

infuustherapie, wondzorg. Ook be-
handelen zij indicatieaanvragen.”De 
ziekenverzorgers en wijkverpleeg-
kundigen hebben om in vakter-
men te spreken, niveau 3,4 of 5. Els 
Horst: “De cliënten bereiken ons via 
artsen, ziekenhuis, Welzijn Vorden. 
Ook hebben we korte lijnen met de 
plaatselijke huisartsen en worden we 
ook dikwijls door familieleden van de 
cliënten benaderd. Wij verlenen zorg 
aan iedereen, de belangrijkste doel-

groep is 65-plussers”. Karin Antonis-
sen: “De cliënten zijn dankbaar dat 
wij ze helpen, zo merken wij uit de re-
acties. En dat geeft een goed gevoel”. 
Els Horst wijst op een belangrijk item 
voor het uitoefenen van het vak van 
wijkverpleegkundige c.q. ziekenver-
zorger. Daarover zegt ze: “Wanneer 
we de eerste keer bij iemand binnen 
komen, moet je het vertrouwen van 
de cliënt winnen. Een praatje vooraf, 
hoe ze over bepaalde dingen denken, 
dus eerst ‘buurten’ dan ‘zorgen’. Ik 
zeg altijd, wat je in het begin inves-
teert, krijg je later terug”. De werk-
tijden voor de totale groep medewer-
kers (25) ziet er over het algemeen 
als volgt uit: ‘s ochtends zijn er elf 
personen in touw, ‘s middags drie 
en ‘s avonds ook drie. Els Horst: “Bij 
het verlenen van terminale zorg kan 
Buurtzorg Vorden ook een beroep 
doen op de vrijwilligers van ‘Noaber-
hulp Zutphen’ en dat werkt prima. 
Buurtzorg Vorden houdt kantoor op 
de 1e etage van het Kulturhus Het 
Dorpscentrum en is dag en nacht be-
reikbaar op 06- 12323411. Het eerste 
lustrum van Buurtzorg Vorden werd 
gevierd met een gezellig samenzijn 
voor alle medewerkers. Karin Anto-
nissen tot slot: “Ik heb nog één wens, 
dat ik de komende vijf jaren op weg 
naar het tweede lustrum, met net zo-
veel plezier mijn werk kan doen, als 
tot dusver het geval is”. Els knikt in-
stemmend!

www.degraafschapdierenartsen.nl

Het gebit is van levensbelang
Het gebit wordt door honden en katten 
naast het kleinmaken van voedsel ook 
gebruikt voor gedragsuitingen en spel. Een 
gezond en sterk gebit is dan ook belangrijk. 
Maar liefst 80% van de honden en katten 
ouder dan drie jaar heeft gebitsproblemen. 
Verwaarloosde gebitsproblemen kunnen 
ernstige gevolgen hebben voor de gezond-
heid van het dier. Daarom is het belangrijk 
de tanden en kiezen van uw hond of kat 
regelmatig te controleren en goed te ver-

zorgen, net zoals het voor u belangrijk 
is om uw tanden te poetsen. Tijdens de 
maand van de gebitscontrole kunt u bij De 
Graafschap Dierenartsen weer op afspraak 
terecht voor een gratis gebitscontrole en 
poetsinstructie.

Gebitscontrole bij uw paard  
Naast huisdieren hebben ook veel paarden 
“last” van het gebit. Hoofdschudden, ver-
zet bij het rijden of koliek, kunnen onder 
andere het gevolg zijn van een slecht gebit. 

U kunt tijdens de actiemaand februari ook 
voor een gratis gebitscontrole van uw paard 
terecht op onze hoofdkliniek te Vorden.

Gebitscontrole bij uw huisdier
Voor het maken van een afspraak kunt u 
telefonisch contact met ons opnemen, 
gezelschapsdieren: 0575-587888 of paard: 
0575-587870. Voor meer informatie lees 
verder op onze website www.degraafschap-
dierenartsen.nl. 

Februari: maand van de gebitscontrole!

De salon aan de Zutphenseweg 1b 
is een waar begrip in Vorden. Al 
20 jaar staat het team zes dagen 
per week klaar om iedere klant 
een perfecte behandeling te ge-
ven. Draagbare coupes die geheel 
volgens de laatste trends geknipt 
en gekleurd worden. Daarnaast 
gaat de service in de salon ver! Na 
iedere kleurbehandeling ontvang 
je altijd kleurgarantie en wist je 
dat pony knippen en nekhaar 
scheren gratis gedaan wordt?
Maar dat is nog niet alles. Iedere 
klant ontvangt altijd gratis een 
vers kopje koffie of thee en een 
glossy Magazine. 

AMI Kappers heeft medio novem-
ber een geheel eigen, duurzame 

productlijn gelanceerd onder de 
naam IVY Hair Care. Elf styling- 
en verzorgingsproducten met 
Nederlandse ingrediënten zoals 
Tulp, tarwe, suikerbiet en honing. 
Elk met een eigen unieke werking 
op het haar en hoofdhuid. 100% 
parabenenvrij en dierproefvrien-
delijk. 
In de maand februari trakteert 
AMI Kappers Vorden alle klanten 
op 5,- korting op een behandeling. 
Het enigste wat je moet doen is 
de bon uitknippen in deze krant. 
Mooi meegenomen toch?
Je bent altijd welkom, ook zonder 
afspraak.

AMI Kappers Vorden
Zit gewoon goed!

Een bekend gezegde en helemaal waar! Bij AMI Kappers zit meer 
dan alleen je haar goed. Of je nu komt voor een nieuwe look 
of een vertrouwde coupe, bij AMI Kappers Vorden geniet elke 
klant van persoonlijke aandacht van onze betrokken en vak-
kundige medewerkers.

- Advertorial -

“Als je haar maar goed zit”

Catering  Workshops  Verjaardag- en Kinderfeestjes  BBQ en Buffetten



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

Daarom heeft het Erfgoedcentrum 
het initiatief genomen tot het pro-
gramma Plat Gespöld als ode aan het 
dialect van de regio’s Achterhoek en 
De Liemers. Plat Gespöld is een eve-
nement dat plaats gaat vinden op 23 
maart 2014 in de DRU Cultuurfabriek 
in Ulft. Dan komt een kleurrijk gezel-
schap, gevormd door muzikanten, 
componisten en dichters, volwasse-
nen én kinderen bijeen om in lied, 
gedicht, dans en conference iedereen 
die het horen en zien wil, de liefde 
voor de streektaal uit te dragen.
Plat Gespöld is meer dan een verza-
meling liedjes; er is ook een belang-
rijke boodschap. Willem te Voortwis, 
regisseur van het programma en 
streektaalliefhebber in hart en nie-
ren gaat er voor zorgen dat die bood-
schap duidelijk naar voren komt. “Er 
zijn liedjes en artiesten genoeg, die 
het dialect op een prachtige manier 
gebruiken, maar het dialect mag niet 
verworden tot alleen een ‘liedjestaal’. 
De streektaal, zeker als spreektaal, 
sterft in rap tempo uit, simpelweg 
omdat ouders het niet spreken met 
hun kinderen”, aldus Te Voortwis.
Volgens hem wordt het dialect ook 
te vaak geassocieerd met de ‘stoere 
taal’ van bierdrinkende plattelan-
ders: “Het dialect is veel meer en ook 
al weten we dat misschien, we leren 

het niet meer aan onze kinderen, 
omdat we ergens zijn gaan geloven, 
dat onze maatschappelijke status ons 
dialect niet verdraagt. De Tukker, de 
Limburger en de Fries hebben daar 
aantoonbaar minder last van. Nu wij 
nog!”
Door Plat Gespöld zal deze boodschap 
worden uitgedragen door zowel vol-
wassenen als kinderen om het belang 
maar ook de liefde voor de streektaal 
te tonen en te verspreiden.

Wie doen mee?
Het Erfgoedcentrum heeft met Plat 
Gespöld diverse gerenommeerde 
pleitbezorgers voor de streektaal in 
Achterhoek en Liemers enthousi-
ast gemaakt voor het programma. 
Ze komen allemaal met veel plezier 
naar de DRU Cultuurfabriek, niet al-
leen om liedjes te zingen maar om de 
streektaal een hart onder de riem te 
steken. Meewerkende artiesten zijn 
onder meer Jan Ottink, De Boetners, 
Firma Irma, Mulder & Van Gorkum, 
Hennie Hegman, Henry Welling, 
Herman Riethorst, Ben Lukassen, An-
dré van Gessel en Serge Epskamp.
Kinderen van diverse leeftijden wor-
den uitdrukkelijk betrokken in de 
voorstelling. Zij moeten immers in 
de toekomst hun kinderen de liefde 
voor de taal overdragen. Een aantal 
artiesten is nu al begonnen om sa-
men met kinderen te repeteren voor 
het onderdeel van het programma 
dat ze zullen verzorgen. Ook de Di-
alectkring Achterhoek en Liemers en 
Stichting Vrienden streektaal veur 
Lochem e.u. dragen hun steentje bij 
in de algehele ondersteuning.

Sponsoring Plat Gespöld
Een aantal organisaties heeft Plat 
Gespöld enthousiast omarmd en zijn 
bereid gevonden het programma te 
sponsoren door middel van een fi-
nanciële bijdrage. De IDEE fabriek 
Achterhoek is hoofdsponsor maar 
ook zijn er belangrijke bijdragen ont-
vangen van Rabobank Graafschap-

Midden en Coöperatief Dividend van 
Rabobank Graafschap-Zuid.
Siero is nog wel op zoek naar meer 
sponsoren: “De artiesten die meewer-
ken aan Plat Gespöld nemen genoe-
gen met een ‘Dankewel’ en een ‘Daor 
hei’jt veur gehad’ en dat geldt ook 
voor alle vrijwilligers die meehelpen 
in de organisatie. Maar om de prijs 
van het toegangskaartje niet te hoog 
te laten uitkomen, zijn we nog op 
zoek naar een aantal sponsors”.

Gelderse Kleiroze
Tijdens Plat Gespöld reikt een des-
kundige jury de Gelderse Kleiroze uit; 
het is geen wedstrijd of uitverkiezing 
van het beste. Deze prijs is bedoeld 
als scholderklöpke.
De Gelderse Kleiroze eert een haevige 
muzikale productie op amateurbasis 
uit 2013; ‘haevig’ staat voor mooi en 
opvallend. Die productie kan van alles 
zijn, als de muziek en de streektaal 
maar centraal staan. Bijvoorbeeld een 
haevige liedtekst, een haevig liedje, 
een haevige muzikale vertolking of 
een haevige dialect CD.
De jury bestaat uit radiomakers Hans 
Jansen (Radio Favoriet FM), Wilfried 
Poorthuis (Radio Oosten en Alles 
Plat), Gerbert Abbink (Ideaal FM) en 
Seebe Janssens (Optimaal FM), onder 
voorzitterschap van Hans Beernink 
(muzikant en organisator van het 
Streektaaldictee) 

Bijwonen
Plat Gespöld vindt plaats op zon-
dagmiddag 23 maart a.s., 14.00 – 
17.00uur bij de DRU Cultuurfabriek 
in Ulft. Kaarten (incl. 1 consumptie in 
de pauze) kosten € 12 de voorverkoop 
en € 15 aan de dagkassa van de DRU.
De kaarten zijn binnenkort te bestel-
len via de website www.platgespold.
nl of de website van de DRU www.
drucultuurfabriek.nl ; de kaarten 
zullen ook verkocht worden op de 
studiezaal van het Erfgoedcentrum.
Je kunt Plat Gespöld ook volgen via 
Facebook en op twitter @PlatGespold

Plat Gespöld – Een ode aan onze streektaal
Regio - Het Erfgoedcentrum Ach-
terhoek en Liemers vindt het be-
langrijk de streektaal onder de 
aandacht te brengen en te hou-
den. Streektaal maakt immers 
een belangrijk deel uit van het 
cultureel erfgoed in deze streek. 
Het draagt in grote mate bij aan 
de identiteit van deze regio. Di-
recteur Femia Siero maakt zich 
wel zorgen “Feit is, dat ons di-
alect verdwijnt en wel in hoog 
tempo. Slechts 1% van de kinde-
ren in onze regio spreekt de taal 
nog. Eén generatie verder en de 
taal bestaat niet meer. Twee voor 
twaalf voor onze streektaal dus”.

Bronckhorst

Dinsdag 4 februari 2014
14:00 Openstelling archiefruimte Historische  

Verening Oud Vorden Vorden

Vrijdag 7 februari 2014
20:00 ‘Beasts of the Southern Wild’, filmavond Hummelo
20:00 Publieksavond Achterhoeks Planetarium Toldijk
20:30 TOM - Cabaret maal twee Vorden

Zaterdag 8 februari 2014
10:00 Repair Café Vorden Vorden
13:00 Expositie (magisch realisme)  

Galerie De Burgerij Vorden

Zondag 9 februari 2014
13:00 Expositie (magisch realisme)  

Galerie De Burgerij Vorden
15:00 TOM - Derde Midwintervertelling Vorden

Maandag 10 februari 2014
13:45 Muziekcursus II Zelhem
20:00 Lezing Vooroorlogse Spitfire Crash  

bij Herwen. Hengelo

Dinsdag 11 februari 2014
18:30 Culinaire filmontmoeting ATONEMENT  

in het ARX Theater Zelhem

Woensdag 12 februari 2014
20:00 Psychometrie door Wilma & Johan te  

Vaanholt Zelhem

Donderdag 13 februari 2014
14:15 Poëziemiddag Galerie De Burgerij Vorden
19:00 Cursus Eerste Hulp aan Kids - EHBO  

aan Kinderen Zelhem

Vrijdag 14 februari 2014
14:00 Valentijnsevent van Lionsclub  

Bronckhorst Hengelo

Zaterdag 15 februari 2014
 8:00 Alles de deur uit! Vorden
 9:30 Workshop Snoeien van Fruitbomen Halle
13:00 Expositie (magisch realisme) Galerie  

De Burgerij Vorden
13:30 Winterwandeling en ‘Met de Kunstenaar  

aan tafel’ Vorden

Van 4 t/m 24 februari wijnactie in 
de bistro:
Een wijnproeverij/training hebben 
wij onlangs een middag lang mogen 
doen in samenwerking met de Dran-
kenhandel Eijkelenkamp/verbunt-
wijnkopers, Vele flessen zijn geopend 
om te proeven en naast onze nieuwe 
menukaart neergelegd met de ge-
dachte: welke wijn past goed bij welk 
gerecht en is ook toegankelijk. Heel 
leerzaam én lekker zegt het team en-
thousiast! (zie advertentie elders in 
het contact van deze week)

Kookstudio Grand bistro 
de Rotonde:
Koken is sinds een paar jaar een uit-
dagende hobby waarin steeds meer 
mensen ontdekken dat er best ver-
rassende resultaten uit het volgen 
van kooklessen bij de Rotonde kun-
nen komen. Wat is er niet leuker 
dan gezellig met vrienden/kennissen 
te tafelen met heerlijke drankjes én 
zelf heerlijk diner te kunnen klaar-
maken? Naast de workshops, kunt 
u bij Grand bistro de Rotonde ook 
uitgebreider les krijgen in het koken. 
Tijdens onze kookcursussen gaat u 
in zes lessen een stuk dieper in op de 
hedendaagse kookkunst en de tech-
nieken van het koken.
Op 18 februari as. zullen Wendie en 
Tom om 20.00 uur een inloop avond 
organiseren om iedereen die interes-
se heeft om een kookles te gaan vol-
gen goed te kunnen informeren, uit-
leggen en laten zien wat we in zo’n 

les allemaal doen. Heeft u interesse 
dan bent u van harte welkom!
Tijdens de kookcursus krijgt u les in 
de basistechnieken van het koken, 
smaakcombinaties en het koken van 
een feestelijk drie gangen diner.

Februari de maand van de 
romantiek
Voor iedereen die zin heeft om niet 
direct op Valentijn zijn geliefde, wan-
del maatje, speciale vriend of vrien-
din te trakteren is bij de Rotonde op 
het goede adres. Wij bieden u een 
speciaal Cupido menu aan die van 11 
t-m 16 februari geldig is! De week van 
tijd en aandacht voor elkaar!
(zie advertentie elders in het contact 
van deze week)

‘Sparen’ wie wil dat nu niet?
Sinds midden januari bieden wij een 
gastenkaart aan waarop flink kunt 
sparen. Heeft u er nog geen maar 
heeft u wel interesse? In de maand 
februari krijgt u bij een pas een leuke 
startsaldo aan punten cadeau als u 
komt koffie drinken, lunchen of di-
neren.
Boekt u een eetfeestje, workshop of 
verjaardag op onze 1ste verdieping 

of thuis bij een catering in de maand 
februari voor komend maart, april? 
dan ontvangt u een gastenkaart met 
een geweldig bonus aan saldo als ca-
deau…kom voor info naar onze bi-
stro, u bent welkom!

Jubileum…
Afgelopen maandag werden er 3 
medewerkers in het zonnetje gezet. 
Niels Lucassen die in 3 jaar tijd 150 
zaterdagen heeft gewerkt, wat een 
hele prestatie is.
Gastvrouw/bediening medewerkster 
Sharon Langenhof is 10 jaar werk-
zaam in de bistro. Sharon is voor 
vele een vast gezicht op de door de 
weekse dagen in de bistro. Als we een 
leerling hebben dan is deze taak voor 
haar weggelegd als leermeester, oefe-
nen, huiswerk begeleiden en zorgen 
dat er veel ervaring gegund wordt. 
Afgelopen zomer had Annie Rakitow, 
ook 10 jaar werkzaam, de primeur. 
Annie start op de door de weekse da-
gen de keuken van de Rotonde, bakt 
de huistaarten-cake en assisteert de 
lunch kok. 

Daarom voor beide dames namens 
het hele team…. Op naar de 12.5 jaar!

- Advertorial -

Culinaire tips bij Grand bistro de Rotonde
Vorden - Yes, het is februari, de 
kop van 2014 is eraf! Heeft u ook 
zoveel zin in het mooie weer? 
De namiddag wordt alweer lan-
ger lichter, de winter blijft nog 
weg hierdoor kriebelt het in de 
Rotonde, vele culinaire ideetjes 
heeft het team van de bistro sa-
men met haar leveranciers ge-
maakt speciaal voor u!

Officials en Leden van 
Verdienste van de KNMV

Vorden - Zoals vorige week reeds in Contact is vermeld, is Joop Wueste-
nenk, o.m. oud-voorzitter van de VAMC De Graafschaprijders (en met
hem nog een aantal personen) benoemd tot Official van Verdienste 
van de KNMV. Op bijgaande foto staat Joop op de achterste rij, tweede
van links.

Foto: Henk Teerink
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Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!
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ALLE SMAKEN

INHOUD: 50 EN 83 L

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 05-02-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 05-02-2014 t/m dinsdag 11-02-2014.

Wortelen
1 kg

Meloen 
Galia
Per stuk

Vanaf zaterdag 08-02-2014

Koffi epads
36 stuks.

Patent-
bloem
1 kg.

Boer’n 
chips
Noordzee zout, 
belegen kaas, 
saté of 
peper & zout.

Roomboter 
appelrondo’s 
of vulkoeken
6 stuks.

Diverse kleuren.

Reiskoffer-
set 2-delig

1000 stukjes.

Puzzels “oude meesters”

BLIJVEND

VERLAAGD

Meet gewicht, lichaamsvet, 
waterpercentage, 
bot- en spiermassa.

Weegschaal

Funny Socks
Maten: 23/26 t/m 35/38.

