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Herbert liet doorschemeren dat het
misschien voorlopig wel de laatste
keer is geweest dat Kranenburgs Car-
naval met een prins op de proppen
komt. ‘Wellicht volgend jaar wel een
prinses’, zo sprak hij. Prins Guido had
als proclamatie bedacht: ‘Veel plezier
gewenst en denk eraan het leven is te-
kort voor een lang gezicht’. Daarna
werd met medewerking van de band
Bachus een daverend carnavalsfeest
gevierd. De prijs voor de mooist verkle-
de carnavalsvierder ging naar Rob
Holtslag met zijn creatie als de gorilla
‘Bokito Proof’. 

Voor de oude Prins ‘Gait de Eerste’ en
zijn adjudant was het een dag eerder
(vrijdag) overigens nog een drukke
dag. S’morgens trok hij namelijk met
zijn gevolg, waaronder het voltallig be-
stuur van de Stichting Kranenburgs
Carnaval naar de sporthal in het
buurtschap. Daar stonden de leerlin-
gen, onderwijzend personeel en de ou-
derraad, allemaal in prachtige kledij
gestoken, al vol ongeduld op hem te
wachten. Eenmaal binnen, werden al-
le carnavalsregisters open getrokken,
waarbij Eduard ten Have voor de muzi-
kale ondersteuning zorgde. 

De Prins vermaakte zich uitstekend
met de dansende en zingende kinde-
ren. Vooral de polonaise ging er bij de
jeugd in als koek.

Vrijdagavond moest Prins Gait op-
nieuw een officiële handeling verrich-

ten, dit keer als juryvoorzitter bij de
playbackshow. Het carnavalsgebeuren
in de Kranenburg werd zondagmid-
dag afgesloten met een ballonnenwed-
strijd en aansluitend een optocht
waaraan ook medewerking werd ver-
leend door ‘De Schaddenstekkers’.
Voor de kinderen een doldwaze mid-
dag die werd verzorgd door ‘De Grote
Apekopshow’. Daarna nog een dende-
rend feest met medewerking van 'The
Avelanche’ en Kas Bendjen.

Nieuwe Carnavalsprins:
Guido de Eerste!

Nadat zaterdagavond Prins Gait de Eerste en zijn adjudant Frank tijdens
het carnavalsbal officieel hun functies hadden beëindigd en door voorzit-
ter Willem Schmitz voor de bewezen diensten waren bedankt, nam de
nieuwsgierigheid in de feesttent toe. Wie zou toch de nieuwe Prins zijn?
Plotsklaps zo rond 21.11 uur tromgeroffel, Braziliaanse sambamuziek en
kwamen er zes mooie dames de tent binnen met in hun midden Prins
Guido de Eerste (Guido Mullink) en zijn adjudant Wouter (Wouter Gudde).
Vervolgens werd zijne Koninklijke Hoogheid door Herbert Rutgers geïn-
stalleerd.

Afgelopen seizoen heeft hij ook de B-
jeugd getraind. Omdat zij geen eigen
trainer hebben, is besloten om samen
met de dames te gaan trainen. 

Deze combinatie bevalt zeer goed, me-
de doordat er in de B ook veel meiden
spelen. Overigens blijft de vereniging
wel op zoek naar een B-trainer. 

Lijkt het jou nou ook leuk om bij de
Dames of jeugd te gaan voetballen,
kom dan gerust een keer kijken of
meetrainen. 

Men traint op dinsdag van 19.30 tot
21.00 uur en op donderdag van 19.00
tot 20.15 uur.

Antoon Peters nog een jaar
trainer dames Ratti
Afgelopen week is duidelijk gewor-
den dat trainer Antoon Peters er
nog een seizoen bij achteraan
plakt. Inmiddels is Antoon Peters
al enkele jaren trainer van de da-
mes en dat dat van beide kanten
goed bevalt, blijkt wel weer uit het
feit dat hij nog een jaar blijft trai-
nen.

Rundersaucijzen

kilo € 7.69
2E KILO GRATIS

Boerengehakt
schnitsels

kilo € 8.98
2E KILO GRATIS

Plus Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

STREEKWIJN

elke zaterdagmiddag
open van 14.00 tot 16.00 uur
info: www.wijngoedkranenburg.nl

Tel. (0575) 55 69 94

Gld.nieuws

Fietsen en
ambulances?

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Kijk op de provinciepagina



Onderhoud cv-ketels, 24-uurs
storingsdienst. Weulen Kranenbarg,

telefoon 0314-621364. Vestigingen in: 
Zelhem - Westervoort - Arnhem.

�Altijd een vrijblijvend ad-
vies. Herbalife Nieske Pohl-
mann, 06-54326669

�Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt
en Boekenbeurs. U kunt de-
ze doorgeven op de volgen-
de telnrs. 551486 en 06-
51380097

Dagmenu’s
6 t/m 12 februari 2008 

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

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

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

Woensdag 6 februari
Bruine Bonensoep/Oostenrijkse speklap met zuurkool
en gekookte aardappelen en jus.

Donderdag 7 februari
Kipfilet met champignonsaus, rijst en groente/tiramisu
met slagroom.

Vrijdag 8 februari Tomatensoep/Zalmfilet met dille
saus, aardappelen en rauwkostsalade.

Zaterdag 9 februari
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en
rauwkostsalade/ijs  met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 11 februari Gesloten.

Dinsdag 12 februari
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/IJs met
slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

�AAchterhoekse vertelsels &
muziek op landgoed De Kra-
nenburg. Gery Groot Zwaaf-
tink en Rob Heuvelink vertel-
len en spelen deze voorstel-
ling op za 9 ( 20.00 uur) en zo
10 febr. (14.30 uur). Adres
Bergkappeweg 2 in Kranen-
burg. Inl.+resev. 0575556216
of dekranenburg@planet.nl

�Te huur: een gemeubileer-
de woning in het buitenge-
bied. 2 km v.h. centrum van
Vorden. 0575 - 55 16 02.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

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

�8 maart ''zomer"  kleding
en speelgoedbeurs bij peu-
terspeelzaal Ot en Sien,
Kerkstraat 17 in Vorden.
Maandag 11 februari tussen
20.00-21.00 etiketten en per-
soonlijk verkoopnummer op-
halen. Woensdag 20 februari
tussen 20.00-21.00 kleding
en speelgoed inleveren.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 febr. 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek, Avondmaal;
17.00 uur Vesper.

Kapel de Wildenborch
Zondag 10 februari ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 februari 10.00 uur mevrouw C.M. Baggerman-
van Poppering, Geesteren.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 februari 10.00 uur ds. Marianne Benard, HA met
kinderen.

R.K. Kerk Vorden
Woensdag 6 februari 19.00 uur Aswoensdagviering. 
Zondag 10 febr. 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Strong.

R.K. Kerk Vierakker
Woensdag 6 februari 19.00 uur Eucharistieviering dames-/
herenkoor
Zaterdag 9 februari 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 10 februari 10.00 uur Woord- en communieviering
herenkoor.

Tandarts
9/10 februari F.A. Kuil, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.

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

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: dagelijk
van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal afdelingen
heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Intensive
Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafde-
ling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & Ver-
loskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig
bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bel-
len naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openba-
re ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575)
75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet brandt,
losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een rioolver-
stopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het bui-
tengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met:
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dicht-
bij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Telnr.
0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88
56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur bij
Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag
en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; donder-
dag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag 10.00-
12.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte huis-
dieren. 

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

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

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

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

openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht bij
Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden bij
het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en acute
klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur, zondags
telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en mobiel (06)
13 80 17 29.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 16 70 of 46 37 43.

Alleen op afspraak.

�Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

Geweldige zakelijke kans
in de welzijnssector, eigen
tijd in te delen. Info 0575- 46
35 77

�

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

�

�Zonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90

�Een avond met Romke van
de Kaa. Lezing georgani-
seerd door Vereniging Bo-
menbelang op 7 februari in
Hotel Bakker Vorden. Aan-
vang 20.00 uur, toegang gra-
tis

�FNV Belastingservice in-
vul-avond in Dorpscentrum.
Mw.D.Walgemoet, tel: (0575)
55 67 75

�Toneeluitvoering De to-
neelgroep Vierakker-Wich-
mond brengt op de planken
een blijspel in drie bedrijven
"Lieve-vrouwenbedstro", ge-
schreven door DJ Eggen-
goor. Vrijdag 1 , vrijdag 8 en
zaterdag 9 februari in het
st.Ludgerusgebouw te Vie-
rakker. Aanvang 20.00 uur
zaal open 19.30 uur. Kaarten
in de voorverkoop bij: bakker
Besselink in Wichmond,
`st.Ludgerusgebouw in Vie-
rakker en `s avonds aan de
zaal  maar vol is vol!!!!!

�Gevraagd: HUISHOUDE-
LIJKE HULP te Warnsveld. 1
à 2 dag-delen per week. Tel.:
0575526425/0611408781.

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Appelkruimelvlaai 
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,65

Weekendaanbiedingen

Tompoucen
Div. smaken  p/st € 1,00

Franse Pan € 4,50
Overheerlijk, smeuig taartje met 

abrikozen, room en amandelspijs, 
om je vingers bij op te eten!

�Op verantwoorde, gezon-
de, manier afslanken, ook
aankomen/meer energie incl.
pers. begeleiding en voe-
dingsadvies. Info Jerna Brug-
gink, 0575 - 46 32 05

�Gevraagd: Scholier als
tuinhulp voor halve dag per
week. Tijd in overleg. Tel
0575-552167 na 18 uur.

CADEAU
TIP !

VALENTIJNSDAG AANBIEDINGEN* 

l’Erbolario
Heerlijk italiaans geurtje van € 22,50 voor € 15,00

Gelnagels 
van € 55,00 voor € 47,50

Cadeaubon       
        • Haar of Manicure behandeling
        • Producten

Nieuw van Matrix:
Scalptherapie Shampoo en Conditioner voor een  
geïrriteerde hoofdhuid

Nagel en Haarstudio Jolinda

het Stroo 11, 7251 VA Vorden
t:    0575 - 55 26 86

@:  info@studiojolinda.nl
i:    www.studiojolinda.nl

Kapsalon maandag-, dinsdag- en 
woensdagavond geopend.
Dames/heren knippen vanaf € 14,50.

* aanbiedingen gelden gehele maand februari



GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

III eee tttsss    ttteee    
vvv iii eeerrreeennn???

de keuze is enorm

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc
alles voor haag- 

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. 06 - 51 10 69 55

Voor de lieve en mooie reacties bij het overlijden van

Hendrika Antonia Lenderink-Schouten
Riek

zijn wij zeer dankbaar.
Het geeft ons moed en sterkte voor de komende tijd.

G.J. Hanskamp

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Hengelo Gld., februari 2008

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont 

of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink        A. Ruiterkamp

Steenderen         Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl

Bronkhorsterweg 1
a
, 7221 AA Steenderen

Vleeswarenkoopje

Gebraden rosbief
bij 150 g GRATIS 100 g leverworst

Special

Winterpeentjes 100 gram € 1.50

Tip van uw keurslager

Kippen bouten 4 stuks € 2.98

Keurslagerkoopje

Rookworsten 2 stuks € 4.50

Maaltijdidee

Stamppotten
diverse soorten 400 gram € 2.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Trek het rookgordijn op”

Rookworsten, nu ons Keurslagerskoopje, zijn heerlijk bij een stamppot of
op een broodje, maar probeer ook eens een ovenschotel met courgette
en rookworst of pasta met rookworst en champignons. Als u verder kijkt

op onze website vindt u nog veel meer andere rookworstrecepten. 
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Niemand weet wat leven is
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis
God het begin en einde is.

Vandaag is een einde gekomen aan het aardse
leven van mijn schoonzuster en onze lieve tante

Gerharda Bargeman
Gerda

* 7 augustus 1911 † 29 januari 2008

Wij gedenken haar in dankbaarheid en herinneren
ons haar als een altijd belangstellende en mee-
levende schoonzuster en tante.

Mevrouw M. Bargeman-Klein Ikkink
Maarten en Ina Bargeman-Steenblik
Jan en Anne-Marie Brummelman-Wolterman
Marinus en Ineke Brummelman-Norde
Henk en Ria Brummelman-Maat
Jan en Reina Lenselink-Brummelman
Gerrit en Grada Brummelman-Poelman
Rikie Brummelman
Gerda Brummelman
Overige neven en nichten. 

Vorden, ’t Stroo,
Strodijk  3

Correspondentieadres:
Mw. R. Lenselink-Brummelman
Molenweg 28, 7251 EE  Vorden.

De begrafenis heeft op zaterdag 2 februari te
Vorden plaatsgevonden.

Na een werkzaam leven vol zorg en toewijding aan
allen die hem dierbaar waren, is heden van ons
heengegaan, onze zorgzame vader, fijne opa en
oude opa

Herman Groot Roessink

sinds 11 juli 1995 weduwnaar van

Johanna Maria Groot Jebbink

op de leeftijd van 92 jaar.

Ineke en Derk Besselink-Groot Roessink
Ronald en Ellen

Sam, Jan Douwe
Eric en Mirjan

Dominique, Brigitte, Sjoerd

Henk en Gerrie Groot Roessink-Haverkamp
Monique en Hans

Juup, Thijn
Harold en Ingrid
Evelien en Erwin

Famke, Mathijs

31 januari 2008 

Veldslagweg 3, 7251 PD Vorden.

De herdenkingsdienst en de begrafenis hebben
dinsdag 5 februari te Vorden plaatsgevonden.

Een hand, een woord, 
een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt 
verliezen moet.

Bedankt voor de belangstelling en het medeleven
tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn man,
onze vader en opa

Bertus Schotman

Fien Schotman-Helmink
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, februari 2008

CONRADA AUTOMOTIVE

Voor één van onze bedrijven zoeken wij een enthousiaste parttime

Commercieel 
relatiebeheerder/acquisiteur (m/v)
Voor deze functie zoeken wij iemand die zijn sporen heeft verdiend
op het gebied van actieve bewerking van de bedrijfsmatige markt.

De benodigde tijd voor de uitoefening van deze uitdagende functie
bedraagt 2 dagdelen van 3 uur per week.

Voldoet u aan het bovenstaande, bent u ouder dan 55 jaar, geniet 
u reeds van een pré-pensioen en woont u in de Achterhoek, dan 
wordt u van harte uitgenodigd om hierover te komen praten.

CONRADA AUTOMOTIVE 
de Heurne 25, 7255 CK  Hengelo Gld.

t.a.v. W.C. de Jager, bereikbaar onder telefoonnummer
06-23 50 19 53 of via e-mail: wc.jager@planet.nl

Na het overlijden van onze bijzonder lieve vrouw,
moeder en oma

Thea Funke-Herkes

heeft u op uw geheel eigen manier met ons mee-
geleefd. 
Heel hartelijk dank daarvoor.

”Je liefde, kracht,
je warmte en je lach
we zullen je missen

elke dag”.

J.J. Funke
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, februari 2008.

Muziek op schoot
bij de                                      in Vorden.

Aarzel niet en geef je op:
• donderdag 6 maart 2008
• 9.30 - 10.15 uur
• samen met de (groot-)ouder(s)!
• in het Dorpscentrum Vorden
• aantal lessen: 8 lessen

• prijs: € 55,00

Info: www.muzehof.nl of 0575 51 53 50

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
broer

Herman Groot Roessink
gehuwd geweest met J.M. Groot Jebbink

op de leeftijd van 92 jaar.

Hengelo (Gld): W.L. Bosman-Groot Roessink
Hengelo (Gld): A.J. Regelink-Groot Roessink

Neven en nichten

Vorden, 31 januari 2008.

“Er is meer……”

woensdag 13 FEBRUARI 2008

Aanvang 20.00 – Zaal open 19.00 uur

Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl

Plaats: ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde

Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708

Zie artikel elders in deze krant

Praktijk voor Coaching en Bewustwording



Denk aan de voorjaarinspectie van uw maaiers!

Verkoop en plaatsing van sierhekwerk en
industrieel hekwerk, doorsteek omheining,

vierkante en ronde palen, elektrische afrastering.
Hoefkensestraat 16a, Drempt. Telefoon (0313) 47 63 11, mobiel (06) 53 84 29 07

Berendsen Drempt

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - T (0575) 55 13 12 - info@bakker.nl - www.bakker.nl

Halve haan 
voor de halve prijs!
(Da’s dubbel zo lekker!)

hotel • restaurant • conferenties & meetings • rijtuigenverhuur • slijterij • catering

BakkerBakker
S T A R T H A A R B E F A A M D E H A A N T J E S - A C T I E S I N D S 1 9 4 5 :

Halve haan met boerengarnituur, compote, appelmoes, rauwkost en frites € 8,50. 

Geldig van januari t/m april (muv de feestdagen).

DIRIGENT GEVRAAGD IN HENGELO GLD.

De H. Willibrord parochie te Hengelo Gld. is op zoek naar
een dirigent m/v voor het gemengd kerkkoor.

De repetitie is op maandagavond van 19.00 tot 20.15 uur.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
dhr. G. Willems
Snethlageweg 19
7255 CE Hengelo Gld

of mailen naar:
g.willems9@chello.nl

06/08Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.  *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Openingstijden:
maandag - woensdag 8.00 - 20.00
donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00
zaterdag 8.00 - 20.00

www.plus.nl

Wat een verschil.

Weekvoordeel
Geldig van donderdag 7 t/m zaterdag 9 februari 2008

Extra zoet
Per stuk
ELDERS 1.99 Nú 0.99

Grote 
ananas

50%
KORTING

PLUS
Kipfiletreepjes
Naturel of shoarma
500 gram
NORMAAL 5.74

3.99
500 gram

Knorr
Chicken
Tonight 
of Pasta 
Tonight
Diverse smaken
2 potten à 480-495 ml naar keuze
ELDERS 3.18-3.58

2.49
2 potten

PLUS
Chinese roerbakmix
Zak 400 gram

0.99

Boerengehaktschnitzels
8 stuks à 125 gram per stuk 8.98

Rundersaucijzen
Kilo 7.69

Drumsticks gekruid 
Kilo 5.79

2e kilo
GRATIS

2e kilo
GRATIS

2e kilo
GRATIS

2e pak
GRATIS

Uw voordeel 5.79

Uw voordeel 7.69

Uw voordeel 8.98

Uw voordeel 12.98

Varkenshaas kort
Kilo 12.98



Wegens succes herhalen wij 
onze JANUARI AKTIE
NU OOK IN FEBRUARI
*De aktie keuze snacks zijn:
fricandel, fricandel speciaal, kroket, bamischijf plaza, 
bamischijf elite, nasischijf, kaassoufle, kipcorn, knakworst, 
kaaskroket, groentekroket en vegetarische bami- of nasischijf

KNIP UIT en eet smakelijk!
2 Personen friet
2 Snacks naar keuze*
1 Grote beker saus naar keuze

3 Personen friet
3 Snacks naar keuze*
1 Grote beker saus naar keuze

4 Personen friet
4 Snacks naar keuze*
1 Grote beker saus naar keuze

5 Personen friet
5 Snacks naar keuze*
1 Grote beker saus naar keuze

6 Personen friet
6 Snacks naar keuze*
1 Grote beker saus naar keuze

PLAZA VORDEN
Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55

Aktie geldig 

t/m 29 februari

niet i.c.m. 

andere acties.

€ 3,95

€ 5,95

€ 7,95

€ 9,95

€ 11,95

Plaza Vorden bakt al vanaf 2003 in vv ll oo ee ii bb aa aa rr   ff rr ii tt uu uu rr vvee tt .. Dat is
lekkerder en beter voor uw gezondheid.
Vast frituurvet is goedkoop, maar wel slecht voor uw gezondheid.
Vloeibaar frituurvet is duur, maar beter voor uw gezondheid.
Kijk op ww ww ww.. ff rr ii tt uu rr ee nn ii nn dd ee hh oo rr ee cc aa .. nn lll naar de lijst van cafetaria’s
die met uw gezondheid bezig zijn.



Wil je wel eens wat anders? Vind je
dat je leven een beetje op dood
spoor zit? Hangt het werk je keel
uit? Of ben je gewoon geïnteres-
seerd om je leven in jouw eigen
hand te nemen? 

Op woensdag 13 februari a.s. geeft
Griet van Dingenen een interactieve
lezing over het onderwerp Quantum-
bewustzijn in HRZ 't Zwaantje, Zieu-
wentseweg 1 te Lichtenvoorde. Ze ver-
telt hoe je je eigen leven gestalte kunt
geven; hoe je overvloed in je leven
kunt bewerkstelligen. 

Ze doet dit op een luchtige wijze met
voorbeelden en oefeningen, zodat je
het direct zelf in je leven kunt toepas-
sen. Inspiratiebronnen zijn ook The
Secret en What the bleep do we
know……  Een uur voor aanvang van
de avond is de zaal open en kun je ken-

nis maken met de vrijwilligers: Sjany
de Graaf, APS en Gestalttherapie; Miri-
am Menzing, Coach4All; Heleen Parre,
Tarot en Numerologie; Riet Scheers,
Intultief Tekenen; Nadia Busch, Aura-
Reading en Healing; Alianne Koning,
Spiritueel Helen en Kristaltherapie en
Agnes Vos verzorgt de boeken van The
ReadShop. 

Voor meer informatie kun je terecht
bij Nardie Krabbenborg, de website
www.kairospraktijk.nl 

Zie ook de advertentie voor meer in-
formatie.

Toe aan iets anders?

 

Februari

Ziektekosten en de belasting
De formulieren voor de belastingaangifte val-
len weer in de bus. Vergeet u vooral niet om
al uw uitgaven voor ziektekosten op te geven
om in aanmerking te komen voor de aftrek
van buitengewone uitgaven. Bent u 65 jaar of
ouder dan mag u een extra bedrag opgeven
als zgn. ouderdomsaftrek, is uw partner ook
65 dan geldt het dubbele bedrag (zie de toe-
lichting bij het formulier voor het juiste be-
drag). Daarnaast telt de premie voor de zorg.
Verder mag u per persoon €23,- aftrekken
voor de zgn. huisapotheek en alle kosten die
u hebt gemaakt voor eigen bijdragen van me-
dicijnen etc. die niet vergoed worden. Ook de
nota's voor brillen, steunkousen, hoorappara-
ten (ook de batterijen) en kosten van de tand-
arts en fysiotherapeut tellen mee, evenals de
eigen bijdrage voor de thuiszorg en vervoers-
kosten voor bezoek aan arts, tandarts en spe-
cialist.. Het hangt van het totaal van de kos-
ten en van uw belastbaar inkomen af of u
voor teruggave in aanmerking komt.

Als u uitsluitend AOW hebt, evt. aangevuld
met een klein pensioen, en nooit een belas-
tingformulier invult, kunt u, naast een belas-
tingteruggave, in aanmerking komen voor de
zgn. tegemoetkomingregeling buitengewone
uitgaven. U vraagt dan bij de belastingdienst
een T-biljet aan, vult dat in en geeft ook al de
bovengenoemde uitgaven op. De belasting-
dienst berekent hoeveel uw belastingterugga-
ve en tegemoetkoming bedraagt en stort deze
bedragen automatisch op uw rekening. Uiter-
aard kunt u alleen kosten opgeven die niet
door de verzekering worden gedekt. 

U kunt een T-biljet aanvragen via de Belas-
tingtelefoon: 0800 0543. U kunt ook op de
website van de belastingdienst kijken voor
meer informatie: www.belastingdienst.nl.
Hebt u problemen met het invullen van een
belastingformulier en is er niemand in uw
omgeving die u daarbij kan helpen, dan kunt
u contact opnemen met Welzijn Ouderen, tel.
0575 553405, en wij zullen proberen om hulp
voor u te regelen. Bent u lid van een ouderen-
bond of vakbond, dan kunt u ook daar te-
recht.

Toch Uit vakantie 2008
Met zorg op vakantie.
Iedereen heeft wel eens de behoefte om er
even tussenuit te gaan. Een vakantie of een
lang weekend is dan zo geboekt. Voor mensen
die zorg nodig hebben is dit niet zo vanzelf-
sprekend. Het vervoer, het verblijf en de bege-
leiding zijn allemaal zaken die van tevoren
duidelijk en goed geregeld moeten zijn. Veel
vakantiebestemmingen zijn voor hen niet ge-
schikt. Ook de mensen die de dagelijkse zorg
voor hen hebben, de mantelzorgers, kunnen
niet zomaar even op vakantie. Wie zorgt er
dan voor hun hulpbehoevende familielid?
Juist voor deze mantelzorgers is een vakantie
belangrijk; er even tussenuit zijn en de accu
opladen. 

Vakanties voor ouderen
Wie graag een weekje er tussen uit wil, alleen
of samen met een partner die in het verpleeg-
huis woont of licht dementerend is, kan te-
recht bij de Stichting Mens en Samenleving.
Deze stichting organiseert vakantieweken in
Nederland, waar vrijwilligers aanwezig zijn
ter ondersteuning. Een prima gelegenheid
voor mantelzorgers en hun partner om even
in een andere omgeving te zijn. De mantel-
zorger heeft ook vakantie en ontmoet boven-
dien mensen die in vergelijkbare omstandig-
heden verkeren. Er is ook een speciale week
voor hartpatiënten. Op vakantie zijn in een
omgeving waar je, indien nodig, kunt reke-
nen op hulp, geeft rust voor zowel de hulpbe-
hoevende zelf als voor de partner, die nu ook
van een onbezorgde vakantie kan genieten.
Wanneer u denkt dat dit de vakantie is die u
zoekt. Dan kunt u de stichting telefonisch be-
reiken op nummer 0318-485183, bereikbaar
op maandag tot en met donderdag van 9.00
tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
Stichting Mens en Samenleving biedt vakan-
ties aan met zorg voor ouderen, mantelzor-
gers en verzorgenden, lichamelijk gehandi-
capte ouderen, beginnend dementerenden
en hartpatiënten. Deze vakanties zijn ook ge-
schikt voor bewoners van verpleeghuizen.

De Blauwe Gids
Dé reisgids voor iedereen die behoefte heeft
aan een aangepaste vakantie. U vindt er mo-
gelijkheden voor jong en oud, voor zowel li-
chamelijk als verstandelijk gehandicapten. Er
zijn groepsreizen of huisjes in een bungalow-
park. Ook kamperen voor gezinnen met een
kind dat speciale voorzieningen nodig heeft
behoort tot de mogelijkheden. Bovendien zijn
er reizen naar het buitenland. Er kan zo veel
dat het onmogelijk is om alles hier op te som-
men. 

U kunt deze Blauwe Gids aanvragen, bij ANGO,
postbus 850, 3800 AW Amersfoort. 
Tel. 033-4654343, email: blauwegids@ango.nl 
Of de DeBlauweGids: De reisgids voor mensen
met een functiebeperking, uitgegeven door
de Nederlandse Branchevereniging Aangepas-
te Vakanties.( NBAV). Deze is aan te vragen bij
NBAV, Regentesselaan 20-26, 1217 EG, Hilversum.
Tel. 088 3355700. 
Email: info@de blauwegids.nl 
en www.deblauwegids.nl
SRG vakanties voor mensen met een lichame-
lijke beperking tussen de 18 en 65 jaar in bin-
nen en buitenland. 
Tel.: (023) 536 84 09/ www.srg-vakanties.nl
Dolfijn: begeleide vakanties organiseert bege-
leide reizen voor mensen vanaf 16 jaar met
een licht verstandelijk handicap. Voor infor-
matie: van maandag t/m vrijdag van 9.00-
16.20 uur: 0900-2353653.

Alzheimer Nederland organiseert in 2008
acht vakanties in het kader van het project
TOCH UIT. De vakanties zijn gepland in de pe-
riode van mei tot en met oktober. 