VERLAGINGEN
PRIJS

een zinderend

neem iedereen mee die je lief is 

geniet van live muziek, drankjes, 

high tea of tapas, prachtige 

stands om hét mooiste cadeau te 

vinden en natuurlijk  veel 

Achterhoekse gezelligheid

De opbrengst gaat naar

Het inloophuis in Doetinchem
(een opvang huis voor kankerpatiënten)

Locatie   Auto bedrijf Jos Herwers Kruisbergseweg 8, Hengelo Gld

Tijd   14.00 – 22.00 uur

Toegang  óf ...met tapas/high tea en 2 drankjes € 25,-

Informatie  www.valentijnsevent.nl / reserveer via info@valentijnsevent.nl 
of bel Tineke Roorda (0575 451726) óf aan de deur (op is op)

organiseert Lionsclub Bronckhorst

vrijdag 14 februari 

Locatie   Autobedrijf Jos Herwers Kruisbergseweg 8, Hengelo Gld

Tijd   14.00 – 22.00 uur

Toegang € 7,50 óf ...met tapas/high tea en 2 drankjes € 25,-

Informatie  www.valentijnsevent.nl / reserveer via info@valentijnsevent.nl 
of bel Tineke Roorda (0575 451726) óf aan de deur (op is op)

PAS OP! 
Huurt u van ProWonen?  

NL17 BNGH 028.51.14.476  

 

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Zelhem 06-18 668 737

Tandtechnisch
Laboratorium

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- 
en tarwestro. Ook gesneden 
of gehakseld. Weidehooi en 
kruidenhooi, graszaadhooi, 

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959



Eric Borrias behoort tot de beste 
verhalenvertellers van ons land. Hij 
wordt veel gevraagd door scholen, 
theaters en op festivals in binnen- en 
buitenland en is diverse malen ge-
nomineerd voor “Verteller van het 
Jaar” en in 2007 onderscheiden met 
de Rachel Borzykowski-penning voor 
zijn Holocaustvoorstelling “Binnen 
de Poorte”. Bij TOM zal hij putten uit 
zijn voorstelling “Verhalen met Noot-
je”: Keltische verhalen, suspense en 
een zeer persoonlijk verhaal. Chris-
tina Millet zal uit een heel ander 

vaatje tappen. Ze laat zich begeleiden 
door Gertjan Adema op klassiek gi-
taar. Beiden waren al eerder in TOM. 
Christina vertelt graag aan mensen 
van alle leeftijden en in verschillende 
talen: Nederlands, Engels, Duits en 
Spaans. Oosterse verhalen zijn haar 
specialisme, vooral Perzische, Ara-
bische en Japanse. Ze schreef twee 
kinderboeken die ze zelf illustreerde: 
“Gouden Verhalen van Koning Ha-
lamid” en ‘Tales of Mulla Nasrudin’. 
Reserveren kan via webstek: 
www.tom-vorden.nl

Vertellers in TOM
Eric Borrias en Christina Millet 
met gitarist Gertjan Adema

Vorden - Zondagmiddag 9 februari vindt in Theater Onder de Molen de 
3e Midwintervertelling plaats. Twee vertellers, Eric Borrias en Christi-
na Millet en één klassiek gitarist (Gertjan Adema). Aanvang 15.00 uur.

Christina Millet en Gertjan Adema

Thijs is Winnaar van de Zilveren Mi-
crofoon 2009. Winnaar Noorderlach 
2010 .Winnaar Ovatie Cabaret Fes-
tival 2011. Radio: (Leuk is Anders), 
(KlaarWakker en Vrijdag Column). 
TV: (Kopspijkers) en samen met André 
Manuel en Ernest Beiving in: “Goeie 
Tukkers zijn geen Motherf*ckers”. 
Op dezelfde avond is er ook het pro-
gramma “Hersendelict” van Tom 
Sligting. De ultieme comedy- theater-
show waarbij alle aspecten van het 
menselijk gedrag worden ontrafeld. 
Tom Sligting is stand-up comedian 
sinds 1995. Als een van de eerste in 
Nederland begon hij bij het Comedy 
Café Amsterdam waar hij nog re-
gelmatig headlineshows geeft. Met 

diverse comedy gezelschappen heeft 
Tom bijna alle theaters van Neder-
land bezocht. In 2007 kwam hij met 
zijn eerste avondvullende voorstel-
ling ‘Sligting Verlichting’, daarna 
kwam ‘Tom Wakker Worden’ en nu 
dus ‘Hersendelict’. Reserveren kan 
via www.tom-vorden.nl

Twee cabaretkopstukken 
in Theater Onder de Molen
Vorden - Vrijdagavond 7 februari 
zijn er in Theater Onder de Molen 
optredens van Thijs Kemperink en 
Tom Sligting. Aanvang 20.30 uur.

Zoals de titel ‘Who’s afraid of modern 
composers’ van het concert aanstipt, 
staan werken van moderne compo-
nisten centraal. Het programma be-
vat werken uit de 20e en 21e eeuw 
van verschillende componisten waar-
onder B.Britten, A.Pärt, M.Poulenc en 
D.Milhaud. Onder de meest recente 
werken vallen `Sleep` van Eric Whita-
cre en O nata Lux van Morten Laurid-
sen. Van de in november 2013 over-
leden John Tavener wordt `Funeral 
Ikos` gezongen. De muziek van com-
ponisten uit de 20e eeuw kenmerken 
zich vooraal door een diep gevoel van 
religie. Met moderne klanken maar 
nooit schrijnend geven de componis-
ten een sereen klankbeeld van hun 
religieuze gedachten. Naast verstilde 
klanken van de componisten als Arvö 
Pärt en James MacMillan laat Ex Arte 
ook doordringende tonen horen in 

de composities van Ton de Leeuw en 
Darius Milhaud om uiteindelijk in de 
berusting van oorstrelende  harmo-
nieën in de muziek van Eric Whita-
cre en de onlangs overleden John Ta-
vener terug te keren. 
Vocaal ensemble Ex Arte staat onder 
leiding van dirigent Emile Engel, die 
met tomeloze energie en enthousias-
me tijdens repetities zeer gericht aan 
klank, dictie en tekstbeleving werkt. 
Zijn muziekkeuze is vaak verrassend 
en uitdagend. Emile Engel werkt 
sinds 2013 als zelfstandig pianodo-
cent binnen Pianoschool Zutphen. 
Vocaal ensemble Ex Arte is een ka-
merkoor uit Enschede. Genieten van 
mooie muziek staat bij de koorzan-
gers voorop. Ex Arte laat zich graag 
horen in Barok en Renaissance koor-
werken, maar laat zich ook in moder-
ne muziek niet onbetuigd. Dat leidt 

tot uiteenlopende concerten van de 
16e eeuwse Lamentations van Tho-
mas Tallis en het barokke Membra
Jesu Nostri van Dietrich Buxthehude
tot speciaal voor Ex Arte geschreven
Quasi Rapito van Berry van Berkum
uitgevoerd in het Muziekcentrum
van Enschede. Hoogtepunten van de
afgelopen jaren waren ongetwijfeld 
de Maria Vespers van Cl.Monteverdi 
en het optreden in de Eglise de Made-
leine te Parijs in 2009 waar het koor
het bekende Requiem van Maurice
Duruflé mocht uitvoeren. Ook de uit-
voering van de Matthäus Passion in
de St. Werenfriduskerk te Zieuwent
is een jaarlijks terugkerend hoogte-
punt. Ex Arte vind het heerlijk in de
prachtige ambiance van de St Willi-
brorduskerk te mogen zingen.   
De aanvang van het concert op zon-
dag 9 februari is om 15.00 uur en 
kaarten a € 15,00 zijn te verkrijgen
vanaf een half uur voor aanvang van
het concert bij de ingang van de kerk
en via info@demooistekerk.nl

Concert in de St. Willibrorduskerk

‘Who’s afraid of modern composers’
Vierakker - Op zondag 9 februari 2014 geeft kamerkoor Ex Arte uit 
Enschede een concert in de St. Willibrorduskerk te Vierakker met een 
bijzonder programma.

Om van een mooie plaats verzekerd te 
zijn, waren vele toeschouwers op tijd 
naar het Ludgerusgebouw in Vierak-
ker gekomen. Nadat Els van Dijk het 
publiek had verwelkomd, ging het 
doek open en werd het publiek mee-
genomen naar café “de Thuishaven”. 
Een echt dorpscafé uit de jaren zeven-
tig, met veel oog voor detail gebouwd 
en ingericht. Zelfs het hoogpolige ta-
pijt op de tafels ontbreekt niet. Het 
café van Sjaak en Wanda Koeman, 
een stamcafé voor twee loyale stam-
gasten die gelijk met de deur in het 
café komen binnen vallen. Het begin 
van een avond gevuld met verschil-
lende scènes die draaien om het ver-
trek van oud- zeeman Sjaak Koeman, 
die weer naar zee gaat. De familie 
van Sjaak is het er niet mee eens 

dat, de aangetrouwde, Wanda alleen 
achterblijft. Is zij wel te vertrouwen? 
Twee vaste stamgasten die de kans 
schoon zien dichter in de buurt van 
Wanda te komen nu Sjaak er niet is. 
En dan nog Ankie, de vaste kracht in 
het café, die net een nieuwe vriend 
heeft, Lex. Is Lex zomaar een vriend 
of komt hij met een reden naar het 
café? Het geheel is geregisseerd door 

Tiny Kamphorst wat resulteerde in 
sterk uitgespeelde karakters die zo 
een boeiend en vermakelijk stuk we-
ten neer te zetten. De toneelgroep 
heeft het stuk nu voor drie nagenoeg
uitverkochte zalen mogen spelen. 
Er staan nog twee voorstellingen op
de planken namelijk op vrijdag 7 en
zaterdag 8 februari. Deze voorstellin-
gen zijn reeds uitverkocht.

Toneelgroep Vierakker-Wichmond
‘Mijn man is weer naar zee en hij laat heel 
wat achter’
Vierakker - Vrijdag 31 januari 
stond Toneelgroep Vierakker 
Wichmond op de planken met 
het stuk ‘Mijn man is weer naar 
zee’. De eerste in de rij van vijf 
voorstellingen. Een stuk geschre-
ven door Wilfried Wroost en ver-
taald door Gerard van Dijk.

De muziekstukken die deze dag wer-
den ingestudeerd waren afwisselend 
en uitdagend, maar vooral leuk om uit 
te voeren. Zo was er een stuk over Afri-
kaanse dieren, waarin olifanten, apen, 
slangen en krokodillen voorbij kwa-
men. Tijdens dit stuk werd er, behalve 
gemusiceerd, zelfs ook nog geacteerd;  
bij de komst van de krokodillen ston-

den alle muzikanten op hun stoelen, 
wat al tijdens de repetities voor een 
vrolijke sfeer zorgde. Een ander hoog-
tepunt in het programma was het stuk 
Trumpets Parade, waarbij de trompet-
tisten de hoofdrol speelden. De stan-
daards gingen omhoog, de zes solisten 
gingen staan en lieten een spetterende 
solo horen. Ook deze leerlingen had-
den slechts één dag om dit stuk in te 
studeren en te wennen aan het feit dat 
ze een solo zouden gaan spelen voor 
een volle zaal. Na een dag van repete-
ren was het om 15.30 tijd om het pu-
bliek te laten horen hoe hard er die dag 
gewerkt was. Voor een overvolle zaal 
liet dit enthousiaste orkest tijdens dit 
mini-concert niet alleen horen wat je 
met elkaar in één dag kunt bereiken, 
maar vooral hoe leuk het is om met el-
kaar muziek te maken. Het publiek be-
loonde de jonge muzikanten met een 
flink applaus en een staande ovatie aan 
het einde van het concert.

Geslaagde play inn Harmonie 
Vorden - Zaterdag 25 januari om 
10.00 druppelden voorzichtig ver-
schillende jonge muzikanten uit 
Vorden en omgeving het Kultur-
hus binnen. De één net een jaar 
les, de ander al wat meer ervaren, 
maar allemaal vol enthousiasme 
om met elkaar een dag te gaan 
musiceren. De instrumenten wer-
den uitgepakt, de partijen uitge-
deeld en rond half 11 klonken de 
eerste tonen van dit 50-koppige 
gelegenheidsorkest, onder leiding 
van dirigent Berjan Morsink.

Zij maakte het echter wel heel per-
soonlijk, alsof zijzelf die zevende 
dochter was uit dat grote gezin met 
alleen maar dochters. In het Neder-
lands vertelde zij dit sprookje, waar 
gelukkig als achtste kind toch een 
zoon geboren werd. 

Na de pauze nam Makheni het pu-
bliek mee in een Zuid-Afrikaans 
sprookje over eerlijkheid. Walter en 
Makheni sloten samen af met weer 
een sprookje van Grimm waarin rijk 
en arm tegen elkaar werden uitge-
speeld. Een impressie is te zien op 
www.tom-vorden.nl

Midwintervertellingen in TOM
Vorden - In Theater Onder de 
Molen vond de tweede Midwin-
tertelling van het seizoen plaats. 
Voor een goed gevulde zaal, een 
ontmoeting plaats twee culturen. 
Walter van Wingerden pakte uit 
met prachtige, niet zo heel be-
kende sprookjes van Grimm, 
waarop Makheni een Afrikaans 
antwoord gaf.

Makheni en Walter van Wingerden



Over dit thema zegt Bart Seeleme-
ijer: “De vertelling van Jezus over de 
zaaier met de vier plekken waar het 
zaad valt, is u zeker bekend. Maar dat 

daar de bijbels- rabbijnse traditie van
het “kwadraat denken”in te horen is ,
daar heeft u waarschijnlijk geen weet
van. Graag wil ik het u uitleggen en il-
lustreren met vele voorbeelden uit de
bijbelse en joodse traditie, te vinden
bij de rabbijnen, bij Jezus en Paulus.
Het geeft een goede handleiding om
het beruchte zwart-wit denken tegen
te gaan”. Voor nadere informatie en
aanmelding: ds. Jan Kool (553576 of
jan1.kool@planet.nl)

Vorming en Toerusting
Vorden - De commissie Vorming 
en Toerusting organiseert dins-
dag 11 februari in De Voorde een 
bijeenkomst, waarbij ds. Bart 
Seelemeijer zal spreken over het 
thema ‘Het Bijbelse kwadraat 
denken’. Aanvang 20.00 uur.

De podia staan bij Hotel-Restaurant 
Leemreis, bij café Wolbrink, bij 
Hoofdsponsor “Eet & IJssalon Lan-
geler” en het hoofdpodium staat op 
het plein voor Expert Arendsen, waar 
tevens de finale is en de prijzen uit-
gereikt zullen worden. Dit zal onge-
veer om 17.15 uur gaan plaatsvinden, 
waarna de winnaar het publiek nog 
verwend met een muzikaal spekta-
kel. Er is weer een keur aan orkes-
ten, zowel uit de Achterhoek als ver 
daar buiten. Voor een overzicht van 
de deelnemers neem een kijkje op de 
‘vernieuwde’ website: www.hengels-
dweilfestival.nl. Deze website is vol-
ledig opnieuw opgezet door Achter-
hoek Multimedia. 
Alle orkesten zullen worden beoor-
deeld door 4 juryleden. Op ieder po-

dium is er een jurylid aanwezig, zo-
dat ieder orkest evenveel kans heeft. 
Of ze nu als eerste of als laatste aan 
de beurt zijn. Alle orkesten zullen 
worden beoordeeld op muzikaliteit, 
repertoirekeuze en samenspel/uitvoe-
ring.
Stichting Hengels Dweilfestival heeft 
in samenspraak met de EMM en de 
Braderie Commissie het idee opge-
vat om de markten tijdens de eve-
nementen weer nieuw leven in te 
blazen. Om dit mogelijk te maken 
is er een samenwerking aangegaan 
met Marktvision uit Groenlo. Voor 
het Hengels Dweilfestival betekent 
dit dat Marktvison de organisatie van 
de markt in het dorp op zich zal ne-
men. Het mooie is dat de kramen en 
attracties langs de route van podium 

naar podium te vinden zijn. Deze zal 
gehouden worden van 12.00 tot on-
geveer 17.00 uur. Aanmelden voor 
een kraam gaat ook via Marktvision, 
www.marktvision.nl. Verenigingen 
en stichtingen kunnen zich melden 
bij A. van Ommeren 0575-460454 of 
via secretaris@hengelsdweilfestival.
nl. Tevens is er voor kinderen de mo-
gelijkheid om hun spulletjes te verko-
pen op de vrijmarkt. Zij kunnen zich 
eveneens aanmelden bij A. van Om-
meren. Ook is er door de HOV aange-
kondigd dat er tijdens het Dweilfesti-
val een koopzondag zal zijn.
Dit alles is in de afgelopen jaren ge-
groeid tot een mooie dag in Hengelo, 
welke niet meer weg te denken is 
voor jong en oud. Bij het hoofdpo-
dium is er een attractie voor de kin-
deren aanwezig, geheel gratis. Al met 
al genoeg ingrediënten voor een bij-
zonder muzikaal evenement dat de 
moeite waard is om naar Hengelo te 
komen om het te gaan zien en te be-
luisteren.

Het zevende Hengels Dweilfestival

‘Er zit muziek in Hengel!’
Hengelo - Op zondag 20 april 2014 is het dan weer zover, dan vindt het 
zevende Hengels Dweilfestival plaats in Hengelo. Dit jaar valt het op 
Eerste Paasdag. Het Hengels Dweilfestival zal openen om 12.50 uur bij 
het Hoofdpodium, waarna tussen 13.00 en 17.00 uur de 14 orkesten 
hun kunnen vertonen op de 4 podia.

Dit jaar is er gekozen voor een blij-
spel in drie bedrijven met de titel 
‘Wat een smiesterd’, geschreven door 
Bernd Gombold. Kaarten zijn in de 
voorverkoop te verkrijgen bij de fami-
lie Woerts, tel 0314 - 625322 mob 06 
- 55393350 en bij ‘Ons Huis’ Beuklaan 
30 te Hengelo.
 
Korte inhoud
Het verhaal speelt zich af in het kan-
toor van Rinus die na zijn baan als 
postbode, wethouder is geworden 
van een kleine plattelandsgemeente. 
Hij heeft kantoor aan huis. De goede 
man wordt langzamerhand gek van 
twee nieuwkomers in het dorp, die 
regelmatig komen klagen over ge-
luidsoverlast. Als Rinus door een klap 
tegen z’n hoofd zijn geheugen niet 
meer op orde heeft, komt Siep de ge-
meentebode een echte smiesterd in 
aktie. Hij heeft overal een oplossing 
voor. Als er dan ook nog een knots-
gekke professor over de vloer komt 
en een dame die een man zoekt is de 
chaos helemaal kompleet. Alles wordt 
goed in de gaten gehouden door buur-
vrouw Jans vanuit haar winkel.

Hengelose Toneelvereniging brengt 
‘Wat een smiesterd’

Hengelo - De Hengelose Toneel vereniging (H.T.V.) houdt haar jaar-
lijkse toneeluitvoering op vrijdag 21 en zaterdag 22 februari in ‘Ons 
Huis’ in Hengelo. Aanvang: 20.00 uur.

Annie Hagens uit Wolfersveen schil-
dert al vele jaren, haar werken be-
staan uit pastelkrijttekeningen en 
olieverfschilderijen. Ook maakt ze 
kleine aquarellen en werkt ze met 
acrylverf. De onderwerpen haalt An-
nie uit haar eigen omgeving, land-
schappen, stillevens en bloemen heb-
ben haar voorkeur
Toen Ben van den Berg uit Zelhem 10 
jaar geleden met vroegpensioen ging 
begon hij schilderijen te maken met 
olieverf. Ben heeft de afgelopen jaren 
lessen gevolgd bij meerdere docenten 
en schildert met veel plezier de meest 
uiteenlopende onderwerpen. De lijs-
ten van de schilderijen van Ben wor-
den door hem zelf gemaakt.
Gerdien Saalmink uit Zelhem volgt 

al vele jaren de cursus beeldhouwen 
bij de Boerderij in Zelhem, ze maakt 
beelden van allerlei houtsoorten. De 
onderwerpen voor het beeldhouw-
werk zijn erg uiteenlopend, het zijn 
vaak spontane bedenksels die gedu-
rende de uitwerking hun definitieve 

vorm krijgen.
De expositie duurt tot 30 maart 2014, 
wilt u de expositie bekijken dan bent 
u dagelijks van harte welkom tussen 
9.00 en 16.00 uur bij woonzorgcen-
trum De Bleijke, Beukenlaan 1 in 
Hengelo.

Expositie in De Bleijke
Hengelo - In het woonzorgcen-
trum De Bleijke in Hengelo is 
sinds 3 februari weer een nieuwe 
expositie. Te zien zijn mooie stuk-
ken van Annie Hagens, Ben van 
den Berg en Gerdien Saalmink. 
De schilderijen en het beeld-
houwwerk zijn voor een ieder te 
bezichtigen, ook is het mogelijk 
om stukken te kopen.

Noch een dokter, noch medicijnen, 
noch een psycholoog, ook geen elec-
troshocks of ellenlange praatses-
sies leken soelaas te bieden om The 
Very, Very Nervous enigszins in be-
dwang te houden. Bij toeval kwam 
men tot de ontdekking dat het eni-
ge dat leek te helpen, datgene was 
wat later de boeken in is gegaan als: 
Rocktherapy.
Omdat The Very, Very Nervous uit 
ervaring weten dat deze Rockthe-

rapy zo’n gunstig effect heeft op de 
gemoedstoestand, besloten zij dit 
aan het grotere publiek te presen-
teren in de vorm van wat zij zelf 
breedspectrum Rockabilly noemen.
Naast Rockabilly spelen The Very, 
Very Nervous ook nummers met 
invloeden uit de county, jive, jaren 
’30-’40 en ga zo maar door!
Hun shows staan garant voor een 
hoop gezelligheid, flauwekul, swing 
en lekkere muziek!

Acoustic Sunday’s bij 
Partycafé De Bierkaai
Baak - Wegens groot succes worden er dit jaar weer drie Acoustic 
Sunday’s gehouden in De Bierkaai in Baak. De eerste editie is zondag 
9 februari tussen 16.00 en 19.30 uur met The Very, Very Nervous.

Deze cantate schreef Bach voor de 
derde zondag na Epifanie op tekst 

van Picander en werd waarschijnlijk
voor het eerst uitgevoerd op 23 janu-
ari.
In de evangelielezing voor deze dag,
Matteüs 8:1-13 vraagt een melaatse 
Jezus om genezing, doch slechts ‘in-
dien u dat wilt’. 
Deze van een sterk geloof getuigende
woorden vormden de basis van deze
cantate.
Organist in deze dienst is Wim Riefel,
voorganger is ds. Anneke de Hoop.

Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten

Bachcantatedienst
Warnsveld - Zondag 26 febru-
ari vindt om 10.00 uur weer een 
Bachcantatedienst plaats in de 
Martinuskerk te Warnsveld. Het 
Bach Consort Zutphen en solis-
ten onder leiding van Henk Gun-
neman voeren dan de cantate 
van Bach BWV 156 “Ich steh mit 
einem Fuß im Grabe” uit.

- Advertorial -

Huiswerk maken
Het lijkt zo gemakkelijk maar de praktijk is weerbarstiger! Vaak 
ligt dat niet aan een gebrek aan capaciteiten maar ontbreekt de 
noodzakelijke discipline en de ervaring met planning. Om uit-
eenlopende redenen zijn ouders niet altijd in staat begeleiding te 
geven. Soms ontbreekt de tijd, maar vaak wordt hulp van ouders 
door tieners niet geaccepteerd. Dat geeft spanningen en de resul-
taten op school worden er niet beter op. 

Studiebegeleiding Bronckhorst in 
Hengelo biedt hulp bij huiswerk op 
4 middagen in de week: maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag 
tussen 15.30 en 18.30 uur. De leer-
lingen werken in een rustige ruim-
te met individuele werkplekken in 
kleine groepen of juist helemaal 
afzonderlijk. De leerlingen maken 
er zelfstandig, maar onder toezicht, 
hun huiswerk. Indien noodzakelijk 
wordt de stof uitgelegd, het leer-
werk overhoord en het schriftelijk 
werk gecontroleerd. Onder nor-
male omstandigheden zal de leer-
ling bij thuiskomst het huiswerk 
voor die dag klaar hebben. Op ba-
sis van het individuele werkrooster 
van de leerling wordt een planning 
gemaakt om het werk zo gunstig 
mogelijk over de beschikbare tijd 

te verdelen. Daarbij gaan we uit 
van minimaal twee middagen huis-
werkbegeleiding.

Intensieve begeleiding
Voor veel leerlingen is (tijdelijke) in-
tensieve studiebegeleiding de weg 
naar meer zelfstandigheid, zelfver-
trouwen en beter inzicht in het ma-
ken en het plannen van het werk. 
Van de leerlingen  verwachten wij 
dat zij de agenda juist bijhouden, 
dit vormt de basis voor een opti-
male samenwerking. De schoolre-
sultaten volgen wij, in overleg met 
ouders, op het leerlingvolgsysteem 
van de school (bijvoorbeeld Magis-
ter). Wij werken zoveel mogelijk 
samen met de school die de leer-
ling bezoekt. De ouders stellen wij 
uiteraard regelmatig op de hoogte 
van de vorderingen.

Voor informatie kunt u contact 
opnemen met: Inge Prenger, tel: 
0625157479



Thijs: “Dat klopt, zo’n zwaar parcours 
ligt mij ook wel. De afgelopen week 
heb ik lekker getraind en ook veel ge-
rust. Prima voorbereiding voor deze 
WK. In de het begin van de wedstrijd 
ging het ook goed. Een poos rond de 
vijfde positie gereden. Toen werd het 
geleidelijk aan minder. Mijn benen 
werden zwaar en viel ik ‘stil’ .Maar 
dat hoort bij de sport, soms gaat het 
goed, soms zit het tegen. En vandaag 
was zo’n dag dat het even niet ging.” 
De wereldtitel ging op overtuigende 
wijze naar de Tsjech Zdenek Stybar. 
Hij was in de laatste ronde te sterk 
voor de torenhoge favoriet Sven Nys. 
Zijn landgenoot Kevin Pauwels werd 
derde. Lars van der Haar was met de 
zesde plaats de beste Nederlander.

Vorige week zondag zat het Thijs in 
Frankrijk in de afsluitende strijd om 
de wereldbeker eveneens niet mee. 
Daarover zegt hij: “Ik was goed in 
vorm, de zevende plaats in het eind-
klassement lag binnen handbereik. 
Door materiaalpech werd het de tien-
de plaats. Wel jammer, maar het is 
niet anders”. 
Wat betreft de strijd om de B post 
Bank Trofee staat Thijs nog steeds op 
de derde plaats achter de Belgen Sven 
Nijs en Niels Albert. Thijs: “Voor deze 
Trofee moeten nog twee wedstrijden 
worden gereden. Het is vrijwel onmo-
gelijk nog een plaatsje te stijgen, ik 
hoop dat ik de derde plaats kan be-
houden.” In de maand februari en de 
eerste weken van maart staan er voor 

Thijs van Amerongen nog een aantal 
wedstrijden op het programma, alvo-
rens het seizoen voor de veldrijders 
voorbij is.
Zaterdag 8 februari rijdt Thijs in 
het Franse Lille een wedstrijd voor 
de B post Bank Trofee. Zondag 9 fe-
bruari voor de Super Prestige in het 
Belgische Hoogstraten, zaterdag 15 
februari, eveneens voor de Super 
Prestige een cross in het Belgische 
Middelkerke. Zondag 16 februari in 
Heerlen (KNWU Top competitie). De 
afsluitende wedstrijd voor de B post 
BankTrofee wordt zondag 23 febru-
ari in Oostermalle (België) verreden. 
Daarna begint er voor de Vordenaar 
een nieuwe uitdagende periode als 
veldrijder. Thijs stapt over naar de 
Belgische formatie Telenet-Fidea. 
Een sterke ploeg met de Belgen Tom 
Meeusen en Bart Wellens en de Ne-
derlanders Thijs Al, Corné van Kessel 
en Niels Wubben. Veldrijders die af-
gelopen zondag ook tijdens de WK in 
Hoogerheide van de partij waren.

Thijs van Amerongen 
snel over teleurstelling WK heen
Vorden - Thijs van Amerongen was zondagmiddag na afloop van het 
wereldkampioenschap veldrijden, dat in het Brabantse Hoogerheide 
werd gehouden, aanvankelijk een teleurgesteld man. In de aanloop 
naar deze WK hoopte Thijs op een top tien klassering. Het mocht niet 
zo zijn, het werd uiteindelijk een 16e stek op een parcours dat de Vor-
denaar het liefst heeft: zwaar en modderig.

De eerste set werd goed begonnen 
aan beide kanten van het volleybal-
veld. Het liep dan ook gedurende de 
hele set gelijk op. Desondanks werd 
er aan de kant van Dash te weinig ser-
vicedruk geleverd. Hierdoor konden 
de dames uit Varsseveld druk zetten 
en wisten zij de eerste set binnen te 
halen. De Vordenaren verloren deze 
set met 22-25.
Doordat de eerste set gelijk op was 
gegaan, wist Dash dat hier nog wel 
punten te halen waren. Er moest van 
het begin af aan servicedruk worden 
geleverd en de passes moesten nauw-
keuriger bij de spelverdeler worden 
gebracht. Op deze manier zou Dash 
het eigen spel kunnen gaan spelen. 
Deze opdrachten werden goed uitge-
voerd. Mandy Nijbroek wist de passes 
secuur te brengen, waardoor de bal-
len aan het net afgemaakt konden 
worden.  Dit resulteerde in een voor-
sprong voor de dames uit Vorden. 
Helaas wisten zij dit spel niet vast te 
houden en kwam V.C.V. steeds dich-
terbij. De Varssevelders bleven koel-
bloedig en wisten uiteindelijk langs 
de Zwart Roden te komen. Hierdoor 

ging ook de tweede set verloren met
24-26. Om de winst nog te kunnen
behalen moest Dash de derde set
in ieder geval naar zich toetrekken. 
Vol goede moed gingen de Vordense
meiden het veld in. Helaas keken de
Zwart Roden al snel tegen een grote
achterstand aan. Op de servicedruk
die door V.C.V. werd opgelegd, had-
den de Vordenaren geen antwoord. 
Ook aan het net konden de meiden
het niet afmaken. Met een overtui-
gende 15-25 ging  ook de derde set 
naar de Varsseveldse dames.
Helaas betekende dit dus sowieso 
geen winst voor Dash. Om de eer
hoog te houden, wilden de meiden
toch nog een puntje mee naar Vor-
den nemen. In de vierde set had-
den de Zwart Roden niets meer te
verliezen, dus kon er vrijuit gebald
worden. Dit werd aan het begin van
de set ook gedaan. Door een goede
service kwamen de Vordenaren op 
voorsprong. Helaas wisten de meiden
deze voorsprong niet om te zetten in
setwinst. Door dezelfde gebreken als
in de derde set bleven de volledige 
punten in Varsseveld. De laatste set 
werd verloren met 17-25.
Waar de Vordense meiden vorige
week nog de volledige vijf punten 
pakten, laten ze deze nu allemaal lig-
gen. Reden genoeg voor de meiden
om de volgende wedstrijd weer ex-
tra hard hun best te doen. Volgende
week zijn de meiden van Dash weer
een weekend vrij. Op zaterdag 15 fe-
bruari speelt Dash in eigen huis te-
gen Favorita. Zij zien u graag dan om
17.45u in sporthal ’t Jebbink.

Dash krijgt koude douche 
in Varsseveld
Vorden - Zaterdag 1 februari ver-
trokken de dames uit het acht-
kastelendorp naar V.C.V. in Var-
sseveld. Na een 4-0 overwinning 
op Twente de week ervoor, was 
Dash vastbesloten om ook van-
daag punten binnen te gaan sle-
pen. Toch blijkt V.C.V. altijd een 
geduchte tegenstander te zijn. 
Het beloofde dus een spannende 
wedstrijd te worden

De welpen uit groep 5/6 Lucas His-
sink, Chiem ter Linden, Maurick 
Wester, Rens Avink en Stefan Hissink 
speelden een toernooi in de in Laren. 
Zij eindigden op de vierde plaats. De 
pupillen uit groep 7/8 Friso Wester, 
Hugo Schouten, Jorne Jochems, Niels 
Roelofs en Jurgen Bremer damden in 
Sinderen. Zij eindigden op de tweede 
plaats. Met deze mooie uitslag plaats-
ten beide teams zich voor de finale 
van het schooldamkampioenschap 
van Gelderland op 1 maart.

De Garve naar Gelders 
kampioenschap dammen
Wichmond - Zaterdag 1 februari deden twee teams van De Garve mee
aan de halve finale van Schooldammen Gelderland.

Vorden 1 trad aan zonder de nog 
steeds niet helemaal fitte Eric Ol-
denhave en de op stageweek zijnde 
Wiebe de Jong. Bas Boers had vorige 
week zijn plek als linksback weer 
terug veroverd en net als tegen FC 
Winterswijk speelde A-junior Koen 
Oosterhuis weer in de basis. Ook 
de van wintersport (stageweek van 
school) terug gekeerde A-junior Gijs 
van der Veen speelde tussen Daan 
Horstman en Sam Abbink in de spits.
Het geeft wel aan hoeveel mogelijk-
heden trainer Michel Feukkink op dit 
moment heeft. In de derde wedstrijd 
op rij na de winterstop heeft hij zijn 
team al drie keer in een andere basis-
opstellling moeten laten beginnen en 
we mogen concluderen dat het elftal 
er steeds niet zwakker op wordt en 
dat het de spelers niet veel uit maakt 
met wie en in welke samenstelling 
er gespeeld wordt. Dit kwam nog 
het meest naar voren toen na 20 
minuten de 17 jarige Bas Kortstee 
met een hamstringblessure naar de 
kant moest en trainer Michel Feuk-
kink ‘gewoon ff’ de 18-jarige A-junior 
Stijn Wentink als laatste man binnen 
de lijnen bracht. Vorden 1 ging ge-
woon verder met waar het gebleven 
was en dat was erg sterk spelen en 
op een dwingende aanvallende wijze 

de sterke tegenstander Doetinchem 
terug proberen te dringen. Want in 
de eerste 20 minuten had Vorden 1 
de toon gezet en speelde frank en vrij 
naar voren en dat resulteerde in de 5e 
minuut al in een mooie aanval waar-
bij uiteindelijk via een mooi stifbal-
letje de bal via Rick Schroer bij Daan 
Horstman werd gebracht. De keeper 
reageerde allert en gooide zich voor 
Horstman die in kansrijke positie zijn 
schot geblokt zag worden. In de 22e 
minuut was het echter Doetinchem 
dat op 1-0 kwam toen het via een 
wonderschone aanval de bal in één 
keer op het hoofd van de spits wist 
te brengen. Deze was in volle vaart 
en kopte de bal, terwijl hij reeds in 
de lucht was, keurig over de kansloze 
Robin Verstege. Toch veranderde er 
aan het spelniveau van Vorden niets. 
Stijn Wentink nam de taak van Bas 
Kortstee keurig over en bediende 
steeds het middenveld en de aan-
vallers met prima inspeelspasses en 
vooral Roy Böhmer en Koen Ooster-
huis hadden het middenveld keurig 
in handen. Binnen vijf minuten had 
Vorden 1 dan ook de stand omgezet 
in een voorsprong toen eerst Gijs van 
der Veen in de 27e minuut 1-1 liet 
aantekenen en daarna Sam Abbink 
in de 32e minuut Vorden zelfs op 

voorsprong bracht. Doetinchem pak-
te het even stevig op en liet zich niet 
onbetuigd met een paar flinke duels 
en aangezien de scheidsrechter hier 
niet op ingreep was de toon gezet en 
betekende het dat Vorden 1 ook in 
het fysieke aspect vanmiddag op de 
proef werd gesteld.In de tweede helft 
was het stand na 10 minuten alweer 
in evenwicht toen een vrije trap over 
de muur precies door het midden 
van het doel raak werd getrapt. De 
2-2 was een kantelpunt in de wed-
strijd, want in plaats van een contro-
lerende dominante rol kwam Vorden 
ineens in een volledig open wedstrijd 
terecht waarbij Doetinchem ‘bloed 
rook’ en volledig voor de winst ging. 
Er ontspon zich een aantrekkelijke 
en open wedstrijd waarbij Doetin-
chem steeds heel direct de beide 
zeer gevaarlijke spitsen probeerde 
te bereiken en anderzijds via de ex-
cellerende Willem Stolle constant 
dreigend was. Via prachtige draai- en 
kapbewegingen speelde de aanvoer-
der zich steeds vrij en dan passte hij 
met links en rechts, terwijl de bal on-
der zich lag, de bal met veel gevaar 
over de beide backs van Vorden heen. 
Vorden 1 stelde hier haar eigen spel 
tegenover en ondanks dat het verde-
digend volop aan de bak moest bleef 
het in balbezit ook steeds de weg 
naar voren kiezen. Een kwartier voor 
tijd bracht Stijn Wentink zich zelf 
in de problemen toen hij linksachte-
rin aan de zijlijn een lastige bal toch 
probeerde te controleren en vooruit 
de actie in te zetten. De lepe Willem 
Stolle schatte de situatie prima in 
en pakte met een bloksliding de bal 
keurig van de verbouwereerde Wen-
tink af. Willem Stolle stond direct 
op en gaf de bal blindelings voor op 
de geheel vrij staande Hondelink en 
deze bracht de stand op 3-2. In het 
laatste kwartier probeerde Vorden 1 
toch minstens een punt mee te ne-
men naar Vorden en bleef geheel in 
eigen stijl steeds maar weer via goed 
combinatievoetbal de aanval kiezen. 
In de 88e minuut lukte het Koen 
Oosterhuis een kopduel te winnen 
en de bal werd daarna ineens op goal 
geschoten door Rick Schroer, maar 
werd gesmoord door de verdediging 
van Doetinchem. De bal kwam via 
een carambole echter precies voor 
de voeten van Sam Abbink en deze 
tekende zijn tweede doelpunt aan en 
ook nog eens de gelijkmaker in deze 
zeer open en aantrekkelijke wed-
strijd; 3-3.

Vorden 1 speelt voor tweede maal 
achter elkaar gelijk

Vorden - In een aantrekkelijke en zeer open wedstrijd heeft Vorden 1 
met 3-3 gelijk gespeeld tegen één van de directe concurrenten om de 
vierde plaats, Doetinchem. Met rust stond Vorden met 1-2 voor, maar 
uiteindelijk werd in de laatste drie minuten het gelijke spel veilig ge-
steld toen Sam Abbink de 3-3 binnen tikte.