U wordt in alle hotels op maandagmiddag
rond 16.00 uur verwacht en vertrekt op zon-
dag uiterlijk om 10.30 uur. De hotelkosten
zijn € 500 ,- tot 560,-. Tijdens alle weken zijn
de kosten voor excursies (entreegelden en
reiskosten) en drankjes (fris en alcohol) voor
eigen rekening. De excursieaanbod komt op
ongeveer € 60,- per persoon.
U kunt informatie aanvragen en uzelf en uw
partner indien mogelijk aanmelden bij mevr.
Schel,.Alzheimer Nederland. telefoonnum-
mer 030-6596913.
Zij stuurt u vervolgens het aanmeldingsfor-
mulier dat u invult en terugstuurt.
Ongeveer 6 weken voor de door u opgegeven
week komt de coördinator van de betreffende
vakantie met u kennismaken.
Daarna ontvangt u een schriftelijke bevesti-
ging. Rode Kruis: Groepsreizen voor mensen
met een beperking, alleen of met partner in
Nederland, tel. (070) 4455888 / www.rodekruis.nl
Zonnebloem biedt reizen aan voor mensen
die door ziekte, handicap of leeftijd lichame-
lijke beperkingen hebben. Men kan met en
zonder reisgenoot aan de vakantie deelne-
men. Voor informatie Tel.: (076) 564 63 62/
www.zonnebloem.nl
U kunt ook informatie inwinnen bij dhr H.J.
Reindsen in Vorden, tel. 55 21 04.

Verblijf in een zorghotel
In de Achterhoek bestaat de mogelijkheid
voor mensen die afhankelijk zijn van mantel-
zorg tijdelijk te logeren in een z.g. Zorghotel.
Zorghotels/ boerderijen in Oost-Gelderland:
Logeerhuis Mentinkberg in Winterswijk.  
Tel.:  (0543) 53 64 20.
Hotelkamer de Oase in Doetinchem.         
Tel.: (0314) 35 79 00.
Zorghotel de Gouden Leeuw in Laag-Keppel. 
Tel.: (0314) 38 07 99.

Alleen voor mantelzorgers
De 'Zorg voor jezelf dagen'. Speciaal voor
mantelzorgers biedt Mezzo, de landelijke ver-
eniging voor mantelzorgers, u verschillende
arrangementen aan om tijd voor uzelf te ne-
men en alleen (zonder zorgvrager) op vakan-
tie te gaan. 
Tel. (0900) 20 20 496 / www.mantelzorg.nl
onder kopje Vrije Tijd.

Vervangende zorg
Stichting Thuisverzorging van Gehandicapten
is speciaal opgericht om mantelzorgers in
staat te stellen vakantie te nemen.
Deskundige vrijwilligers nemen de zorg van
de zieke of gehandicapte bij u thuis over.
De vervanging duurt minimaal 3 etmalen.
Tel. (030) 659 09 70 / www.thuisverz-gehand.nl

Goed om te weten
Uw scootmobiel kan mee op vakantie. Wan-
neer u gebruik maakt van een scootmobiel
van Welzorg in Lichtenvoorde, dan vervoert
deze organisatie uw scootmobiel gratis naar
uw vakantieadres in Nederland, uitgezon-
derd de waddeneilanden.U dient dit ruim
van tevoren aan te vragen bij Welzorg Lich-
tenvoorde. Tel. 0544-393160.

Wilt u eerst meer weten, dan kunt u terecht bij
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, Vorden,
daar liggen ook brochures die u kunt bekijken.

Programma: mantelzorgsalon
op 12 februari
Thema: Vakantiebeurs.
Ook de mantelzorgsalon organiseert een
beurs met vakantiemogelijkheden voor men-
sen die  zorg nodig hebben én voor de men-
sen die voor hen zorgen, de mantelzorgers.
De middag is georganiseerd door de VIT Oost-
Gelderland, initiatiefnemer van de mantel-
zorgsalon en bestemd voor alle mantelzor-
gers in de gemeente Bronckhorst. Ontvangst
vanaf 13.30 uur in Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 in Hengelo.

Alzheimer Café Zutphen op
20 februari
Wat is dementie?
Informatie over oorzaken van dementie, de
diagnose, medicatie enz. Programma begint
om 19.30 uur. Iedere derde woensdag van de
maand van 19.00 tot 21.30 uur is het Alzhei-
mer Café geopend. Locatie: "De Born", Oude
Bornhof 55-57 te Zutphen, tel. 06-46540141.
U hoeft zich niet aan te melden en de toegang
is gratis. Bewoners uit Vorden en omgeving
zijn ook van harte welkom.

Themabuffet Sensire De Wehme
De laatste dinsdag van de maand wordt er een
buffet verzorgd aan de hand van een thema.
Gasten (buiten De Wehme) van de 'Open Tafel'
kunnen ook deelnemen. De kosten zijn
€10,00 per persoon. Als u geen deelnemer van
de 'Open tafel' bent, mag u ook aanschuiven.
De kosten zijn dan €14,50 per persoon. U bent
van harte welkom. Informatie en/of aanmel-
den via De Wehme, tel. 0314-357450. 

Rijbewijskeuring 70+ via
Ouderenbonden in Vorden
Wie 70 jaar is of ouder is moet voor een
nieuw rijbewijs zich eens in de vijf jaar laten
keuren. Belangstellenden voor de keuring
kunnen, voor de aanmelding en/of informa-
tie , dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen
naar 0575 552003.  De rijbewijskeuring is op
zaterdag: 16 februari in het Woon- en  Zorg-
centrum " de Wehme" te Vorden. De prijs voor
deze medische keuring bedraagt € 25,-.

Computercursussen
Word/Windows en Internet
Voor de cursus Word/Windows en Internet
zijn nog plaatsen vrij. De cursus start op don-
derdag 21 februari. Opgave kan nog voor 11
februari bij Stichting Welzijn Vorden, tel.
0575-553405.

Er zullen leerlingen solo spelen of
in een groepje. Ook zal het jeugd-
orkest onder leiding van Geert -Jan
Dijkerman laten horen wat ze heb-
ben ingestudeerd. Tevens zullen de
blokfluitleerlingen optreden. 
Uiteraard komen de majorettes

ook in beeld.

Graag nodigen wij iedereen uit om
te komen luisteren en de leerlin-
gen te bewonderen!

Waar? Het Dorpscentrum te Vor-
den.

Hoe laat? We beginnen om 19.00
uur.
En... voor de kinderen is er een gra-
tis consumptie!

Chocolademelkconcert
Sursum Corda
Op 8 februari 2008 is het weer
zover; de leerlingen van Sursum
Corda laten zien en horen wat
ze allemaal hebben geleerd de
afgelopen periode.



WEEKBLAD

www.contact.nl

Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN
RAAMBILJETTEN

III eee ttt sss    ttt eee    
ooorrrgggaaannn iii ssseeerrreeennn???

het drukwerk 

verzorgen wij graag

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

MUESLI KOEKEN

MET HAVERVLOKKEN

EN ZONNEPITTEN

POMPOENPITTEN 

EN ROZIJNEN

5 VOOR € 2.50

KAMPIOENTJES

LEKKER HARDE

MEERGRANEN

BROODJES

NU 3 VOOR € 1.00

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 5 t/m 9 februari.

YOGHURT 
AARDBEIENVLAAI

KLEIN 

€ 7.50

GROOT 

€ 11.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Op Weg naar een

Instrument bij de in Vorden.

Zin in muziek? Geef je op voor de cursus OWNI
• dinsdag 4 maart 2008
• van 17.00 – 17.45 uur
• in het Dorpscentrum Vorden
• voor kinderen van 6 t/m 8 jaar
• aantal lessen: 12
• prijs: € 85,-

Info: www.muzehof.nl of 0575 51 53 50

Muziek en beweging

voor kleuters bij de in Vorden.

Aarzel niet en geef je op:
• donderdag 6 maart 2008
• van 17.15 – 18.00 uur
• in het Dorpscentrum Vorden
• voor kinderen van 4 t/m 5 jaar
• aantal lessen: 8
• prijs: € 55,-

Info: www.muzehof.nl of 0575 51 53 50

Muziek en beweging

voor peuters bij de in Vorden.

Aarzel niet en geef je op:
• donderdag 6 maart 2008
• van 10.30 – 11.15 uur
• in het Dorpscentrum Vorden
• voor kinderen van 2,5 t/m 3 jaar
• samen met de (groot-)ouders!
• aantal lessen: 8
• prijs: € 55,-

Info: www.muzehof.nl of 0575 51 53 50

Algemene Muzikale

Vorming bij de in Vorden.

Zin in muziek? Geef je op voor de cursus AMV
• dinsdag 4 maart 2008
• van 16.15 - 17.00 uur
• in het Dorpscentrum Vorden
• voor kinderen van 6 t/m 8 jaar
• aantal lessen: 12
• prijs: € 85,-

Info: www.muzehof.nl of 0575 51 53 50



Een jaar geleden was er een bestuursvacature
bij het Nutsdepartement, er werd een nieuwe
voorzitter gezocht. Wim Polman werd toen
met succes door bestuurslid Bram Rekers be-
naderd met de vraag om de kar voortaan te
willen trekken. Wim Polman: ‘Ik heb toen ge-
zegd dat ik dat wel wilde, maar dan wel op
een andere manier. 

Het Nut was in mijn ogen alleen maar een ‘sla-
pende'; vereniging en sprak ook de bevolking
en met name jongeren totaal niet meer aan’.
Bram Rekers: ‘Wim had volkomen gelijk, het
was een dooie boel, er werd niets meer onder-
nomen, hoog tijd voor iets anders’. Dit alles
heeft er na veel brainstormen toe geleid dat
het Nutsdepartement eind januari werd opge-
heven en werd in dezelfde vergadering beslo-
ten om de Stichting Cultuurfonds Vorden op
te richten. Met dien verstande dat het ‘geld in
kas’ ook naar de Stichting werd overgeheveld!

Het Stichtingsbestuur bestaat uit: Wim Pol-
man voorzitter, Gerda Schoo secretaris, Bram
Rekers penningmeester en de leden Will(emijn)
Colenbrander, Pieter Kramer en Geurt Harm-
sen. Met name Wim Polman en Bram Rekers
waren bijzonder blij dat ook Will(emijn) Co-
lenbrander zich voor een bestuursfunctie be-
schikbaar had gesteld. Een vrouw met een
enorme staat van dienst op cultureel gebied.
Zo is zij bijvoorbeeld voorzitter van de Kunst-
zondag Vorden en bestuurslid van de ‘Vrien-
den van de Bibliotheek’. Ook heeft zij zitting
in de Werkgroep Educatie van de Kunstvereni-
ging Diepenheim en is zij gastdocent aan de
Gruitpoort in Doetinchem.

Voorzitter Wim Polman dook tijdens het
vraaggesprek nog even in het verleden van het
Nutsdepartement in Vorden. ‘Net Nut heeft
heel veel voor ons dorp betekend, heel veel ge-
organiseerd en initiatieven genomen, wat dat
betreft niets dan lof. Het bestuur van de Stich-
ting Cultuurfonds Vorden wil de komende tijd
de doelstellingen nader uitwerken en hoopt
dan aan het eind van het jaar te kunnen ‘oog-
sten’. 

Onze eerste activiteit vindt plaats op zondag
16 maart aanstaande. Dan organiseren we in
hotel Bakker een jazzmiddag waaraan mede-
werking zal worden verleend door zangeres
Colette Wickhagen, op bas Wiro Mahieu, Hans
Kwakkermaat piano en Hans Beun op
drums.Deze middag kan gratis bezocht wor-
den. Het concert begint om 15.00 uur en van-
af 9 maart zijn de kaarten af te halen bij hotel
Bakker.

Will(emijn) Colenbrander: ‘Wij willen als
Stichting een meerwaarde gaan betekenen
voor de cultuur in Vorden. Ik denk daarbij aan
bijvoorbeeld de medewerking aan het kunst-
weekend dat op 6 en 7 september wordt ge-
houden en waarbij wij gaan samenwerken
met KunstzondagVorden. 

Onze inbreng zal daarbij zijn het naar Vorden
halen van kunstenaars die hier geboren en ge-
togen zijn. We denken dan aan een modeshow
met o.a. Antoine Peters’, zo zegt ze. Deze ex-
Vordenaar die reeds een belangrijke rol in de
nationale modewereld vervult, is inmiddels al
door het bestuur van Stichting Cultuurfonds
Vorden benaderd. Nogmaals we willen be-
staande evenementen niet in het vaarwater
zitten, we willen als Stichting alleen wat toe-
voegen’, aldus Will(emijn) Colenbrander.

Wim Polman: ‘We richten ons op diverse
doelgroepen. Zo heb ik binnenkort een ge-

Nutsdepartement opgeheven !

Stichting Cultuurfonds Vorden opgericht
Het departement Vorden tot ’t Nut van ’t
Algemeen is vorige week een ‘stille dood’
gestorven. Niet geheel onverwacht want
het Nutsdepartement lag al een aantal ja-
ren in coma. 

Op papier bestond het Nut nog wel, er wa-
ren nog altijd leden, maar die hebben de
afgelopen jaren nooit meer één cent con-
tributie betaald. 

De leden wilden wel betalen, echter de
contributie werd gewoonweg niet meer
geïnd. Het ‘inslapen’ begon eigenlijk al
vorm te krijgen toen een aantal jaren gele-
den Nutsfloralia (één van de laatste grote
activiteiten) wegens gebrek aan animo
werd beëindigd. 

De enige ‘poot’ die overbleef en nog steeds
actief is, is de Nuts blokfluit- en melodica-
club. Die blijft voortbestaan maar zal
waarschijnllijk onder een andere vlag,
zelfstandig verder gaan varen. V.l.n.r.: Wim Polman, Gerda Schoo, Geurt Harmsen, Will(emijn) Colenbrander,

Pieter Kramer en Bram Rekers.

Tijdens die oprichting verplichtten de
leden zich, zich als zodanig te gedra-
gen, dat zij de belangen der Maat-
schappij en des Departements bevor-
deren en in alle opzichten aan de alge-
mene en huishoudelijke wetten zullen
voldoen..Zoals deze zelve alrede zijn
vastgesteld of in het vervolg zullen
worden vastgesteld, zich zullen onder-
werpen. Zij zich in het bijzonder aan
alle bepalingen derzelve wetten zullen
houden en aan deze verplichting niet
ten nalatig zijn. Prachtige taal en
prachtige woorden, niet waar? Wat
volgt in het eerste notulenboekje is
een lijst met namen waarvan de mees-
te onleesbaar zijn, maar waarbij elke
naam, jaar en datum van de eerste le-
den worden genoemd en wanneer zij
zijn overleden of naar elders zijn ver-
trokken. Namen als bijvoorbeeld H.l.
Trooman overleden in november 1818,
L.H. Gallée overleden 7 augustus 1827,
L. van Westerholt overleden in 1819, J.
Weenink overleden in 1824, A. Enze-
rink overleden 8 october 1842. Zo rond
1850 verschenen namen als A.J. En-
sink, J. Zweverink, J. Storm van s’Grave-
zande, J.W. van Houten en A. Tjoonk in
het notulenboek. Verder treffen we in
de archieven een bijna twee eeuwen
oud boekje over de ontvangsten en de
uitgaven van het Nutsdepartement.
‘Een lijst van den entree van den nota-

ties. Bedragen van drie gulden die on-
der meer werden geschonken door J.H.
Gallée, D.J. Rossel, J. Weenink. J.L. Gal-
lée, D. Hugenholzen en tal van andere
prominente Vordenaren uit die tijd. In-
teressante notulen over de ‘bewaar-
school’ die het departement destijds
oprichtte. 
Zo rond 1900 werd begonnen met het
houden van cursussen in de ‘Nijver-
heidsavondschool’ met vakken als tim-
merman, metselaar, schilder, smid,
bakker en tuinman. Prachtige jaarver-
slagen door J.H. Gallée met wetens-
waardigheden en financiële overzich-
ten van de leesbibliotheek van het Nut
en de Nutsspaarbank. Was er een be-
stuursvacature dan werd een nieuw
bestuurslid voorgedragen zoals in
1833: De heer Gallée stelt tot lid voor
den Heer Lambert Bernardus Van den
Schoot, Rentenier en wonende te Vor-
den!! In het jaarverslag lees je dan ver-
der: ’Tot de stemming overgaande en
de stembriefjes opgelezen zijnde,
blijckt dat daaruit, dat met genoegza-
me algemene stemmen is gekozen
Heer Lambert Bernardus Van den
Schoot’. Wanneer men anno 2008 ver-
hinderd is een vergadering bij te wo-
nen dan snel even een sms’-je, een bel-
letje of een e- mail. Vroeger gebeurde
dat duidelijk anders. Zo zit er in het ar-
chief een briefje gedateerd 22 juli 1873
met als tekst : ‘Freule Jacqueline Van
Limburg Stirum zal zich niet kunnen
begeven aan de uitnodiging van Me-
vrouw van Haeften te Huizen de Wiers-
se’. Met andere woorden ik kom niet!!

Opgericht den zevenden louwmaand (januari) 1818

Departement Vorden der Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen
Ruim 190 jaar geleden werd het
Departement Vorden der Maat-
schappij tot Nut van ’t Algemeen
opgericht. 

Een vrouw die jarenlang haar stempel op de acti-
viteiten van het Nut heeft gedrukt. Een vrouw die
bij weekblad Contact altijd een streepje voor had.
Zij zorgde er met succes voor dat alles wat met het
‘Nut’ van doen had, breeduit in het blad werd uit-
gemeten. Mevrouw Wolters, destijds met haar
man eigenaar van de drukkerij (thans Drukkerij
Weevers B.V.) publiceerde bij voorrang eerst het
nieuws dat van of via mevrouw van Mourik bin-
nen kwam. Was er in een week teveel aan kopij,
dan streepte het ‘rode potlood’ van mevrouw Wol-
ters ‘van alles en nog wat‘ door, behalve dan het
nieuws over het Nut! 
Vraaggesprekken met mevrouw van Mourik ble-
ven jarenlang in de herinnering van de corres-
pondent voortleven. Ik zie het nu nog steeds voor
mij, mevrouw van Mourik in haar woonkamer,
naast de apotheek, vertellend en rokend. Als je te-
genover haar zat, althans dat veronderstelde je,

dan moest je gewoon raden waar mevrouw van
Mourik zich precies bevond. De enorme rookwol-
ken van de sigaren die zij rookte, onttrokken haar
aan het gezichtsveld. En achter het ‘wolkendek’
de harde en schelle stem van de secretaresse van
het Nut. Een aparte, intelligente vrouw, ik mocht
haar wel. 
Mevrouw van Mourik overleed op vrijdag 8 fe-
bruari 1968 op 77-jarige leeftijd. Vanaf 1945 tot
haar dood was zij secretaresse van het Nut. Vanaf
oktober 1945 tot 1963 was zij ook voorzitter van
de Nutskleuterschool. Verder was zij ruim 40 jaar
voorzitter van Nutsfloralia. Ook was zij van 1946
tot 1965 secretaresse van het district Oost Gelder-
land van de Maatschappij tot ’t Nut van Alge-
meen. Daarnaast bekleedde zij nog tal van andere
functies. Tijdens het 175-jarig bestaan van Nutsde-
peratement Vorden werd mevrouw van Mourik-
Spoor geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

Trouwens haar man deed ook van zich spreken.
Hij was degene die in 1913 de inmiddels nationaal
bekende fietsroute langs de Vordense kastelen uit-
stippelde. Hierboven werd het al eens genoemd:
de Nutsfloralia. Een activiteit waar het Nutsbe-
stuur in al die jaren apetrots op was. Nutsfloralia,
de driedaagse (vrijdag/zaterdag/zondag) bloemen-
tentoonstelling waar een aantal dames van het
Nut zo rond 1925 mee zijn begonnen. Een aantal
jaren geleden werd met deze activiteit gestopt.
20 oktober 1965 was ook een gedenkwaardige
dag. Toen werd op initiatief van mevrouw van
Mourik en de heren Wesselink, de Vries en van de
Broek, de ijsvereniging Vorden opgericht. Er was
aan het Hoge een geschikt terrein gevonden dat
Derk Beck van de Baron van Hackfort had ge-
pacht. De nieuw opgerichte ijsvereniging kon dat
stuk terrein tot 1990 voor honderd gulden per sei-
zoen huren. Het ‘Nut’ zorgde ervoor dat de Heide-
maatschappij de ijsbaan voor 7500 gulden ging
aanleggen.
Ten tijde dat het Nutsdepartement 150 jaar be-
stond, dat op maandag 8 januari 1968 in het Nuts-
gebouw werd gevierd, deden geruchten de ronde
dat er in Vorden ‘stromingen’ waren die niets
meer met het Nut te maken wilden hebben en dat
het Nut een ‘politiek stempel’ zou dragen. De
toenmalige voorzitter Harre Wesselink sprak dat
met klem tegen. De wat oudere Vordenaren zul-
len zich ongetwijfeld herinneren dat er destijds
aan het Hoge het gebouw ‘Irene” stond. (nu staan
er huizen). Vanuit het Nut werden op gegeven mo-
ment pogingen ondernomen om van ‘twee- één te
maken. Het Nutsbestuur schreef toen enkele brie-
ven aan het bestuur van ‘Irene’. Brieven waarin
voorstellen werden gedaan die een basis zouden
moeten vormen voor verdere besprekingen. Tot
grote teleurstelling van het Nutsbestuur, werd
door ‘Irene’ nooit op die brieven gereageerd!

Nog even terug naar de viering van het 150-jarig
bestaan. Toen sprak voorzitter Wesselink de woor-
den: ’Het is de geest die ‘t 150 jaar oude Nut jong
houdt. Jongeren uit Vorden, van Vorden, wij da-
gen u uit, opdat onder uw leiding over 50 jaar het
200 jarig jubileum zal kunnen worden gevierd. Ik
geef u op deze weg, die niet gemakkelijk zal zijn,
de alles zeggende zinspreuk van dominee Kam-
pheuve-Greving (Nuts voorzitter van 1859-1891)
mee. Die zei “Men leeft niet voor zich zelf alleen
maar ook tot het Nut van ’t algemeen, want nie-
mand is voor zich zelf geboren. Wie voor zich zelf
leeft, leeft voor niemand’, aldus Wesselink. Elders
in ‘Contact’ kunt u lezen dat het Nut de 200 jaar
niet heeft gehaald, maar dat het departement na
190 jaar oud te zijn geworden, ophield te bestaan!!

Mevrouw van Mourik-Spoor 
drukte jarenlang stempel op het Nut

In de na-oorlogse jaren heeft het Nutsdepartement een uitermate belangrijke rol in de Vorden-
se samenleving gespeeld. Jarenlang werd er op de zondagavond in het Nutsgebouw een film
vertoond. Bijvoorbeeld in 1963/1964 in totaal 47 zondagen, goed voor bijna 7000 bezoekers! De
Nutskleuterschool voorzag eveneens in een behoefte. In de zestiger, zeventiger jaren, dikwijls
twee klassen met elk 40 leerlingen. Cursussen autotechniek, praktijkdiploma boekhouden,
ook dat soort onderwijs werd onder de Nuts- vlag gegeven. Een naam die regelmatig na 1945
in de archieven opduikt is die van mevrouw van Mourik-Spoor.

Staand v.l.n.r.: G.W. Eyerkamp, dokter de Vries, P. Bakker, H. Wesselink, W. Klein Lebbink en notaris J.Rombach,
zittend v.l.n.r.: J. v.d. Plas, mevrouw Wullink-Lebbink, mevrouw van Mourik-Spoor, mevrouw J. Hazekamp-Boschloo
en Meja Scheltens.

sprek met Stevo om te bekijken of
wij iets voor de jeugd kunnen be-
tekenen. Inmiddels heb ik ook al
contact gehad met de Wehme om
ook daar in de toekomst met onze
Stichting wat te kunnen organise-
ren. Denk aan een muziekmiddag,
voordrachten e.d., waarbij wij ook
de mantelzorgers in Vorden willen
betrekken’, zo sprak hij.

Aan de evenementen die de Stich-
ting Cultuurfonds Vorden wil or-
ganiseren c.q. wil meewerken zijn

het eerste jaar geen kosten verbon-
den. Bram Rekers: ‘Zie dit als een
investering richting toekomst. 

Daarna zullen we donateurs gaan
werven en sponsoren gaan zoe-
ken’, aldus de penningmeester. 

Gedurende het gehele eerste jaar
zullen er evaluatiegesprekken
plaats vinden om te kijken of de
Stichting op de goede weg is om
de cultuur in Vorden te stimule-
ren en te initiëren.



Sinds de zomer van 2007 is de band in
de huidige bezetting druk aan het re-
peteren geslagen. Bandleden van een
heel verschillend pluimage en met
een verschillende  achtergrond maar
allemaal met een enorme passie en
één doel, plezier hebben in  muziek
maken. En dat plezier dat spatte er
van af. Met muziek van o.a. The Beat-
les, Rolling Stones, Stevie Wonder,
Creedence Cleerwater Revival, Dooby
Brothers en vele anderen was bijna el-
ke muziekstijl vertegenwoordigd. 

Zanger Hans Houwen imponeerde
vooral tijdens heerlijke stampende
bluesnummers van o.a Muddy Waters
en The Commitments. Zangeres Mar-
jon Horstman oogstte veel lof van het
publiek voor haar versie van Me and
Bobby McGee van Janis Joplin…..één
van de hoogtepunten van de avond.
Met maar liefst acht muzikanten op
het podium , was de diversiteit aan in-
strumenten groot. Erik Knoef hanteer-
de niet alléén de gitaar maar ook de
trekzak bij een gezellig nummer van
Boh Foi Toch. Saxofonist Theo Derksen

kon helemaal los gaan op het num-
mer Dansen op de vulkaan van De
Dijk. Toetsenist Adri van Amelsvoort
en gitarist Fons Jansen soleerden er
ook flink op los tijdens de heerlijke
pop/rocksongs die werden gespeeld. 

De solide "achterhoede" van de band
werd gevormd door bassist Ron Basti-
aan Net en door drummer André Jim-
mink. Die een prachtige drumsolo liet
horen tijdens het nummer Knocking
on Heavens Door.
Al met al was het voor de band "Over
The Hill" in deze nieuwe samenstel-
ling een uitermate geslaagde avond.

Er zullen dit jaar zeker nog meer mu-
ziekavonden gaan volgen bij 't Olde
Lettink, dat zich steeds meer profi-
leert als het gezelligste muziek etablis-
sement van Vorden.

Optreden "Over The Hill" 
bij 't Olde Lettink groot succes

Het al weken van tevoren uitverkochte optreden van de vordense band
"Over The Hill" was afgelopen zaterdagavond 2 februari een groot suc-
ces.Het was aan het begin van de avond al duidelijk zichtbaar aan de mu-
zikanten dat ze er zin in hadden ,om het publiek te vermaken. Het podi-
um zag er gelikt uit, en er was een mooie beamer-presentatie op de ach-
tergrond. Tevens hadden de muzikanten allemaal hun mooiste pak uit de
kledingkast getrokken.

Amnesty International is een wereld-
wijde organisatie met duizenden vrij-
willigers die zich inzet voor een recht-
vaardige wereld.Amnesty Internatio-
nal voert acties om schendingen van
mensenrechten te voorkomen en
komt op voor de slachtoffers van
schendingen. De organisatie neemt
geen geld aan van overheden en is
daarom voor het grootste deel van de
inkomsten afhankelijk van de bijdra-
gen van leden.
Met het werk van Amnesty Internatio-
nal is veel geld gemoeid. Dat geld
wordt gebruikt bijvoorbeeld voor het
onderzoek, dat wordt geleid vanuit
Amnesty's internationale secretariaat
in Londen. Elk jaar bezoeken Amnes-
ty-delegaties vele landen om onder-
zoek te doen, processen bij te wonen

of met regeringsvertegenwoordigers
te praten. Ook de acties van Amnesty
kostn geld. Het gaat dan  bijvoorbeeld
om acties tegen marteling of politiege-
weld, of voor de vluchtelingen in Dar-
fur (Sudan) of voor gewetensgevange-
nen in China. Amnesty bekostigt ook
tal van Internationale projecten, bij-
voorbeeld voor bescherming van men-
senrechten activisten of radiopro-
gramma's om het mensenrechtenbe-
wustzijn te vergroten. Ook lobbywerk
is belangrijk, evenals voorlichting en
educatie. Hoe meer mensen Amnesty-
acties zullen steunen, des te groter het
succes.Ten slotte zijn er kosten ge-
moeid met fondsenwerving.

Om er een constante en duurzame in-
komstenbron bij te krijgen is Amnesty
International in 2003 begonnen met
de lanelijke collecte. Dit jaar dus in de
week van 10 t/m 16 februari.
Heeft u de collectant gemist dan is het
ook mogelijk uw gift over te maken op
rekeningnummer 7615364 tnv. Am-
nesty International werkgroep 419
Zutphenseweg 80 Vorden o.v.v. collec-
te 2008.

Landelijke collecte Amnesty
International GEEF OM VRIJHEID
In de week van 10 t/m 16 februari
houdt Amnesty voor de 6e keer
haar jaarlijkse landelijke collecte.
Ruim 23.000 vrijwilligers gaan dan
de straat op om geld in te zamelen.
Ook in Vorden zijn 12 mensen be-
reid gevonden om mee te collecte-
ren.

De heer Klein Ikkink benadrukt dat
we tegenwoordig steeds vaker worden
opgeschrikt door agressie op straat, in
winkels, in bedrijven, in het openbaar
vervoer, op scholen en in het uitgaans-
leven. Ook de politie komt steeds va-
ker in aanraking met agressie. Hij con-
cludeert dat dit gedrag vaak te maken
heeft met een of andere vorm van
drugsgebruik door soms nog heel jon-

ge kinderen (speed, XTC en andere
chemische drugs). In zijn waarneming
is het zo dat deze jonge mensen vaak
erg ver buiten de realiteit leven en in
zogenaamde hanggroepen optrekken.
Tijdens zijn lezing zal de heer Klein Ik-
kink uitvoerig ingaan op dit verschijn-
sel en met name duiden op de diverse
vormen van gedrag in relatie tot het
gebruikte middel. Tevens zal hij de ver-
schillende soorten hard- en softdrugs,
de uiterlijke kenmerken ervan en de
gevaren van drugs benoemen. Kort-
om; tijdens het voorgesprek wordt
duidelijk dat de ANBO-leden, en overi-
ge belang-stellende 50-plussers, de 8ste
februari een interessante en leerzame
middag tegemoet kunnen zien.           

Naast voorlichting aan groepen, scho-
len en bedrijven, verzorgt Drugs Ex-
pertise Nederland dagcursussen voor
alle politiediensten (Regio Politie,
Korps landelijke Politie Diensten
KLPD), het gevangeniswezen, Auto-
bahn Polizei, Bundesgrenzschutz en
Bouwradidus.

Het kan uw kleinkinderen
overkomen!
Vrijdag 8 februari komt de heer A.J.
Klein Ikkink om 14.00 uur naar
zaal het Stampertje in het Dorps-
centrum. Daar zal hij, voor de AN-
BO-afdeling Vorden, zijn ervarin-
gen met jeugdige gebruikers van
hard- en softdrugs in woord en
beeld belichten. De oud-Vordenaar,
thans directeur van "Drugs Exper-
tise Nederland" te Doetinchem,
toont zich in een voorgesprek een
gedreven verteller over de drugs-
problematiek en zijn aandeel in de
voorlichting over dit onderwerp
aan scholen en diverse andere in-
stanties.

Dit kampioenschap leverde haar maar
liefst 5 gouden plakken en 3 Nationa-
le records in totaal op. 

De 200 meter wisselslag in een tijd van
3.36.85  En de 100 meter rugslag in
een tijd van 1.45.66 En de 50 meter
rugslag in een tijd van 0.49.46 Waren
allen goed voor een Nationaal record.
100 meter vrije slag in een tijd van
1.34.42 100 meter schoolslag in een
tijd van 1.45.23 Die waren uiteindelijk
ook goed genoeg voor een gouden
plak. 

Nienke, van harte gefeliciteerd met je
overweldigende resultaat!

Voor Nienke Braakhekke schittert
het Goud
In zwembad De Zandzee in Bus-
sum werden afgelopen zaterdag 2
februari de Nederlandse kampi-
oenschappen korte baan van de
NEBAS/Nsg gehouden.  De visueel
beperkte zwemster Nienke Braak-
hekke van zwemvereniging de Ber-
kelduikers uit Lochem deed hier-
aan mee.

Uitslagen
Badminton Flash
In verband met de Nederlandse kam-
pioenschappen werden er afgelopen
week geen competitiewedstrijden ge-
speeld. Alleen het recreantenteam
kwam in actie.

RECREANTENTEAM
Dit team speelde donderdag tegen het
sterke Euro uit Dinxperlo. Gespeeld
werd door Frans van Gils, Appie His-
sink, Beppie Menkveld, Annie Eggink
en Apsie van Dijk. Frans begon zijn en-
kelspel goed door de eerste set te win-
nen. Jammer genoeg verloor hij daar-
na de 2e en 3e set. Appie Hissink kon
zijn draai niet helemaal vinden en ver-
loor. Beppie speelde als vanouds en

won haar enkelspel. Annie Eggink
kwam te kort in het tweede damesen-
kel. Het herendubbel werd ook verlo-
ren. Daarna wonnen Beppie en Apsie
wel het damesdubbel. De 2e set met
25-23. 

De mixen werden nog spannend met
voor Appie en Annie een derde set. He-
laas ging deze partij toch verloren.
Flash-Euro: 2-6

B a d m i n t o n

In de presentatie werd ook aangege-
ven langs welke weg de tennisclub de-
ze doelstelling wil bereiken. VTP wil
een aantrekkelijke club zijn voor haar
leden, voor sponsoren en voor niet-le-
den.
Voor de leden wil de club streven naar
stabiliteit door o.a. een goede huisves-
ting met interessante opentijden, voor
sponsoren wil VTP een aantrekkelijke
partner zijn door o.a. de organisatie
van een aantal toernooien met uitstra-
ling (OGTC-tennis) en voor niet-leden
wil de club zich sterk maken het lid-
maatschap aantrekkelijk te maken.
Voor het aantrekken van jeugdleden
wordt ondermeer promotie van kids-
tennis in gang gezet, maar ook zal er
veel aandacht worden besteed aan de
wat oudere jeugd. Goede informatie,
een prima sfeer en een de juiste op-
vang en training zijn daarbij de speer-
punten.
Penningmeester Dirk-Jan Wesselink
maakte in een presentatie duidelijk
dat de club er financieel goed voor-

staat en dat er zelfs voor het 'nieuwe
beleid' ruimte in de begroting kan
worden gemaakt.
Tijdens deze jaarvergadering werd af-
scheid genomen van een aantal com-
missieleden, maar ook van een twee-
tal bestuursleden. Secretaris Janneke
van Til zal na zes jaar deze werkzaam-
heden gedaan te hebben haar functie
neerleggen en zal worden opgevolgd
door Marijse Koelewijn.
Ook voor voorzitter Rien Wabeke was
dit de laatste vergadering onder zijn
leiding. Na zes jaar de voorzittersha-
mer te hebben gehanteerd vond Rien
het tijd worden voor een nieuw ge-
zicht. Rien gaf aan de functie al die
tijd met veel genoegen te hebben ver-
vuld en een stabiele vereniging achter
te laten met een goed toekomstper-
spectief.
Het bestuur is inmiddels in bespre-
king met een kandidaat voor de ver-
vanging van Rien Wabeke.

Op de onlangs gehouden jaarver-
gadering van de vordense tennis-
club VTP werd door het bestuur
een beleidsplan gepresenteerd, dat
gericht is op een groei naar 400
spelende leden in het jaar 2012. De
accommodatie die de club momen-
teel ter beschikking heeft staat er
garant voor dat er een dergelijk
groot aantal leden kan worden on-
dergebracht.

De afgetreden bestuursleden Janneke van
Til en Rien Wabeke

Tennisclub VTP richt het oog
op de toekomst



Vader Gerard en moeder Henny vol-
gen zoonlief bij het uitoefenen van
zijn sport intensief. Niet alleen als sup-
porters maar eigenlijk ook als onder-
deel van ‘het team Beck’, dat wil zeg-
gen ondersteunend en motiverend. Bij
enduro wedstrijden zorgen voor de ra-
vitaillering, het voorzien van brand-
stof, niets is pa en ma Beck teveel. Ook
achter het aanrecht is moeder Henny
dagelijks voor zoonlief in de weer. Een
sporter moet immers gezond eten.
Dus worden Niels zorgvuldig de kool-
hydraten, de pasta’ s en het gezonde
fruithapje voorgezet. Het mag hem
aan niets ontbreken. ‘Ja mijn moeder
kookt als de beste, dus blijf ik hier
voorlopig fijn thuis wonen’, zo zegt
Niels Beck lachend.

Op zijn beurt heeft de jeugdige Vorde-
naar veel voor zijn sport over. Veel trai-
nen, niet alleen op de motor, maar
ook drie keer in de week in de sport-
school. Daarnaast op tijd naar bed om
s’morgens en ook in de weekends
weer gezond en wedstrijdfit op te
staan. ‘Stappen doe ik ook bijna niet,
als je serieus met je sport bezig bent,
moet je er wat voor laten’, zo zegt
Niels. De jonge coureur staat aan de
vooravond van een nieuwe uitdaging.
Door veel en hard te trainen en een
goede wedstrijdmentaliteit heeft Niels
zo sterk gereden dat hij het afgelopen
seizoen bij de enduro junioren in het
eindklassement op de zevende plek is
geëindigd. Niels: ‘ Dat betekent pro-
motie naar de senioren en mag ik nu
tegen cracks als Erwin Plekkenpol,
Erik Davids en Mark Wassink rijden.
Mijn grote voorbeeld is Hans Vogels,
de man uit het Brabantse Best. Hans
rijdt super en wint in zijn klasse bijna
alle wedstrijden’, zo zegt Niels vol be-
wondering’. Zelf mikt Niels het ko-
mende seizoen op een plaats bij de
eerste tien!

In de zomermaanden bepaalt het mo-
torcrossen zijn leven en rijdt hij alles
bij elkaar circa 20 wedstrijden. Zoals
gezegd niet alleen voelt hij zich tij-
dens het crossen en enduro rijden in
zijn element, ook het sleutelen aan de
motoren geeft hem grote voldoening.

Niet zo verwonderlijk want in zijn da-
gelijks leven is Niels bij garagebedrijf
Ridderhof eerste monteur. De liefde
voor het motorrijden heeft hij van zijn
vader, die jaren terug ooit al eens op
zijn Harley Davidson de befaamde
‘Route 66’ in Amerika reed. Niels Beck
begon op zijn 15e met het rijden op
een crossbrommertje. Daarna werd
het op gegeven moment een 125 CC
motor. Hij deed dat inmiddels zo goed
dat hij in 2005 bij motorclub ‘De
Graafschaprijders’ werd gekozen tot
jeugd motorsportman van het jaar. Op
de bijbehorende oorkonde staat: ‘
Niels traint heel veel, is iedereen be-
hulpzaam en hij heeft een aangebo-
ren talent’.

Intussen kwam er, naar later bleek,
een belangrijk persoon in zijn leven,
te weten Robert van der Tweel uit Hui-
zen (Noord Holland). Een man die met
veel inzet (en nog steeds) Niels behulp-
zaam is en hem in de praktijk onder-
steunt. Robert: ‘Eigenlijk berust de
kennismaking met Niels op toeval.In
1993 kwam ik tijdens de WK enduro
in Assen mensen van de VAMC De
Graafschaprijders tegen. Ik was toen
lid van Hamac uit Harfsen en crosste
daar ook veel. Daar werd op gegeven
momet bepaald dat wanneer je lid wil-
de zijn van Hamac je dan in een straal
van 30 kilometer rondom Harfsen
moest wonen en ik woonde toen in

Huizen. Daar in Assen kwam ik Joke
en Marcel Bulten tegen en die zeiden
‘waarom kom je niet bij de Graaf-
schaprijders rijden, daar mag je wel
crossen’. Eenmaal in Vorden ontston-
den ook vriendschappelijke banden
met Henny en Gerard Beck en heb ik
mij ook een beetje over de jeugdige
Niels ‘ontfermd’, zo zegt Robert.

Hij leerde Niels de kneepjes van het
vak en met name wat de enduro be-
treft, hoe de regels zijn, hoe je ‘op tijd’
moet rijden etc. etc. ‘Heel fijn om te
doen, Niels is zeer leergierig, op de
motor een ‘krachtmens’ en bovendien
zeer talentvol’, zo zegt Robert van der
Tweel die zelf bij De Graafschaprijders
nog altijd regelmatig zijn wedstrijdjes
meepikt. Overigens was het crossen bij
Niels niet altijd ‘rozengeur en mane-
schijn’ en is hij een paar keer lelijk ten
val gekomen. Dat gebeurde bijvoor-
beeld ook een paar jaar geleden aan
het eind van een training in Sint Iso-
dorushoeve. Niels ‘vloog door de
lucht’, kwam hard op de grond te-
recht en wat bleek, de arm helemaal
scheef, schouderband gescheurd en
veel, heel veel pijn.
Zijn ouders waren getuige van de val-
partij. Moeder Henny: ’Als ik daar nog
aan terug denk, slaat mijn hart over,
wat ben ik geschrokken, zo zegt ze.
‘Het ongeval was te wijten aan de over-
moed van een jeugdige crosser, dat zal
Niels nu niet meer zo gauw overko-
men’, aldus de nuchtere analyse van
Robert van der Tweel! Inmiddels rijdt
Niels Beck op een 525 CC KTM. Hij is
blij met deze motor en blij met spon-
sor ‘ André Motoren’ die hem van kle-
ding en onderdelen voorziet. Daar-
naast wordt Niels ook nog door pa en
ma gesponsord. Verder stopt hij heel
wat ‘spaarcentjes’ in zijn geliefde
sport. Intussen kijkt hij reikhalzend
uit naar zaterdag 23 februari wanneer
hij in Borculo bij de ‘Inters’ zijn de-
buut zal maken!

Endurorijder Niels Beck staat aan de
vooravond van een nieuwe uitdaging

Achter de woning aan het Hoge staat de garage waar vader Gerard Beck en
zijn zoon Niels maar al te graag hun vrije tijd doorbrengen. Het eerste wat
opvalt de twee glanzende motoren (een enduro- en een crossmotor). Aan
de wand een grote variatie aan sleutels, klein, groot alles qua maat en op
volgorde naast elkaar opgehangen, keurig gerangschikt. Een schone
vloer, kortom het geheel ziet er spic en span uit, ten teken dat hier met
grote nauwkeurigheid wordt gewerkt. Sleutelen aan motoren het liefste
wat vader en zoon doen. Overal in huize Beck aan de wand foto’s van de
thans bijna 21-jarige Niels. Als jochie op een crossbrommer, op de motor
tijdens een grasbaanrace en hoog ‘in de lucht’ springend over een zand-
bult. Moeder Henny geeft tekst en uitleg over niet alleen de foto’ s, maar
ook over zoon Niels en dat alles vanuit het moederhart, dus liefdevol en
trots!

Robert van der Tweel (links)  en Niels Beck.

Lievevrouwenbedstro, tevens de naam
van het in het dialect gespeelde blij-
spel dat de toneelgroep Wichmond-
Vierakker vrijdagavond in een vol Lud-
gerusgebouw opvoerde. Een dolko-
misch stuk onder regie van Tiny Kam-
phorst, dat flink op de lachspieren
van het publiek werkte. Het stuk speel-
de zich af op de boerderij van broer
Evert-Jan Rauw (Gerard van Til) en zijn
zus Hillegien (Henna ter Vrugt) Evert-
Jan is al 25 jaar verloofd met zijn buur-
meisje Margje (Rianne Neerlaar) en
wil dolgraag met haar trouwen, maar

zijn bloedeigen zus boycot een huwe-
lijk! 

Het werd een verrassend blijspel,
waarin verder werd meegespeeld door
Jan Borgman in de rol van Gerrit Ei-
genheimer, zijn vrouw Bintje (Ria Tij-
sen-Taken). Onderwijzeres Bella (Els
Standaert), haar verloofde Frits (Geert
Harmsen), Barend de zwerver (Erik
Klein Haneveld), Freddy Blits (Cordrick
van der Meulen) en Klaas ‘Kop en kont’
(Jan Rietman). Zoals gezegd, de regie
in handen van Tiny Kamphorst, souf-
fleuse Ineke Jansen, grime Gerrie Be-
renpas en Ina Wuesteman, geluid Bert
van Dijk. 

Diny Berenpas speelde in het blijspel
op de trekharmonica. Verder werd de
toneelgroep ondersteund door Anton
Jansen, Jan Tijssen en Annemarie Wol-
brink.

Aangezien het blijspel op vrijdag-
avond 8 en zaterdagavond 9 februari
nogmaals zal worden opgevoerd hou-
den we het wat de clou betreft op een
‘niet voorspelbare afloop’! Overigens
zijn voor deze twee voorstellingen nog
kaarten verkrijgbaar bij bakker Besse-
link en bij het Ludgerusgebouw. Aan-
vang beide uitvoeringen om 20.00 uur.

Lievevrouwenbedstro je zult het maar in je bed aantreffen!

Blijspel toneelgroep in een vol

Ludgerusgebouw
We kennen in Nederland diverse
soorten kruiden, met al dan niet
een genezende werking. In de pro-
vincie Drente bestaat ook een krui-
densoort, bekend onder de naam
‘Lievevrouwenbedstro’ dat bijvoor-
beeld bij een pas getrouwd stel bo-
ven het slaapkamerraam wordt ge-
hangen of dat voor aanvang van de
huwelijksnacht in bed van het ver-
liefde stel wordt verstopt! Deze
kruid weert dan boze geesten en
zorgt bovendien voor een goede af-
loop van de zwangerschap. Ook
wordt het ‘Lievevrouwenbedstro’
wel gedroogd en in het bedden-
goed gestoken om de vlooien te ver-
drijven!

Wijsheid komt met de jaren, maar ver-
geetachtigheid gaat haar voor. En

daarom doen wij alles om ons geheu-
gen scherp te houden, van braintrai-
ning tot het slikken van vitamine sup-
plementen. Is het nodig, heeft het zin
al die hersengymnastiek? In zijn le-
zing over het boek ‘De Heimweef-
abriek’ neemt Douwe Draaisma het op
voor het oude geheugen! Aanvang
14.00 uur.

Lezing Douwe Draaisma
Op zondagmiddag 9 maart a.s.
houdt schrijver Douwe Draaisma
op uitnodiging van de Stichting
Vrienden van de bibliotheek Vor-
den en boekhandel Bruna in kas-
teel Hackfort een lezing.

Het absolute hoogtepunt van de
avond is de bekendmaking van de
motorsportman/vrouw van het jaar.
Ook zal de jeugd sportman/vrouw
van het afgelopen jaar bekend wor-
den gemaakt.

Verder zullen deze avond de diverse
kampioenen worden gehuldigd, als-
mede de winnaar van de Deldentro-
fee en de winnaar van de Schoena-
kerrittentrofee. 
Na al deze officiële handelingen kan
er op de klanken van de band Real
Time tot in de kleine uurtjes feest
worden gevierd. De feestavond be-
gint om 20.00 uur.

Feestavond VAMC
'De Graafschaprijders'
De VAMC De Graafschaprijders
houdt op zaterdag 9 februari in
de grote zaal van ‘De Herberg’ de
jaarlijkse feestavond.

Het ging zaterdag tijdens de alterna-
tieve Elfstedentocht (200 kilometer)
eigenlijk hartstikke goed. Het ijs was
niet al te hard dus hadden wij als
ploeg afgesproken om ons met na-
me de eerste honderd kilometer ge-
deisd te houden om niet al te veel
krachten te verliezen. Echter wat ge-
beurde, er ontstond een kopgroep
van zeven man. Niemand van onze
ploeg erbij, we hadden even niet
goed opgelet. Ik ben toen op kop van
het peloton gaan rijden om te probe-
ren de koplopers terug te pakken.
Van de aanvankelijke voorsprong
van 5 minuten werd 2,5 minuut af-
geknabbeld. Uiteindelijk met nog 80
kilometer te gaan, alles weer bijeen..

Even later opnieuw een ontsnapping
van dit keer 34 rijders, waaronder
onze man Cedric Michaud. Ik was op

dat moment in het peloton aan het
herstellen van de inspanning van
daarnet. Helaas voor ons, Cedric zat
wel in die kopgroep, maar zo later
bleek, was hij helemaal naar de kl…
Wij zijn toen met vijf man, de latere
winnaar Lars Hogeboom, Jeroen de
Vries, Henk Angenent en Martijn
van Es en ik uit het peloton wegge-
sprongen teneinde de kopgroep te
achterhalen. Wij kregen die aanslui-
ting , ik voelde mij beresterk. Echter
toen maakte Jeroen de Vries een dus-
danige schuiver dat hij geblesseerd
het ijs moest verlaten. Helaas nam
Jeroen mij in de valpartij mee, waar-
door ik ook keihard op het ijs smak-
te. Flink pijn en natuurlijk ontzet-
tend balen, ik viel weer terug in het
peloton. 

Toch lukte het mij om in de laatste
fase van de wedstrijd weer uit het pe-
loton weg te komen. Ik kwam wel
dichterbij de koplopers, de afstand
tot de finish was jammer genoeg te
kort. Lars Hogeboom was intussen
uit de kopgroep weg gesprongen en
werd hij in een tijd van 5 uur en 33
minuten winnaar van deze alterna-
tieve elfstedentocht over 200 kilome-
ter. Ik kwam in een tijd van 5 uur en
37 minuten, vier minuten na de win-
naar als 35e binnen’, aldus Arjan
Mombarg die afgelopen donderdag
tijdens een criterium over 40 kilome-
ter op de Weissensee als zevende ein-
digde. Dat de tocht over 200 kilome-
ter zwaar was bleek wel uit het aan-
tal uitvallers. Van de 175 gestarte rij-
ders, bereikten er uiteindelijk 64 de
finish!!

Goed gereden en toch balen!

Valpartij nekt Arjan
Mombarg tijdens
alternatieve Elfstedentocht

Arjan Mombarg is voor een paar
dagen weer even vanuit Oosten-
rijk in zijn woonplaats terugge-
keerd om eind deze week naar
Tsjechië te vertrekken om daar
op het Lipnomeer zaterdag een
wedstrijd over 150 kilometer te
rijden. De Vordenaar heeft flink
de balen, goed rijden en dan door
een collega schaatser in een val-
partij te worden meegetrokken,
waardoor plotseling alle kansen
op een goede eindklassering in
rook vervlogen. Arjan: ‘Dat is top-
sport, het hoort erbij en dan te
bedenken dat ik tijdens drie wed-
strijden op de Weissensee slechts
één keer onderuit ben gegaan,
maar dan wel op precies het ver-
keerde moment.
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De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

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

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

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

demolenkolk@planet.nl

Único Dienstverlening B.V.
Overweg 13, 7251 JS Vorden 

Tel.: 0575 - 552005 • Fax: 0575 - 555221 
www.unico.cc

Drs. Joop van den Berg
Ottenkampweg 11 • 7256 BE Keyenborg • T. (0575) 46 02 70 • vdbergj@hetnet.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

schildersbedrijfschildersbedrijf
hengelo gld

0575 - 55 11 02

• Schilderen 
• Behangen 
• Glaszetten

Jeroen Sesink 06-10229043
e-mail: sesink.schildersbedrijf@kpnplanet.nl

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

De Makelaar/Taxateur waarbij u zich thuis voelt, wij zijn bekend
in de regio op het gebied van:    

Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Wij kunnen u van dienst zijn voor:
• Aan/Verkoop van woning of bedrijf
• Taxaties-Financiering of Fiscaal
• Aan/Verkoop agrarisch vastgoed
• Advies o.z./productierechten e.d.

Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:

WWW.STREEKMAKELAARS.NL

Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan Lamstraat 17 Toldijk 06-53727208
Wim Kornegoor Holtslagweg 4 Baak 06-20801930
Hans Boschloo Covikseweg 1a Steenderen 06-30543954
Henk Nijenhuis Vosstraat 23 Hall/Eerbeek 06-22456165

Breng nu uw fiets voor een grote (winter)
beurt, voorkom wachttijden in de zomer

en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu € 52,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu € 37,50

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

Deze aktie is geldig in de maand februari.

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

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
fa.slotboom@planet.nl / www.slotboomtweewielers.nl

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

AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE

GROOT
IN KLEINE TRACTOREN

Tractoren nieuw en gebruikt | Oldtimers
Restauratie | Reparatie en onderhoud

Spuiterij | Tuin- en parkmachines
Verhuur werktuigen

Bij ons vindt u vele modellen tracto-
ren, werktuigen en tuin-/parkmachines.
Van klein tot groot, van jong tot oud.
Wat u ook zoekt, we geven u graag een
goed en persoonlijk advies! In onze
werkplaats staan we voor u klaar om
uw tractor in topconditie
te houden.

Nijmansedijk 14, 7021 JB Zelhem Telefoon 0314 621734 www.dolfsloetjes.nl

OFFICIEEL DEALER VAN:

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

W I N T E R V O O RD E E L

Tegen inlevering van deze bon 
eet elke 2e gast voor 1/2 GELD

U heeft al een 3-gangenmenu vanaf   € 27,50
Deze aanbieding is geldig van 16 jan. t/m 20 maart
Tevens uw adres voor bruiloften, vergaderingen,

feesten, partijen en catering.

�
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Mevrouw I. Hoekstra uit Zelhem zal
door middel van een overdenking
meewerken aan het programma van
maandag 11 februari.

Op maandag 18 februari zal er een bij-
drage te beluisteren zijn van pastor Ed
Wassink uit Zutphen. Het programma
'De Muzikale Ontmoeting' wordt iedere
maandagavond tussen 19.00 en 20.00
uur uitgezonden via Radio Ideaal. Van
20.00 tot 20.30 uur kunnen muzikale
verzoekjes voor het programma wor-
den aangevraagd via het telefoonnr.
(0314) 62 40 02.

Kerk en Radio
In het interkerkelijke programma
'De Muzikale Ontmoeting' bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

Doordat de soep vorig jaar als zoete
broodjes werd verkocht en de soep-
voorraad aan de krappe kant was, zul-
len de straten die vorig jaar niet zijn
bezocht het eerst aan de beurt komen. 

Uiteraard hebben wij dit jaar ruim
ingekocht en rekenen er op dat deze
actie tot een financieel succes zal lei-
den. Evenals andere verenigingen,

stichtingen en instanties wordt ook
onze vereniging vanaf 2008 flink
gekort op de gemeentelijke subsidie.
De opbrengst van deze actie komt ten
goede aan het Uniform- en instrumen-
tenfonds.

De soep is van hoogwaardige kwaliteit
en is evenals vorige jaren afkomstig
van Diepvries Home Service uit Varsse-
veld. De prijs van de soep wordt dit
jaar niet verhoogd. Uiteraard bent u
voordeliger uit als u 3 liter bestelt. 

Tevens bestaat er de gelegenheid om
de soep zelf af te halen bij het Dorps-
huis te Drempt vanaf 10.00 uur.