Ratti begon aan de wedstrijd met als 
doel om de eerste punten van deze 
competitie binnen te halen. SDOUC 
zal hetzelfde gedacht hebben, want 
zij reageerden fel op het spel van 
Ratti. Soms was Ratti net een stapje 
te laat om haar eigen spel uit te kun-
nen spelen. Toch kon Ratti wel wat 
aanvallen opzetten, maar deze wer-
den niet afgemaakt. Ook SDOUC is 
een paar keer in de zestien van Ratti 
geweest, maar ook zij kwamen niet 
voorbij de verdediging van Ratti. 
Na de rust werd het wedstrijdbeeld 

herhaald ten opzichte van de eerste 
helft. Beide teams waren ongeveer 
even sterk. 
In de 55ste minuut kreeg midden-
velder Jessica ten Elshof een kans 
met een vrije trap van meer dan 
20 meter vanaf het doel. Het schot 
kwam in de handen van de keep-
ster terecht. Naar mate de wedstrijd 
vorderde begon SDOUC het conditi-
oneel zwaarder te krijgen. Ratti pro-
beerde daar voordeel uit te halen en 
speelde daarom vooral aan de kant 
van het doelgebied van SDOUC. In 
de 82ste minuut kon linksbuiten 
Els Berenpas in het zestienmeter 
gebied een poging wagen. Ze schoot 
de bal in de linkerhoek, maar helaas 
kon de keepster van SDOUC de bal 
met de voet wegtikken. In de laat-
ste paar minuten zette voorstopster 
Laura Verstege nog wat extra druk, 
maar het mocht helaas niet baten. 
De wedstrijd eindigde zonder doel-
punten in een gelijkspel: 0-0. Aan-
komende zondag spelen de Ratti 
Dames thuis tegen het eerste team 
van de Witkampers.

Gelijkspel voor Ratti
Kranenburg - Op de vroege zon-
dagmorgen van 2 februari na-
men de Ratti Dames het op te-
gen het tweede team van SDOUC 
in Ulft. Dit was de eerste compe-
titiewedstrijd na de winterstop 
en het eerste team van de Ratti 
Dames was, op één speelster na, 
weer helemaal compleet. Voor 
de winterstop kampte Ratti met 
verscheidene blessures, maar nu 
kon het team weer met goede 
moed aan de slag gaan.



De wedstrijd tegen Denekamp was al-
les behalve makkelijk. Naast de vaste 
spelers Chjehrando Gasper, Niels 
Lijftogt, Anne van Eeuwijk en Vera 
Velhorst kreeg ook jeugdlid Wesley 
Boode de kans om zijn talent eens 
in de eerste klasse te laten zien. Ch-
jehrando speelde het eerste heren-
enkel en won deze in drie sets 21-10, 
18-21 en 21-13. Wesley speelde het 
tweede herenenkel en liet zien dat 
hij eraan komt. Maar hij verloor wel 
nipt met 23-21 en 21-16. Vera verloor 
de eerste set van haar enkelspel met 
21-17. Daarna kwam zij echter sterk 
terug en wist de tweede set met 24-
22 te winnen en met 21-17 in de 
derde set trok zij de partij naar zich 

toe. Anne had een lastige tegenstand-
ster. Het werd 21-12 en 21-16 voor de 
dame uit Denekamp. Het herendub-
bel werd gespeeld door Chjehrando 
en Niels. Het werd een nipte 21-17 
en 25-23 voor de Vordenaren. Het 
damesdubbel ging ook over drie sets. 
Vera en Anne wonnen de eerste set 
met 21-16. De volgende sets gingen 
echter met 21-17 en 21-18 verloren. 
Wesley en Vera speelden samen het 
eerste mixed. Daarin was Denekamp 
toch wel een stukje geroutineerder en 
trok de partij in twee sets naar zich 
toe. Niels en Anne wonnen het twee-
de mixed daarna met 21-19 en 21-16.

Andere uitslagen:
Poona 6 - Flash Vorden 2: 7-1; Flash 
Vorden 3 - Lochem 3: 7-1; Flash Vor-
den recr. 1 – Seepaerd recr. 1: 8-0 
(Flash kampioen); Flash Vorden jeugd 
1 – LBC jeugd 3:  6-2; Varsseveld jeugd 
1 – Flash Vorden jeugd 1: 2-6; Flash 
Vorden jeugd 2 – Shuttle Up jeugd 1: 
4-4; Varsseveld jeugd 3 – Flash Vorden 
jeugd 3: 0-8;Flash opstapcomp. jeugd 
1 – Doesburg opstapcomp. jeugd 1: 
6-2; Varsseveld opstapcomp. jeugd 3 - 
Flash opstapcomp. jeugd 2: 2-6

Kampioenschap lonkt voor 
Flash Vorden
Vorden - Na een 4 – 4 gelijkspel 
tegen nummer 3 uit de poule, De-
nekamp, kan het Vordense team 
aanstaande donderdag kampioen 
worden. Het speelt om 19.30 uur 
in thuisbasis sporthal ’t Jebbink 
tegen Kwiek uit Raalte. Flash 
moet daarbij vier partijen win-
nen om zich kampioen te mogen 
noemen in de eerste klasse van 
district Oost.

Sociï begon vrij scherp aan de wed-
strijd en speelde veelvuldig op de 
helft van Zelhem, zei het dan net 
over de middellijn. Dit lichte veld-
overwicht zou Sociï dan in de loop 
van de eerste helft wel mogelijkhe-
den moeten opleveren. Toch was 
het Zelhem dat het overwicht in de 
schoot geworpen kreeg. Twee per-
soonlijke fouten (balverlies) zorg-
den ervoor dat het na tien minuten 
spelen al 0-2 stond voor Zelhem. 

De zwart-witten lieten het balbezit 
aan Sociï dat daar veel te weinig 
mee deed. De enige kansen die So-
ciï zich wist te creëren kwamen (in-
direct) voort uit spelhervattingen. 
Gert-Jan Loman en Kevin Esselink 
waren helaas ongelukkig in hun 
pogingen. 

Op slag van rust kreeg Zelhem een 
waar cadeautje van de scheidsrech-
ter. De spits van Zelhem speelde 
de bal wat ver voor zich uit in de 

zestien waardoor Daan Loman tus-
sen man en bal kon komen, toen de 
spits vervolgens op de rug van Lo-
man liep floot de scheids tot ieders 
verrassing voor een pingel. Deze 
was een prooi voor de Zelhem-spits 
die er al eerder twee inlegde; 0-3. 
Daarmee was ook gelijk de rust-
stand bereikt.

In de tweede helft deed Sociï er al-
les aan om de huid zo duur moge-
lijk te verkopen en de achterstand 
te verkleinen. Het felle spel van So-
ciï kon nog wel de waardering van 
het publiek wegdragen, maar doel-
punten leverde het helaas niet op. 

Invaller Jasper Kamphuis was het 
dichtst bij een eretreffer, maar zijn 
inzet werd van richting veranderd 
door een Zelhem-speler. Dit typeert 
de wedstrijd een beetje, de bal viel 
voor Sociï telkens net verkeerd, 
terwijl deze voor Zelhem telkens 
net goed viel. In de allerlaatste se-

conden van de wedstrijd vulde de 
Zelhem-spits zijn hattrick aan met 
nog een doelpunt waardoor de 
eindstand op 0-4 werd bepaald.

Volgende week mag Sociï zich 
proberen te revancheren tegen De 
Hoven uit, een ware zespuntenwed-
strijd. Deze wedstrijd begint om 
14.00 uur.

Uitslagen zondag 2 februari
Sociï 1 – Zelhem 1; 0-4
Klein Dochteren VR1 – Sociï VR1; 3-1
VIOD D6 – Sociï D1; 6-1

Programma zondag 9 februari
De Hoven 1 – Sociï 1
Sociï 2 – AZC 4
Sociï 3 – Keijenburgse Boys 3
Sociï 4 – Pax 10
Klein Dochteren 4 – Sociï 5
Sociï VR1 – FC Zutphen VR1
Brummen D2 – Sociï D1
SJO Oeken-SHE E1 – Sociï E1
Eerbeekse Boys E5 – Sociï E2

Sociï geeft punten mee aan Zelhem
Wichmond - Sociï moest het jaar 2014 in de competitie beginnen met 
een inhaalwedstrijd tegen Zelhem. Het werd een ongelukkige hervat-
ting van de competitie.

Deze zelfbenoemde ‘Beste Koeken-
bakker van Nederland’ staat graag 
in het middelpunt van de belangstel-
ling. Ook moeten zijn collega’s regel-
matig aanhoren dat hij al 25 jaar er-

varing heeft in het vak. Daarom eren
zijn collega’s hem met dit artikel in
uw weekblad. Komt u ook langs om
hem te feliciteren?

Stephan van Voskuilen 
25 jaar koekenbakker

Vorden - Op 2 februari 1989 begon Stephan van Voskuilen zijn loop-
baan als (banket)bakker bij bakkerij Van Asselt in Vorden. Nu, 25 jaar
later, viert Stephan zijn jubileum.

Koekenbakker Stephan van Voskuilen in actie

Oecumenische 
Vrouwengroep
Wichmond - Na afloop van de 
jaarvergadering, die woensdag 
12 februari in het Ludgerusge-
bouw in Vierakker wordt ge-
houden, krijgen de leden van de 
Oecumenische Vrouwen Groep 

Wichmond-Vierakker bezoek van
Wim Blom. Hij zal de dames ver-
tellen over zijn werkzaamheden 
bij de Voedselbank Zutphen. Ook
niet-leden zijn van harte welkom.
Aanvang 19.30 uur.

BIG Challenge is als initiatief gestart in 2009 door varkens-
houder Herman Houweling en is inmiddels uitgegroeid 
tot 150 deelnemers in 2014 en tevens het grootste team 
dat meedoet met Alpe d’HuZes. Het doel van BIG Chal-
lenge is om de veehouderij positief onder de aandacht te 
brengen en dat past goed bij de visie van For farmers/Hen-
drix als toeleverancier van de veehouderij.
Dit naast het hoofddoel om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor kankeronderzoek. “Wij staan achter beide 
doelen en daarom fietsen wij mee met BIG Challenge! 
Hiervoor willen wij natuurlijk een heel mooi bedrag mee-
nemen dus gaan wij actie ondernemen.”
Op 7 februari zal ik Catrien samen met twee collega’s 
gaan ‘knippen tegen kanker’ op het hoofdkantoor van 
For Farmers/Hendrix te Lochem. Medewerkers mogen tij-
dens hun werk komen knippen en betalen een vrij bedrag 
wat rechtstreeks naar Alp D’HuZes gaat. “Wij zorgen voor 
gezellige kapsters en koffie of thee met wat lekkers en 
verkopen er onze BIG Challenge t-shirts.
“ 
Daarnaast komt er een groter sportiever evenement. Op 
zaterdag 29 maart wordt er in samenwerking met Indoor 
Sport Vorden een Multi Sports event gehouden van 16.00 
tot 22.00 uur en daarnaast een aantal leuke workshops.

 Eén uur fietsen voor € 10,- , twee uur voor € 15,- of drie/
vier uur voor € 25,-  Meer doneren mag natuurlijk al-
tijd!! 

 Maak kennis met verschillende sporten zoals, club fie-
sta, club challenge, TRX etc. 

 Eén uur sporten voor €10,- , twee uur voor € 15,- of drie/
vier uur voor € 25,-  Meer doneren mag natuurlijk altijd!

16u-18u

Maud Berendsen (zelf voor een model zorgen !)Kosten 
per workshop: €10,-

op muziek van een echte DJ ! Kosten € 2,50 per kind

 Door de mooie omgeving van Vorden een schitterende 
avondwandeling. Kosten €5,- per persoon

per 20 minuten

zijn.

Buiten zal een springkussen staan en een snack kar van 
Brasserie Lettink uit Vorden. Tussendoor zal er een verlo-
ting én een veiling plaats vinden.

Big Challenge For Farmers/Hendrix 
doet mee aan Alpe d’HuZes
Vorden - Op 5 juni gaan René en Catrien Wientjes 
samen met hun team, BIG Challenge For Farmers/
Hendrix, meedoen met de Alpe d’HuZes.

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

Champion Show Nieuwegein

Konijnen:
Franse Hangoor: J. Agterkamp 1xG
Witte Nieuw Zeelander: H. Bolwiender 2xF, 2xZG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 1xF, 2xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 2xF, 2xZG
Hollander: T. Janssen 2xF, 1xZG
Klein Zilver: 4xZG, 1xG

Spilbroekshow Neede 

Hoenders:
Wyandotte: B. Wassink 5xZG, 5xG

Dwerghoenders:
Appenzellerspitskuif Kriel: H. van Olst 3xZG, 2xG
Orpingon Kriel: B. van Dijke 1xF, 4xZG, 1xG

Oorspronkelijke Duiven:
Lachduif: H.G. Nijhof 1xF, 1xZG, 2xG

Konijnen:
Wener: H. Nijenhuis 2xF, 4xZG
Alaska: J. Bakering 3xF, 5xZG
Hollander: H.Looman 1xF, 1xZG, 1xG, 
K. Hietbrink 1xF, 2xZG, 1xG 
Pool Roodoog: H. Nijhof 2xZG
Kleurdwerg: H. Gubbels 1xF, 3xG

P K V - n i e u w s

Afdeling Vorden orga-
niseert dit jaar o.a. een 
feestmiddag in het Dorps-
centrum, een dagboot-
tocht vanuit Zutphen, een 
picknickmiddag en een 
rolstoeluitje. In september 
wordt de Orchidëenhoeve 
in Luttelgeest bezocht en 

in november staat een be-
zoek aan de Intratuin op 
het programma. 

Gasten die geen behoefte 
hebben om mee te doen 
aan activiteiten, vinden 
het wellicht wel leuk om 
huisbezoek te krijgen of 
om mee te doen aan klein-
schalige activiteiten zoals 
een wandeling of bioscoop-
bezoek. 

Nieuwe gasten kunnen 
zich aanmelden bij de se-
cretaris: Ineke de Hoogen, 
telefoon 0575-550956 of 
per e-mail: inekedehoog-
en@gmail.com

Ook nieuwe vrijwilligers 
zijn welkom en kunnen 
eveneens reageren.

Zonnebloem zoekt 
nieuwe gasten
Vorden - De Zonnebloem, 
afdeling Vorden heeft 
haar activiteitenpro-
gramma 2014 vastgesteld 
en is op zoek naar nieuwe 
gasten die het leuk vin-
den om aan activiteiten 
mee te doen. Nieuwe gas-
ten hoeven beslist géén 
lid te zijn van de Nationa-
le Vereniging de Zonne-
bloem. Iedereen met een 
lichamelijke beperking is 
van harte welkom.



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

Openingstijden
Op afspraak

Zonder afspraak

 

Telefonisch bereikbaar

17.00 uur 

aan het gemeentehuis een afspraak te 
-

 deskundige medewerker voor u beschik-
-

kunt u heel eenvoudig digitaal via de 
website een afspraak maken. 

bellen: (0575) 75 02 50. 

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 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 
toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken 
met één van de collegeleden, via het 
bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 
Informatie’ is een uitgave van de 
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 9
Nr. 6, 4 februari 2014

De speeltoestellen op de speelplek 
aan De Oldenoord in Zelhem zijn aan 
vervanging toe. De speelplek wordt 
ingericht volgens de richtlijnen van 
het nieuwe speelruimteplan. Afgelo-
pen zomer hebben de kinderen hun 
ideëen voor de inrichting laten zien 
door het maken van een maquette. 
Ouders en omwonenden hebben ook 
meegedacht. Al deze ideeën zijn  
uitgewerkt in een ontwerp. Zo komen 
op de speelplek een kabelbaan en 
glijbaan, maar ook stapstenen en 
boomstammen. Er is zelfs ruimte 
voor een fietscrossbaan. Het  
ontwerp is te bekijken op www.
bronckhorst.nl. 

Werkzaamheden
-

spelen op de speelplek even minder 

weg en de nieuwe inrichting is nog 

(misschien wel winterse) weer.  

Struinpaden
Nadat de nieuwe inrichting klaar is, 
komen er struinpaden door het naast-

onder meer gereedschap beschik-

leuk idee en wilt u een middag helpen 
met het maken van de paden? 

Herinrichten speelplek aan De Oldenoord Zelhem 
start 10 februari

-

21.00 uur bent u van harte welkom!

Twee bouwkavels

van gemiddeld 600 m2 te koop voor 

-

per m2. 

Vijf vrijstaande woningen
-

staande woningen waarvoor al een 
bouwvergunning is verleend. Bouw-

bv, en Kreunen Bouw Lochem heb-
ben tekeningen uitgewerkt en bou-

-
2 en 

Informatie

de gemeente en vertegenwoordigers 

-

graag toe. Bent u niet in de gelegen-
heid om te komen op 25 februari, 

kavels kunt u contact opnemen met 
ons contact opnemen via (0575) 

22 26 55 (Kreunen Bouw).

Het bestemmingsplan, beeldkwali-

-
weg-Enkweg) of 
scan de QR-code.

25 februari: Inloopavond 
woningbouw Ruurloseweg/
Enkweg in Vorden

-
-

gemeente uitgeeft. Het gaat om 

Regulier groen
-

de:
2

2

2

Regulier groen is al het groen groter 
dan 50 m2 en dat geen deel uitmaakt 

-
tuur. Op voorstroken mag niet 
gebouwd worden, maar door toevoe-
ging van grond aan de bestaande 
kavel, neemt wel het bouwvolume 

op de kavel toe. 

Snippergroen

2

m2. Snippergroen is een strook 
gemeentegrond kleiner dan 50 m2, 
dat geen deel uitmaakt van de ge-

hoofgroenstructuur en weinig waar-
de heeft voor de openbare ruimte.

Overgangsituatie

aankoop van snippergroen, hanteren 

bepaalt de gemeente. 

aanmerking voor de lagere grond-

Afwijken
We kunnen in speciale gevallen 

Ook als de marktomstandigheden 
hiertoe aanleiding geven, kunnen de 

Grondprijzen aangepast



Vanuit het gemeentehuis …
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons 
 opnemen. U kunt langskomen, bellen of via internet zaken regelen of zoeken. Daarmee willen we  zoveel mogelijk 
aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. In het gemeentehuis kunt u alleen tijdens de  ochtenden én op don-
derdagavond binnenlopen zonder afspraak. ’s Middags kunt u alleen op afspraak bij ons t erecht. Via de website of 
telefonisch kunt u heel gemakkelijk een afspraak inplannen, bijvoorbeeld om een  paspoort of rijbewijs aan te vra-
gen of voor een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Bent u op zoek naar werk of komt u voor een 
Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning, dan vragen 
wij u altijd een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw  verzoek. Het komen op afspraak heeft 
als voordeel dat u precies weet hoe laat u aan de beurt bent en niet hoeft te wachten. Op deze gemeentepagina’s 
geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de keuken van een aantal veel-
gevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Toon en Daan

Deze maand: Aflevering 35  
Mag ik in het buitengebied zelf m’n snoeiafval verbranden?
Roos Rietman en haar man Leif wonen sinds kort in het buitengebied en zijn na de verbouwing van het huis nu 
aan de slag met het weiland en de boomgaard om hun huis. Hiervan hebben ze veel snoeiafval en ze vragen 
zich af wat ze daarmee moeten doen. Moeten ze het afvoeren of mag het in het weiland zelf verbrand worden. 