Soepactie Muziekvereniging
"Olden Keppel"
Op zaterdag 9 februari a.s. trekken
de leden van de vereniging er weer
op uit om huis-aan-huis in Hoog-
en Laag-Keppel, Eldrik en Voor-en
Achter Drempt erwtensoep of to-
matensoep te verkopen.

Het eerstvolgende optreden zal op 9 fe-
bruari in de Radstake te Varsseveld
zijn. De band speelt dan in de Rocksta-
ke zaal. 

Het beloofd een gezellige avond te
worden, want met de nieuwe muzi-
kanten zullen er ook nieuwe num-
mers ten hore worden gebracht.
Mocht je hier onverhoopt niet bij kun-
nen zijn, dan kun je altijd nog terecht
op 22 februari in zaal D'n Draejer in

Velswijk. Ook hier zal de band een
avondvullend optreden geven. 

Lady en de Vageband kent een breed
(rock)cover repetoire met nummers
van onder andere Anouk, Flogging
Molly, Status Quo, Ronny & die Flippers
en vele anderen. 

Voor meer informatie zie de site van
de band: www.ladyendevageband.com
of www.rockstake.nl

Lady en de Vageband met 
nieuwe bezetting in de Radstake

Even leek het er somber uit te zien voor de uit Bronckhorst afkomstige
band Lady en de Vageband. Na het vertrek van twee bandleden in 2007
leek het erop dat de band even stil kwam te staan. Er werden echter direct
audities gehouden en na vele strenge selectierondes á la Idols werden er
twee kandidaten geselecteerd: Gerwin Holmer voor de drums en Lieselot-
te de Vrught voor de viool/ blokfluit en basgitaar. De eerste optredens met
de nieuwe bezetting zijn inmiddels achter de rug en de band is er ook he-
lemaal klaar voor om van 2008 een rockend topjaar te maken.

In dit populaire toernooi bestrijden ve-
le dubbelteams in verschillende cate-
gorieën elkaar op het kunstgras in
Steenderen. Deelname staat open voor
iedereen die lid is van een tennisver-
eniging en die in 2008 25 jaar of ouder
is. Er wordt gespeeld in de categorieën

5, 6, 7 en 8 in het damesdubbel, heren-
dubbel en mixdubbel. Inschrijven is
mogelijk t/m 14 februari en vindt
plaats op volgorde van binnenkomst.
Dat het toernooi succesvol is blijkt wel
uit het feit dat het toernooi meestal
is volgeboekt voor het einde van de
inschrijvingstermijn. Inschrijven kan
via www.toernooiklapper.nl

Voor vragen over het toernooi kan con-
tact worden opgenomen met Rik Kool-
hof, tel. 0575 - 45 21 32 (na 19.00 uur).

12e SNS Regiobank 25+ dubbeltoernooi
Tennisvereniging De Nieuwe Helle-
wei uit Steenderen organiseert van
6 t/m 15 maart 2008 alweer voor de
12e keer het SNS Regiobanktoer-
nooi.

Het vele werk begint z'n vruchten af te
werpen. De eerste 10 teams hebben
zich officieel aangemeld en de organi-
satie weet ook dat vele mensen op dit
moment bezig zijn om een team te
formeren. Er zijn mensen die aangege-
ven hebben dat ze moeite hebben om
een team van 15 mensen bij elkaar te
krijgen, de organisatie wil deze men-
sen helpen. Het is namelijk ook moge-
lijk om een deel-team aan te melden.
Als er meerdere van deze deel-teams
zijn wil de organisatie ze met elkaar in
contact brengen zodat deze mensen
ook mee kunnen doen.

Want het moet voor iedereen mogelijk
zijn om mee te doen! Hebt u nog vra-
gen, neem dan gerust contact op met
de teamcoördinator Hans Lubbers Tel:
0575-463932 of via E-mail: team@sa-
menloopvoorhoopbronckhorst.nl 

Naast het werven van teams is de orga-
nisatie ook druk bezig om een 24 uurs

entertainment programma samen te
stellen. Dit wordt entertainment in de
breedste zin van het woord.

Iedereen in de gemeente Bronckhorst,
maar ook daarbuiten, die iets onder-
neemt om een ander te vermaken is
van harte uitgenodigd om z'n bijdrage
te leveren. Dit kan zijn muziek, dans,
cabaret of andere vormen van kunst
en cultuur, maar ook sportieve activi-
teiten vallen hier onder. (Sport)vereni-
gingen kunnen zich hier presenteren
om zodoende een bijdrage te leveren
aan het evenement maar ook om hen
zelf te promoten. De meeste verenigin-
gen in de gemeente, ruim 300, hebben
inmiddels een brief van de organisatie
gekregen. En ook hier zijn al enkele
verenigingen die hun medewerking
toegezegd hebben. Maar het kan zijn
dat er ergens een vereniging over het
hoofd is gezien. Mocht dat het geval
zijn en u wilt ook meedoen, denk dan
niet dat u niet welkom bent maar

meld u aan. Daarnaast kent de ge-
meente Bronckhorst vele amateur ge-
zelschappen die niet geregistreerd
staan maar toch heel enthousiast met
een een of andere vorm van entertain-
ment bezig zijn. Natuurlijk zijn ook
deze mensen van harte welkom om
hun bijdrage te leveren. Ook hier geldt
meld u aan, want de organisatie kent
veel mensen, maar lang niet iedereen
in de gemeente. Vervolgens gaat de or-
ganisatie al deze aanmeldingen in-
plannen om dan medio maart met
een voorlopig programma naar buiten
te treden. 
Hebt u vragen neem dan gerust con-
tact op met de comm. entertainment
Frank Rutten Tel: 0575-441044 of via E-
mail entertainment@samenloopvoor-
hoopbronckhorst.nl Of comm. sport
Dick Heusinkveld tel; 0575-522945 of
via E-mail sport@samenloopvoorhoop-
bronckhorst.nl Mocht u door omstan-
digheden een van de bovenstaande
commissieleden niet kunnen berei-
ken dan kunt u ook contact opnemen
met Herman Luimes (voorz.) tel: 0575-
462542 of via E-mail: herman@samen-
loopvoorhoopbronckhorst.nl  Verder
willen we nogmaals aangeven dat RA-
DIO IDEAAL iedere zondag van 12.00-
13.00 uur in een speciaal programma
actuele informatie verstrekt over het
evenement.

Samenloop voor hoop Bronckhorst
14/15 juni 2008 sportpark Socii Wichmond

Op dit moment draait de organisatie van de samenloop voor hoop op vol-
le toeren. De ruim 20 commissieleden en vrijwilligers zijn hard aan het
werk om bedrijven, verenigingen en mensen persoonlijk te benaderen
om hen enthousiast te maken en een ieder op zijn eigen manier een bij-
drage te laten leveren aan de samenloop voor hoop Bronckhorst. Inmid-
dels zijn de posters en flyers gedrukt en verspreidt in de gemeente. Bijna
elke inwoner komt wel ergens een keer in aanraking met het promotie-
materiaal van de samenloop voor hoop Bronckhorst.

Deze dag werd voor het eerst gevierd
in 2000. De moedertaal vormt een we-
zenlijk onderdeel van het cultureel
erfgoed. Evenals vorig jaar heeft onze
streektaalconsulent, Arie Ribbers, een
schrijfwedstrijd rond het thema Moe-
dertaal uitgeschreven. Moedertaal-
wedstrijd 2008: Mailen in je moerstaal
Dit jaar gaat de streektaalconsulent
digitaal onder het motto 'Mailen in je
moerstaal'. Amateur-schrijvers en -
schrijfsters worden uitgenodigd een
kort verhaal, brief of gedicht in hun
moedertaal (en dat hoeft niet persé
Achterhoeks of Liemers te zijn) te
schrijven en die uitsluitend per e-mail
op te sturen naar het Staring Instituut:
info@staringinstituut.nl

Het korte verhaal moet als onderwerp
een jeugdherinnering hebben, de
brief moet aan een moeder zijn ge-
richt en het gedicht dient de schoon-
heid van de geboortestreek te beschrij-
ven. De pennenvruchten (bij voorkeur
als Word-document) mogen maxi-
maal 250 woorden tellen en ze moe-
ten uiterlijk 21 februari 2008 binnen
zijn bij het Staring Instituut. Voor de
winnaar in elke categorie is een mooie
prijs beschikbaar. Er wordt nog ge-
zocht naar een mogelijkheid om, net
als vorig jaar toen alle inzendingen
voor de 'columncompetitie' werden af-
gedrukt in 'De Bode Streektaalkrante
veur Achterhook en Liemers' - een uit-
gave van Drukkerij Weevers uit Vor-
den, de totale oogst in druk te laten
verschijnen. De uitslag van de wed-
strijd zal worden bekend gemaakt via
onze website: www.staringinstituut.nl

Internationale Moedertaaldag
De UNESCO heeft 21 februari uitge-
roepen tot Internationale Moeder-
taaldag.

Kom op een eigentijdse en vrijblij-
vende wijze kennis maken met het
christelijk geloof! Kom naar de Al-
pha-cursus! De cursus voor ieder-
een, jong of oud, kerkgaand of
niet, gelovig of niet. Hoe ziet een
Alpha-cursus eruit? Tien woens-
dagavonden en een kort weekend
komen we bij elkaar. We beginnen
om 19.00 uur met een gezamenlij-
ke maaltijd. Daarna volgt een inlei-
ding. Aansluitend is er onder het
genot van koffie/thee gelegenheid
om in kleine groepjes na te praten
en je vragen te stellen. Wat kost
het? De cursus is gratis. Maar een
bijdrage in de kosten is natuurlijk
altijd van harte welkom. Hoe kan
ik mij aanmelden? De Alpha-cur-
sus start in Vorden op woensdag 6
februari om 19.00 uur en wordt ge-
houden in school Het Beeckland,
Nieuwstad 49 te Vorden. 

INFO EN OPGAVE BIJ 
Carolien Brouwer tel. 0575-551060
of Ria Wijnhoud tel. 0575-552454.
E-mailadres: ec-vorden@live.nl

Alpha-cursus
Heeft u ook vragen zoals: Waar
leef ik eigenlijk voor? Is er echt
wel meer? Waarom zou ik de
bijbel lezen? Wie is eigenlijk de
Heilige Geest?

Misschien heeft u een vraag, een pro-
bleem, of u zoekt een oplossing of een
luisterend oor. Elke maand kunt u van

19.00 tot 20.00 uur terecht bij deskundi-
ge raadsleden die klaar zitten om u met
raad en daad bij te staan. Als inwoner
van Bronckhorst telt u mee voor de
VVD! De eerstvolgende datum is maan-
dag 11 februari bij het gemeentehuis in
Hengelo. Graag vooraf aanmelden bij de
secr., dhr. S.J. Roorda, tel. 0575-451726.

Politiek spreekuur VVD voor
inwoners van Bronckhorst
Welke politieke kleur u ook heeft,
u bent van harte welkom op het
maandelijkse spreekuur van de
VVD Bronckhorst.

www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl
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Voormalig Overgangsconsulente, nu voor alle vrouwen
José la Croix

Verpleegkundig Vrouwenconsulente
Orthomoleculair therapeute

Erkend lid MBOG
Veelal vergoeding Zorgverzekeraar

Toverstraat 7
7223 LN Baak

tel. 0575-560 381
www.vrouwenconsulente.blogspot.com

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Olde Kaste 6a
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

Hoefsmederij W. de Groot
Warnsveld (gediplomeerd hoefsmid)

Bel voor informatie of afspraak:

06 - 30 458 456

Of kijk op:

www.hoefsmederijwdegroot.nl
(lid van Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden)

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

W I N T E R V O O RD E E L

Tegen inlevering van deze bon 
eet elke 2e gast voor 1/2 GELD.

Deze aanbieding is geldig t/m 21 maart

�

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Op 16 februari begint
Hondenschool

“Klein Weetink”
te Velswijk met de
nieuwe trainingen.
Inl. en/of opgave:

L. Mullink, 0314-622361
of A. Peters, 0314-
641436. Zie ook:

www.kleinweetink.nl

Uw tuin ploegen
of frezen?

Bel Gerard Esselink.
Tel.: 06-28162335

Console Ombouw Zutphen.

Voor het ombouwen van uw

Nintendo Wii en PlayStation 2.

Kijk snel op:
www.consoleombouw-zutphen.nl

Maken wij even 
een goede beurt.

Bij onderhoud

Peugeot Assistance*

voor slechts € 15,-

12 maanden lang,

24 uur per dag.

ACTIE!

*Peugeot Assistance staat voor pechhulp onderweg, 7 dagen per week, 24 uur per dag, in binnen- en buitenland. Vraag naar de voorwaarden.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

LICENT

Van Zeeburg & Visser Assurantiën te Vorden 
zoekt zo spoedig mogelijk nieuwe collega’s voor ons huidige team van 11 mensen voor de administratieve ver-
werking van onze provinciale polissen en onze 9 volmachten in Licent Assuradeuren B.V., voor 18 tot 40 uur
per week, zowel parttime als fulltime is dus mogelijk.

Wat wij vragen
Gedegen kennis van en ervaring met ANVA voor de verwerking van polissen en klanten en bereidheid om op
korte termijn door te groeien naar onze volmacht afdeling. Volmacht ervaring is uiteraard een groot pré. U bent
in staat, na een inwerkperiode, geheel zelfstandig de post te verwerken, polis mutaties te doen en deze finan-
cieel te boeken. U bent bij voorkeur in het bezit van een assurantie B diploma of bereid deze opleiding te vol-
gen. 

Wat wij bieden
Een afwisselende functie met de nadruk op administratie maar u heeft ook contact met klanten over betalin-
gen, polis inhoudelijke vragen e.d. Uiteraard een goed salaris maar ook goede secondaire arbeidsvoorwaar-
den zoals een pensioenregeling, studiekosten regeling, korting op verzekeringen, spaarloon en levensloop
regelingen enz. 

Alle uren tussen 18 en 40 uur per week zijn bespreekbaar. Wij hebben zeer flexibele arbeidstijden die wij zoveel
mogelijk laten aansluiten bij uw wensen. Wij verzoeken u schriftelijk te solliciteren met uw motivatie en c.v. waar-
uit vooral uw ANVA ervaring blijkt. U kunt uw brief zenden t.a.v. de heer E. Visser. De sluitingsdatum voor deze
advertentie is 10 dagen na het verschijnen van dit blad. Verdere informatie over ons bedrijf vindt u op www.van-
zeeburgvisser.nl en www.licent.nl

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Uitdagend bouwen.
Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat

uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht 

volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt 

Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen

u al het werk uit handen, van eerste schets

tot oplevering. Meer informatie vindt u op

onze site: www.bruggink-bv.nl.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld 
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl
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De vier VVD afdelingen hebben dit ini-
tiatief genomen omdat zij vinden dat
er meer aandacht moet zijn voor de
groep agrariërs in hun gebied. Dit be-
tekent het delen van kennis, maar ook
de politieke discussie. Deze dag staat
in het teken van de nieuwe ontwikke-
lingen in de agrarische wereld en het
effect van deze ontwikkeling op alle
voedselketens. Als gast zijn aanwezig:
Jan Mulder (europarlementariër-land-
bouw VVD, Jan Nicolai (directeur In-
koop Nutreco), Janneke Snijder-Hazel-
hoff (2e Kamerlid VVD), Jan Markink
(fractievoorzitter VVD Provinciale Sta-

ten Gelderland) en Ben Lichtenberg
(voorzitter LTO Gelderland).

Het programma bestaat uit een aantal
lezingen en een forumdiscussie. Ieder-
een die op enige wijze betrokken is bij
de huidige ontwikkelingen op agra-
risch gebied wordt uitgenodigd om
mee te komen discussiëren.

De dagvoorzitter is Hans Keuper, on-
der andere bekend van de muziek-
groep Boh Foi Toch. Hij zal naast het
voorzitterschap het programma muzi-
kaal en met humor omlijsten. 

De agrarische bedrijvendag begint om
10.00 uur en eindigt met een afslui-
tende borrel om 15.00 uur. De toegang
is gratis, mits hij/zij zich voor 1 februa-
ri aanstaande heeft opgegeven bij: an-
dre.lobbert@kpn-officedsl.nl of per fax
0573 - 402673. Bij de opgave dient men
ook het aantal deelnemende personen
door te geven.

Agrarische Bedrijvendag
met Hans Keuper in Ruurlo
Op vrijdag 15 februari aanstaande
organiseren de VVD afdelingen
Berkelland, Bronckhorst, Lochem
en Zutphen een grote agrarische
bedrijvendag met het thema 'Agra-
risch Ondernemen met het oog op
morgen'. De bijeenkomst is open-
baar en wordt gehouden in De Lui-
fel, Dorpsstraat 11 in Ruurlo.

 

 

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed,
lappen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.).

Valentijnsdag 14 februari
Ja, het is al weer bijna zo ver, dan kunt u een geliefde of zomaar eens ie-
mand die lief voor u is of geweest is verrassen met een valentijns kadootje.
Wat dacht van een mooie roos met daaraan een klein gedichtje dat bij
diegene die u wilt verrassen aan huis wordt bezorgd.

Dat is een idee van de nieuwe Jongeren Werkgroep Roemenie.
U kunt bij hen een roos bestellen voor uw vriend(in), een goede kennis of
zo maar iemand die u eens in het zonnetje wilt zetten.
Voorbeelden te over, wat dacht u van oma, die zo`n moeilijke tijd gehad
heeft, die vriendin met haar gebroken been.
De buurman die net in de Vut zit en ga zo maar door.

Nu dus de kans die persoon eens lekker in het zonnetje te zetten. En hoe
gaat dat in zijn werk. U besteld door middel van een briefje met naam en
adres, (binnen de kernen van Hengelo en Keijenborg), eventueel een eigen
gedichtje of wens en het bedrag van 3 euro vijftig in een enveloppe.

Deze enveloppe bezorgd u vervolgens of bij Puur Natuur, Ruurloseweg 5
of bij Ds. Christien Ferrari en dan wordt op donderdag 14 februari bij die
persoon een roos met gedichtje dat ook nog eens wordt voorgelezen be-
zorgd. Vind u dit geen origineel idee. 

De jongerenwerkgroep wil hiermee graag ook wat verdienen voor hun
reis naar Roemenie eind april.

Zij gaan dan als nieuwe groep voor het eerst kennismaken met het land,
de cultuur en natuurlijk de mensen envooral ook jonelui van hun eigen
leeftijd. Gezamenlijk gaan ze dan ook nog een schooltje opknappen. U
ziet een prima doel waarvoor echter ook geld nodig is.
Door middel van allerlei acties proberen zij aan geld te komen.

Zo werkten ze al mee aan de kerstmarkt en werd ook al bij snoeiwerk-
zaamheden geholpen. Dus als u nog ergens hulp bij nodig heeft en hier-
voor onze kas wilt spekken, aarzel dan niet om hun hulp in te roepen. Dit
kan telefonisch bij Christien Ferrari, tel. 461794 0f bij Anneke cornelissen,
tel 464241.

Maar nu eerst de VALENTIJNSACTIE, doet u mee???????

Enny Verhey is geboren in Amersfoort,
doorliep de middelbare school in
Apeldoorn en woonde na haar trou-
wen met Frans Verhey enkele jaren in
de Arnhemse wijk Presikhaaf. “We
woonden daar op een flat,” vertelt ze.
“En dat beviel niet.” Ze zochten een
andere woning rond Apeldoorn, Loe-
nen of Eerbeek. “Maar wat ik leuk
vond, konden we niet betalen en wat
we konden betalen vond ik niet leuk!”
Toen zij op een bepaald moment wat
rond reden, nu 30 jaar geleden, kwa-
men ze door de Dorpsstraat in Laag-
Keppel en zagen een prachtig breed,
oud huis te koop staan, voorheen een
slagerswinkel. Binnen 2-3 dagen werd
het pand uit 1860 aangekocht.

Enny en Frans runden een horecabe-
drijf in Arnhem en het reizen tussen
woon en werk ging prima. Toch werd al
snel het bedrijf verkocht. In Laag-Kep-
pel werd de werkplaats en stal ver-
bouwd voor het opzetten van het be-
drijf van Frans, waar hij kroketten en
salades maakte voor de groothandel ge-
durende ruim 25 jaar. Nu vier jaar gele-
den, sloot hij dit bedrijf. Onlangs open-

de Frans het Flexatelier in de ruimte
waar vroeger de koelcellen waren.
Enny Verheij is haar hele leven al met
kunst bezig. Ballet -ze danste zelf, mu-
ziek luisteren, films kijken en veel
beeldende kunst. “Ik wilde naar de
modeacademie maar dit mocht pas
van mijn vader als ik de middelbare
school had gedaan. En toen hoefde het
niet meer.”

Ze begon haar werk bij OHRA in 1976
als tekstverwerker. “Er was niks in het
gebouw. Ik ging me ermee bemoeien
en er kwam kunst in de kantoren,”
vertelt ze. Ook begon ze in 1985 met
tentoonstellingen in het OHRA-ge-
bouw en de eerste kunstenaar die daar
exposeerde was Herman van de Broek
met schilderijen en veel blikken objec-
ten. In de negentiger jaren werd echt
begonnen met het verzamelen van
kunst.

In 1999 is er een fusie geweest met
OHRA en Delta Lloyd, wat betekende
dat ook de aanwezige kunst werd sa-
mengevoegd. Enny werkte toen voor al-
le gebouwen van Delta Lloyd Groep, in

Amsterdam, Den Haag en Arnhem. Van-
af dat moment werd het een fulltime
baan, wordt de aanwezige kunst be-
heerd en wordt de collectie uitgebreid.
Het bedrijf verzamelt kunst en Enny
zorgt ervoor dat in alle openbare
ruimten van de maatschappij, in de
kantoren van het management en me-
dewerkers kunst komt te hangen. Er is
weinig in opslag. Ook dochter OHRA,
waarvoor Enny de kunst inkoopt,
heeft een eigen kunstverzameling.
“Bedrijven nemen een maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid door van
een kunstenaar te kopen,” motiveert
Enny Verhey deze kunstverzamelin-
gen. “Niet alleen gevestigde, maar ook
aankomende en beginnende kunste-
nars krijgen hierdoor een kans”.
Later werd ze aangesteld als manager
van de OHRA winkel, welke ook kunst-
werken bevatte die als cadeau aan
klanten werden gegeven, bijvoorbeeld
bij het afsluiten van een hypotheek.
Daarna werden collecties gevormd. 
Een aantal jaren geleden ging ze met
prepensioen, maar bleef op freelance
basis werken bij Delta Lloyd. Dit geeft
haar de kans te bepalen wanneer ze
werkt en welke kunstenaars er bij haar
exposeren. Galerie Espace Enny open-
de in maart 2007 officieel haar deu-
ren. De eerste kunstenaar die bij haar
exposeerde was beeldend kunstenaar
Frank van Hemert. “Een galerie inrich-
ten kost veel tijd,” vertelt ze. “Je wilt
mensen niet in-en-uit laten gaan”.
Enny Verhey is zelf geen kunstenares.
De grote tuinkamer, de aangrenzende
ruimten en de tuin van de Galerie
worden gebruikt voor exposities van
kunstenaars. Daarbij vinden in de
tuinkamer nevenactiviteiten plaats.
“Mensen moeten bij kunst betrokken
worden,” zegt ze. “Daarom worden in
combinatie met een expositie lezin-
gen en workshops georganiseerd.”Tij-
dens de huidige expositie van Christi-
aan Paul Damsté bijvoorbeeld, wordt
een gefilmd ‘portret’ van Damsté ver-
toond en geeft de kunstenaar zelf uit-
leg over grafiek, litho of zeefdruk. 

Diverse publieke lichamen hebben ei-
gen kunstcollecties, zoals het Water-
schap Rijn en IJssel, de provincie Gel-
derland en anderen. Tijdens de
Kunst10Daagse wordt in Galerie Espa-
ce Enny een expositie ingericht met
kunst dat door de provincie Gelder-
land wordt verzameld: kunst van Gel-
derse Kunstenaars.

“De commissie van de Kunst10Daagse
kreeg de opdracht van de gemeente
Bronckhorst om te bereiken dat de ge-
meente ruime bekendheid krijgt, re-
gionaal en liefst ook landelijk. En de
provincie heeft ontzettend veel kunst,
de commissie mag een keuze maken
uit wat ze hebben. Hierdoor kunnen
bezoekers van de exposities zien dát
ze verzamelen en wát ze verzamelen.
Op deze manier willen we de provin-
cie dichter bij de mensen brengen,” al-
dus Enny. Er komen schilderijen, ob-
jecten die hangen of staan, textiele
kunst en brons. Van kunstenaars zoals
onder andere Rosemin Hendriks, Ma-
ria Roosen, Barbara Polderman, Rinke
Nijburg en Barend van Hoek zal werk
naar Laag Keppel komen.

Galerie Espace Enny, Dorpsstraat 14,
Laag-Keppel, www.espaceenny.nl

Geopend donderdag t/m zaterdag van
11.00-17.00 uur, overige dagen op
afspraak, telefoon (0314) 381808 of 
e-mail: info@ennyverhey.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Enny Verhey Galerie Espace Enny

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. Enny Verhey van Galerie Espace Enny haalt voor deze
Kunst10Daagse een bijzondere collectie in huis: Kunst uit de collectie van
de Provincie Gelderland. De provincie bezit ontzettend veel kunst en be-
zoekers van de exposities kunnen zien dát er wordt verzameld en wát er
wordt verzameld.

Enny Verhey voor haar Galerie in Laag Keppel waar tijdens de Kunst10Daagse een deel van
de collectie van de Provincie Gelderland wordt geëxposeerd.

In de VrouwenWerkgroepBronckhorst
zitten vrouwen namens de diverse
vrouwenverenigingen in de gemeente.

De middag duurt van 13.30-16.00 uur
en het vrouwencabaret 'HUTSPOT' uit
Zeewolde zal een optreden verzorgen.

Er is gelegenheid voor de diverse ver-
enigingen om zich te presenteren.
Maar vooral de ontmoeting is van be-
lang voor vrouwen uit de gehele ge-
meente Bronckhorst. Entree is gratis,
maar consumpties zijn voor eigen re-
kening. Allen hartelijk welkom en
brengt anderen mee!

8 maart 2008

Internationale vrouwendag in Bronckhorst
De VrouwenWerkgroepBronckhorst organiseert ter gelegenheid van de
Internationale Vrouwendag op zaterdag 8 maart 2008 een middag voor
ALLE VROUWEN in de gemeente Bronckhorst in Zaal Den Bremer in Tol-
dijk.



InFarming BV is een jong, actief bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd op het gebied van melkwinning,

automatiseringstechniek en stalinrichting voor de melkveehouderij.

Wij zijn o.a. dealer van de topmerken DeLaval, Manus en Spinder. Voor uitbreiding van ons team zijn 

wij op zoek naar een:

Verkoper / vertegenwoordiger Kapitaalgoederen

Ben jij die enthousiaste en verkoopgerichte man of vrouw die zelfstandig werken kan en 

veel interesse in de melkveehouderij heeft, dan kun jij ons team versterken. Solliciteer 

naar deze uitdagende functie van verkoop van o.a. melkmachines, stalinrichting en de 

VMS melkrobot.

Wij bieden:
• Uitdagende en wisselende werkzaamheden

• Een interne opleiding bij ons en onze leveranciers

• Een passend salaris en een prettige werksfeer in een 

jong en enthousiast team.