Toon: “Het is niet toegestaan zomaar 
vuur te stoken in de open lucht. 
 Bijvoorbeeld voor het verbranden 
van hout of groenafval of als u een 
paasvuur of vreugdevuur wilt 
 houden. Wilt u dit toch doen? Dan 
vraagt u een ontheffing aan bij de 
 gemeente. U hoeft geen ontheffing te 
vragen als u vuur maakt met kaar-
sen, fakkels, vuurkorven, terras-
haarden of als u een vuur stookt om 
te koken, bakken en braden, zoals bij 
een barbecue.“ 
Daan: “Groenafval voert u bij voor-

keur af naar een biomassa-energie-
centrale of composteerinrichting. 
Voor de verbranding van groenafval 
kunt u van de gemeente ontheffing 
krijgen als het gaat om:

van landschappelijke elementen in 
het buitengebied vanwege hoge 
 afvoer- en verwerkingskosten. De 
ontheffing wordt verleend voor het 
verbranden van maximaal 50 m3. 
Snoeihout mag u verbranden in de 
periode 1 november tot 15 maart

ziekten. De ontheffing wordt alleen 
aan kwekerijen verleend voor een 
periode van 14 dagen

een ontheffing worden verleend  
op één bepaalde dag in de paas-
periode na 19.00 uur. Gezien de 
hoeveelheid te verbranden materi-
aal en het aantal personen dat op 
de verbranding kan afkomen, is er 
een groter risico op brandoverslag 
en zijn extra veiligheidsmaatrege-
len noodzakelijk.”

Toon: “Een ontheffing voor het 
 verbranden van snoeihout is niet 
 nodig voor vuurkorven of voor kamp-
vuren waarbij ongeveer 1 m3 hout 
wordt verbrand. We hebben beleid 
vastgesteld voor het verbranden van 
snoeihout. Dit vindt u op 
www.bronckhorst.nl.”

Daan: ”Ook kunt u op de website de 
aanvraag voor het  verbranden van 
snoeihout  volledig digitaal met ons 
regelen. Via het digitale formulier 
toetsen we of u voldoet aan de voor-
waarden voor het verstrekken van de 
ontheffing. Indien u aan de voorwaar-
den voldoet en akkoord bent gegaan 
met de voorschriften, ontvangt u 
direct een e-mail met als bijlage de 
ontheffing voor het  verbranden van 
het snoeihout. U kunt de ontheffing 
ook aan de balie van het gemeente-
huis aanvragen. Na het beantwoor-
den van de vragen krijgt u de onthef-
fing direct mee. Bij de  aanvraag voor 
een ontheffing hebben we gegevens 
van u nodig over de l ocatie waar het 
vuur wordt ontstoken. De ontheffing 
voor het verbranden van snoeihout is 
kosteloos.”

Toon: “Voor paasvuren geldt een iets 
andere werkwijze. Acht weken voor 
pasen moet de aanvraag voor een 
ontheffing bij ons zijn ingediend. Na 
ontvangst beoordelen wij de aan-
vraag op vooral brandveiligheids-
aspecten. Ook beoordelen we of een 

evenementenvergunning nodig is. 
U krijgt na het indienen van de 

 aanvraag zo spoedig mogelijk de 
 ontheffing opgestuurd.

… en waarmee zij u graag van dienst zijn

Na de realisatie van de rondweg 
Hummelo bleven in de kern provin-
ciale wegen achter. Deze wegen gaan 
over naar de gemeente en hebben 
dan niet meer de functie van door-
gaande weg. Een herinrichting van 
deze wegen is daarom op zijn plaats. 

Vorige week besloten we tot een her-
inrichting van wat we de ‘Huiskamer’ 
van Hummelo noemen. Dat is het 
gebied tussen de kruising Dorps-
straat – Keppelseweg (bij de Gouden 
Karper) tot aan de kruising Dorps-
straat – Van Heekerenweg, inclusief 

de parkeerplaats. De geraamde 
kosten voor dit deel van het centrum 
van Hummelo bedragen € 650.000. 
Het totaal beschikbare budget voor 
de herinrichting is € 350.000. Beslo-
ten is om het werk in logische onder-
delen te knippen. Na prijsopgave door 
aannemers bekijken we op basis van 
de gegeven prijzen per onderdeel, 
welke onderdelen uitgevoerd kunnen 
worden.

Klankbordgroep
Een klankbordgroep bestaande uit 
bewoners, ondernemers en maat-
schappelijk organisaties stelde het 
herinrichtingsplan van de huiskamer 
in overleg met de gemeente op. 
Vooraf was duidelijk dat er voor een 
totale herinrichting van het Humme-
lose centrum onvoldoende budget 
was en dat gekozen moest worden 
voor een deel. De klankbord blijft 
betrokken bij de verdere uitwerking 
van het ontwerp.

Herinrichting voor ‘Huiskamer’ Hummelo

De stichtings Landschapswacht van 
de Vereniging Nederlands Cultuur-
landschap (VNC) gaat in Bronckhorst 
aan de slag met het herstel van 
zwaar vervallen landschapselemen-
ten bij particulieren en agrariërs. 
Dit wordt mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van € 10.000,- die zij hebben 
ontvangen uit het Baron en Barones-
se van Hemert tot Dingshof-Coldeweij 
Fonds en een bedrag dat wij als 
gemeente voor co-financiering 
beschikbaar hebben gesteld. 

Berlewalde
Het project van de VNC draagt de 
naam Berlewalde. Dat verwijst naar 
de naam van het boslandschap zoals 
dat in de Middeleeuwen in de Achter-
hoek voorkwam. Dit landschap willen 
de initiatiefnemers terughalen en be-
waren. Van de bijdrage van € 10.000,- 
kunnen een groot aantal elementen 
worden opgeknapt, zoals bosjes, 
houtwallen, singels en struweel-
hagen.

Fonds
De Stichting Beheer Natuur en Lande-
lijk gebied beheert als goede doe-
lenstichting het Baron en Baronesse 
van Hemert tot Dingshof-Coldeweij 
Fonds. Baronesse Dietje van Hemert 
tot Dingshof-Coldeweij uit Lochem 
liet bij haar overlijden eind 2010 haar 
vermogen en bezit na aan SBNL met 

de ‘opdracht’ om een fonds op te rich-
ten. Ze verbond aan de erfenis de 
voorwaarde dat het fonds ten goede 
moest komen aan de natuur en het 
landschap in Overijssel en het deel 
van Gelderland ten oosten van de 
IJssel (de Achterhoek en Liemers).

Uit 32 aanvragen verdeelde het 
bestuur van SBNL uiteindelijk 
€ 100.000,- over negen projecten. Op 
de website www.sbnl.nl leest u alles 
over deze goede doelenstichting en 
de projecten die een bijdrage hebben 
ontvangen.

Interesse?
Hebt u ook een landschapselement 
wat herstelt moet worden? Neemt u 
dan contact op met de Agrarische 
Natuurvereniging ’t Onderholt. (0575) 
55 05 93 of info@onderholt.nl.

Aanpak zwaar vervallen 
landschapselementen

Vind ons leuk op 
Facebook
Direct op de hoogte zĳn van het laatste 
nieuws van de gemeente? Vind ons leuk op 
Facebook. U kunt hier ook vragen aan ons 
stellen, die we graag beantwoorden. 
U vindt ons als volgt: www.facebook.com/
gemeentebronckhorst. 



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.

Op 30 januari jl. vergaderde de ge-
meenteraad. Er is o.a. gesproken 
over:

Met algehele goedkeuring van de 
raad werd de heer J. Klein Lenderink 
uit Wichmond is benoemd als com-
missielid, niet zijnde raadslid voor 
CDA. 

Alle raadsleden stellen het bestem-
mingsplan vast, zodat een goede in-
vulling van ‘Café Halfweg’ en de na-
bijgeleden natuurijsbaan mogelijk 
wordt. Ook de motie van GroenLinks, 
PvdA, CDA en GBB werd met algeme-
ne stemmen aanvaard, waarmee 
b en w opdracht krijgen om binnen 
zes weken tot overeenkomst met de 
eigenaar te komen over aanpak van 
de locatie. Lukt dit niet binnen deze 
termijn, dan dringt de raad aan op 
juridische stappen

De raad stemt in met het strategisch 
huisvestingsplan Kindvoorziening 
2014-2020. In dit plan kijkt de ge-
meente samen met de schoolbestu-

ren en bestuurders/directie van 
kindvoorzieningen vanuit een 
gebiedsgerichte benadering naar 
zoveel mogelijk clustering van kind-
voorzieningen. We streven daarbij 
naar kwalitatief goede voorzienin-
gen. De motie van GroenLinks en 
GBB om andere kwalitatief goede ini-
tiatieven van onderop die niet hele-
maal aan de uitgangspunten ‘cluste-
ring’ en ‘gebiedsgericht’ voldoen te 
honoreren en andere dan economi-
sche motieven te betrekken bij de 
beoordeling, haalde het niet.

Met algemene stemmen wijst de 
raad Ernst & Young Accountants LLP 
aan als accountant voor de gemeente

Een groep inwoners van Bronkhorst 
diende een burgerinitiatief in om het 
bestemmingsplan van Bronkhorst 
met voorrang te laten actualiseren. 
De raad ziet met algemene stemmen 
af van dit verzoek en houdt de plan-
ning van de actualisering van 
bestemmingsplannen aan

GroenLinks en CDA willen via een 
motie het college opdragen om niet 

mee te werken aan een studie voor 
een Noordtak van de Betuwelijn door 
Bronckhorst. Ook willen de partijen 
dat het bestuur van de regio Achter-
hoek hier een gezamenlijk standpunt 
over inneemt. De stemming eindigt in 
stakende stemmen (gelijk aantal 
stemmen voor en tegen). Dit is de 
tweede keer dat dit gebeurt bij deze 
motie en dus wordt de motie verwor-
pen

CDA, VVD en GroenLinks dragen b en 
w op om terughoudend te zijn bij het 
opheffen van de enige speelruimte in 
een kern. Dit moet in zorgvuldig 
overleg met de dorpsbelangenorga-
nisaties gebeuren. Ook wijziging van 
de inrichting van de plek hoort daar-
bij, eventueel bekeken in combinatie 
met een ontmoetingsruimte voor ou-
deren. De raad stemt in met deze 
motie (voor CDA, VVD, 1 PvdA, Groen-
Links en GBB, tegen 2 PvdA en D66)

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl of scan de QR-
code bij dit artikel. De eerstvolgende 
gemeenteraadsvergadering is op 27 
februari 2014

De raadscommissie vergadert op 12 
en 13 februari in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Hieronder vindt u de 
vergaderagenda’s van deze openba-
re vergaderingen. U bent van harte 
welkom om de vergadering bij te 
wonen! 

Het bestemmingsplan is gewijzigd, 
onder meer door ingediende ziens-
wijzen. De raad wordt gevraagd het 
gewijzigde bestemmingsplan vast te 
stellen

De raad wordt gevraagd de gewijzig-
de bestemmingsplannen en de aan-
vulling op het planMER vast te stellen

De raad wordt gevraagd de ingedien-
de zienswijzen gegrond c.q. onge-
grond te verklaren, volgens de 
responsnota zienswijzen, en de 
nadere beleidsregels uitvoering 
regionale woonvisie voor het schrap-
pen van ‘slapende capaciteit’ gewij-
zigd vast te stellen

  Om te komen tot een nieuw  
bestemmingsplan voor het recrea-
tiepark verzoekt de initiatiefnemer 
de gemeente een planMER proce-
dure in gang te zetten

  In het RPB staan de afspraken over 
de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de deelnemende gemeen-
ten. De raad wordt jaarlijks over de 
voortgang geïnformeerd

Ter aanvulling op de regeling ‘Ach-
terhoek Bespaart’ wordt de raad 
gevraagd deze subsidieverordening 
vast te stellen, bedoeld als stimulans 
voor particuliere woningeigenaren 
om energiebesparende maatregelen 
te nemen en hun woning te verduur-
zamen

De raad wordt gevraagd de gewijzig-
de subsidieverordening vast te stel-
len, waarmee ook eigenaren van 

woningen die opgeleverd zijn ná 
1 januari 1980 in aanmerking kunnen 
komen voor subsidie op dak-, vloer- 
en gevelisolatie en HR++glas. De 
provincie heeft Bronckhorst een 
bedrag van € 300.000 toegekend. 
Uitgaande van max. €500,- per wo-
ning kunnen 600 woningeigenaren 
subsidie aanvragen, waarvan inmid-
dels 350 aanvragen zijn ingediend 

Tijdens de raads¬vergaderingen kan 
 worden ingesproken. Over 

onderwerpen  
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergadering. Over onderwerpen 

 heeft u 
hiervoor de mogelijkheid tijdens het 
agendapunt ‘Mogelijkheid tot inspre-
ken over niet-geagendeerde onder-
werpen’ in de commissievergade-
ringen.

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per 
persoon. Voor meer informatie of 
aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de 
griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of 
griffie@bronckhorst.nl.

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

Uit de raad

Ontvangen op 27 januari 2014:

Ontvangen op 28 januari 2014:

Ontvangen op 28 januari 2014:

Ontvangen op 29 januari 2014:

Ontvangen op 30 januari 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 

vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Om de vergunning/melding procedure voor het organiseren van evenementen/activiteiten wat te 
verkorten, is besloten om met ingang van 1 februari geen aanvragen meer te publiceren, maar 
enkel nog de verleende vergunningen (zie hieronder). Deze aanpassing past bij de inzet van de 
gemeente om regels/procedures te verminderen, waarmee het voor organisatoren/initiatiefne-
mers eenvoudiger wordt activiteiten te organiseren.

Aanvragen

B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

Ontwerpvergunningen

De stukken liggen van 6 februari t/m 19 maart 2014 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schrif-
telijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belangheb-
benden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Afgegeven op 24 januari 2014:

 
onbepaalde tijd, H.J.M. Wolbrink-Woltering

Afgegeven op 28 januari 2014:

tot 03.00 uur de dag daarop volgend, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, van 09.00 tot 01.00 
uur de dag daarop volgend, café/restaurant De Slof

Afgegeven op 29 januari 2014:

van 09.00 tot 00.30 uur de dag daarop volgend, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, van 09.00 
tot 00.30 uur de dag daarop volgend, Hotel Bakker

09.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, van 09.00 tot 
01.00 uur de dag daarop volgend, café/restaurant De Herberg

 
Grand café Het Meestershuis

daarop volgend, oranjevereniging Vorden

oranjevereniging Vorden

Verzonden op 27 januari 2014:

Verzonden op 28 januari 2014:

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Verzonden op 29 januari 2014:

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen 
Verzonden op 27 januari 2014:

Verzonden op 29 januari 2014:

Ingetrokken omgevingsvergunningen
Verzonden op 28 januari 2014:

Vergunningsvrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar 

Voorlopige voorziening 

Verkiezing Gemeenteraad 2014: Stemmen bij volmacht

Machtiging door schriftelijke aanvraag

 

Machtiging door overdracht van de stempas 
De stempassen worden bezorgd op 22 februari 2014.

 

Meer informatie

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen met o.a.:

 2 HD tv-ontvangers

  Gratis Opnemen Pakket

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

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

Het CDA Bronckhorst heeft heldere plannen voor de 
samenleving van Bronckhorst. Deze plannen kunt u 
lezen in het verkiezingsprogramma ‘Samen Leven in 
Bronckhorst’ op www.cdabronckhorst.nl

Ouderen, inwoners met een zorgbehoefte of mensen 
die tijdelijk zonder werk zitten, kunnen rekenen op 
CDA Bronckhorst. De gemeente zorgt ervoor dat zij 
snel worden geholpen. 

Wij helpen mensen bij het zoeken naar werk. Wie 
zorg nodig heeft, krijgt dit dicht bij huis en op maat 
geleverd. Wij gaan samen met senioren in gesprek 
om ervoor te zorgen dat zij lang en prettig thuis 
kunnen blijven wonen.

Het CDA ontlast de mensen die bereid zijn vaak 
langdurig onbetaalde zorg te verlenen aan mensen 
uit hun directe omgeving, zodat zij er niet alleen voor 
staan.

ouderen en de kwetsbare mensen

CDA Bronckhorst komt op voor haar 

 www.cdabronckhorst.nlwebsite

Februari acties!
Bestel tijdens uw diner of lunch in de komende 
3 weken een fles wijn, Epicure, Sauce Salentino 
uit Argentinië in onze bistro, dan krijgt u een  
fles mee naar huis…. Geldig van 4 tot 24 februari.

11 t/m 16 februari: week van VALENTIJN 

Cupido menu (3 gangen) ................ € 29,50
incl. 2 glas consumptie en kop koffie na het eten. 
Ook in lunch variant aanwezig! 

Inloopavond met hapjes, voorbeelden en 
uitleg van kok Deze avond speciale aanbieding 
voor 6 basislessen van de kookschool Grand bistro de 
Rotonde bij inschrijving    18 februari, 20.00 uur.

Hele maand februari bij het boeken van een 
workshop, eetfeestje, walking diner of ver-
jaardag extra punten cadeau op uw spaar-
kaart Grand Bistro de Rotonde. Uiteraard bij het 

kopen van een Bistro de Rotonde waardebon geven wij ook 

spaarpunten. Erg leuk om cadeau te krijgen.

Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 0575-551519

Het Grand Bistro de Rotonde team!      Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl

Voor Na

Keukenrenovatie in 1 dag, tegen lage kosten!
Wij vervangen:

Bel: 06-374 808 56 of mail naar 
info@mensinkkeukens.nl

Vraag voor 14 februari een offerte aan en ontvang

Kijk op www.mensinkkeukens.nl/kortingsactie

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

FIETSEN, BROMFIETSEN, 
ACCESSOIRES,

ELECTRISCHE FIETSEN
Breng nu uw fiets of electrische fiets voor een 
grote (winter) beurt, voorkom wachttijden in de 

zomer en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:

€ 49,50NU 

€ 64,50NU 

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

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

Fiets met derailleur, speciale prijs:

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS 
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR! 
(gratis leenfiets beschikbaar)

Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 
of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

NU OOK LEVERBAAR: 
WINTERBANDEN

OLD NI-JS
Zondag 9 februari

Aanvang: 16.00 uur

Toegang €5,-
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Het begon in de miezerige regen, de 
Nordic Walkers maakten hun we-
kelijkse wandeling Twee D66 kandi-
daten sloten zich aan bij deze wan-
delgroep waar je je niet van te voren 
hoeft aan te melden. Dat was een ver-
rassing voor de deelnemers. De be-
langstelling van lokale politici viel in 
goede aarde. Zo komen inwoners en 
politiek op een makkelijke en infor-
mele manier met elkaar in contact. 
Na afloop hebben de wandelaars en 
de D66-ers nog wat nagepraat bij een 
kopje koffie.
Andere D66 kandidaten bezochten 
voetbalwedstrijden, één in Hengelo 
bij PAX en één bij de voetbalvereni-
ging Vorden. De derde wedstrijd bij 
H.C. 03 in Achter-Drempt kon helaas 
niet doorgaan door het slechte weer. 
Ook waren we bij volleybalwedstrij-
den in de sporthal De Kamp in Hen-
gelo. De vraag van D66 was hoe de 
maatregelen van de gemeente van 
de afgelopen tijd zijn opgepakt door 
de verenigingen. En nog belangrij-
ker hoe ze hier mee vooruit kunnen. 
Door de privatisering zijn de voet-

balverenigingen nu zelf verantwoor-
delijk voor de sportcomplexen. Om 
over voldoende middelen te kunnen 
beschikken zijn sponsoring en fonds-
werving erg belangrijk. Om iedereen 
te kunnen laten meedoen, moet de 
contributie betaalbaar blijven. Be-
stuursleden hebben de D66-ers over 
deze onderwerpen bijgepraat.
Een ander belangrijk onderwerp van 
gesprek was de inzet van vrijwilligers. 
Die zijn niet meer weg te denken uit 
het verenigingsleven. Besturen pro-
beren om de leden zoveel mogelijk 
bij de club te betrekken.
D66 ziet verenigingen en sportieve 
activiteiten als belangrijke steunpila-
ren van de sociale samenhang in de 
dorpen. Uit de gesprekken bleek dat 
verenigingen kansen en uitdagingen 
zien om hun belangrijke rol in de ge-
meenschap vorm te geven.
D66 luistert de komende weken goed 
naar ideeën en kansen die inwoners 
van Bronckhorst zien voor de komen-
de raadsperiode. 
d66bronckhorst@upcmail.nl

Het wordt een spetterende dag met luxe en 
romantiek en veel Achterhoeks genieten in 
de Showroom van Jos Herwers aan de Kruis-
bergseweg 8 in Hengelo Gld. Daar kunt u op 
vrijdag 14 februari vanaf 14:00 uur genieten 
van modeshows en demonstraties op het ge-
bied van mode, hairstyling & beauty en met 
muziek en veel vertier. De zanggroep “Edge” 
gehuld in fantastische galajurken van Podi-
umjurken.nl brengt populaire nummers ten 
gehore op de catwalk. Of het nog niet genoeg 
is wordt u bovendien verwend met heerlijk 
eten en drinken. U kunt kaarten reserveren 
voor de High Tea in de middag of voor een 
Tapas maaltijd in de avond. Losse hapjes en 
drankjes zijn natuurlijk naar hartenlust ver-
krijgbaar. Kom met vrienden of vriendinnen, 
moeders en dochters, of gewoon gezellig met 
zijn tweeën want het is tenslotte Valentijns-
dag! Met Herwers als gastheer is er voor de 

heren genoeg moois te zien. U vindt er onder 
andere de nieuwste elektronica, herenmode, 
een demo van Indoor Sport Vorden en natuur-
lijk is het een feest van zien en gezien worden, 
daar in de prachtige showroom van Herwers. 
Kijk op de website voor de deelnemers en 
om te reserveren. De Lionsclub Bronckhorst 
organiseert dit Event op 14 februari om geld 
bijeen te krijgen voor een heel goed doel. De 
26 leden van de club zetten zich in voor de 
samenleving dichtbij en veraf. Het Valentijn-
sevent heeft een doel dichtbij: het Inloophuis 
Oude IJssel in Doetinchem bestemd voor kan-
kerpatiënten uit de regio en hun familie. De 
opbrengst van deze dag wordt besteed aan 
een centrale ruimte: het hart van het huis. 
Niet verwonderlijk dat u de kreet: “Kom uw 
hart ophalen” dus meerdere malen zult te-
genkomen: in de plaatselijke media, op de 
flyers, de posters op facebook en op de web-
site www.valentijnsevent.nl Hier vindt u de 
routebeschrijving en hoe u aan kaarten komt. 
En voor iedere bezoeker is er een goodybag 
met verrassingen om mee naar huis te nemen 
en na te genieten. Kom uw hart ophalen, op 
vrijdag 14 februari. Mis het niet!

Lionsclub Bronckhorst nodigt u uit

Valentijns Event: kom uw 
hart ophalen!
Bronckhorst - Op 14 februari a.s. bij au-
tobedrijf Jos Herwers in Hengelo orga-
niseert de Lionsclub Bronckhorst een 
zinderend Valentijns Event. Kom kijken 
en geniet!

D66 in gesprek met sporters

Bronckhorst - D66 wil graag weten wat er zoal omgaat in de gemeente 
en vooral wat wèl goed gaat en welke kansen inwoners zien. Dat sluit 
aan bij de speerpunten die D66 voor de komende raadsperiode heeft. 
Op zaterdag 1 februari ging D66 Bronckhorst in gesprek met sporters.

De geboren Brabander reisde de hele 
wereld af. Vooral vanwege zijn func-
ties in de wereld van het tophand-
bal. Hij was onder meer speler en 
later bondscoach van het Nederlands 
team, coach van het Oostenrijks 
team, trainer van diverse binnen- 
en buitenlandse (prof)clubs en tech-
nisch directeur van de Nederlandse 
handbalbond. Ook had hij zitting in 
diverse commissies van de Europese 
handbalfederatie en de wereldbond. 
Daarnaast heeft hij een bedrijf dat in-
teractieve instrumenten ontwikkelt 
om talenten te ontwikkelen. “Trai-

ningen en opleidingen op basis van 
gaming”, zo legt Van Linder uit. Be-
drijven en overheden schakelen hem 
in om op deze wijze, waar sport en 
onderwijs samenkomen, het beste uit 
mensen te halen. Daarmee komen 
we ook meteen op de twee discipli-
nes die als een rode draad door het 
leven van VVD-lijsttrekker lopen. Hij 
begon zijn carrière immers al leraar 
Aardrijkskunde en Maatschappijleer 
aan het Liemers College in Zevenaar.
Ook de politiek heeft altijd een be-
langrijke rol in zijn leven gespeeld. 
Van Linder is een belangstellend 

volger, bedreef ‘sportpolitiek’ in al-
lerlei internationale commissies en 
ook de lokale politiek is hem niet 
vreemd. Toen hij in 1997 in Baak
kwam wonen, sloot hij zich aan bij
de VVD en werd bestuurslid van de
afdeling Steenderen. Na de gemeen-
telijke herindeling was hij voorzitter
van de afdeling Bronckhorst en eind
2012 werd hij na een politieke break
van zes jaar gepolst voor een functie
bij de partij. “Na goed na te hebben
gedacht, besloot ik me beschikbaar te
stellen voor de raad”, vertelt Van Lin-
der. “Tot mijn eigen verbazing werd
ik lijsttrekker.” Hij voegt eraan toe:
“Een functie als wethouder ambieer
ik niet. Dat is niet te combineren met
de werkzaamheden voor mijn be-
drijf.” De komende periode deelt hij
op in drie fasen. Het huidige college
waar ook zijn VVD zitting in heeft
speelt nu de finale. “Erg belangrijk, 
want je wordt vaak afgerekend op je
laatste resultaten.” 
Vervolgens is er de campagnetijd 
waarin hij voor zichzelf een rol ziet
weggelegd als smeder van een goed
team. “Dat is voor mij een groep 
mensen die allemaal hetzelfde doel 
hebben, maar ieder hun eigen karak-
ter, vaardigheden en eigen verant-
woordelijkheden.”
Mocht dit een ‘winning team’ blijken
en de VVD wederom een plek in het
college en de raad krijgen, dan moet
er opnieuw een team gecreëerd wor-
den dat wil winnen voor de Bronck-
horster bevolking. Als partijleider wil
hij de teamspirit bewaken. “Wethou-
ders en raadsleden mogen natuurlijk
hun persoonlijke ambities hebben,
maar de belangrijkste vraag waar ze
zich mee bezig dienen te houden is:
wat wil jij?” En ‘jij’ is in dit geval de
burger.

De oud-topsporter ziet de wedstrijd 
vol vertrouwen tegemoet. “Je leest
wel eens dat het zo moeilijk is om
goede raadsleden en wethouders te
vinden”, vertelt de lijsttrekker. “Dat
is voor mijn partij in Bronckhorst 
geen probleem. Ik ben er zeker van
dat wij er staan met een goed team!”

Nieuwe lijsttrekker met topsportachtergrond denkt extra dimensie toe 
te voegen
Ton van Linder wil VVD naar overwin-
ning coachen

Baak - Een functie als wethouder in de gemeente Bronckhorst ambi-
eert Ton van Linder (72) uit Baak niet. Daar heeft hij geen tijd voor. De 
kersverse lijsttrekker denkt daarentegen als coach een extra dimensie 
aan de VVD toe te voegen. Hij kan bogen op zijn rijke ervaring in 
de topsport en het onderwijs en wil als partijleider een sterk team 
smeden van de VVD. Zij persoonlijke filosofie strookt met die van de 
liberalen: “Je moet mensen geen dingen opleggen, maar zelf verant-
woordelijk maken voor eigen talentontwikkeling.”

De corporatie vraagt haar huurder nooit in een 
brief of mail om de gegevens van de rekening 
in te vullen. Ook stuurt ProWonen geen brie-
ven waarin zij haar klant vraagt de huur op een 
nieuwe rekening over te maken. In de overgang 
naar een nieuw betalingssysteem, het SEPA, 
zien criminelen hun kans  mensen op te lich-

ten. Met gekopieerde gegevens van een corpora-
tie kunnen ze gemakkelijk klanten benaderen.
Huurders denken dat ze de huur moeten over-
maken op een nieuw rekeningnummer van de
corporatie. ProWonen benadrukt dat zij geen
brieven stuurt.
Mochten klanten iets opvallends tegenkomen of
een brief van ProWonen ontvangen die ze niet
vertrouwen kunnen ze altijd contact opnemen
met de corporatie. Het juiste rekeningnummer
is te vinden op de website van ProWonen. 

Er zijn geen nepbrieven of nep e-mails in om-
gang waar het logo van ProWonen op wordt
gebruikt. Dit is pas geleden wel gebeurd bij col-
lega corporatie Woonbedrijf uit Eindhoven.

ProWonen waarschuwt 
klanten voor nepbrieven 
huurbetaling
Regio - Steeds vaker worden klanten bena-
derd om gegevens van hun rekening door 
te geven. Dat kan per e-mail, per brief of 
per telefoon. Het gaat hier dan om nepbe-
drijven die rekeninggegevens van klanten 
proberen te achterhalen. ProWonen waar-
schuwt haar klanten alert te zijn op post 
die ze ontvangen.

Cursussen en workshops
Wilt u een drukbezochte workshop of cursus? Plaats dan een advertorial 
in deze krant. Vraag naar onze aantrekkelijke tarieven!
advertentie@contact.nl / (0575) 55 10 10



Computercursus
Bij voldoende deelname  organiseert Stichting Welzijn weer 
een aantal computercursussen. 
1.  Computerbrevet voor senioren Windows 7. Dit is een be-

ginnerscursus; 10 lessen van 1.30 uur.
2.  Cursus Wegwijs in Word 2010. Dit is een tekstverwer-

kingscursus waarbij de basiscursus wordt aangeboden. 6 
lessen van 1.30 uur.

3.  Cursus Wegwijs in Excel. Dit is een basiscursus. 10 lessen 
van 1. 30 uur. Lesavonden: maandag- en woensdagavond 
van 18.30 tot 20.00 uur. Leskosten: € 10,- per les (inclu-
sief koffie/thee). Bijkomende kosten: lesboek en USB-stick 
(verwisselbare schijf). De begeleiding is weer in handen 
van Lies Kelderman, Gerrit Terpstra en Henk Roes.

4.  Cursus Kennismaken van de I-pad. 5 lessen van 1.30 uur. 
Deze cursus wordt gegeven op de woensdagmiddag van 
14.00 tot 15.30 uur. Leskosten: € 5,- per les (inclusief kof-
fie/thee). Bijko¬mende kosten: lesboek.

Opgave: Hengelo: Ans Vermeulen, tel. 0575-465281. Vorden: 
Wilma Berns, tel. 0575-553405. Henk Roes, tel. 06-21241984.

Breimaatje gezocht
Een inwoonster uit Hengelo wil graag samen met enkele an-
dere dames breien. Lijkt dit u iets, neem dan gerust contact 
op met de welzijnsadviseur Ans Vermeulen (0575) 465281.

Smartlappenkoor 
Op zaterdag 22 februari treedt het smartlappenkoor ‘Leed-
vermaak’ uit Eibergen voor u op in het woonzorgcentrum 
de Bleijke. Tijd: 14.30 uur. Kosten: € 3,- (dit is inclusief koffie/
thee).

I-padcursus
Hebt u belangstelling voor een cursus in het omgaan met- en 
de (on)mogelijkheden van een i-pad? Meld dit dan bij ons. Bij 
voldoende belangstelling, meer dan twee personen, organi-
seren wij een cursus. Contactgegevens staan onder aan deze 
pagina.

Vakantiewensen?
Kom dan naar De Bongerd op zaterdag 22 februari 2014 
van 14.00 tot 16.00 uur. In 2012 heeft Welzijn Steende-
ren een minivakantiebeurs georganiseerd voor de inwo-
ners van Bronckhorst. Dit gaan we herhalen op bovenge-
noemde datum. Acht organisaties zullen hun vakantie- en 
ondersteu¬ningsmogelijkheden aan u te presenteren. In 
het algemeen gaat het hier om vakanties voor mensen die 
niet meer zo gemakkelijk alleen op vakantie kunnen gaan. 
De vakanties die u worden gepresenteerd zijn zeer divers. 
Van redelijk zelfstandig, tot samen met een dementerende 
partner, waarbij u ondersteund wordt door vrijwilligers. Ook 
de organisaties die deze vakanties organiseren zijn divers. U 
kunt hierbij denken aan De Zonnebloem, Vrouwen van Nu, 
Allegoeds vakanties, ECT vakanties, een particulier initiatief 
uit Vorden, maar ook een ‘travelcounsellor’ die samen met 
u vakanties kan uitzoeken en regelen geheel naar uw smaak 
en mogelijkheden.
U bent deze middag van harte welkom in de grote zaal van 
De Bongerd. Ook voor een kopje koffie of thee, we zien u 
graag.

Rits kapot?
Tweewekelijks is er tijdens de handwerkochtend een vrijwil-
liger aanwezig met naaimachine, om kleine reparaties aan 
uw kleding of huishoudtextiel te verzorgen. Een naadje los, 
een rits kapot, zoom uit de boek, iets korter maken, knoopje 
aanzetten enzovoorts. De hulp is gratis, benodigd materiaal, 
bijvoorbeeld rits, zelf meenemen.
U bent op 5 en 19 februari welkom van  9.30 tot 11.30 uur. 
Ook om samen gezellig te handwerken. En een kopje koffie 
of thee is snel voor u gemaakt.

Geheugenspreekuur
Elke vierde dinsdag van de maand is er ergens in Bronck-
horst een geheugenspreekuur. Twee keer per jaar in elk ge-
val in Steenderen. De eerstkomende keer is dat op dinsdag 
25 maart van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt al eerder terecht 
in De Bleijke in Hengelo en wel op 25 februari, zelfde tijd. 
U hoeft geen afspraak te maken. Het geheugenspreekuur is 
voor iedereen die zich zorgen maakt over eigen geheugen of 
dat van een ander. Ook voor vragen over piekeren kunt u te-

recht tijdens dit spreekuur. Eventueel wordt een test gedaan
en krijgt u advies voor vervolg. Vaak vallen de problemen er
mee en kunt u worden gerustgesteld. Blijf niet langer pieke-
ren, maak gebruik van deze mogelijkheid!

Eenzaamheid is van ons allemaal
Eenzaamheid is een groot en onzichtbaar probleem.

Voor velen is het een taboe om erover te praten.
Dat moeten we doorbreken!

Kent u iemand van 55+ die eenzaam is? Bent u zelf een-
zaam?

Bel of mail Welzijnsadviseur Wilma Berns van Stichting 
Welzijn Vorden voor informatie en/of advies.

Telefoon: 0575-553405. Emailadres: w.berns@sswb.nl

Vriendschap 55+.Waar wordt u blij van?
Wandelen in de natuur, een mooie film bekijken, een goed
gesprek voeren . . . Wilt u deze activiteiten met een ander de-
len of zoekt u een maatje? Iemand van uw eigen leeftijd, ie-
mand uit uw eigen buurt of iemand met dezelfde interesse?
Wij bemiddelen graag voor u.

Voor wie is de bemiddeling bedoeld?
Voor alle inwoners van Vorden en omgeving vanaf 55 jaar
en ouder. Het gaat om mensen die door het verlies van hun
partner, verhuizing van vrienden of om wat voor reden dan
ook weinig sociale contacten hebben en zich daarom soms
eenzaam voelen. Of mensen die veel sociale contacten heb-
ben maar een echt betekenisvol contact missen. Maar ook
mensen die een speciale belangstelling of hobby hebben die
ze graag met anderen willen delen of waarover ze met ande-
ren van gedachten willen wisselen.

Wat doen we niet?
We zijn geen relatiebureau. We bemiddelen alleen voor se-
nioren die op zoek zijn naar vriendschappelijk contact. Deel-
name is gratis. Iedere eerste maandag van de maand is er een
gezamenlijke koffie-inloop ochtend vanaf 10.00 uur in het
Dorpscentrum. U bent van harte welkom. 
De eerstkomende bijeenkomst is  maandag 3 maart.

Bent u benieuwd naar de iPad-cursus?
De  mogelijkheid is er weer om zich  ook in 2014 op te geven
voor de iPad cursus. Voor zowel de beginners cursus als  voor
de gevorderden. Een leerzame en interessante cursus, voor
nu en voor uw toekomst.
Het ligt in de planning om 27 februari van start te gaan in
Vorden. Allereerst met 2 cursusgroepen voor beginners. De
uitnodigingen worden binnenkort verstuurd.
Voor de gevorderden hebben we op dit moment nog niet vol-
doende aanmeldingen. Dus er zijn nog mogelijkheden om u
op te geven.

Of heeft u zelf ideeën of wensen voor het opstarten van een activiteit of
cursus? Denkt u een leuke workshop of cursus te kunnen geven, waar-
bij u uw talent, vaardigheid of professie, vrijwillig, wilt inzetten? Laat
het ons gerust weten. Voor verdere informatie en aanmelding kunt u
terecht bij Stichting Welzijn Vorden.

Inloopspreekuur voor mensen met hoorproblemen
Elke 2e donderdagmorgen van de maand  houden vrijwil-
ligers vanuit de Nederlandse Ver. Voor Slechthorenden, in
samenwerking met Stichting Welzijn Vorden, een inloop-
spreekuur voor mensen met hoorproblemen. Het eerstvol-
gende spreekuur is: 13 februari tussen 10 en 12 uur zijn
er ervaringsdeskundigen waar u met al uw vragen terecht
kunt. U bent van harte welkom, aan dit bezoek zijn geen
kosten verbonden. U kunt ons vinden bij Stichting Welzijn
Vorden, zij-ingang van het Dorpscentrum aan de Raadhuis-
straat nr.6.
Voor informatie kunt u terecht bij : ouderenzorgSH.vor-
den@nvvs.nl of w.berns@sswb.nl

Themamiddag: gezond eten
Voor verdere informatie zie onder SSWB algemeen.