Voor nadere informatie kunt u bellen met:
InFarming BV

Bert Nijenhuis of Albert Scheper

Tel.: 0314 621 906

Geïnteresseerd?
Uw schriftelijke sollicitaties met cv graag binnen 14 dagen richten aan:

InFarming BV

Gildenweg 9

7021 BS Zelhem

www.infarming.nl, info@infarming.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
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B en w hebben vorige week besloten
als gemeente Bronckhorst gehoor
te geven aan de oproep van het
Klimaatverbond en Z@pp (op
Nederland 3) om op 15 februari 
a.s. mee te doen aan de Warme
Truiendag. De gemeente gaat haar
ambtenaren en kinderen van de
scholen in Bronckhorst vragen die
dag in een warme trui naar school
of kantoor te komen. Het is de
bedoeling dat de temperatuur in 
het gemeentehuis en -kantoor op 
15 februari 2 graden lager is dan
normaal, waarmee 14% minder
energie verbruikt (CO2 uitgestoten)
wordt. De gemeente doet dit jaar
voor het eerst mee. De Bronckhor-
ster scholen krijgen binnenkort 
een brief met de oproep van de
gemeente.  

Waarom?
Broeikasgassen, zoals CO2, warmen
de aarde op, waardoor het klimaat
verandert. Een warmer klimaat
heeft veel ongewenste gevolgen.
Een gevolg is bijvoorbeeld het
smelten van de poolkappen.
Hierdoor stijgt het water en worden
grote delen van Nederland bedreigd
met overstroming. Ook dreigt een
kwart van alle dieren en planten de

komende decennia uit te sterven
doordat zij niet kunnen overleven in
een ander klimaat. Daarom doet de
gemeente mee aan de Warme
Truiendag op 15 februari. Een
warme trui vangt 1 t/m 3 graden
lager op zonder comfortverlies.

Kyoto protocol
Op 16 februari 2005 is het Kyoto
protocol in werking getreden. Het

Kyoto protocol bepaalt dat landen
over de hele wereld hun best doen
om de CO2 te verminderen. Rond
deze dag organiseren het Klimaat-
verbond en Z@pp sinds een paar
jaar de Warme Truiendag om mee te
helpen aan het verminderen van de
uitstoot van CO2.

Energiezuinig nieuw
gemeentehuis 
De gemeente vindt het belangrijk
iets tegen de klimaatverandering te
doen. De Warme Truiendag is zo'n
mogelijkheid. Ook met de bouw van
het nieuwe gemeentehuis wil
Bronckhorst hier rekening mee te
houden door haar plan om een
DuBo++ gebouw te bouwen (een
bijzonder duurzaam gebouw dat
50% minder energie verbruikt dan
een gemiddeld kantoorgebouw in
Nederland).

Gemeente doet mee aan Warme Truiendag 
op 15 februari

Oude medicijnen kunt u gratis inleveren bij de apotheek. Een alternatief
is om de medicijnen in te leveren als chemisch afval (zie hiervoor de
afvalkalender). Spoel oude medicijnen nooit door het toilet of de
gootsteen, dit zorgt voor verontreiniging van vijvers en sloten en
verstoort de rioolwaterzuivering.

Oude medicijnen

Stichting Startmakelaar zet zich in
voor koopstarters op de woning-
markt en bevordert daarmee het
eerste woningbezit. De organisatie
maakt via haar site het grootste
aanbod (ruim 50.000) van startwo-
ningen (bestaande bouw) voor
koopstarters toegankelijk en infor-
meert over:

• actuele nieuws-/persberichten
over starten op de woningmarkt 

• ontwikkelingen in de politiek en
trends in het land 

Ga naar www.startmakelaar.nl en
vul bij 'Direct naar aanbod in woon-
plaats' de gewenste plaats in.

Goedkope koopwoningen voor starters

De gemeente heeft in de periode
november 2005 t/m juni 2007 aan 
het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer
Plan (GVVP) gewerkt. Dit plan
beschrijft het beleid op het gebied
van verkeer en vervoer. Het plan
kwam tot stand met een grote
inbreng van onze inwoners. Vooral
tijdens de inventarisatie van
knelpunten leverde u een forse
inbreng.

Knelpunten Oude Kruisbergseweg
en Keijenborgseweg
Enkele aanwonenden van de Oude
Kruisbergseweg hebben de
verkeerssituatie op de Oude
Kruisbergseweg en Keijenborgse-
weg als knelpunt aangemerkt. De
verkeersdrukte, gereden snelheden
en de hoeveelheid vrachtverkeer
veroorzaken overlast. Verkeers-
tellingen wezen uit dat de wegen
drukker zijn dan wenselijk is en dat
de gereden snelheden te hoog
liggen. Dit is voor de gemeente
aanleiding de verkeerssituatie
verder te onderzoeken, met als 
doel maatregelen te nemen om de
problemen op te lossen.

Informatieavond
Omdat aan- en omwonenden in
Velswijk goed bekend zijn met de
situatie, vragen wij hen mee te
denken in de oplossingen. Hiervoor

organiseert de gemeente een
informatie-/discussieavond op 
6 februari in zaal D'n Draejer,
Velswijkweg 50 in Velswijk. De 
avond bestaat uit een algemene
toelichting, een (aanvullende)
klachteninventarisatie en het
gezamenlijk zoeken naar
realistische en praktisch realiseer-
bare oplossingen. De bijeenkomst
begint om 19.30 uur (zaal open om
19.00 uur).

Informatieavond verkeerssituatie

Keijenborgseweg en Oude

Kruisbergseweg Velswijk 6 februari

In de recente publicatie op deze
gemeentepagina's van het voorlopig
radio-advies van de Programmaraad
voor de periode 2008-2009 is een
fout geslopen. In het basispakket

voor de radio is vermeld de zender
WDR 2. Dit moet zijn WDR 4. In het
aanvullend pakket is de zender WDR
4 vermeld. Dit moet WDR 2 zijn.

Mededeling van de Stichting

Programmaraad Oost-Gelderland

Wist u dat de gemeente een
bestuursinformatiesysteem heeft
waar u alle vergaderstukken kunt
raadplegen en downloaden? 
En dat u de vergaderingen kunt be-
luisteren?
Kijk op www.bronckhorst.nl en klik
op gemeente en vervolgens op
gemeenteraad.

Bestuursinformatie op de website



Vrijdag 22 februari a.s. houden de
leerplichtambtenaren van de
gemeente Zutphen, Lochem en
Bronckhorst een extra controle op
de scholen voor voortgezet
onderwijs. Met name de laatste
schooldag voor de voorjaarsvakantie
is bekend vanwege de vele
verzuimmeldingen. Om te voor-
komen dat dit zogeheten
luxeverzuim buitengewone
proporties aanneemt, voeren de
leerplichtambtenaren uit de regio
een extra controle uit op 22 februari.
De scholen die worden bezocht en
gecontroleerd zijn het Baudartius
College, de Vrije school de IJssel en
Berkel, het Stedelijk Dalton College,
allen in Zutphen, het Staring college
in Lochem en het Beeckland in
Vorden. Alle verzuimmeldingen, ook
ziekteverzuim, worden gecheckt.
Wanneer uw kind ziek is, moet u het
adres waar uw kind verpleegd
wordt, doorgeven. Als het
vermoeden bestaat dat sprake is van
ongeoorloofd verzuim, nodigt de
leerplichtambtenaar u uit voor een

gesprek op het gemeentehuis. 
De leerplichtambtenaar beslist
uiteindelijk of een proces-verbaal
wordt opgemaakt. 

Schoolverlof aanvragen
Bij bepaalde omstandigheden kan
een leerplichtige leerling school-
verlof krijgen, buiten de door de
school vastgestelde vakantiedagen.
De mogelijkheden daarvoor zijn
echter beperkt. Het verlof voor uw
leerplichtige zoon of dochter dient 
u schriftelijk aan te vragen bij de
directeur van de school. Ook de
school moet zich aan de wet houden.
De school mag alleen aan uw
verzoek voldoen als sprake is van
'gewichtige omstandigheden'.
Daarmee worden bijvoorbeeld
familieomstandigheden bedoeld,
zoals huwelijk, verhuizing, jubilea of
overlijden. Wanneer u niet op
vakantie kunt gaan tijdens de
schoolvakanties vanwege de
specifieke aard van uw beroep, mag
de directeur eenmaal per schooljaar
uw kind vrij geven. Dit verlof  dient u

tenminste één maand van te voren
aan te vragen, waarbij u een
werkgeversverklaring moet
overleggen. Als er medische of
sociale redenen zijn voor extra
verlof kan dat alleen worden
toegekend als u een verklaring hebt
van uw arts of van een sociale
instantie. 

Onmogelijkheden
Extra schoolverlof wordt niet
geaccepteerd als u één of meerdere
dagen eerder met vakantie wilt 
gaan of later terug wilt komen om
financiële redenen (goedkoper
reizen buiten het seizoen). Dit geldt
ook als u files wilt vermijden of met
anderen meerijdt. Verlofaanvragen
voor een tweede vakantie worden
ook afgewezen wanneer u van
buitenlandse afkomst bent en voor
langere tijd uw land van herkomst
wilt bezoeken. 

Bezwaar/beroep
Het verlof dient u schriftelijk aan te
vragen bij de directeur van de

school. Daarbij moet u de reden en
duur van het verlof opgeven.
Wanneer het minder dan tien
schooldagen betreft, neemt de
directeur een beslissing. Gaat het
om meer dan tien schooldagen dan
legt de directeur uw verzoek voor
aan de leerplichtambtenaar van de
gemeente Bronckhorst. Als u het

niet eens bent met de beslissing 
van de directeur en/of de leerplicht-
ambtenaar, kunt u een bezwaar-
schrift indienen, waarop officieel
wordt gereageerd. Gaat u niet
akkoord met die reactie, dan kunt 
u nog een beroep instellen bij de
sector bestuursrecht van de
rechtbank.

Actie Luxe verzuim

Het college van Gedeputeerde
Staten van Gelderland heeft op 
29 januari 2008 voor de rondweg
Hummelo (N314) het ontwerp
vastgesteld van een gedeeltelijke
herziening van het Streekplan
Gelderland 2005 en het bijbehoren-
de milieueffectrapport (MER). Van
19 februari t/m 1 april 2008 kunnen
bewoners en andere belanghebben-
den op deze plannen inspreken. De
documenten liggen ter inzage in het
gemeentekantoor van Bronckhorst
en op het provinciehuis in Arnhem.

Achtergrond
Voor de oplossing van de verkeers-
problematiek op de N314 bij
Hummelo is in het op 29 juni 2005
door Provinciale Staten vastgestelde
Streekplan Gelderland 2005 bepaald
dat een aantal aanpassingen aan
provinciale wegen zal worden
uitgevoerd, waaronder de omleiding
bij Hummelo. De gedeeltelijke
herziening van het streekplan is
opgesteld om de omleiding van de
N314 bij Hummelo planologisch
mogelijk te maken. In de gedeelte-
lijke herziening is het nieuwe
wegtracé, met instemming van het
gemeentebestuur van Bronckhorst,
als concrete beleidsbeslissing
opgenomen. Provinciale Staten zijn
in dit geval bevoegd gezag en zij
besluiten via de gedeeltelijke
streekplanherziening uiteindelijk
over de tracékeuze. Voor zowel het
MER als de gedeeltelijke streek-
planherziening is een wettelijke
procedure voorgeschreven met de
mogelijkheid tot het indienen van
zienswijzen. In verband hiermee is
deze publicatie.

Ontwerpgedeeltelijke
streekplanherziening
Het gebied waarop deze streek-
planherziening betrekking heeft, 
ligt ten zuidwesten en westen van 
de kern Hummelo in de gemeente
Bronckhorst. Het plan voorziet in
een nieuw tracé voor de N314 in de
vorm van een rondweg rond
Hummelo.

Milieueffectrapport (MER)
Het milieueffectrapport N314
rondweg Hummelo is door
Gedeputeerde Staten vastgesteld 
en ingeschreven onder nummer
2006-001512. Het MER is opgesteld
voor de vaststelling van de gedeelte-
lijke herziening van het Streekplan
Gelderland 2005 betreffende een

nieuw tracé voor de rondweg bij
Hummelo (N314). In het MER zijn
verschillende alternatieven
onderzocht. Op basis daarvan is
gekozen voor het tracé West 1, het
meest milieuvriendelijke alternatief
(MMA).

Terinzagelegging
De ontwerpstreekplanherziening,
het MER en de richtlijnen voor de
inhoud van het MER en de overige
daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 19 februari t/m 
1 april 2008 voor iedereen ter
inzage:
• in het gemeentekantoor van

Bronckhorst, bij de afdeling
Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, tijdens de openings-
tijden

• in de bibliotheek van het
provinciehuis, Markt 11 in
Arnhem. De bibliotheek is
geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 16.30 uur

Procedure zienswijze
Tijdens de bovengenoemde periode
kan iedereen zijn zienswijze naar
voren brengen over zowel het MER
als over het ontwerp van de gedeel-
telijke streekplanherziening. De
zienswijzen over het MER kunnen
slechts betrekking hebben op de
inhoud van het MER (mede gelet op
de terzake gestelde regels en
gegeven richtlijnen) of op onjuist-
heden die het rapport bevat.
Zienswijzen kunnen naar keuze
schriftelijk (wat de voorkeur heeft)
of mondeling naar voren worden
gebracht. De schriftelijke ziens-

wijzen moeten worden gericht aan:
het college van Gedeputeerde
Staten van Gelderland, 
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem,
onder vermelding van 'zienswijze
MER N314' en/of 'zienswijze
streekplanherziening N314'.
Zienswijzen kunt u ook faxen of 
e-mailen. Fax: (026) 359 94 80, 
e-mail: DIS-IB@prv.gelderland.nl
(onder vermelding van:
REW/RO/BV). Wie zijn of haar
zienswijze mondeling naar voren wil
brengen kan op maandag, dinsdag
en donderdag tussen 08.00 en 
16.30 uur contact opnemen met de
heer J. van de Wouw, dienst WVV, 
tel. (026) 35 98 491.

Informatieavond 
Speciaal voor de inspraak houdt de
provincie een informatieavond om
de plannen toe te lichten. De avond
vindt plaats op 5 maart 2008 van
19.00 tot 22.00 uur in de Gouden
Karper, Dorpsstraat 9 in Hummelo.
Gedeputeerde Marijke van Haaren
(provincie Gelderland) en wethouder
Peter Glasbergen (gemeente
Bronckhorst) zijn aanwezig om
vragen te beantwoorden. 

Informatie
Voor meer informatie over het MER
kunt u contact opnemen met de heer
H. Zijlstra, tel. (026) 35 99 694. 
Voor informatie over de ontwerp-
streekplanherziening kunt u 
terecht bij mevrouw A. van Dalen,
tel. (026) 35 99 774. Het MER en de
ontwerpstreekplanherziening kunt u
vanaf 19 februari 2008 downloaden
via www.gelderland.nl/n314.

Terinzagelegging milieueffectrapportage en ontwerp-

streekplanherziening voor aanleg rondweg Hummelo (N314)

In nauw overleg met een
afvaardiging van het voorzitters-
overleg van de voetbalverenigingen
van Bronckhorst stelde de
gemeente een beheerplan voor
voetbalbuitensportaccommodaties
op. Dit beheerplan maakt deel uit
van het vastgoed- en accommo-
datieonderzoek van de gemeente. 

Inhoud beheerplan
Het plan brengt de huidige opbouw
en kwaliteit van de velden in beeld.
Ook legt het plan de gewenste
kwaliteit vast en maakt deze
toetsbaar. Verder zijn hierin
éénmalige en jaarlijkse onder-
houdswerkzaamheden opgenomen
om tot het gewenste kwaliteits-
niveau te komen en deze te
behouden. Met dit plan maakt de
gemeente een keuze voor de
(toekomstige) kwaliteit van de
voetbalvelden en geeft zij inzicht in
de wijze waarop de beschikbare
budgetten besteed worden.
Voetbalverenigingen krijgen
hiermee inzicht in de door de
gemeente te leveren kwaliteit van de
velden.

Onderhoudsmaatregelen
Op basis van de resultaten van de
kwaliteitsmeting en de behoefte-
bepaling geeft het plan per
accommodatie aan welke onder-
houdsmaatregelen, constructie-
aanpassingen en vervangingen 
van inrichtingsmaatregelen nood-
zakelijk zijn. De theoretische
afschrijvingstermijn van een
voetbalveld is 15 jaar. Vaak is het
niet nodig een compleet nieuw veld
aan te leggen maar kan volstaan
worden met een toplaagrenovatie.
Het plan geeft een planning voor de
renovatie van de velden. Hierbij is
als uitgangspunt genomen dat alle
velden in de planperiode (= 15 jaar)
gerenoveerd moeten worden. Het
plan benoemt de werkzaamheden
die nodig zijn voor het behouden van
het gewenste kwaliteitsniveau van
de velden. Het maakt onderscheid in
wekelijks, maandelijks en jaarlijks
terugkerende werkzaamheden en
geeft een advies over welke
werkzaamheden in welke frequentie
nodig zijn. 

Normen NOC*NSF en ISA Sport
Van de 44 wedstrijd- en trainings-
velden voldoen 21 velden aan de
normen van NOC*NSF en ISA Sport,
23 velden voldoen niet. De oorzaken
hiervan zijn divers. Door aanvullen-
de werkzaamheden tijdens het
jaarlijkse groot onderhoud zijn de
belangrijkste oorzaken weg te

nemen. Voor deze werkzaamheden
is in de begroting 2008 een
aanvullend budget van € 25.000
opgenomen. Uit de inventarisatie
blijkt dat dit onvoldoende is. De
projectgroep stelt voor ook in de
begrotingen 2009 en 2010 een
aanvullend budget van € 25.000 op
te nemen. De werkzaamheden
kunnen hierdoor gefaseerd worden
aangepakt (de hoofdvelden eerst,
dan de overige- en trainingsvelden).
Medio 2010 voldoen alle velden dan
aan de norm. 

Veel sporttechnische voorzieningen
zijn in slechte staat of aan
vervanging toe. Pax en VV Vorden
hebben in relatie tot het aantal
teams onvoldoende velden. Ook HC
03 heeft, uitgaande van alleen het
complex in Achter-Drempt een
capaciteitsprobleem. Op korte
termijn kan de gemeente hiervoor
geen oplossing bieden. De
gemeente gaat dit betrekken in de
uitwerking van het accommodatie-
plan zwembaden, binnen- en
buitensport. 

Inspraak
In december 2007 hebben
wethouder Glasbergen en een
ambtenaar van de gemeente de
hoofdlijnen van het ontwerp-
beheerplan toegelicht in het
voltallige voorzittersoverleg. 
Nu het plan in concept is vast-
gesteld, kunnen de voetbalvereni-
gingen gedurende vier weken
inspreken. De gemeente Bronck-
horst houdt op 19 februari 2008 ook
een informatieavond voor de
betrokken voetbalverenigingen 
(zie hiervoor de berichtgeving 
onder openbare bekendmakingen,
elders op deze gemeentepagina's).
Na de inspraakperiode stelt b en w
het plan vast. Komend voorjaar start
de afdeling Openbare werken met
het uitwerken van het groot
onderhoud. Hierbij worden de aan-
vullende werkzaamheden die nodig
zijn om de velden op de NOC*NSF
norm te krijgen, betrokken. De
daadwerkelijke uitvoering van deze
werkzaamheden vindt rond de
zomermaanden plaats.

Gemeente Bronckhorst stelt

beheerplan voetbalbuitensport-

accommodaties op



Op 31 januari jl. vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De vergadering
werd bijgewoond door veel publiek,
waaronder circa 15 speciale gasten
van de raad. Dit keer waren dat de
sporthal- en zwembadmedewer-
kers van de gemeente, die nauw
betrokken zijn bij het agendapunt
over het rapport 'Zicht op accom-
modaties!'. Zij kregen voor aanvang
van de vergadering van enkele
raadsleden een uitleg over het
raadswerk en de komende
vergadering. De vergadering startte
met een inspreker die vindt dat een
horecabestemming in de Uilenhoek
in Bronkhorst wel mogelijk moet
zijn, omdat het Hooge Huys in het
stadje, met een zelfde achtergrond,
ook een horecabestemming heeft.
Verder sprak de nestor van de raad
zich namens alle fracties uit tegen
discriminatie en agressie in onze
gemeente. Dit naar aanleiding van
een tweetal meldingen uit Laag-
Keppel. Zij willen dat de gemeente
een veilige woon- en leefomgeving
is, waarin geen enkele vorm van
discriminatie of agressief gedrag
jegens andersgezinden wordt
getolereerd. B en w gaan een notitie
opstellen, waarin zij aangeven hoe
zij hiervoor zorgdragen. 

Vragenkwartier
Een nieuw fenomeen tijdens deze
vergadering was een vragen-
kwartier. Raadsleden konden het
college vragen stelen over voor hen
belangrijke zaken. De betrokken
portefeuillehouder beantwoordde
deze. De gestelde vragen gingen
over de vestiging van megastallen
in Halle Heide, de inzet van
vrijwilligers in de bibliotheken en
nieuwe evenementenportalen langs
de toegangswegen van kernen.  

Tijdens de raadsvergadering is
verder onder andere gesproken
over de volgende onderwerpen:

• Windmolenpark in de gemeente
Bronckhorst
Om een bijdrage te kunnen
leveren aan de realisatie van de
provinciale doelstelling voor
windenergie (100 megawatt
geïnstalleerd vermogen in 2010)
heeft de Regio Achterhoek
onderzocht wat binnen de regio
geschikte gebieden zijn voor de
plaatsing van windturbines.
Binnen de gemeente Bronckhorst
zijn hiervoor twee locaties
geschikt bevonden. B en w
hebben de raad gevraagd een
uitspraak te doen of de gemeente
bereid is om medewerking te
verlenen aan de realisatie van een
windmolenpark in Bronckhorst.
Er volgde een uitgebreide discus-
sie. De tegenstemmers hadden
vooral grote moeite met de
grootte van de windmolens 
(140 hoog) op ons mooie groene
platteland en vonden dat er ook
andere manieren zijn om
duurzame energie op te wekken.
De gehele CDA- en D66 fracties
stemden tegen, net zoals twee
PvdA-raadsleden en één VVD-
raadslid. De stemming was
uiteindelijk 13 tegen en 10 voor
waarmee de raad aangaf niet 

mee te willen werken aan een
windmolenpark in Bronckhorst.
GroenLinks en de overige PvdA-
en VVD-raadsleden stemden
voor.   

• Rapport 'Zicht op
Accommodaties!' 
De raad kreeg het rapport 'Zicht
op Accommodaties!' gepresen-
teerd. Het rapport geeft inzicht 
in de soorten accommodaties
(sporthallen, zwembaden etc.) die
de gemeente in eigendom heeft.
In het rapport staan adviezen over
hoe de gemeente in de toekomst
met haar accommodaties om kan
gaan. De raad stemde unaniem in
met het voorstel, nam daarmee
kennis van het rapport, ging
akkoord met een aantal adviezen
en stelde een startbudget van
25.000 euro beschikbaar voor
externe inhuur om verder
onderzoek te doen.  

• Visiedocument modernisering
Wet sociale werkvoorziening en
positie Delta
Op 1 januari 2008 is de Wet
sociale werkvoorziening
gewijzigd. Samen met een aantal
andere gemeenten is Bronck-
horst nu volledig verantwoorde-
lijk voor Delta. In totaal werken

ca. 1.000 mensen bij Delta,
waarvan 225 inwoners van
Bronckhorst. Met behulp van 
een visiedocument kan het
werkvoorzieningschap Delta
invulling geven aan de gewijzigde
wetgeving. Met een motie
vroegen PvdA, CDA en Groen-
Links b en w onder meer daar
waar mogelijk Delta een
voorkeurspositie te geven bij het
gunnen van werk en diensten,
onder voorwaarde dat zij een
verantwoorde kostprijspolitiek
voert en marktconform offreert.
Alle partijen stemden met de
motie in. 

• Regionale samenwerking Regio
Achterhoek
De raad stemde in met het
voornemen van de Regio
Achterhoek tot wijziging van de
samenwerkingsregeling, ten
behoeve van een herijking van het
strategisch, financieel en
organisatorisch kader van de
Regio.

• Leerplichtverslag 2006-2007
De doelstelling van de leerplicht-
wet is er op toezien dat alle
kinderen van Bronckhorst in de
leeftijd van 5 t/m 16 jaar
onderwijs volgen en vervolgens
met een startkwalificatie de
school verlaten. Met het
leerplichtverslag 2006-2007 legt
de gemeente verantwoording af
of en hoe zij dit doel heeft bereikt.
De raad stelde het verslag met
algemene stemmen vast.

• Richtlijnen voor milieue-
ffectrapport 'Aardgastransport-
leiding Angerlo-Ommen'
De Gasunie is van plan een
gastransportleiding van Ommen
naar Angerlo aan te leggen. Deze
gastransportleiding loopt door
een groot deel van de gemeente
Bronckhorst. Als onderdeel van
de procedures die gevolgd
moeten worden om dit mogelijk
te maken, moet de gemeente

Bronckhorst onder andere
richtlijnen vaststellen voor het op
te stellen milieueffectrapport. In
de richtlijnen geeft de gemeente
aan welke alternatieven en mi-
lieuaspecten in het milieu-
effectrapport (MER) behandeld
moeten worden, zodat de
gemeente het benodigde besluit
goed kan onderbouwen met
voldoende milieu-informatie. 
De raad stelde de voorgestelde
richtlijnen unaniem vast. 

• Initiatiefvoorstel van de PvdA-
fractie 'Ondersteuningsgelden
vorming basisbibliotheken'
De fractie van de PvdA pleitte er
in een initiatiefvoorstel voor dat 
b en w de provincie dringend
verzoekt de basisbibliotheek West
Achterhoek toch de komende
twee jaar de ondersteunings-
gelden te verstrekken waar zij op
basis van de situatie per 1 januari
2003 recht op had. Verder stelde
de PvdA-fractie voor dat als de
provincie in gebreke blijft, het
college op korte termijn met een
voorstel naar de raad komt om
het financiële gat te dichten. 
Alle fracties stemden met het
voorstel in.

Voor alle informatie over de
onderwerpen die besproken zijn
tijdens de vergadering verwijzen 
wij u naar de website van de
gemeente (onder gemeente/raad
en commissies). De eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering is op 
28 februari 2008.

Uit de raad

B en w stemden vorige week in met
het voorlopige vrijwilligerswerk-
beleid. De gemeente hecht veel
waarde aan de inzet van vrijwilli-
gers. Verantwoordelijk wethouder
Glasbergen verwoordt het als volgt:
“Vrijwilligers houden de maat-
schappij draaiende. Met het nieuwe
Bronckhorster vrijwilligerswerk-
beleid willen we vrijwilligers,
vrijwilligersorganisaties en
organisaties die met vrijwilligers
werken beter ondersteunen.
Bijvoorbeeld om te voorkomen dat
zij bij hun activiteiten stranden in
regelgeving of vergunningsproce-
dures.” In het vrijwilligerswerk-
beleid staat wat de gemeente op
korte en lange termijn gaat doen op
dit gebied. Vrijwilligersorganisaties
zijn zelf verantwoordelijk voor het
vrijwilligersbeleid van de eigen
organisatie. De gemeente faciliteert
en stimuleert, zodat de organisaties
goed kunnen gedijen. Het vrijwilli-
gerswerkbeleid omvat een breed
terrein: van welzijn, sport, cultuur
tot peuterspeelzaal. Mantelzorg valt
er niet onder, hiervoor stelt de
gemeente in de loop van dit jaar
beleid op. 