Het volgende Repair Café is: zaterdag 8 februari van 10.00-
12.30 uur. Het Repair Café is een evenement dat draait om
repareren, duurzame samenleving en de mogelijkheid tot
het hebben van sociale contacten. Iedere 2e zaterdag van de

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

Datum Activiteit Plaats Tijd
06-02 Bejaardenkring Vorden, div. onderwerpen Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
11-02 Alzheimercafé, diverse onderwerpen Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
12-02 UVV Hengelo, dia’s met 3D-bril Ons Huis, Hengelo 14.00 uur
14-02 Club 60+, lezing oud-Hollandse groenten e.d. Effe naar Steef, Hummelo 14.00 uur
15-02 Zonnebloem Hengelo/Keijenborg, 

gezellige middag Zaal Wolbrink, Hengelo 0575-462996
15-02 ANBO Zelhem, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 06-27594051
15-02 ANBO Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-550806
16-02 Inloopmiddag kerk Kerkstraat 15, Hengelo 14.30 uur
19-02 ANBO Hengelo/Steenderen,

jaarvergadering en stamppottenbuffet Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
20-02 Bejaardenkring Vorden, diverse onderwerpen Dorpscentrum Vorden 14.15 uur
22-02 De Bleijke, smartlappenkoor ‘Leedvermaak’ De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
25-02 SWHengelo/GGNet, geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur 

25-02 VIT mantelzorgsalon, 
 domotica/hulpmiddelen Zaal Langeler, Hengelo 0544-820000
27-02 PCOB Vorden, lezing de heer Idema
 Expeditie Spitsbergen Dorpscentrum Vorden 14.30 uur
28-02 SW DHK, specialiteitenbuffet Huiskamer zorgcentrum
  Hoog-Keppel   0314-380232
06-03 Bejaardenkring Vorden, diverse onderwerpen Dorpscentrum Vorden 14.15 uur
06-03 Diverse organisaties, thema gezond eten Den Bremer, Toldijk 14.00 uur
11-03 Alzheimercafé, diverse onderwerpen Borghuis Doetinchem 19.30 uur
12-03 Club 60+, sketches en zang in Veluws dialect Effe naar Steef Hummelo 14.00 uur

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een 
leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Zondagmiddag inloop Hengelo
Op zondag 16 februari is er weer een inloopmiddag in Kerkstraat 15 te Hengelo van 
14.30 tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom voor een ontmoeting en gezelligheid. 
Elke 1e dinsdag van de maand kunt u ook aanschuiven voor een gezamenlijke maaltijd 
bij de Hervormde kerk in Hengelo. Vooraf wel opgeven via tel. 461015 of 464695.

Themamiddag: gezond eten
Naast de inhoudelijke bijdrage deze middag van een diëtiste van Sensire en de heer Ster-
ringa, voormalig huisarts, zal er ook een proeverij zijn van: Apetito, Sindy`s catering 
en Foodconnect. Deze themamiddag wordt u aangeboden door: Sensire, de Ouderen-
bonden en de Stichtingen Welzijn van Zelhem, Hengelo, Steenderen, DH&K en Vorden 
(SSWB).
Bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom. Datum: 6 maart 2014. Tijdstip: 14.00-
16.30 uur. Locatie: Den Bremer, Zutphen Emmerikseweg 37 Toldijk.
Meldt u dan aan voor 25 februari a.s. Stichting Welzijn Zelhem 0314-622074 
p.tiggeloven@sswb.nl Stichting Welzijn Hengelo 0575-465281 a.vermeulen@sswb.
nl Stichting Welzijn Steenderen 0575-450029 welzijnsteenderen@sswb.nl Stichting 
Welzijn DH&K 0314-380232 e.staal@sswb.nl -Stichting Welzijn Vorden 0575-553405 
w.berns@sswb.nl

Vakantie in het hoofd?
Op zaterdagmiddag 22 februari is er van 14.00 tot 16.00 uur een mini-vakantiebeurs 
in De Bongerd te Steenderen. Deze beurs is georganiseerd door Welzijn Steenderen. 
Diverse organisaties die vakanties organiseren voor senioren, gehandicapten en/of 
mensen met dementie en daardoor wat extra ondersteuning nodig hebben zullen hun 
mogelijkheden presenteren. Deze organisaties weken veelal met vrijwilligers die de va-
kanties begeleiden.
Laat u informeren over de mogelijkheid om op vakantie te gaan. Ook als u niet meer zo 
mobiel bent en/of wat hulp nodig hebt. 

Inloopmiddag Kerkstraat 15
Op zondag 16 februari is er weer een inloopmiddag in Kerkstraat 15 van 14.30 tot 17.00 
uur. Iedereen is van harte welkom voor een ontmoeting en gezelligheid.
Elke 1e dinsdag van de maand kunt u aanschuiven voor een gezamenlijke maaltijd bij 
de Hervormde kerk in Hengelo. Vooraf opgeven via tel. 461015 of 464695

UVV soosmiddag
Op woensdag 12 februari bent u van harte uitgenodigd op de ouderenmiddag van de 
UVV in Ons Huis. De heer Geerdink presenteert een dia middag met stereo-fotografie 
door middel van een 3 D bril. Aanvang 14.00 uur.

Onder Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel

Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker

Telefonisch: maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30 uur

Tel.: 06-10687320

E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Website: www.sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Steenderen:
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen

Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen

Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag tot en met donder-

dag van 9.00 tot 10.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak

Tel. 0575-450029.

E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl

Website: www.welzijnsteenderen.nl

Onder Stichting Welzijn Drempt Hummelo & Keppel:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel, 

tel: 0314-380232.

Bereikbaarheid kantoor: dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur, 

donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.

Esther Staal, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 

uur en donderdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Website: www.swdrempthummelokeppel.nl

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

tel: 0575-465281, mobiel: 06-10727474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 

vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Vorden:
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. 

Tel. 0575-553405 of 06-22929630

Wilma Berns, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van 

9.00 tot 11.00 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: w.berns@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Onder Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem. 

Tel. 0314-622074 of 06-13280466.

Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 10.00 uur

Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 

elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Inloopspreekuur Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 

elke tweede woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Website: www.welzijnzelhem.nl
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Hiermee beschikken ze over een pas-
sende locatie van waaruit ze u alle ge-
bruikelijk diensten kunnen leveren. 
Zowel voor de dag- en avondoplei-
dingen als voor de bedrijfstrainingen 
hebben ze goed ingerichte lokalen 

met moderne digitale hulpmiddelen 
en wifi. De mogelijkheid van het hu-
ren van leslokalen en computerloka-
len blijft bestaan. Daarnaast blijven 
ze lokalen bijhuren bij het Graaf-
schap College om alle groepen in de 

avond van een goede leslocatie te
kunnen voorzien.

Vanuit deze locatie worden ook alle
opleidingen van Interieuracademie
georganiseerd. Op 11 locaties in het 
hele land verzorgt DOC onder deze
naam opleidingen op gebied van De-
sign en Styling. 
Meer informatie: www.doc.nl en
www.interieuracademie.nl

DOC Opleiding & Training gaat verhuizen
Doetinchem - Op vrijdag 21 februari a.s. gaat het kantoor van DOC 
Opleiding & Training verhuizen. Ze verlaten, na 5 jaar, hun stek op 
de Keppelseweg 1-3 en gaan naar Frielinkstraat 1-02 in Doetinchem; 
ongeveer 200 meter van hun huidige locatie.

Vrijwilligersnetwerk
Stichting Landschapsbeheer Gelder-
land en Vleermuiswerkgroep Gelder-
land hebben in samenwerking met 
Gelderse gemeenten een vrijwilli-
gersnetwerk opgericht om ‘klachten’ 
met betrekking tot vleermuizen op 
te lossen. Tientallen vrijwilligers zijn 
actief en gaan jaarlijks bij meerdere 
bewoners langs. Via de website www.
vleermuis.net kunnen bewoners 
contact opnemen met vrijwilligers 
in hun gemeente. Het netwerk kan 
op dit moment extra versterking ge-
bruiken. Daarom organiseren SLG en 
VleGel opnieuw een cursus om vrij-
willigers op te leiden voor dit mooie 
werk en vleermuislevens te redden. 
De cursus is gratis.

Cursus
De cursus vindt in de avond plaats op 
12 en 26 maart en op 9 en 23 april. De 
cursuslocatie zal liggen in de buurt 
van Arnhem. Daarnaast maakt een 
vleermuisexcursie op 7 mei in de 
avond en een terugkomavond in sep-
tember (datum nog onbekend) deel 
uit van het programma. Om vleer-
muisvrijwilliger te kunnen worden, 

is het van belang dat u alle avonden 
bijwoont.

Vleermuizen
In Nederland zijn in totaal 21 ver-
schillende soorten vleermuizen waar-
genomen waarvan er zeven regelma-
tig voorkomen. Alle vleermuizen in 
Nederland zijn bij de wet beschermd.
U heeft vast wel eens een vleermuis 
gezien, vliegend in de schemering op 
zoek naar voedsel zoals muggen en 
motjes. Voor sommige mensen zijn 
deze luchtacrobaten fascinerend, 
bij anderen roepen vleermuizen 
juist angst op. Dat vleermuizen een 
belangrijke plaats in de natuur in-
nemen, beseffen maar weinig men-
sen. Evenzeer is onbekend hoe deze 
nachtdieren leven en welk gedrag zij 
vertonen. 
Door als vrijwilliger hierover te ver-
tellen, ontstaat vaak begrip en ver-
dwijnt de eerste schrik bij bewoners. 
Hierdoor zijn bewoners na een be-
zoek van een vrijwilliger minder ge-
neigd om de vleermuis hardhandig 
op eigen kracht te verwijderen. Dat 
kan vele vleermuislevens sparen! 
Helpt u mee?

Vleermuizen zoeken 
vrijwilligers!

Bronckhorst - Het kan gebeuren: zomaar een vleermuis in je slaapka-
mer of op de zolder. Wat doe je in zo’n geval? Gelukkig is in Gelder-
land een netwerk van vrijwilligers actief om bij bewoners met ‘een 
vleermuis in huis’ langs te gaan en advies te geven. Deze vrijwilligers 
krijgen ondersteuning vanuit Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) en Vleermuiswerkgroep Gelderland (VleGel). Nieuwe vleermuis-
vrijwilligers zijn nodig. Wilt u ook vleermuisvrijwilliger worden? Dan 
kunt u zich bij SLG aanmelden voor een cursus die in maart van start 
gaat. Aanmelden kan via e-mail info@landschapsbeheergelderland.nl 
of via www.landschapsbeheergelderland.nl.

Vleermuis Dick

Jonge mantelzorgers zijn kinderen 
die thuis te maken hebben met ie-
mand die extra zorg nodig heeft. Dat 
kan zijn een broer of zus met een be-
perking, een ouder met een chroni-
sche ziekte of bijvoorbeeld een groot-
ouder die dementeert. Dat is soms 
best zwaar. VIT-hulp bij mantelzorg 
nodigt hen daarom uit voor een leuke 
activiteit; creatief bezig zijn en gezel-

lig kletsen. Voor jonge mantelzorgers 
tussen 8 en 12 jaar wordt de activiteit 
gehouden op vrijdag 21 februari van 
18.00 - 20.30 uur en voor jonge man-
telzorgers tussen 13 en 18 jaar op 
zondag 23 februari van 13.30 - 16.00 
uur in Doetinchem. Alle jonge man-
telzorgers woonachtig in de gemeen-
ten Aalten, Bronckhorst, Doesburg, 
Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, 

Oude IJsselstreek en Winterswijk zijn
van harte welkom. Aan deelname
zijn geen kosten verbonden. Opgave
is wel noodzakelijk! Dit kan tot 16 fe-
bruari door te bellen naar VIT 0544-
820000 of te mailen naar 
info@vithulpbijmantelzorg.nl

Kinderen die vervoersproblemen heb-
ben kunnen dit melden, samen wordt
dan gezocht naar een oplossing. Geef
je snel op! Want vol = vol!
De uitnodiging is te downloaden op
www.vithulpbijmantelzorg.nl/jonge-
mantelzorger.

Selfie schilderen
Bronckhorst - Voor kinderen die thuis te maken hebben met familie-
leden die zorg nodig hebben, organiseert VIT-hulp bij mantelzorg op 
vrijdag 21 en zondag 23 februari in Doetinchem een creatieve activi-
teit waarin zij een selfie ofwel zelfportret gaan schilderen.

Een jaar geleden is SchuldHulp-
Maatje Bronckhorst van start gegaan. 
SchuldHulpMaatje heeft ten doel het 
helpen, voorkomen en oplossen van 
financiële schuldenproblematiek. 
Mensen die door wat voor omstan-
digheden dan ook de grip op hun 
financiën zijn verloren worden ge-
holpen door maatjes. Afgelopen jaar 
hebben al een behoorlijk aantal men-
sen de weg naar SchuldHulpMaatje 
gevonden. Het is een succes met een 

randje; liever was SchuldHulpMaatje 
helemaal niet nodig. Maar de reali-
teit is helaas anders. Meer dan één 
miljoen huishoudens in Nederland 
kampen met schulden. Dat aantal 
neemt onrustbarend snel toe. Ook in 
Bronckhorst. En dan is het prachtig 
dat mensen opstaan om elkaar te hel-
pen. Met behulp van een maatje krij-
gen mensen weer vat op hun financi-
ele situatie en kunnen hun schulden 
voldoen. Ze krijgen weer perspectief 

en hoop voor de toekomst.

Bronckhorst beschikt thans over 10 
goed opgeleide of in opleiding zijnde
vrijwilligers. De maatjes (vrijwilligers)
volgen een opleiding en zijn daarmee
gecertificeerd schuldhulpmaatje. 

Nieuwe maatjes
De verwachting is dat in 2014 in 
Bronckhorst 60 huishoudens een
maatje nodig hebben. De stichting
SchuldHulpMaatje heeft dringend
behoefte aan nog 10 vrijwilligers die
maatje willen worden. Wilt u meer
informatie neem dan contact op met
de coördinator: 06-13173936 of met 
de plaatselijke welzijnsadviseur.

SchuldHulpMaatje Bronckhorst ontvangt 
6000 euro van het Oranjefonds
Bronckhorst - Het Oranjefonds heeft de Stichting SchuldHulpMaatje 
Bronckhorst een subsidie verleend van 6000 euro om het belangrijke 
werk van de stichting te ondersteunen. Met dit bedrag kunnen weer 
maatjes worden opgeleid. Ook de gemeente Bronckhorst ondersteunt de 
stichting financieel, maar het is ook aangewezen op externe financiering.

Uitslag van de 3e Competitieavond 
van de vierde ronde. A-lijn: 1. Inge 
& Reint Pellenberg 61,67%; 2. Ruud 
Bijloo & An Wortel 55,00%; 3. Anne-
lies Schröder & Jan Rondeel 52,92%. 
B-lijn: 1. Margaret Heijting & Gerrit 

Vorselman 59,17%; 2.Silvia Schreiber 
& Paul Niks 56,67%; 3. Kees & Truus 
Mortier 55,83% C-lijn: 1. Hermien 
Veenhuis & Els Westerhof  63,49 %; 
2. Jan Willem Ensink & Mien Vor-
selman van Pernis 61,93%; 3. Annie 
Berentsen & Wil van de Berg 60,23%. 
Gefeliciteerd! Donderdag 7 februari 
spelen we de 4e competitieavond van 
de vierde ronde. Afmelden kan op 
verschillende manieren: via een mail 
naar bcbronkhorst@hotmail.nl of 
een sms naar 06-28633453 (inspreken 
lukt niet!), of op de wedstrijddag bel-
len naar genoemd mobiel nummer.

B r i d g e n  i n  T o l d i j k
Tijdens de jaarvergadering bleek 
alles piekfijn in orde. Vanaf deze 
plaats zeg ik namens de leden: 
Bestuur en alle vrijwilligers die 
dit mogelijk maakten, Hartelijk 
Dank! Ook de Goede Doelendrive 
was een doorslaand succes. Ge-
weldig! Aldus Silvia Schreiber.

Een voordelig energiecontract is pri-
ma, maar de meest effectieve manier 
van bezuinigen is energiebesparing. 
Bruggink is lid van de stichting “Ach-
terhoek Duurzaam Verbouwen”  en 
al jaren actief op het gebied van 
duurzaam wonen. En het loont echt!
Wist u bijvoorbeeld dat het isoleren 
van spouw muren soms al in 3-4 jaar 
terugverdiend is? Of het isoleren 
van een dak binnen 7 jaar? En met 
de nieuwe generatie zonnecellen op 
uw dak produceert u goedkoop uw 
eigen stroom!
Maar ook het vervangen van elek-
trische apparaten van een bepaalde 
leeftijd levert winst op. De nieuwe 
keukenapparatuur is de laatste ja-
ren zoveel zuiniger geworden, dat 
er echt flinke besparingen mogelijk 
worden door één apparaat (of meer-
dere) te vervangen.
Het vervangen van een meer dan 25 

jaar oude vrieskist door een moderne 
vriezer met lades leverde een klant 
een besparing op van ruim 800 kW 
uur, ofwel zo’n € 160,-- per jaar op 
één apparaat. Bij een aanschafprijs 
van € 900,--  is dat terug verdiend 
binnen 6 jaar. 
Vernieuwen is echter al interessant 
bij veel jongere apparaten. Als een 
koelkast, magnetron of vriezer ou-
der is dan 15 jaar bereikt u al een 
flinke besparing.
De nieuwste modellen vaatwassers 
bijvoorbeeld zijn, behalve zeer stil, 
ook zeer energiezuinig (A+++ -10%) 
en waterbesparend (7 liter program-
ma).
Wilt u deze nuttige tips via email 
ontvangen en bovendien elke maand 
nog kans maken op een cadeaubon 
van € 50,--? 
Abonneer u dan gratis op onze 
nieuwsbrief op www.bruggink.bv.nl. 

- advertorial - 

Verlaag uw energierekening

maand vindt deze activiteit plaats in het Dorpscentrum te Vorden, 
van 10.00-12.30 uur. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen 
mee. Deskundige vrijwilligers bieden hun hulp aan bij het repare-
ren. Alleen materiaal wordt in rekening gebracht. Contacten kunnen 
worden gelegd of inspiratie kan worden opgedaan aan de leestafel 
of bij de vrijwilligers. Spullen die niet gerepareerd kunnen worden, 
neemt de bezoeker mee terug naar huis.
Afgelopen Repair Café, in januari, zijn er 12 reparaties geweest.

Rijbewijskeuring 70+ via Ouderenbonden in Vorden
Op 15 februari  (organisatie ANBO) is er weer een rijbewijskeuring 
op de zaterdagmiddag om 13.15 uur. Voor wie 70 jaar is of ouder 
moet zich voor een nieuw rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. 
Belangstellenden voor de keuring kunnen, voor de aanmelding en/
of informatie , dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575 
550806. De rijbewijskeuring bedraagt  € 25,- en wordt door  dr. van 
Remmen verricht. De opbrengsten van deze keuringen schenkt hij 
aan een project voor ontwikkelingshulp. Locatie: in het woon- en 

zorg centrum, De Wehme, Nieuwstad 32 in Vorden. Het is raadzaam
om zich ruim op tijd voor de verlengingsdatum van het rijbewijs te 
laten keuren.
Per 1 januari 2014 is de leeftijd voor verplichte rijbewijskeuring om-
hoog gegaan naar 75 jaar!
Na uw 75ste krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keu-
ring is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.

Vervolg stichting Welzijn Vorden





50% korting op sporten en kleding

LAATSTE RONDE
OPRUIMING

KORTING

50%
op de gehele 

vrijetijdskleding collectie

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39
info@goossensatomica.nl

www.goossensatomica.nl

KIJK OP www.aerofitt.nl/acties

Hengelo gld

Zelhem

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL
BRINKWEG 38, 7021 BW ZELHEM, T 0314 62 00 26, ZELHEM@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL

Wie krijgt
jouw hart?

50% 
korting 

Wanneer jouw vriend/vriendin of iemand anders 
die jij een warm hart toe draagt lid wordt voor 

20 februari, ontvangen jullie beiden 

Het is noodzakelijk te bellen voor de eerste afspraak! 
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

op het lidmaatschap!