Bij het opstellen van het vrijwilli-
gerswerkbeleid zijn diverse
vrijwilligersorganisaties betrokken.
Onder andere is een adviesteam
opgericht, waarin zeven afgevaar-
digden van diverse organisaties
zitten, die aanbevelingen heeft
gedaan. Onder meer naar aanlei-
ding van een bijeenkomst die zij sa-
men met de gemeente in juni vorig
jaar organiseerde voor vrijwilligers-
organisaties in Bronckhorst. Ook 
is een nulmeting verricht naar de

huidige stand van zaken op het
gebied van vrijwilligerswerk,
waarvan de uitkomsten verwerkt
zijn in het beleid. Vrijwilligerswerk
is een belangrijk onderdeel van de
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (WMO). Vrijwilligerswerk
maakt het mogelijk dat inwoners,
ook diegenen voor wie dat niet van-
zelfsprekend is, in de mogelijkheid
worden gesteld actief deel te nemen
aan de samenleving, wat het doel is
van de WMO. Het voorlopige plan is
vorige week voorgelegd aan
vrijwilligersorganisaties tijdens een
speciale bijeenkomst in het
gemeentekantoor in Hengelo. Ook
komt de nota ter inzage te liggen zo-
dat een ieder zijn of haar mening
kan geven. Zie hiervoor elders op
deze gemeentepagina's onder
Openbare bekendmakingen. De
raad beslist voor de zomer over het

nieuwe beleid.

Functies van vrijwilligerswerk
De gemeente onderscheidt in het
beleid verschillende functies van
vrijwilligerswerk. Onder meer:
• een participerende functie. Dit is

deelname van burgers aan het
maatschappelijk verkeer op een
door hen zelf gekozen wijze

• een sociale functie. Het draagt bij
tot samenhang in de samenleving
en kan burgers uit eenzaamheid
halen

• een integrerende functie. Het
levert een bijdrage aan de
inburgering van allochtonen en
bevordert aan de andere kant
contacten tussen verschillende
groepen in de samenleving

• een kwaliteitsbevorderende
functie. Veel vrijwilligerswerk
richt zich op de bevordering van 

de leefbaarheid binnen de
samenleving

• een signalerende functie.
Sommige vormen van (nieuw)
vrijwilligerswerk maken nieuwe
groeiende maatschappelijke
noden of juist het wegvallen van
bestaande voorzieningen
zichtbaar

• een emanciperende functie. Het
draagt bij aan de ontwikkeling en
betrokkenheid van individuele
burgers

Concrete plannen
In het beleid heeft de gemeente
verschillende concrete plannen
opgenomen om het vrijwilligers-
werk te ondersteunen. Dit zijn:
• de oprichting van een vrijwilli-

gerssteunpunt. Dit is een fysiek
bereikbaar punt waar vrijwilligers
en vrijwilligersorganisaties
terecht kunnen voor informatie 
en van waaruit ondersteuning
geboden kan worden. Uit de
nulmeting blijkt dat er behoefte is
aan ondersteuning bij de werving
en het behoud van vrijwilligers,
fondsenwerving en de ontwikke-
ling van toekomstplannen

• het opzetten van een speciale
website voor vrijwilligerswerk. 
In de nulmeting is aangegeven dat
er behoefte is aan ondersteuning
van vrijwilligers en vrijwilligers-
organisaties via een website met
actuele informatie, waar bijvoor-
beeld ook vrijwilligersvacatures
op staan

• het continueren van de benoe-
ming van de 'Vrijwilliger van het
jaar', waarmee de gemeente haar
waardering uitspreekt voor al het
vrijwilligerswerk in de gemeente 

• de deelname aan Make A
Difference Day (MADD) en/of
maatschappelijk ondernemen. 
De gemeente uit haar waardering
voor vrijwilligersorganisaties door
deel te nemen in MADD, een
landelijk initiatief dat organisaties
en burgers stimuleert om vrijwil-
ligerswerk te verrichten.
Bestuurders en gemeentelijke
medewerkers worden actief
uitgenodigd om klussen te
verrichten bij vrijwilligersorgani-
saties. Door maatschappelijk
ondernemen, het inzetten van
medewerkers voor maatschappe-
lijke organisaties, kan de
gemeente duidelijk maken hoe
belangrijk zij vrijwilligerswerk
vindt voor de Bronckhorster
gemeenschap 

• onderzoek naar vermindering 
van de regeldruk bij vrijwilligers-
organisaties. Vrijwilligersorgani-
saties geven aan last te hebben
van de gemeentelijke wet- en
regelgeving. Dit blijkt uit het
advies van het adviesteam
vrijwilligerswerkbeleid. De
gemeente bekijkt in hoeverre 
zij tegemoet kan komen aan de
ervaren regeldruk. 

• onderzoek naar hoe mensen met
een uitkering meer betrokken
kunnen worden bij vrijwilligers-
werk. Dit gebeurt nu al via sociale
activering, maar wellicht kan de
gemeente hier nog meer op
inzetten

• het actief betrekken van jeugd bij
vrijwilligerswerk. De gemeente
gaat onderzoek doen naar hoe 
zij jongeren actief kan betrekken
bij vrijwilligerswerk via
maatschappelijke stages.

B en w stemmen in met voorlopig vrijwilligerswerkbeleid

Het adviesteam overhandigde verantwoordelijk wethouder Glasbergen in september hun

aanbevelingen voor het vrijwilligerswerkbeleid



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, Kerkstraat, 8 juni 2008, zomermarkt van 10.00 tot 19.30 uur, afsluiten gedeelte 

Kerkstraat van 07.00 tot 20.00 uur, stichting dorpshuis Drempt
• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, modeshow, 13 april 2008 van 12.00 tot 19.00 uur, tijdelijke

gebruiksvergunning, Hengelose ondernemers vereniging
• Hengelo (Gld), Spalstraat 40, aanvraag Drank- en Horecavergunning voor het uitoefenen van

een horecabedrijf en een slijtersbedrijf, de heer R.B.W. Visser
• Hummelo, Groeneweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 23 maart 2008 van 19.00 tot

24.00 uur, de heer J.W. Addink
• Hummelo, rommelmarkt, 24 maart 2008 van 09.00 tot 16.00 uur, Wapen van Heeckeren
• Vorden, hoek Bergkappeweg/Eikenlaan, 23 maart 2008, optocht, paasvuur, tentfeest met live-

muziek van 20.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, afsluiten gedeelte Bergpakkeweg
en stopverbod gedeelte Eikenlaan van 23 maart 19.00 uur t/m 24 maart 10.00 uur, stichting C.C.K.

• Vorden, hoek Eikenlaan/Bergkappeweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 23 maart
2008 van 20.00 tot 01.00 uur, de heer J. Kieskamp

• Zelhem, huis aan huis collecte, 19 t/m 25 oktober 2008, Charité
• Zelhem, Brinkweg, 9 maart 2008, stuntrijder van 12.00 tot 15.00 uur, afsluiten gedeelte van de

Brinkweg voor huisnummer 15A + 17 van 10.00 tot 16.00 uur, Engbers Motors B.V.
• Zelhem, parkeerplaats sporthal De Pol, NK-Beachsoccer met live-muziek, 7 juni van 20.00 tot

24.00 uur en 8 juni 2008 van 15.00 tot 20.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
7 juni van 10.00 tot 01.00 uur en 8 juni van 10.00 tot 24.00 uur, afsluiten parkeerplaats sporthal
De Pol, 5 juni 17.00 uur t/m 9 juni 17.00 uur, sportcafé De Groes

• Zelhem, 29 april 2008, parkeerplaats Stationsplein, oranjepleinfeest met live-muziek van 
20.00 tot 00.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 20.00 tot 24.00 uur, afsluiten
parkeerplaats Stationsplein van 12.00 tot 04.00 uur, eetcafé De Groes

• Zelhem, folklore- en oogstdag, 24 augustus 2008 van 12.00 tot 17.00 uur, museum Smedekinck
• Zelhem, harmonicadag, 18 mei 2008, museum Smedekinck
• Zelhem, oldtimerdag, 12 oktober 2008 van 10.00 tot 17.00 uur, museum Smedekinck
• Zelhem, stopverbod Pluimersdijk nr. 3 t/m 5 op 18 mei, 24 augustus van 12.00 tot 17.00 uur en

12 oktober 2008, museum Smedekinck
• Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen, 7 juli t/m 4 augustus 2008, stichting Zelhemse zomer-

feesten
• Zelhem, Wassenaarweg 2, aanbrengen van permanente gevelreclame op voor- en rechter zijgevel

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

Bouwvergunningen 
• Halle, Dorpsstraat/Kerkstraat, gedeeltelijk veranderen begane grond appartementencomplex,

aanvraag wijziging op eerder verleende bouwvergunning
• Hengelo (Gld), Hofstraat ong., bouw woning met garage
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 25, bouwen schuur
• Hengelo (Gld), Veermansweg ong., plaatsen loods/werktuigenberging voor agarisch gebruik 
• Hengelo (Gld), Venneweg 1, bouwen berging
• Velswijk, Prunushof 44, bouw overkapping
• Vorden, Ruurloseweg 69, bouwen schuur
• Zelhem, Akkermansstraat 9, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Paulus Potterstraat 7, plaatsen berging
• Zelhem, Talmastraat 4, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Verzet 37, gedeeltelijk vergroten keuken/bijkeuken naar woonkeuken

Aanvragen

B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van: 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, het Hoge 41A, vrijstelling vernieuwen van een clubgebouw van de IJsvereniging Vorden,

vrijstelling wegens overschrijden bestemmingsplanbepalingen over respectievelijk de goot-
hoogte en het maximaal toegestane bebouwde oppervlak, het betreft een vrijstellingsbevoegd-
heid opgenomen in artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
'Vorden, West en Zuid 1992'

• Vorden, Insulindelaan 5, vrijstelling uitbreiden woning, vrijsteling wegens overschrijden
bestemmingsplanbepaling over de goothoogte, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opge-
nomen in artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Vorden
Centrum en Oost 1994'

De bouwplannen liggen vanaf 7 t/m 20 februari 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

• Wichmond, Lankhorsterstraat 28, vrijstelling vervangend bouwen bedrijfswoning,
vrijstelling wegens overschrijden bestemmingsplanbepalingen over respectievelijk 
de maximaal toegestane inhoud en de goothoogte, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid
opgenomen in artikel 17, lid 1 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 7 februari t/m 5 maart 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Rusthoek, voor het plaatsen van vier woonunits, geldend bestemmingsplan

'Hengelo Dorp 1995'
• Hengelo (Gld), Sarinkkamp/Kerkekamp, voor het plaatsen van acht woonunits, geldend

bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'
• Zelhem, Korenweg 7, voor het bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied herziening 2-1988'
De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 7 februari t/m 19
maart 2008 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Drempt, Kerkstraat 56, vrijstelling vergroten bijgebouw, vrijstelling wegens overschrijden be-

Voorgenomen vrijstellingen

stemmingsplanbepaling over de maximaal toegestane hoogte voor bijgebouwen danwel het
niet herhalen van de dakhelling van de woning op het bijgebouw, het betreft een vrijstelling van
het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Voor-Drempt 1995'

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 7 februari t/m 19 maart 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de betreffende afdeling.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 6 februari 2008:
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 4, voor het wijzigen van het gebruik van agrarische doeleinden

naar woondoeleinden (tuin) op het perceel, kadastraal bekend als Keppel, sectie C, nr. 1758,
geldend bestemmingsplan 'Keppel 2000'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening:
Verzonden op 1 februari 2008:
• Hengelo (Gld), Spalstraat 28 - 28A, voor het verbouwen en uitbreiden van een apotheek en 

een videotheek tot medisch centrum, kadastraal bekend als Hengelo (Gld), sectie K, 
nummers 4282/4283/4063, geldend bestemmingsplan 'Hengelo Kom 1983'

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w. 

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 24 januari 2008:
• Vorden, squashcentrum, aanwezigheidsvergunning voor één behendigheidsautomaat van 

1 januari t/m 31 december 2008, A.T. van Someren
• Steenderen, De Seven Steenen, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in 2008,

M. Groothedde
Verzonden op 28 januari 2008:
• Zelhem, plaatsen plaatsnaamborden 'Plaggendarp', 30 januari t/m 5 februari 2008, C.V. De

Plaggenstoevers
• Halle, zaal Nijhof, rommelmarkt op 9 maart, 12 mei en 29 juni, kofferbakmarkt op De Kappen-

bulten op 13 april 2008, ontheffing winkeltijdenwet, Notmai producties
• Hummelo, Groeneweg, paasvuur met live-muziek, 23 maart 2008 van 19.00 tot 24.00 uur,

ponyclub Hessenruiters
• Hummelo, kunstwandelroute op landgoed Enghuizen, 20 maart t/m 12 mei en kunstmarkt, 

20 april 2008 van 11.00 tot 17.00 uur, stichting kunstenaarsnetwerk Het Web
• Olburgen, Zelhem, Halle, diverse ballonstarts, 1 januari t/m 31 december 2008, ballonteam

Brouwer
Verzonden op 30 januari 2008:
• Zelhem, Stationsplein, op maandagen van 10.30 tot 11.30 uur in 2008 en Vorden, Kerkstraat, 

op maandagen van 09.00 tot 10.00 uur in 2008, innemen standplaats met rijdend informatie-
kantoor, Menzis

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 31 januari 2008:
• Hengelo (Gld), Torenzicht 27, gedeeltelijk vergroten woonkeuken
• Hengelo (Gld), Waarleskamp 31, plaatsen carport
• Vorden, het Vaarwerk 25, verbouwen en vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 25 januari 2008: 
• Drempt, Tellingstraat 1, verbouwen woning
Verzonden op 28 januari 2008: 
• Drempt, Tellingstraat 7, verbouwen bergruimte tot ontvangstruimte/wijnproeflokaal, verleend

met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 14, veranderen en intern vergroten woning, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en verleend met
toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Recontructie-
plan Achterhoek en Liemers

Verzonden op 29 januari 2008: 
• Halle, Pluimersdijk 45A, bouwen ligboxenstal, verleend met vrijstelling op grond van  artikel

19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Pluimersdijk 45A, bouwen werktuigenberging, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Wehmestraat 1, veranderen woning
Verzonden op 31 januari 2008:
• Halle, Pluimersdijk 45A, bouwen woning, om aan bouwplan mee te kunnen werken is op 

11 december 2007 vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
verleend

• Hengelo (Gld), Meindershof 1 t/m 63, aanpassen van een commerciële ruimte en het verplaatsen
van een bibliotheek op de begane grond

• Hoog-Keppel, Monumentenweg 30 en 32, veranderen van 2 gevelpuien
• Toldijk, Hoogstraat 38A, bouwen berging/schuur, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Lankampweg 1, bouwen kantoorpand

Verleende vergunningen
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Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 31 januari 2008:
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 31, gedeeltelijk veranderen woning, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Sloopvergunningen 
Verzonden op 31 januari 2008:
• Halle, Halle-Heideweg 26 en 26A, geheel slopen voormalig warenhuis met woning en een schuur,

komt asbesthoudend afval vrij
• Halle, Pluimersdijjk 14, geheel slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Hamminkweg 5, gedeeltelijk slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij

Drank- en Horecawet
Verzonden op 30 januari 2008:
• Hengelo (Gld), aan dhr. H.G.C. Waenink voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting

aan de Spalstraat 3 

Aanlegvergunning
Verzonden op 6 februari 2008:
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 4, voor het aanleggen van een zwemvijver op het achterperceel,

kadastraal bekend als Keppel, sectie C, nummers 1511, 1681 en 1758

Kapvergunningen
Verzonden op 29 januari 2008:
• Hengelo (Gld), Westerstraat tegenover nummer 6, twee sparren en één eik, geen herplantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 5 februari 2008 voor:
• Baak, Leeuwencamp 20, voor verbranding nabij de Bonte Koeweg in Baak
• Drempt, Hoefkensestraat 10A, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Halsedijk 4, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Tulnersweg 7, voor verbranding nabij de Tulnersweg in Halle
• Hengelo (Gld), Aaltenseweg 3, voor verbranding nabij de Winkelsweg in Hengelo (Gld)
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 1, voor verbranding nabij de Slotsteeg in Hengelo (Gld)
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 29, voor verbranding nabij dit perceel
• Hummelo, Broekstraat 22, voor verbranding nabij dit perceel
• Steenderen, Timpweg 3, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Hamsveldseweg 2, voor verbranding nabij de Eikenlaan in Vorden
• Vorden, Vosterweg 1, voor verbranding nabij de Vosterweg in Vorden
• Zelhem, Akkermansstraat 10, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Michelstraat 11, voor verbranding nabij de Hemstede in Zelhem
• Zelhem, Ruurloseweg 42, voor verbranding nabij de Ruurloseweg in Zelhem

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hummelo, tijdens de kunstmarkt is parkeerplaats 't Wissel, op de hoek Dorpsstraat/Van Heeck-

erenweg van 19 april 17.00 uur t/m 20 april 2008 17.30 uur afgesloten voor alle verkeer
• Hummelo, tijdens het paasvuur, op 23 maart 2008 van 17.00 tot 24.00 uur, is de Groeneweg,

vanaf de Stokhorsterweg, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer en geldt
een stopverbod op de Groeneweg (zijde van oneven huisnummers), tussen de Keppelseweg en
de Stokhorsterweg en op de Stokhorsterweg (zijde van even huisnummers) 

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en
sloopvergunningen) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan:
de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Alleen voor de aanlegvergunning geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze
eerst in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verzonden op 4 februari 2008:
• Vorden, Onsteinseweg 15, landgoed Het Onstein, voor de restauratie van het landhuis met

bijgebouw

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

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

Rijksmonumentenvergunning

In verband met de reconstructie van de Middenweg in Hengelo (Gld), sluit de gemeente deze
straat van 11 februari t/m 4 april 2008 in fases af. Fase 1: vanaf de Zelhemseweg tot huisnr. 64,
fase 2: vanaf huisnummer 64 tot huisnummer 44, fase 3: vanaf huisnummer 44 tot huisnummer
24 en fase 4: vanaf huisnummer 24 tot Waarleskamp. Helaas kunnen wij niet exact de periode
van afsluiting aangeven, omdat er omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden
kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Wegwerkzaamheden Middenweg, Hengelo (Gld)

De brug over de Oude IJssel (N814/Jonker Emilweg) bij Laag-Keppel is wegens betonrot per
direct afgesloten voor alle vrachtverkeer. Het vrachtverkeer wordt omgeleid. Uit de inspectie van
de betonconstructie door het Waterschap Rijn en IJssel blijkt dat de brug behoorlijk is aangetast.
Hierdoor is de constructie van de brug zodanig verzwakt, dat de draagkracht mogelijk onvoldoende
is voor zwaar verkeer. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten daarom per direct geen
vrachtwagens meer op de brug toe te laten. Het Waterschap wil de schade aan de brugconstructie
zo snel mogelijk herstellen. Naar verwachting worden de herstelwerken in de tweede helft van
dit jaar uitgevoerd.

Afsluiting IJsselbrug Laag-Keppel voor vrachtverkeer

Actualisatie bestemmingsplannen Zelhem
Een groot deel van alle bestemmingsplannen binnen de gemeente Bronckhorst is sterk verouderd,
dat wil zeggen ouder dan tien jaar. Daarom is de gemeente Bronckhorst van plan om alle bestem-
mingsplannen te actualiseren. Voor het buitengebied van de voormalige gemeenten Vorden en
Hengelo geldt sinds 1 februari 2007 al een nieuw en actueel bestemmingsplan.

De stand van zaken
Door de gemeentelijke herindeling in 2005 gelden binnen de gemeente in totaal bijna 50 bestem-
mingsplannen voor 'grotere gebieden'; daarnaast zijn er nog talrijke (circa 200) kleinschalige
(partiële) herzieningen van de bestemmingsplannen. Qua opzet en methodiek zijn de plannen
onvoldoende op elkaar afgestemd; de samenhang tussen de plannen ontbreekt ook vaak. 
Zo kan het voorkomen dat de bebouwings- en/of gebruiksmogelijkheden in identieke situaties
toch verschillend zijn. Nu is Zelhem aan de beurt.

Nieuwe plannen
Doordat er een nieuwe Wet ruimtelijke ordening op komst is die voorschrijft dat de bestem-
mingsplannen niet ouder mogen zijn dan tien jaar, is het noodzakelijk dat het merendeel van de
huidige plannen wordt herzien. Ook omdat de wens bestaat tot verdere digitalisering en digitaal
gebruik van de bestemmingsplannen, is er behoefte aan herziening van de plannen. De bestem-
mingsplannen zullen worden voorzien van een actuele en uniforme opzet en systematiek. 
Het huidige, zeer grote aantal bestemmingsplannen, wordt aanzienlijk verminderd, tot circa 
10 á 15 'grotere' plannen voor het totale grondgebied van Bronckhorst.

De actualisatie
Voor een efficiënte en succesvolle actualisatie van bestemmingsplannen is het belangrijk om
nadrukkelijk een onderscheid te maken tussen enerzijds beheer van de bestaande ruimtelijke
situatie en anderzijds nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Onder nieuwe ruimtelijke ontwikke-
lingen worden daarbij begrepen ontwikkelingen, die naar verwachting binnen de planperiode van
tien jaar in een bepaald gebied zullen gaan plaatsvinden en waarvoor een wijziging van de huidige
bestemming noodzakelijk is. Uitgangspunt is om, na een goede inventarisatie van de huidige
situatie, beheergerichte bestemmingsplannen te maken. Nieuwe ontwikkelingen nemen we in
principe niet mee, tenzij het gaat om (kleinschalige) ontwikkelingen, waarover besluitvorming
heeft plaatsgevonden en die in principe niet meer ter discussie staan.

Zelhem dorp en Zelhem buitengebied
Na het geactualiseerde bestemmingsplan van het buitengebied van Vorden en Hengelo (vastge-
steld door de gemeenteraad van Bronckhorst in april 2006) herziet de gemeente nu de bestem-
mingsplannen van het grondgebied van Zelhem. Het gaat hier om twee nieuwe bestemmings-
plannen, namelijk een plan voor Zelhem dorp (het stedelijk gebied) en een plan voor het buiten-
gebied van Zelhem. Momenteel werken we aan dossieronderzoek en inventarisatie van de be-
staande bestemmingsplannen. Aan de hand van actuele digitale ondergronden, luchtfoto's,
overig relevant materiaal en een inventarisatie 'in het veld' wordt de huidige situatie vastgelegd.

Voor het bestemmingsplan buitengebied is het beleid, zoals dat is vastgelegd in het bestem-
mingsplan buitengebied Hengelo-Vorden leidend. In dat plan heeft al een vertaling plaatsgevonden
van bijvoorbeeld het streekplan, het ruimtelijk recreatiebeleid, het reconstructieplan en de
functieverandering.

Voor Zelhem is in 2005 bovendien een landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld. Bij de
opstelling van dat plan zijn de inwoners van het gebied nauw betrokken geweest. Dit LOP vormt
mede de basis van het bestemmingsplan voor het buitengebied Zelhem.

Bestemmingsplannen

B en w van Bronckhorst maken bekend dat, overeenkomstig artikel 1, lid 5 van de Boswet, 
met ingang van 7 februari tot 10 maart 2008 het ontwerpbesluit voor het wijzigen van de bebouwde
kom Boswet (deze begrenzing bepaalt of voor vellingen al dan niet een kapvergunning nodig is)
voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling Openbare werken. De Boswet heeft tot doel het
schaarse bos in Nederland in stand te houden. Door verstedelijking is de druk op het bos erg
groot, terwijl het belang van het bos alleen maar toeneemt. 
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbesluit
(schriftelijk) kenbaar maken aan b en w van Bronckhorst.

Bebouwde kom Boswet

De gemeente gaat bomen snoeien op de Dr. A. Ariënsstraat in Steenderen. Daarom is het deel
van deze weg tussen de Nijverheidsweg en de Onderstraat van 11 t/m 15 februari afgesloten.
Helaas kunnen wij niet exact de periode van de afsluiting aangeven, omdat er omstandigheden
zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Denkt u hierbij
bijvoorbeeld aan de weersomstandigheden.

Snoeiwerkzaamheden



Openbare bekendmakingen - vervolg

B en w maken bekend dat het Algemeen Bestuur van de GGD Gelre-IJssel heeft vastgesteld dat
de raden van tenminste tweederde van het aantal deelnemende gemeenten zich voor wijziging
van van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelre-IJssel hebben verklaard. Deze gewijzigde
regeling ligt vanaf 6 februari 2008, gedurende een termijn van vier weken, voor een ieder ter
inzage op het gemeentekantoor bij de balie van de afdeling Maatschappij en organisatie in het
gemeentekantoor.

Gemeenschappelijke regeling 'GGD Gelre-IJssel'

Het beheerplan voetbalbuitensportaccomodaties maakt deel uit van het vastgoed- en accommo-
datieonderzoek. B en w hebben grote behoefte aan een duidelijk beeld van vooral de financiële
gevolgen van het beheer van de voetbalvelden. Zie hiervoor ook de uitgebreide informatie elders
op deze pagina's. 

Inspraak
B en w verlenen gedurende vier weken inspraak op het beheerplan voetbalbuitensport-

accommodaties. U kunt het plan inzien op de afdeling Openbare werken in het gemeentekantoor. 
Van 13 februari t/m 12 maart 2008 kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan b en w, schriftelijk
(zie postadres) of mondeling aan de medewerkers van de afdeling Openbare werken.

Informatieavond
Op 19 februari 2008 houden b en w een informatieavond voor belanghebbenden en belangstellenden.
De avond vindt plaats in het gemeentekantoor en begint om 19.30 uur. Tijdens deze avond wordt
het plan toegelicht en kunt u op het plan reageren.

Beheerplan voetbalbuitensportaccommodaties

Elders op deze gemeentepagina's stond de uitgebreide informatie over het voorlopige vrijwilligers-
werkbeleid. Het beleidsplan ligt van 6 februari tot 5 maart 2008 tijdens de openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Maatschappij en organisatie.

U kunt uw zienswijze gedurende de genoemde periode aan b en w kenbaar maken. Na afloop van
de openbare voorbereidingsprocedure nemen zij een beslissing over het voorgenomen beleid. 
Bij deze beslissing betrekt b en w de ingebrachte zienswijzen. Daarna leggen zij het voorgenomen
beleid voor definitieve besluitvorming aan de raad voor.

Geef uw mening over voorlopig vrijwilligerswerkbeleid

Klankbordgroepen
Voor beide plannen heeft de gemeente een klankbordgroep ingesteld. De klankbordgroepen
vormen een afspiegeling van de verschillende organisaties en betrokkenen en deze worden
gedurende de ontwikkeling van het bestemmingsplan regelmatig gelnformeerd en geraadpleegd. 

In beide klankbordgroepen zijn vertegenwoordigd: de Provinciale Diensten Gelderland, de
Inspectie ruimtelijke ordening, Ministerie van Economische Zaken, Waterschap Rijn en IJssel,
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en de dorpsbelangenorganisatie Zelhem i.o. 
Voor het buitengebied doen ook LTO-Bronckhorst, IVN Oude IJsselstreek en het plattelandshuis mee. 
Voor Zelhem-dorp zijn ook de huurdersvereniging, Pro Wonen, de Industriële kring Zelhem en
het ondernemersplatform Bronckhorst uitgenodigd.

Verdere procedure
Voor beide plannen worden inloopdagen georganiseerd. Tijdens deze inloopdagen kunt u als bewoner/
ondernemer/belanghebbende van/in het gebied ingaan op de inventarisatie, uw eigen situatie
en uw eigen (bouw)perceel. Na de inventarisatieronde stelt de gemeente het voorontwerpbestem-
mingsplan op. Dat plan wordt zes weken ter inzage gelegd zodat u een inspraakreactie kunt geven.

Over de data van inloopdagen, inspraak etc. houden wij u via deze gemeentepagina's op de
hoogte.  U kunt daarvoor ook terecht op de website www.bronckhorst.nl 
Op deze website kunt u vanaf 6 februari 2008 de Nota van uitgangspunten en de verslagen van
klankbordgroep en stuurgroep voor het bestemmingsplan Buitengebied Zelhem inzien.

Leuk verjaardagscadeau? Geef een Bol.com bon!
VVV winkel Zelhem

VVV winkel Vorden

Agentschap Hengelo (Gld.)

Agentschap Steenderen

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

ALTIJD DE MEESTE AANBIEDINGEN; GEWOON BIJ AH!

HOOGHOUDT
DUBBELE GRAAN JENEVER

2 flessen à 100 cl

van 24.98 voor19.98

HEINEKEN PILS
3 kratten à 24 flesjes

van 32.37
voor 21.58

3 H3 HAALELEN N ➨➨ 2 B2 BEETTAALELENN

CAMPINA VLA
div. varianten

bijv. dubbelvla

pak liter nu  1.00

AH ELSTAR APPELEN

zak 1,5 kilo

nu 0.99

WITLOF
500 gram

nu  0.49

AH STEENOVEN
PIZZA
alle var.
2 dozen naar keuze

van 3.78 voor 2.83

WIENER- OF
ZIGEUNER-
SCHNITZEL
kg

van 10.98 voor 7.99

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!



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

Voor iemand met dementie wordt het
steeds moeilijker om zelfstandig te
handelen en de gevolgen van beslissin-
gen te overzien. Omdat het inzicht in
eigen handelen vermindert en vaar-
digheden, zoals rekenen, verdwijnen
kan iemand met dementie beslissin-
gen nemen die hij voorheen zeker niet
zou nemen. Hij kan zichzelf schade
berokkenen of anderen kunnen mis-
bruik van hem maken. 

In haar inleiding over dementie en
rechtsbescherming zal Evelien Hei-
tink ingaan op hoe men in  het dage-
lijkse leven mensen met dementie
kan behoeden voor ongewenste gevol-
gen van hun doen en laten en tegelij-
kertijd hun recht respecteren om be-
slissingen te nemen die zij nog wel

kunnen overzien. Het Alzheimer Café
is een regionaal maandelijks trefpunt
bedoeld voor mensen die zelf aan een
vorm van dementie lijden, hun part-
ners, familieleden, vrienden en hulp-
verleners en alle andere belangstellen-
den. 

Het wordt elke tweede dinsdag van de
maand tussen 19.30 en 21.30 uur ge-
houden in Het Borghuis in de Korte
Kapoeniestraat in het centrum van
Doetinchem.  De toegang is gratis. Het
Alzheimer Café heeft als werkgebied
de gemeenten Doetinchem, Montfer-
land, Oude IJsselstreek, Bronckhorst
en Doesburg. 

In januari draaide in het Alzheimer
Cafe voor circa 80 belangstellenden
een deel van een drieluik-film over de-
mentie op jonge leeftijd. Onder meer
tijdens de bijeenkomst op 12 februari
is deze film als DVD te koop.

Belangstellenden kunnen contact op-
nemen via tel. 06-20412665 of email
alzheimerdoetinchem@upcmail.nl
Zie ook de internetsite www.alzheimer-
nederland.nl/doetinchem

Alzheimer Café
Dementie en rechtsbescherming
Het Alzheimer Café voor Doetin-
chem en omstreken gaat dinsdag
12 februari in op het onderwerp
dementie en rechtsbescherming.
Spreekster in Het Borghuis is Eve-
lien Heitink, medewerker belan-
genbehartiging en zorgvernieu-
wing van de stichting Alzheimer
Nederland in Bunnik.

Het toernooi in Arlon geldt als een van
de meetmomenten voor het E.K. in
Warschau en het W.K. in Vietnam.
Zaterdag 9 februari is het N.K. in de
Jan Massinkhal in Nijmegen een twee-
de meetmoment. Antoinette is hoog
favoriet voor een nieuwe titel. Ook op
Nederlandse bodem werd sportieve
strijd geleverd.

In Vlaardingen pakte Bernice ter
Schegget uit Eibergen een 5e plek voor

het meetmoment -17 jaar. Timon
Schuurmans eveneens uit Eibergen
pakte een mooie 3e plaats , Jeanne van
Hal uit Hengelo gld stapt van de -36 kg
naar de klasse -40 kg en werd keurig
4e bij de 12 t/m 14 jarigen. 

Op de open Hooglandse in Amersfoort
pakte Myrthe Nagel uit Markelo de 1e
plaats tot 36 kg in de leeftijdsklasse 12
t/m 14 jaar. Milou Groot Kormelink uit
Groenlo werd in deze leeftijdsklasse
2e tot 44 kg. Hilde Jager uit Markelo
werd 1e bij de meisjes tot 12 jaar in de
klasse tot 36 kg. Op het JPT carnavals-
toernooi in Tubbergen werden Luc
Hieltjes uit Groenlo en Iwan van Velden
uit Eibergen 1e Rens Jager uit Markelo
werd op dit jeugdtoernooi 3e.

Antoinette Hennink 1e in Arlon
Zaterdag 2 februari wist judoka
Antoinette Hennink (18) uit Ruurlo
de finale van het Belgisch Open
met Ippon (heupworp) te winnen
van de Canadese Maude Benoit in
de klasse tot 63 kg.

Zij werd met dit heuglijke feit gefelici-
teerd door familieleden, die onder de
indruk waren van het resultaat. De of-
ficiële opening zal later in het jaar

plaatsvinden, samen met een exposi-
tie van een andere kunstenaar. In de
Galerie hangen grote doeken en kleine
schilderijtjes en er staan beelden van

DAS-klei en hout van Patty zelf. Daar-
naast zijn er meubels van Arno van
Valburg en kettingen van Irma van der
Vliet te zien. Patty den Boer, Galerie
Atelier Tak&Tak, Dr. A. Ariensstraat 19,
Steenderen, tel. (0575) 450443. Open
op vrijdag en zaterdag en op afspraak.
Zie voor info: www.galerietaktak.nl

Galerie Atelier Tak&Tak open

De deuren van Galerie Atelier Tak&Tak in Steenderen zijn opengegaan.
Op 2 februari 2008 kwamen de eerste belangstellenden bij kunstenares
Patty den Boer binnenstappen.

Jos-Bert is geselecteerd op het onder-
deel Straat. 

De eerste tien Nederlanders mogen
mee en hij eindigde op een mooie

zevende plek. Voor het Allround kam-
pioenschap, met de drie onderdelen:
Veld, Straat en Zetten, eindigde hij als
derde. Het E.K. zal van 1 tot en met
4 mei 2008 plaatsvinden in Cork in
Ierland.

Europees Kampioenschap Klootschieten in Ierland

Jos-Bert Aalbers bij de beste tien
van Nederland

Zaterdag 26 januari 2008 werd de laatste wedstrijd in de Championstour
Klootschieten gegooid. Jos-Bert Aalbers uit Baak, lid van Klootschietver-
eniging 't Trefpunt, plaatste zich voor de Europese Kampioenschappen
klootschieten in Ierland.

Jos-Bert Aalbers (oranje shirt) in actie.

Het parcours was niet te vergelijken
met het WK. Dit parcours was veel
draaien en keren en stukken mul
zand. Dit ligt Thijs meer. Dit bleek ook
tijdens de wedstrijd. Van Amerongen
pakte al snel te kop en stond deze niet
meer af. Hij reed moeiteloos naar de
overwinning. Tweede werd op enige
afstand Phillip Walsleben uit Duits-
land en derde Jempy Drucker uit
Luxemburg.

Op zondag werd in Hoogstraten een
wedstrijd verreden voor de Super Pres-
tige. In deze competitie gaat Van Ame-
rongen aan de leiding. 

Van Amerongen behaalde hier ook het
podium met een derde plek. De over-
winning in deze wedstrijd ging naar
Jempy Drucker uit Luxemburg. Twee-
de werd de belg Vincent Baestaens. 

In het algemeen klassement staat Van
Amerongen nog steeds eerste. 

Met nog één wedstrijd te gaan staat hij
9 punten voor op de zwitser Julien
Taramarcaz. Hij werd in Hoogstraten
slechts zevende.

Goed weekend 
Thijs van Amerongen
Na een wat tegenvallend wereld-
kampioenschap vorige week, heeft
Thijs zich afgelopen weekend gere-
vancheerd. Op zaterdag werd in Lil-
le een wedstrijd verreden voor de
Gazet van Antwerpen Trofee.

De lezing is bedoeld voor alle crossers.
Ook crossers die geen lid zijn van
sportcentrum AeroFitt zijn welkom.

Iedereen dient zich van te voren aan te
melden. Dit kan telefonisch: 0575-
465001. 
De lezing wordt verzorgd door drie
personen. Willie van Wessel vertelt
over trainen en rijden op de cross-
baan. Thomas Wolbrink geeft infor-
matie over voeding voor motorcros-
sers en Bart Thüss gaat in op fysieke
training in verschillende periodes.

Lezing voor motorcrossers
Sportcentrum AeroFitt in Hengelo
organiseert op vrijdag 15 februari
een lezing over motorcross en opti-
male training. De aanvang is om
20.30 uur in het sportcentrum,
Winkelskamp 5 in Hengelo Gld.

SOCII

Programma 10 februari
Socii 1 - GWVV1
Socii 2 - VVG'25

Vo e t b a l

WEEKBLAD

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

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

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

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

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

Dinsdag 21 november 200668e jaargang no. 37

ColofonUitgave: Drukkerij Weevers BVNieuwst ad 30 - Postbus 227250 AA ordenTelefoon (0575) 55 10 10Fa 0575) 55 10 86E-mail: info@contact.nlInternet: .contact.nlRabobank: 3664 02 374LidAanlever en adverten ties/beric hten:Maandagmorgen voor 9.00 uurCorrespondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 C VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nlOvername van advertenties enberichten is niet toegest aan

WEEKBLAD VOOR VORDE  - KRANE BURG - CH O D - ERAKKER - L DE - EDLER - LDE BORCH - DELDE

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

ierakker VordenWichmond ranenburgDelden Linde MedlerildenborchBronckhorst  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze weekin Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: iverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26november26no ember

SCHOENMODE HERMA S .S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom  10%kortingop on ze G EHELE co ectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 novExtrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 novDeze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIESPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HE GELO GLD.

W

www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00liënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46
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E I N D E L I J K !CHEVROLETEPICAMM

De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 
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Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.
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Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 
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te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl



In het behoorlijk volle bad in Nij-
kerk was de sfeer goed. Vrolijke mu-
ziek, elektronische tijdwaarneming
en medailles, goede ingrediënten
voor twee leuke zwemdagen.

Op de meeste wedstrijden moet je
als zwemmer tevreden zijn met een
tijdsverbetering, een goed uitgevoer-
de techniek of een mooie plaats in

het klassement met de vereniging.
Zwemmers zijn daar ook tevreden
over, maar het is ook leuk als er weer
eens echte medailles te verdienen
zijn. En verdiend zijn ze dus, 6x
brons, 6x zilver en 1x goud.
Voor Daan en Lotte was er een beet-
je pech, goed gezwommen, maar elk
net 0,1 seconde achter de nummer
drie.

Goud voor: Judith Wentink op 100m
vrije slag
Zilver voor : Nick Bongers, Marlieke
Scholten, Berjan Ebbekink en Rick
Haijtink op de 100m schoolslag
,voor Thomas Luchies op de 100m
vrij slag en voor Judith Wentink op
de 50m vlinderslag.

Brons voor: Bernice Jager op 50m
vlinderslag, Luuk Nijland op 100m
schoolslag,  Merel Wilgenhof op
100m rugslag, Torben Lammerdink
op 100m vrije slag, Carmen Seesing
op 100m Vlinderslag en Sander Wis-
sink op 100m Schoolslag.

Goud, zilver en Brons voor Berkelduikers

Tijdens de Gelderse Winter B Kampioenschappen zwemmen dit week-
end in Nijkerk, hebben 13 zwemmers van de Berkelduikers een me-
daille in de wacht gesleept. Een opmerkelijk goed resultaat. De 25 deel-
nemende Berkelduikers zwommen ook nog eens 30 x een verbetering
van hun tijd en dat terwijl ze 35 keer van het startblok kwamen.

vv Vorden
ZONDAG 3 FEBRUARI
Vorden 3-Bon Boys 3 1-5

PROGRAMMA
Zaterdag 9 februari: Zelos A1-Vorden A1,
Vorden A2-VIOD A3, AZC B1-Vorden B1,
Vorden B2-Colmschate B3, DVOV C1D-Vor-
den C2, Vorden D2-Brummen D2, Vorden
E2-Warnsveldse Boys E3, Vorden E4-VIOD
E6, DVC '26 F2-Vorden F1, Doetinchem F3-
Vorden F7
Zondag 10 februari: Vorden 1-Concordia-
Wehl 1, Vorden 3-DEO 2, Vorden 4-Klein
Dochteren 3, Vorden 5-SHE 6

Vo e t b a l

WEDSTRIJDUITSLAGEN 
RIJVER. DE GRAAFSCHAP
Tijdens de indoor dressuur wedstrijd te
Brummen op 26 en 27 jan. zijn diverse
prijzen behaald door onze leden. Dit zijn
een 3e prijs voor Lisanne Schippers met
Voice of Beauty in de L2 met 192 punten.
Zij was ook actief in de Z1 dressuur, daar
haalde Lisanne een 5e prijs met Mister
Macho met 204 punten. Maartje Boek-
holt reed met Aquilla in de M2 mee en
won een 2e prijs met 186 punten. 

Op 2 en 3 febr. werd in Barchem een dres-
suur weekend georganiseerd. Daar was Li-

sette Bijenhof actief met Rolexus, zij won
een 4e prijs met 195 punten. Ninette
Zwierenberg won in de L2 een mooie 3e
prijs met haar paard Unomarilla met 192
punten.

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

Vordense Bridgeclub
Elke week wordt er op de maandagavond
en de woensdagmiddag bridge gespeeld
in het Dorpscentrum in Vorden.

UITSLAGEN 
Maandagavond 28 januari
Groep A: 1 Mw. Hoftijzer/ Dhr. Hoftijzer
61,33%, 2 Mw. Hendriks/ Dhr. Bergman
57,42%, 2 Dhr. Enthoven/ Dhr. Jansen
57,42%
Groep B: 1 Dhr. den Ambtman/ Dhr. Kip
58,33%, 2 Mw. Speulman/ Dhr. Speulman
58,23%, 3 Mw. Matser/ Mw. den Elzen
56,88%

Woensdagmiddag 30 januari
Groep A: 1. Mw. Nulden / Mw. Simonis
60,42%, 2. Mw. Hoftijzer / Mw. Vruggink
59,38%, 3. Mw. Thalen / Dhr. Thalen
55,21%
Groep B: 1. Mw. Albers / Dhr. Kip 64,08%, 2.
Mw. Vreeman / Dhr. Vreeman 53,13%, 3.
Mw. Bouwman / Mw. van Maken 49,87%

B r i d g e

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

Doetinchem

Varsseveld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
oesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holter

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Empe

Oeken

euvenheim

Voorstonden

Doelgericht adverteren?
Informeer naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing

van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl
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communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 58 55 85

Fax (0575) 58 55 88

POSTERS
full-colour

ze knallen 
er uit en

de prijs zal u
meevallen

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

Iets te vieren?
of een belangrijke
m e d e d e l i n g ?

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

Iets te drukken?
Of te printen?
Folders of clubblad?

SERREBOUW

Beumweg 17, Vragender. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

TRADITIONELE DAKKAPELLEN
in 1 dag geplaatst!

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Uw veelzijdige vakman voor o.a: 
 -DAKKAPELLEN             - VERBOUWINGEN           -  VLOEREN LEGGEN 
 -ZOLDERS                        - DAKRAMEN                     -  TIMMERWERK 
 -TEGELWERK                  - SIERPLEISTER                 -  BADKAMERS 
                        EN VELE ANDERE WERKZAAMHEDEN!!!!! 

Martin de Beus   Marco Post 
K.v/d Coppellostraat 20                           Braamkamp 39 

       7204 HX Zutphen     7206 HB Zutphen
            0575-542983         0575-549935 
            06-42812803         06-52312655 
www.martindebeus.nl www.marcopost.klussenier.nl

Erkende Velux , Alabastine en Politie keurmerk verwerkers. 
Gratis offerte vooraf en geen voorrijkosten

OPRUIMING

KORTING
OP DE TOTALE WINTERCOLLECTIE

OPRUIMINGOPRUIMING

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

MANNEN MODE
en DAMES MODE
75%

HELFT
VAN DE

HELFT

HELFT
VAN DE

HELFT

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website: www.atc-nl.nl

Jolij Transport bv
is per direct op zoek naar een enthousiaste:

CHAUFFEUR / pakketdienst
fulltime m/v

voor het bezorgen en afhalen van pakketten in
de regio.

Ben je in het bezit van rijbewijs B, heb je een
flexibele instelling en zijn de volgende sleu-
telwoorden op jou van toepassing: energiek,
accuraat, teamspeler en enthousiast, dan kun
je schriftelijk solliciteren naar onderstaand
adres. E-mailen mag ook naar: jolij@etl.nl.

Jolij Transport biedt je een beloning conform
CAO beroepsgoederenvervoer, maar vooral
een stabiel bedrijf waar vakmanschap en kwa-
liteit hoog in het vaandel staan.

Gré Jolij
Hummeloseweg 21
7255 AE  Hengelo
Tel. (0575) 46 51 09

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

OPRUIMING OPRUIMING
bij GOOSSENS ATOMICA

Nu op hele wintercollectie vrijetijdskleding

KKOO RRTT II NN GG EE NN  
VVAANNAAFF  4400%%  

Kom snel want op = op All-round medewerker regio Achterhoek (38 uur per week)
Werkzaamheden: - Glasbewassing

- Vloeronderhoud
- incidenteel onderhoud

Functie-eisen: - Relevante werkervaring
- Representief, betrouwbaar en klantvriendelijk
- In het bezit van rijbewijs B(E)

Geïnteresseerd? Neem dan snel contact met ons op. Bij voorkeur via e-mail:
info@unicoschoonmaak.nl

We Take Care!

Único schoonmaak & bedrijfsdiensten is gespecialiseerd in het leveren van kwalitatief

hoogstaande dienstverlening op het gebied van schoonmaak en onderhoud. Onze orga-

nisatie onderscheidt zich door service, kwaliteit, klantvriendelijkheid, heldere
communicatie en een uitgebreid dienstenpakket. Gedurende ons ruim 18-jarig

bestaan hebben we duurzame relaties opgebouwd met kleine en grote opdrachtgevers.

Ter ondersteuning van ons enthousiaste team zijn wij op zoek naar flexibel inzetbare:

Poets jij mee aan ons imago?

Único schoonmaak & bedrijfsdiensten  
Nijverheidsweg 4  |  7031 BV WEHL  
tel. 0314 - 64 16 44 | www.unicoschoonmaak.nl

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514

in onze 
finale

opruiming

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

Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd!
(*met uitzondering van trappen en couponnen)

 Spot-Spot-
  prijsjes! prijsjes!

www.helminkmeubelen.nl

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

LEGGEN
GRATIS!*

Master 400 breed, op viltrug  van 42.50 nu 19.95
Novazon rood, 200 breed  van 29.95 nu 19.95

Plano groen, 400 breed  van 84,00 nu  29.95
Perugia frisé, 400 breed  van 49.95 nu  29.95

Riva rood/blauw of antra van 39.95 nu 29.95
Strong blauw, 400 breed  van 39.95 nu 29.95

Trend antraciet, 400 breed  van 39.95 nu 29.95
Falcon hoogpool, blauw 400 breed  van 65.00 nu 49.95

Mozaik rood of beige, hoogpool  van 69,00 nu 49.95
Perfection hoogpool, 400 breed  van 129,00 nu 59.95

Caprice frisé, 400 breed  van 139,00 nu 69.95
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In 2004 werd voor het eerst in een
klein feesttentje, bij iemand achter het
huis, het tentzeil van het dak gespeeld,
een jaar later werd dat verruilt voor
een supertent (Rock 'n Roll circustent)
op het Zwarte Cross festival en sinds-
dien is het bijna elk weekend Biereflui-
tertijd!! Van Café 's tot feesttenten en
van schuren tot festivals, overal is er
wel een geschikte plek te vinden voor
"De Bierefluiters". Het repertoire? Be-
kende Nederlandstalige muziek, gesto-
ken in een ongekend feestelijk Biere-
fluitersjasje. Maar ook coveren De Bie-

refluiters bestaande, bekende Engels-
talige nummers en daar worden dan
weer eigen teksten op geschreven met
een zeer hoge overdosis aan humor.
Medio November 2007 werd het eerste
album genaamd: "Schadeschijf" gepre-
senteerd in een overvolle zaal (ruim
600 personen), die al weken van tevo-
ren uitverkocht was. Onder het pak-
kende motto: "Horen Doet Drinken"
staan Feest, Humor, Show en Gezellig-
heid bij De Bierefluiters op een gedeel-
telijk eerste plaats en dat laten ze bij
hun live-shows graag zien en horen.

Zaterdag 9 februari bij de Bierkaai te Baak

"De Bierefluiters"

2004 was het jaar dat De Bierefluiters werden gecreëerd. Een samensmel-
ting van Rock 'n Roll en bekende en minder bekende Nederlandstalige
krakers was het recept en het smaakte direct naar meer!

Op deze vrijdagavond wordt er om
18.00 uur afgetrapt door DJ Tijn Spek-
kink, bekend van o.a. Flophouse. DJ
Tijn zal een gevarieerd muziekaanbod
laten horen met de nadruk op het po-
pulaire genre. Tijdens de discoshow
kan er gekeken worden naar bewegen-
de beelden op een tv scherm of actief
deelgenomen worden aan een van de
spelmogelijkheden. De kantine van
Feltsigt wordt omgetoverd in een echt
jeugdhonk met bar, hanghoek, sfeer-
verlichting en een live podium. De
spooktocht zal ongeveer halverwege
de avond starten en wordt in groepjes
gelopen over een uitgezet parcours
van 20 tot 30 minuten. De deelnemers

krijgen verlichting mee voor onder-
weg waar soms geen verlichting is. De
spooktocht is verrassend, vol actie en
spanning, maar zeker niet angstaanja-
gend en voorzien van de nodige veilig-
heid zoals controle mensen onderweg
die een oogje in het zeil houden. Bij te-
rugkomst van de spooktocht is er de
mogelijkheid om zelf te proberen mu-
ziek te maken op een drumstel, mis-
schien is er nog wel iemand met veel
talent die dat dan kan tonen. De fina-
le van de Rock en Roll Spooktocht is
het live optreden van de Grolschbus-
ters. De Grolschbusters is een
rock/punkformatie uit de gemeente
Bronckhorst met een aantal bandle-

den uit Bekveld en heeft al ruim 15
jaar podium ervaring. Speciaal voor
deze avond is er een set nummers sa-
mengesteld met het juiste volume en
ritmegehalte wat zeer toepasselijk is
voor de doelgroep 10 tot 14 jaar. De he-
ren bandleden hebben er na een repe-
titieperiode van 6 weken geweldig veel
zin in en staan dan ook te trappelen
van ongeduld om van deze avond een
groot succes te maken. Het optreden
van de Grolschbusters zal om onge-
veer 21.00 uur afgelopen zijn wat ook
meteen het einde van de avond bete-
kent. Het is voor ouders mogelijk -om
wat voor reden dan ook- bij Feltsigt te
blijven, maar zij hebben vanuit de keu-
ken geen zicht op hun kroost. Ze kun-
nen wel ingeschakeld worden wan-
neer dit nodig mocht zijn. Bel eventu-
eel voor informatie telefoon (0575)
462828. Rock en Roll Spooktocht, vrij-
dag 15 februari 2008 van 18.00 – 21.00
uur, 2 euro entree per persoon exclu-
sief drinken. Er worden geen alcoholi-
sche dranken geschonken.

Vrijdag 15 februari 2008

Rock en Roll Spooktocht
Kinderboerderij Feltsigt organiseert voor jongeren in de leeftijd van 10
t/m 14 jaar een avond die bol staat van allerlei activiteiten zoals een disco-
show, muziekworkshop, diverse spelen, een spooktocht en live muziek.

DOG Baak organiseert deze middag
voor haar eigen groepen, maar ook
dansgroepen uit de omgeving zullen
aanwezig zijn. Er treden dames en

meisjes op variërend in leeftijd vanaf
5 jaar. Zij zullen met veel enthousias-
me wervelende dansen demonstreren
en dit op zeer uiteenlopende muziek. 

Er is ook gelegenheid om een hapje en
een drankje te nuttigen. De entree
bedraagt 4 euro voor volwassenen en
3 euro voor kinderen. Aanvang 14.30
uur, het duurt tot ca. 17.30 uur. 

Zaal De Lankhorst aan de Lankhorster-
straat 3B, 7234 SR Wichmond is open
vanaf 14.00 uur.

Jazzdemo dans in Wichmond

Zondag 10 februari 2008 wordt in Zaal De Lankhorst in Wichmond een
jazzdemo dans georganiseerd door Gymnastiekvereniging DOG uit Baak.
Belangstellenden kunnen genieten van optredens van diverse jazzdans-
groepen.

Een prachtig optreden tijdens de succesvolle jazzdemonstraties van 2007.

Gery Groot Zwaaftink vertelt verhalen
van Van Velzen, Belcampo, van andere
schrijvers en eigen verzinsels. Vooral

schrijvers als Van Velzen en Belcampo
wisten het "klein" menselijke weer te
geven in verhalen die soms kolderiek
maar vaak ook aandoenlijk en ontroe-
rend zijn. Ze gaan over eenzaamheid
en over het doorbreken van patronen
die al eeuwen golden - en wat er dan
gebeurt… Over keuzes die je kunt ma-
ken als mens en over "wat zullen de
buren er wel niet van zeggen". Kort-
om:  verhalen met thema's waar we al-
lemaal wel eens mee worstelen. 
Rob, een oud Kranenburger, leeft voor-
namelijk voor de muziek. Hij is jaren-
lang gitaarleraar geweest en heeft vele
mensen begeleid. Hij schrijft zelf mu-
ziek en is sinds anderhalf jaar bezig
met Gery om diens 3e CD vorm te ge-
ven. Een aantal nummers van dit nog
uit te brengen album zult u ook kun-
nen horen tijdens dit programma op
zaterdag 9 februari ( 20.00 uur) en zon-
dagmiddag 10 februari ( 14.30 uur) in
de prachtig verbouwde boerderij van
de familie Lubbers aan de Bergkappe-
weg 2 in Vorden. 
U kunt meer inlichtingen krijgen en
reserveren op tel. 0575-556216 of de
Kranenburg@planet.nl
Er zijn maar 50 plaatsen beschikbaar
dus het is gewenst dat u tevoren reser-
veert.

Achterhoekse Vertelsels en muziek

Achterhoekse Vertelsels & muziek
is het nieuwe programma dat Gery
Groot Zwaaftink samen met Rob
Heuvelink ten gehore zal brengen
op Landgoed De Kranenburg in de
gelijknamige buurtschap bij Vor-
den. Met liedjes over het land-
schap, de snelheid van de tijd en de
onschuld van kinderen, over kana-
riegele regenjassen en toekomst-
verwachtingen, bezingen zij ieder
op hun eigen manier hoe zij de
Achterhoek beleven.Terwijl talrijke ouders, andere familie-

leden, vrienden en kennissen in de
‘barstensvolle’ feesttent een plaatsje
hadden gevonden, werd het ‘ernst en
luim’ tegelijk, proberen een zo goed
mogelijke show te geven. Daphne,
Renske en Marieke (K 3) beten het spits
af. Wat volgde was een aaneenschake-
ling van optredens met een kwalita-
tief hoog gehalte. De deelnemers had-
den de afgelopen weken en maanden
flink gestudeerd, zo bleek. Kleding,
presentatie, het zag er allemaal ‘ge-
likt’ uit. De deelnemers waren in drie
categorieën onderverdeeld: jongens
en meisjes tot en met 11,5 jaar; groep
12 tot 16 jaar en de groep volwasse-
nen.