12 weken
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Klootbal is het beste te vergelijken 
met klootschieten. Met een voetbal 
moet een parcours afgelegd worden 
in zo weinig mogelijk schoten. On-
derweg komen de deelnemers diver-
se hindernissen tegen zoals struiken, 
weilanden, tuinen, auto’s, sloten en 
andere obstakels. Het gebeurt dan 
ook regelmatig dat de bal op een 
plaats terecht komt die ongunstig is 
voor de volgende trap. Geluk speelt 
een belangrijke factor en als je een 
beetje pech hebt, heb je zo enkele 
streepjes op het scoreformulier. De 
teams beleven veel plezier aan de 
wedstrijd. Vooral als ze op een dak 
van een huis moeten of dat de bal uit 
de sloot gevist moet worden. Ieder-
een probeert zijn best te doen en te 
winnen, maar het plezier en de on-
derlinge sfeer maakt het klootbal tot 
een succes. Initiatiefnemer en orga-
nisator Jan van der Veen is tevreden 
over het verloop van het toernooi. “Je 
kunt merken dat het naar het einde 
loopt. Er wordt veel over gepraat en 
het toernooi leeft enorm in Keijen-
borg”, weet de organisator.
Zes teams strijden zaterdag 15 febru-
ari in de finale om de titel. De start 
is op het Pax-veld en de laatste hin-
dernis is bij Coen’s Tapperij in Keijen-
borg. Buiten voor het café wordt een 
doel met gaten geplaatst waar de bal 
doorheen geschoten moet worden. 
Raymond Sessink (30), Joris Jansen 
(25) zijn aanvoerders van hun teams 
en Teun Stortelder (22) is begeleider 
van een meisjesteam. Het drietal 
vindt klootbal een prachtig spel en 
er wordt veel gelachen. Enthousiast 
vertelt het trio over de belevenissen 
die ze meemaakten tijdens de wed-
strijden. Veel anekdotes komen naar 
boven en met een grote grijns op de 
gezichten doen ze hun verhaal. Ses-
sink: “Elke keer maak je wat anders 
mee. Dan ligt de bal in het water en 
de andere keer kun je de bal bijna niet 
terug vinden”. Omdat er in het don-
ker wordt gespeeld is het spel extra 
moeilijk. “Je moet goed kijken waar 
je de bal heen schiet. De zaklamp 

heb je dan ook nodig”. Het team van 
Sessink had over de twee wedstrijden 
een redelijk score. “En als de presta-
ties van het team soms minder wa-
ren, bleven we lachen”.
Stortelder: “Regelmatig moesten we 
de sloot in om de bal eruit te vissen”, 
zegt de begeleider van het meisjes-
team. Hij omschrijft klootbal als een 
spel met veel gezelligheid, het on-
voorspelbare, de verrassingen en je 
maakt de gekste situaties mee. “Als 
je rustig schiet gaat het in het alge-
meen wel goed, maar geeft je een ‘lel’ 
dan is het zoeken naar de bal. Ja, je 
wilt toch ‘lellen’ anders heb je hele-
maal veel beurten nodig”. In het be-
gin had het team een hele moeilijke 
start, maar de onderlinge sfeer was er 
niet minder om. “Van tevoren kun je 
ook niet zeggen hoe het gaat lopen. Je 
gaat meer de uitdaging aan dan om 
echt te winnen”. Toeval speelt een be-
langrijk rol. “Ondanks dat je het rus-
tig wilt doen, kan het helemaal mis 
gaan”, weet Stortelder.
Janssen: “Van ons team heeft nie-
mand spijt dat ze meedoen. Iedereen 
heeft plezier en dat geldt ook voor de 
andere teams. In de eerste ronde had-
den we de minste schoten nodig en 
daarmee was de basis gelegd. Ik denk 
dat we de finale ook gaan winnen”, 
grapt Jansen. “Het lijkt zo’n simpel 
spelletje, maar het gaat er om de bal 
de goede richting mee te geven. Dat 
is makkelijker gezegd dan gedaan. Zo 
kon het gebeuren dat ik het dak op 
moest bij Winkelman om de bal eraf 
te halen”. De scores worden bijgehou-
den door scheidsrechters. “Daar waar 
de bal terechtkomt, daar wordt ge-
schoten. Het maakt niet uit in welke 
situatie. Komt de bal in een sloot of 
op het dak waar je niet kunt schieten, 
mag je de bal verplaatsen. Je krijgt 
dan wel extra streepjes op het sco-
reformulier”, zegt Jansen. Na afloop 
van de finale op zaterdag 15 februari 
is er een groot feest in de zaal van 
Coen’s Tapperij. Iedereen is welkom. 
Er zijn optredens van de livebands 
Poor John en Nitro Maniach.

Meedoen belangrijker 
dan winnen bij klootbal

Keijenborg - In Keijenborg zijn teams al enkele maanden bezig met 
klootbal. Vanaf oktober zijn de eerste ronden gespeeld en op zaterdag 
15 februari is de finale. Aan het toernooi doen 18 teams mee.

V.l.n.r.: Teun Stortelder, Jan van der Veen, Joris Jansen en Raymond Sessink.

In Sporthal de Kamp moest de D1 
van Quintus aantreden tegen Apollo 
70 D1 uit Wehl. In het begin werd 
Quintus overdonderd wat al snel tot 
een 0-3 achterstand leidde. Met een 
goed staande verdediging en vele 
mooie combinaties, onder andere 
van Rutger en Jari, pakte Quintus in 
de tweede helft een voorsprong van 
7-4. Vooral het publiek genoot van 
snel spel. Uitstand 8-6 in het voordeel 
van Quintus D1.
De eerste helft wist de E3 van Quin-
tus in de wedstrijd tegen UGHV E1 
uit Ulft de aansluiting goed vast te 
houden, maar de gasten waren de 
hele wedstrijd veruit het betere team 
en wonnen met dikke cijfers, uitslag 
6-20.
Het Heren Senioren 1 team speelde 
tegen Blauw-Wit HS2 uit Ruurlo. De 
eerste helft startte niet goed voor het 
thuisteam, ze kwamen zelfs op een 
0-3 achterstand te staan. Toch kwa-
men de heren terug tot een ruststand 
van 8-6. De tweede helft wisten ze 
ver uit te lopen en was goed te zien 
dat ze zeker een klasse beter zijn dan 
Blauw-Wit. Uitslag 25-8.

In Sporthal de Pol in Gaanderen 
speelde de E2 tegen Minerva E3 
een zeer goede wedstrijd. De eerste 
helft ging vrij gelijk op, maar door 
goed keeperswerk wisten ze de 0 te 
houden. De tweede helft werd goed 

samengespeeld en werd er vaak ge-
scoord. Verdiend gewonnen met 2-9.
Met slechts één wissel en zonder kee-
per gingen de Quintus Dames Senio-
ren 1 op pad naar de Hamalandhal in 
Lichtenvoorde voor de wedstrijd te-
gen Erix DS3. Het was een spannende 
wedstrijd die steeds gelijk op ging. 
Ruststand was 7-7. Lies en Paulien 
keepten elk een helft en dat ging erg 
goed! De eindstand was winst voor de 
Hengelose dames: 13-14.

UITSLAG VAN 2 FEBRUARI:
Erix DS3-Quintus DS1: 13-14; Miner-
va E3-Quintus E2: 2-9; Quintus HS1-
Blauw Wit HS2: 25-8; Quintus D1-

Apollo ‘70 D1: 8-6; Quintus E3-UGHV
E1: 6-20.

PROGRAMMA 9 FEBRUARI 
Sporthal de Kamp: 10:20 uur Quin-
tus HC1-UGHV HC1; 11:15 uur Quin-
tus E2-HCW E1; 12:00 uur Quintus 
DC1-Grol H.V. DC2; 13:00 uur Quin-
tus DS1-HCW DS3; 14:15 uur Quin-
tus HS1-Reflex HS1. Uitwedstrijden:
10:00 uur Minerva E3-Quintus E3 de
Pol Gaanderen; 10:00 uur Huissen
HV E2-Quintus E1 de Brink Huissen;
13:50 uur Apollo ‘70 HS2-Quintus
HS2 Kon. Beatrixcentrum Wehl;
14:15 uur HV Angeren D2-Quintus
D1 Walburgen Gendt.

Zeer goed weekend voor SV Quintus
Hengelo - Zondag 2 februari wer-
den verschillende wedstrijden 
gespeeld door Quintusteams. De 
resultaten waren voornamelijk 
winstgevend.

Een mooie aanval van Quintus HS1 in de wedstrijd tegen Blauw-Wit HS2.

Zo werd hij vele malen kampioen van 
Nederland. Ook het afgelopen jaar 
werd Mark Wassink in de klasse In-
ters E3 kampioen van Nederland. In 
2011 werd hij met het WPM- KTM 
merkenteam Europees kampioen. 
Zelf beschrijft hij zijn passie voor de 
Endurosport als “een combinatie van 
techniek, snelheid, duursport. En die 
zorgen voor een blijvende uitdaging”. 
Het was deze feestavond overigens een 
aaneenschakeling van huldigingen. 
Zo werden de volgende Nederlandse 
kampioenen uitvoerig in het zonnetje 
gezet: Bas Klein Haneveld werd nati-
onaal kampioen in de Enduro Klasse 
E1; Robin Nijkamp Klasse E2; Mark 
Wassink Klasse E3 en Cees Simons 
Klasse NV 40. Het Enduroteam van 
de VAMC werd eveneens kampioen 
van Nederland. Het team bestond 
uit de rijders: Amel Advokaat, Mark 

Wassink, Bas Klein Haneveld, Ismo
ten Velde en Erwin Plekkenpol. Deze
avond ook bloemen en bekers voor 
de clubkampioenen afdeling Cross/ 
Enduro. Dit waren: 50 CC automaat
1 Mike Modderkolk, 2 Milan Modder-
kolk, 3 Amber Davids. 65 CC: 1 Mike
Roes, 2 Niels Gerrtizen, 3 Micki Roes.
85 CC: 1 Calvin Tragter, 2 Yamiko Ma-
lawauw, 3 Tigo Peters. 125 CC Jeugd:
1 Thijs Bulten, 2 Youri Pardijs, 3 Jan
Willem Arendsen. Superklasse: Bas
Klein Haneveld. Recreanten Tom Be-
rends. Kampioen Enduro Nationaal 
:Kay Hulshof. Kampioen Enduro Se-
nioren: Mark Wassink. Afdeling toer 
kampioen binnenland Dick Bierman.
Kampioen buitenland Bert Regelink.
De kampioenen bij de afdeling oriën-
tatie ( open competitie) : C- Klasse Jan
Slagman en Gerrit van Veldhuizen. 
Idem B- Klasse echtpaar Hartman.
Idem A- klasse Bertus Kolkman en
Gerrit van Asten. Er werden tevens
een aantal jubilarissen gehuldigd. 25
jaar lid VAMC: G.H. Mennink- Bulten,
W.T.H. Hoenink, D.J. Brummelman,
R. de Jong en E. Wagenvoort. 50 jaar
lid: G.J. van Ark en J. Braakhekke.

Mark Wassink motorsportman van het jaar 
VAMC De Graafschaprijders

Vorden - Mark Wassink is zaterdagavond tijdens de feestavond van de 
Vordense auto- en motorclub De Graafschaprijders in zaal De Herberg 
uitgeroepen tot motorsportman van het jaar. Hij dankt deze verkie-
zing aan de vele successen die hij de afgelopen jaren heeft geboekt. 
Met name op Enduro- gebied heeft Mark Wassink, die vanaf 2004 lid is 
van de VAMC, zijn sporen meer dan verdiend.

Vlnr: Mark Wassink, Kai Hulshof, Bas Klein Haneveld, Tom Berends. Foto: Henk Teerink

Vlnr: Thijs Bulten, Youri Pardijs, Jan Willem Arendsen. Foto: Henk Teerink
Aan dichters is gevraagd om het 
thema ‘verwondering’ te verwer-
ken in één van de gedichten. Het 
thema sluit aan bij de landelijke po-
ezieweek. Publiek is op deze mid-
dag van harte welkom. Pianist Jack 
van Dodewaard van Het Klavier in 
Vorden omlijst de voordrachten 

muzikaal met sfeervolle improvi-
saties. 

Tevens is er tijd om de expositie 
van schilderijen en beelden in de 
galerie te bekijken. Informatie en 
reserveren telefoon 06-57079558.

Poëziemiddag in 
De Burgerij
Vorden - Donderdagmiddag 13 februari biedt Galerie De Burgerij 
aan de Zutphenseweg 11, dichters weer de gelegenheid om eigen 
werk voor te dragen. Voor deze poëziemiddag heeft zich een ver-
rassend groot aantal dichters aangemeld. Aanvang 14.30 uur.

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



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Ik sta op voor 
mijn man Hipke
 Anneke Nieboer (57)

Kijk wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 

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

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

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

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

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en aktie’s!

Kado tip! Doe het met een streekproducten pakket!
Vitaminebommetjes: Kiwi 10 voor 1.59

Harde uien 5 kilo 1.99
Mooie witlof 500 gram 0.49

Zuurkool uit ‘t vat 500 gram 0.49
Volop schorseneren en pastinaken

Volop Boerenkool zo vers van `t land
Aardappelen o.a. grote Bildstar of Victoria 10 kilo 2.50

Er zijn weer tulpen! www.ijsseltulp.nl

 Arjan Wesselink (Empe) Jordi Wesselink (Toldijk)
 06 53152750 06 51968741

IJSSELTULP
e x c l u s i e f  a s s o r t i m e n t

BIJEENKOMST13/02/2014

“Jij komt 
 toch ook?”Vacaturepodium wordt mede mogelijk gemaakt door

14.00  Ontvangst en opening
14.30  Werk vinden via Linkedin (Inge van Erkel)

16.00 Jobmarketing 2.0 (Marieke Langenberg)

17.30  Lotto 4U, met fantastische belevenissen zoals: 

  andere welkome prijzen!! 
 Infostands (14.00-18.00)

 LOCATIE: 

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

WINTERBANDEN
TEGEN 

SCHERPE PRIJZEN

GRATIS
wintercheck

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

APK € 14,95 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

IJssel
computerservice

*

*

Manager Operations M/V
met doorgroei naar Technisch Directeur 

Fulltime - Vacaturenummer VIO1217717

Onze opdrachtgever maakt geavanceerde en geïntegreerde syste-
men voor de machinebouw.
Als Manager Operations word je na een gedegen inwerkperiode, 
verantwoordelijk voor de afdelingen: assemblage, buitendienst 
monteurs, lasafdeling, RVS afdeling, kunststofafdeling, magazijn, 
engineering,bedrijfsbureau en de besturingsafdeling. Tevens word 
je verantwoordelijk voor de kwaliteit en arbo aangelegenheden. De 
kandidaat die wij zoeken beschikt over een HBO/W.O. niveau, heeft 
minimaal 10 jaar ervaring in de RVS – Foodindustrie en heeft aan-
toonbare kennis & ervaring met het toepassen van ERP systemen. 
Verder heb je uitstekende kennis van CAD 2000 en Solid Works, 
ben je goed in staat om projectmatig te werken en beheers je de 
Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. Daarnaast ben je 
een motivator, je bent in staat om mensen achter je te krijgen. Wij 
zoeken iemand die proactief en energiek is en uitdagingen niet uit 
de weg gaat. Je kunt uitstekend organiseren en plannen en werkt 
probleemoplossend. Je bent iemand die zaken met doortastend-
heid en tact zal aanpakken en voor elkaar krijgt.
Ook de productiviteit en voor en nacalculaties behoren tot je 
takenpakket.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Ingrid Olivier. Telefoon-
nummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl o.v.v. 
het vacaturenummer.

Zutphen

Garra Rufa (knabbel visjes)
Honderden kleine visjes knabbelen voorzichtig 

de dode huidcellen van uw voeten!

30 minuten € 25.- 
2e persoon GRATIS (alleen op afspraak)

Inclusief hapje en drankje!

Beauty Passage

Beauty – Passage  IJsselkade 24 Zutphen
0575 – 84 49 96  www.beautypassagezutphen.nl

Valentijns cadeau bon
Koopt u een Valentijns cadeau bon voor 15  

februari, dan ontvangt u een GRATIS presentje!

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Valentijns actie

Hekwerken en Omheiningen



Natuurlatex matras* 
Afgedekt met 500gr scheerwol per m2

80-200 van 779,-  nu 629,-
90-200 van  779,-  nu 629,-
90-210/220 van  989,-  nu 789,-
140-200 van  1349,-  nu 1079,-
160-200 van  1499,-  nu 1199,-

Pocketvering matras Koraal*
80x200  van  477,-  nu 379,-
90x200  van  510,-  nu 409,-
90x210/220  van  588,-  nu 469,-
140x200  van  795,-  nu 639,-
160x200  van  909,-   nu 729,-

 Handgeschilderd, mahonie 
houten ledikant 180-200

nu 1895,-
nachtkast per stuk 289,-

 SUPER VOORDELIGE MATRASSEN  COMFORT LEDIKANT
 90/200 cm. 

Alpinewit / incl. lattenbodem

NU 399,-

50% korting op de 
2e Swissfl ex matras naar keuze, 
bij aanschaf van een compleet 

Swissfl ex slaapsysteem, bestaande 
uit 2 Swissfl ex lattenbodems en 

2 Swissfl ex matrassen

 Polyether matras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik 
met aan beide zijden een anti-
allergische afdeklaag. 5 jaar garantie.
80-200 van  204,- nu 169,-
90-200 van 213,- nu 179,-
90-210/220 van 246,- nu 199,-
140-200 van 342,- nu 279,-
160-200 van 405,- nu 349,-
180-200 van 450,- nu 369,-

Comfolastic matras*
Anti-allergie matras met schouder-
comfortzone voorzien van dubbeldoeks 
stretch hoes.
80-200 van  269,- nu 219,-
90-200 van 289,- nu 229,-
90-210/220 van 339,- nu 249,-
140-200 van 449,- nu 359,-
160-200 van 519,- nu 429,-

Matras Platinum*
Super comfort matras met 
geprofi leerd koudschuim. 
Soft touch en 7 comfortzones
80-200 van  899,- nu 759,-
90-200 van 899,- nu 759,-
90-210/220 van 1049,- nu 869,-
100-200 van 1199,- nu 999,-
140-200 van 1399,- nu 1179,-
160-200 van 1639,- nu 1399,-

 *  Matrassen zijn in vele maten leverbaar 
en kunnen ook kostenloos in een anti-
allergie uitvoering geleverd worden. 

Ons gehele assortiment bestaat uit 
40 verschillende matrassen. 
Leverbaar in alle maten. 5 jaar garantie.
Gratis bezorging. Oude matrassen worden 
evt. retour genomen.

Vouwbed 
SuperDeLuxe 

nu 449,-

12  
Showroommatrassen 

  90-200 nu met 

50% korting

* 15% voordeel op bijna 
alle Auping artikelen. Kijk 
voor de actievoorwaarden 
op www.auping.nl. 
Deze actie geldt t/m 
2 februari 2014.

  op AUPING bedden en matrassen
 Elektrisch

Verstelbare Boxspring 
combinatie 

incl. pocketvering matrassen, 
hoofdeinde en heerlijke 
comfortabele toppers. 

Maat 180x210. 
Ook leverbaar in vele andere afmetingen

NU 4495,-

 Showroom Sale
Tot 40% korting 

op showroom matrassen en bedden!
GRATIS 

Prestige bedombouw 
+ hoofdbord t.w.v. € 1.298,-

Bij aankoop van 2 TEMPUR matrassen 
en 2 elektrisch verstelbare bedbodems 

krijgt u de bedombouw met hoofdbord 
uit de Prestige Bedcollectie cadeau!

 openingstijden:  ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur / vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

 Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshopdeduif.nl  on
de
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Stoere halfhoogslaper Boomhut showroommodel

van 1398,-  voor 799,-

begint met een 
bed dat bij je past

MAGISCHE MIDWINTEROPRUIMING