Voor de jury bestaande uit de ‘oude’
Prins Gait de Eerste, diens adjudant
Frank, Gerald van Scala Music en Ma-
rieke Besselink een alles behalve ge-
makkelijke taak om een goed eindoor-
deel uit te spreken. Overigens voor ju-
rylid Marieke een bijzondere avond,
toen Kranenburgs Carnaval 12 jaar ge-
leden de eerste playbackshow organi-
seerde, behoorde zij tot de deelne-
mers, dus kon zij zich vrijdagavond
heel goed inleven hoe de met name
jeugdige deelnemers zich vlak voor
hun ‘grote optreden’ voelen! Bij de
jeugd (tot 12 jaar) kwam de Kasbend-

jen Wisselbokaal voor het derde ach-
tereenvolgende jaar in het bezit en
thans definitief, van Teculo en Joost
(Dirty Dancing). Op de tweede plaats
eindigde Lize (Beyonce) ; 3 Carin en Ni-
cole (junior Songfestival).

Prins Gait de Eerste was overigens da-
nig onder de indruk van het optreden
van de 5-, 6-, 7-jarige Nicol, Nomi, Roos-
marijn, Gitte, Janouk en Renske (M.
Kids) dat hij spontaan een aanmoedi-
gingsprijs (beker) beschikbaar stelde. 

Bij de groep 12 tot 16 jaar werd de Su-
eters Wisselbokaal in de wacht ge-
sleept door Linde, Annemick, Merel,
Anouk en Saskia . Zij brachten op blo-
te voeten een nummer van Frizzle
Zizzle. Met een persiflage van Tina
Turner werd Wieneke in deze groep
tweede, 3 Jordy en Roel (Don Merce-
des).

Bij de volwassenen werd de Kranen-
burgs Carnaval Bokaal gewonnen
door Ester, Sharon en Michelle. Een
drietal met veel kwaliteit, want toen
de meiden tien jaar oud waren won-
nen ze bij de jeugd al de Kasbendjen
Wisselbokaal. Met name Michelle gaf
vrijdagavond blijk over een groot door-
zettingsvermogen te beschikken. Van-
wege een scooterongeluk was zij ge-
blesseerd geraakt, maar toch ‘gewoon’
op krukken meedoen! 

De tweede prijs bij de volwassenen
werd gewonnen door ’40 plus’ met
een lied van de Alpen Zusjes. Als derde
eindigde de tot voor deze avond onbe-
kende dame met de afkorting JB (met
een nummer van Kate Bush). Aange-
zien JB bang is na haar optreden door
Joop van den Ende gecontracteerd te
zullen worden, wil zij haar volledige
naam niet bekend maken. 

Insiders en organisatie weten wel dat
zij ‘iets’ met tegels van doen heeft en
dat haar echtgenoot met de voorletter
‘M’ haar niet kan missen op het be-
drijf. Aan het slot nog een optreden
van Willem, Herbert en Richard in een
persiflage op de Sjonnies. De echte
Sjonnie zou zijn vingers erbij aflikken,
bij het horen van al dit Kranenburgs
talent!

Playbackshow tot in de

kleine uurtjes!
‘Toen ik de afgelopen week nog
even de computer aanzette om te
kijken of er zich toevallig nog meer
deelnemers voor de playbackshow
hadden opgegeven, schrok ik mij
kapot. We gaan normaliter uit van
zo’n dertig acts, echter wat bleek,
dit keer in totaal 40 aanmeldingen!
Eigenlijk een te groot aantal, want
met een dergelijk deelnemersveld
kom je met de tijd in de proble-
men. Aan de andere kant, je wilt
niemand teleurstellen, d.w.z., iets
na zevenen ‘aftrappen’ en ervoor
gaan, zo zegt Herbert Rutgers die
de gehele avond, tot ver na het mid-
dernachtelijk uur, samen met Ri-
chard Ooms druk in de weer was
met het aankondigen van de deel-
nemers en hun acts. Met bovendien
nog een hele belangrijke taak: de
jeugd moed inspreken en hun de
verdiende schouderklopjes geven!

Kenmerkend zijn de stilte, het gebed
en de zorgvuldig gekozen liederen.
Voorbereiding en leiding is in handen
van ‘gewone’ parochianen en gemeen-
teleden uit Hengelo. In de Vasten- of
Veertigdagentijd staan we stil bij het
lijden en sterven van Jezus maar weten
ons daarin ook verbonden met allen
die lijden en een zware weg te gaan
hebben. ‘Spoor 40’ legt verbinding tus-
sen de symboliek van het getal 40 in de
Bijbel en ons leven. Bij de uitgang is er
een collecte voor de Stichting Naaste,
hulpverlening aan ex- gedetineerden
in onze regio. De eerste vesperviering
in deze serie is op dinsdag 12 februari
om 19.30 uur in de kleine kerk aan de
Banninkstraat. Daarna wekelijks zelf-
de tijd en plaats, t/m 18 maart 2008.
Een moment van rust, bezinning en
ontmoeting. U bent van harte welkom!
Contactpersonen: mevr. G. Spekkink,
tel. 461146 en ds. A. Blanken, tel. 461224.

Vespervieringen in

periode tot Pasen
Onder de titel ‘Spoor 40’ wordt een
thematische lijn gevolgd geduren-
de zes vespervieringen in Hengelo,
op weg naar Pasen. Evenals in de
Adventsperiode organiseren de ge-
zamenlijke kerken ook in de we-
ken tussen Aswoensdag en Pasen
zes korte, doordeweekse vieringen.



Dit toernooi is het enige treffen tussen
de beste/sterkste pupillen uit geheel
Nederland. Ondanks dat het toernooi
niet de kwalificatie van een Neder-
lands kampioenschap heeft, wordt dit
toernooi in schaatsend Nederland
toch als het officieus Nederlands kam-
pioenschap voor deze pupillen erva-
ren.

Door de organiserende vereniging zijn
aan de hand van vooraf vastgestelde
selectiecriteria de sterkste pupillen uit
heel Nederland uitgenodigd, en ook
Bart Kuitert heeft voor deze wedstrijd
een uitnodiging ontvangen. De 11-jari-
ge Bart Kuitert, lid van de Lochemse
IJsclub en Schaatstrainingsgroep,
traint inmiddels 3 jaar en vanaf het
begin af aan bleek hij een talentvolle
schaatser. Tijdens zijn eerste seizoen

werd hij onmiddellijk 2e bij de baan-
kampioenschappen voor pupillen E en
ook het daaropvolgende jaar werd hij
2e bij de baankampioenschappen voor
pupillen D. Hij heeft bij de eigen ver-
eniging al veel clubrecords op zijn
naam gezet, en landelijk gezien vindt
men zijn naam bij de snelste tien pu-
pillen C van Nederland.  

Op 2 februari wordt eerst door alle pu-
pillen van de Lochemse IJsclub en
Schaatstrainingsgroep deelgenomen
aan de baankampioenschappen te De-
venter. Tijdens deze wedstrijd zullen
meerdere rijders van de club een seri-
euze poging doen om zich in de prij-
zen te rijden. Van de pupillengroep
waren namelijk dit seizoen 3 rijders
geselecteerd voor de talentengroep
van de KNSB Gelderland.

Bart Kuitert naar 
VPZ pupillentoernooi

De jeugdige schaatser Bart Kuitert uit Vorden heeft deze week een uit-
nodiging ontvangen voor het VPZ Nederlands pupillentoernooi dat wordt
gehouden op 16 februari te Groningen.

Als opstart naar de nieuwe week.
Medewerking wordt verleend door het
Vesperkoor en de organiste Mirjam
Berendsen. Toegang is (uiteraard) vrij.
aanvang 17.00 uur.

Vesper Dorpskerk Vorden
Op zondag 10 februari a.s. wordt er
in de Dorpskerk van Vorden weer
een Vesper gehouden. Een korte
tijd van bezinning, muziek, lezin-
gen en zingen.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

FEBRUARI
6 EHBO Vorden herhalingscursus
6 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege
7 Bejaardenkring Vorden
7 Klootschietgroep de Vordense pan
11 NBvP Workshop mozaleken
13 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege

13 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 Lindese Vrouwengroep Harmonica-

groep
20 Klootschietgroep de vordense Pan
20 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege
20 NBvP Maandelijke bijeenkomst
21 Bejaardenkring Vorden
27 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege
28 PCOB Viering 20 jarig bestaan in

het Dorpscentrum

KUNST AGENDA VORDEN
28 februari, 20 maart filmhuis Biblio-
theek
T/m 9/2 Beeldende kunst "Fantastisch"
in de Bibliotheek Vorden
T/m 10/2 "Net even anders", Kunste-
naar Gregory Kohelet in Galerie Agnes
Raben, Nieuwstad 20
9/3 Lezing Filosofie Kasteel Hackfort
t/m 10/3 Tentoonstelling J. Megens en
L. Bruinink in de Bibliotheek
16/3 Jazzconcert in Hotel Bakker

De organisatie van dit toernooi was in
handen van Werner Rakitow en Harry
Oosterink.
De darters waren in tien poules van
zes ingedeeld. De nummers één en

twee van elke poule gingen naar de
winnaars poule, de rest ging naar de
verliezers ronde. In beide rondes werd
er via het knock-out systeem gespeeld.
In de finale van de verliezers ronde

won André Balvert van Harry Klein
Brinke. In de winnaars ronde ging de
strijd tussen Walter Patinama en Rob-
bie Immink. Laatstgenoemde toonde
zich de sterkste.
Het was voor Robbie Immink de vierde
keer dat hij dit darttoernooi op zijn
naam schreef. Een prachtige prestatie!

Robbie Immink wint darttoernooi

Afgelopen week werd in de sporthal ’t Jebbink een darttoernooi gehou-
den waarbij zestig enthousiaste darters de strijd met elkaar aanbonden.

Robbie Immink (links) en André Balvert.

Enthousiast gingen de kinderen op
pad. Haico, de slager, ging met de ther-
mometer aan de slag. De thermome-
ter was niet voor de kinderen bedoeld,
maar bedoeld om de temperatuur van
het vlees te controleren. De kinderen
mochten ook even ‘ijsberen’ in de
koelcel. Zo vertelde Bertus alle weetjes
over de groenteafdeling. Ook hier na-
men de kinderen een kijkje in een wel

erg grote ‘koelkast’. Yvonne is ‘brood-
juffrouw’. Prachtig hoe de kinderen
zelf de grote broden met de snijmachi-
ne mochten snijden. Dit alles zonder
‘ongelukken’. 

De flessenmachine vonden de kinde-
ren toch echt het toppunt. Joke nam
hun mee op ontdekkingstocht achter
de flessenmachine. Wilbert onttrok

zich niet aan het hele gebeuren. Hij
‘kroop’ met de kinderen in de rol van
caissière. De buis voor het grote geld
was natuurlijk het echte werk!

Wat ook niet kon ontbreken: bood-
schappen doen. Met twee euro, een
boodschappenlijst, portemonnee en
een eigen boodschappentas gingen de
kinderen op pad. Zelf afrekenen hoor-
de daar ook bij. 

Deze leerzame middag werd afgesloten
met een presentje voor de kinderen:
een mok met de tekst SUPER DE BOER
erop, gevuld met gezonde ontbijtkoek. 

Warm onthaal voor groep 1 en 2 van basisschool De Garve uit Wichmond

Bezoek aan super de Boer Grotenhuys

Maandagmiddag, 28 januari, werden de kinderen van groep 1 en 2, ouders
en juffen warm onthaald door Wilbert Grotenhuys en 5 personeelsleden.
In groepen van 5 mochten de kinderen onder leiding van een ouder, een
‘kijkje’ nemen achter de schermen van de Super de Boer winkel in Vorden.
Het was een ware ontdekkingstocht!
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Marijke Ellenkamp uit Vorden heeft
de designfiets van de Herwers Einde-
jaarsshow gewonnen. De familie Be-
rendsen uit Zutphen heeft de parkeer-
hulp in ontvangst genomen. 

Zij zijn twee van de vijf prijswinnaars
van de Herwers Eindejaarsshow.
De eerste prijs van de Eindejaarsshow
ging naar de heer en mevrouw Peters
uit Ulft, zij hebben een weekend naar
Londen gewonnen. De heer en me-
vrouw van Wijk uit Arnhem hebben
de flatscreen TV gewonnen en de
Twinny Load is in ontvangst genomen
door Otto Zeijpveld uit Laren.

Voor actuele acties van Herwers Nis-
san en Herwers Mitsubishi/Hyundai
Zutphen kunt u kijken op 
www.herwers.nl

Prijswinnaars 
Herwers Eindejaarsshow

Onder de bezoekers van de tradi-
tionele Eindejaarsshow werden
diverse prijzen verloot. Klanten
van Herwers Nissan Doetinchem,
Hengelo Gld., Zevenaar en Mitsu-
bishi/Hyundai Zutphen maakten
kans op deze prijzen. De klanten
kregen een kaart thuisgestuurd
die ze, bij hun bezoek aan één van
de vestigingen, in konden leveren.

Marijke Ellenkamp krijgt de designfiets
aangeboden door Herwers Nissan Hengelo.

De parkeerhulp is geïnstalleerd in de auto
van de heer Berendsen door Herwers Mit-
subishi/Hyundai Zutphen.

Tijdens de vergadering van het
schuttersfeest St. Jan op 22 februa-
ri 1968, is het idee ontstaan om ac-
tiviteiten te organiseren voor oude-
ren uit de parochie Keijenborg. Er
werd gedacht aan kaartmiddagen,
diverse bijeenkomsten en een ont-
spanningsavond bij De Eiken-
boom. Het bestuur van KBO Ons
Genoegen bestond eerst uit leden
van Schuttersgilde St. Jan. 

In februari 1969 werd het bestuur
verjongd. Op een KPO-avond wer-
den vier dames gevraagd om zit-
ting te nemen in het bestuur. An-
nie van Aken, Annie Berendsen,
Stien Berendsen en Lies Menting
vormden samen met Hent Her-
mans het bestuur. 
Hermans was de eerste voorzitter.
De vereniging had in de beginperi-
ode 25 leden en de contributie was
één gulden per maand. Kaarten en

bingo waren toen de belangrijkste
activiteiten die voor ouderen wer-
den georganiseerd. Jan Seesing
was in die tijd vooral actief met het
organiseren van reisjes naar Val-
kenburg en Luxemburg. Het aan-
tal leden nam steeds meer toe. In
1980 waren er honderd leden en
de contributie was 15 gulden per
jaar. 

De KBO heeft nu ruim 325 leden
en is aangesloten bij de Bond in
Den Bosch. Er worden verschillen-
de activiteiten voor ouderen ge-
houden. Maandagmiddag is er
koersbal. Dinsdagmiddag is er
volksdansen en woensdagmiddag
is er ouderengym, maar er is ook
kaarten en spelletjes. 

De activiteiten worden mede mo-
gelijk gemaakt door de inzet van
de vele vrijwilligers.  Het bestuur
van KBO Keijenborg bestaat nu uit:
Annie van Aken (voorzitter), Riekie
Nieuwenhuis (penningmeester),
Jet Winkelman (secretaris), Geert
Jansen, Herman Hendriks en Hen-
drik Berendsen.

KBO Keijenborg
bestaat veertig jaar
KBO Ons Genoegen in Keijen-
borg bestaat veertig jaar. Het
feest wordt gevierd op zaterdag
23 februari in zaal Winkelman
van 14.00 tot 19.00 uur.

Gedurende de dag kwamen vele da-
mes, maar ook heren naar de nieuwe
schoonheidssalon. Een drankje en een
hapje werden geserveerd en iedereen

nam de tijd om alles eens goed te be-
kijken. 
De nieuwe S.P.A. producten brachten
een nieuwe kleur in de salon. De rode

gerbera siert de verpakkingen en rode
details verfraaien het geheel. Trudy te
Kamp was zeer tevreden over de be-
langstelling voor haar praktijk en de
nieuwe producten. Bij vertrek gaf zij
de gasten een tasje mee met informa-
tie over de Couleur Caramel make-up
en de aromatherapie van S.P.A., waar-
van een proefje was ingesloten.

Devotion by Trudy, Praktijk voor Huidverzorging en Verbetering, in Olburgen

Succesvol Open Huis

Vele belangstellende dames en heren kwamen naar Olburgen om een kijk-
je te nemen in de schoonheidssalon Devotion by Trudy. Trudy te Kamp
hield op 2 februari 2008 Open Huis om mensen de gelegenheid te geven de
salon te bekijken en kennis te maken met de nieuwste producten.

De nieuwe S.P.A. producten brachten een nieuwe kleur in de salon, de rode gerbera siert de verpakkingen. Rechts de Couleur Caramel make-up.

Voorzitter Dick Wullink prees bij het
welkom de betrokkenheid van de le-

den en daarmee het goed functione-
ren van de diverse commissies en de

vele activiteiten in het afgelopen jaar.
De verslagen waren opgenomen in het
clubblad "De Eerste Opslag", dat sinds
een jaar geheel in kleur verschijnt. 

De jaarrekening 2007 gaf een positief
saldo te zien en werd dan ook onder
applaus goedgekeurd. De werkgroep
"beleidsplan" presenteerde een con-
cept, dat werd opgesteld op basis van
gesprekken met alle commissies en
bestuur. Hierbij was ook een onder-
steuner van de Gelderse Sportfedera-
tie (GSF) betrokken. Naast de gelnte-
greerde onderhoudszaken bevat het
beleidsplan ook stimulerende maatre-
gelen. Zo zal in 2008 begonnen wor-
den met het project Tenniskids, dat
door de KNLTB ondersteund wordt.
Uitgangspunt is dat jongere jeugd op
aangepaste wijze, zoals met lichtere
ballen en kleiner formaat racket en
baanafmeting, kennis maakt met de
tennisport. Daarnaast wordt het ne-
men van tennislessen gestimuleerd.
Voor junioren is er de mogelijkheid
van het lidmaatschap inclusief 26 les-
sen. Nieuwe seniorleden kunnen 6 les-
sen volgen voor ¤ 35,00. Medio februa-
ri beginnen de lessen weer. Van enkele
commissieleden werd afscheid geno-
men met een bloemetje en andere
werden benoemd. Ook was er een be-
stuursmutatie. Na 4 jaar penning-
meester te zijn geweest trad Kitty Heij-
ink af. Zij ontving bloemen, een waar-
debon en pen met inscriptie. Voor
haar in de plaats werd Paul Mokkink
benoemd. Marty Jolij werd herkozen.
Op de website www.hetelderink.nl
zijn foto's van de jaarvergadering te
zien en kan nadere informatie wor-
den verkregen.

Ledenvergadering tennisclub
"het Elderink" druk bezocht

Op donderdag 31 januari j.l. hield de Hengelose tennisclub "Het Elderink"
haar jaarlijkse ledenvergadering. Met de grote opkomst van leden was de
eigen kantine goed bezet. Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken,
zoals de jaarrekening en begroting, kwamen ook andere beleidszaken
aan de orde, waaronder het beleidsplan voor de komende vijf jaar. Er vond
één bestuurswisseling plaats, n.l. die van het penningmeesterschap.

Voorzitter Dick Wullink neemt afscheid van penningmeester Kitty Heijink.

Foekje Dijk is zondag 10 februari voor-
ganger in de kerkdienst van de Vrijzin-
nige Geloofsgemeenschap Hengelo

Gld. De aanvang van de dienst is om
10.30 uur in de kleine kerk aan de Ban-
ninkstraat.

Kerkdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo

Er konden diverse routes worden gelo-
pen door de mooie omgeving van Vars-
sel. Het fraaie voorjaarsweer maakte
het wandelen extra plezierig. De
meeste wandelaars kozen voor de rou-
te van 12 en 18 kilometer. Verder wa-

ren door de actieve organisatie routes
uitgezet van 6 en 25 kilometer. De
start was tussen tien en twee uur bij
de molen aan het circuit De Varssel-
ring. De lopers van de 25 kilometer
moesten voor elf uur vertrekken.
Naast de vaste groep deelnemers zijn
er ieder jaar veel andere wandelaars
die meedoen.
Volgend jaar staat de wandeltocht
weer op het programma die traditio-
neel wordt gehouden op de eerste zon-
dag van februari.

Vierhonderd deelnemers
winterwandeltocht Hamove
Aan de door Hamove georganiseer-
de winterwandeltocht, die afgelo-
pen zondag werd gehouden, deden
vierhonderd wandelaars mee. Vo-
rig jaar verscheen het zelfde aantal
deelnemers aan de start.



Particulier initiatief redt mensenlevens

Rondleidingen provinciehuis
Op 21 april beginnen we weer met de 

maandelijkse rondleidingen in het 

provinciehuis van Clemens Cornielje, 

commissaris van de Koningin. 

Wie wil deelnemen kan zich opgeven op 

het  internet (gelderland.nl), tijdens de 

Open dag van 19 maart of bij Yvonne van 

Brink, T (026) 35 99 007, 

y.van.brink@prv.gelderland.nl

Gld.nieuws
Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

Fietsen stimuleren door geld te steken in het maken van 
een fietsrouteplanner en basismateriaal aan te leveren. 
Ook dat doet de provincie Gelderland.

Provincie toont Rijk: meer geld geeft betere prestaties

Een miljoen euro voor ambulances 
door Christien Visser

Ambulances in Gelderland zijn lang niet 

altijd binnen de landelijke norm van vijf-

tien minuten ter plaatse. De provincie 

probeert hier al jaren iets aan te doen. 

Ze is verantwoordelijk voor de spreiding, 

niet voor de financiering. Toch heeft de 

provincie voor dit jaar en de komende 

twee jaren een miljoen per jaar beschik-

baar gesteld. Dit om het Rijk, de over-

heid die deze zorg betaalt, te laten zien 

dat meer geld betere prestaties geeft.

Gelderland-Zuid krijgt het meeste geld: 

730.000 euro voor meer mensen en ma-

terieel. De provincie heeft voor Gelder-

land-Midden 220.000 euro. 

Dat is minder dan waar de regio om 

vroeg. Zorgverzekeraar Menzis heeft 

besloten er 130.000 euro bij te leggen. 

Loopt het goed, dan wil Menzis dit ook 

de komende twee jaar doen. ‘We zijn 

blij dat we er een zorgverzekeraar bij 

hebben kunnen betrekken’, aldus Ype 

Schat, directeur Hulpverlening Gelder-

land-Midden. Hij besteedt het geld aan 

extra motorambulances – ‘de snelste 

manier om snel ter plaatste te komen’ - 

en een uitbreiding van de paraatheid. 

De regio Noord- en Oost-Gelderland 

krijgt 40.000 euro. Met het geld wil de 

regio ‘een keten van zorg’ opzetten. Vrij-

willigers worden opgeleid om defi bril-

latoren te bedienen, een apparaat dat 

wordt gebruikt bij hartfalen. Dick van 

Hemmen, burgemeester van Nunspeet 

en voorzitter van de werkgroep die het 

plan uitwerkt: ‘Ze dienen als aanvul-

ling, niet als vervanging voor ambulan-

ces.’ Professionals, zoals de brandweer, 

krijgen een apparaat, maar ze komen 

ook in de publieke ruimte te hangen.

'Het valt niet mee voor personeel op de 

meldkamer om tegen iemand te zeggen 

die in doodsnood verkeert: ik heb nu 

niks, maar de eerstvolgende ambulance 

komt naar u.'

Mac Honigh, directeur van de regionale 

ambulancevoorziening Gelderland-Zuid 

is blij met het extra geld van de provincie. 

Hij is druk bezig personeel te werven en 

op te leiden. ‘Vanaf april gaan we met de 

volle bezetting van start.’

Hij hoopt dat straks in 90 procent van 

de gevallen een ambulance binnen een 

kwartier oap de plek van een ongeval is. 

Nu is dat 84 procent. ‘Wij hebben op dit 

moment de op een na langste gemiddelde 

aanrijdtijd van Nederland’, zegt hij. Dat 

heeft te maken met de grote afstanden. 

Maar 90 procent is hem nog te weinig. 

‘Alles is terug te voeren op hoeveel geld je 

hebt.’ De minister van VWS heeft gezegd 

dat hij knelpunten gaat oplossen. ‘Daar 

zullen we hem aan houden.’

‘Alles is terug te voeren op hoeveel geld je hebt’

Prijsvraag
De vraag deze maand luidt: Wat is een 

‘wikiplanner’? Stuur je antwoord  voor 

23 februari naar de provincie Gelderland, 

t.a.v. Ingrid Koch, Antwoordnummer 411, 

6800 WC ARNHEM. Een postzegel is niet 

nodig. Een inzending per naam en adres. 

Uit de inzenders van het juiste antwoord 

trekken we één winnaar. De prijs deze 

keer: gratis toegang voor 5 personen 

(plus auto) tot het Kröller-Müller Museum 

en het park.

De vraag in januari ging over Gld.leeft, 

een speciale krant over wat de provincie 

doet en waar het geld naartoe gaat. 

Het antwoord is: een kwart van de 

Gelderlanders is boven de 60 in 2040. De 

winnaar van de kaartjes voor het concert 

van Earth, Wind and Fire is Agnes Tjal-

links in Gorssel. Van harte gefeliciteerd!

Subsidieregeling kunsten
De provincie Gelderland stopt per 1 

januari 2009 met de subsidies kun-

sten. In 2008 komen alleen projec-

ten in aanmerking die ook in 2008 

plaatsvinden. De termijnen voor het 

aanvragen sluiten op 1 februari 2008 

en 1 juni 2008. Het geld is bedoeld voor 

projecten podiumkunsten, beeldende 

kunst/vormgeving en amateurkunst 

en projecten voor nieuwe doelgroepen 

of nieuw publiek. Alle subsidies zijn 

onderdeel van de Subsidieregeling cul-

tuur Gelderland 2006. Meer informatie 

op www.gelderland.nl/cultuur. Of bij 

secretariaat cultuur, T (026) 359 92 76.  

De provincie Gelderland zorgt voor de spreiding van ambulances over de Gelderse regio's 

Jaren geleden voerden bewoners van de 

gemeente Lingewaard al actie voor een 

snellere ziekenwagen. Ondertussen 

hebben ze zelf initiatieven ontplooid. 

In het gemeentehuis, verschillende 

bedrijven, sportcentra en ook in de open 

lucht hangen zeventig defi brillatoren. 

Meer dan vijfhonderd vrijwilligers zijn 

opgeleid om het apparaat te kunnen 

bedienen als iemand een hartstilstand 

heeft. Er zijn levens mee gered, vertelt 

Nico Gerritsen, voorzitter van de stichting 

Kloppend Hart Voor Lingewaard. 

‘In augustus bijvoorbeeld werd iemand 

op de tennisbaan in Gendt onwel. 

De tegenspelers waren opgeleid en 

binnen twee minuten was het apparaat 

aangesloten.’ Het is de bedoeling dat de 

meldkamer bij een noodgeval niet alleen 

een ambulance alarmeert, maar ook een 

sms stuurt naar een vrijwilliger in de 

nabijheid van de persoon in nood. En de 

stichting wil opleidingen verzorgen op 

scholen. Wat Gerritsen betreft zou het een 

goed plan zijn dit voorbeeld te volgen voor 

alle uithoeken van de provincie waar de  

ambulance vaak laat aankomt. ‘Je geeft de 

mensen het gevoel dat er iets is.’ 

Hij benadrukt dat het een aanvulling is, 

dat een defibrillator de ambulance niet 

vervangt. 



Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt 

Voor alle vragen en informatie: 

Alco Adema van de Publieksdesk 

T (026) 359 90 00, Markt 11, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 

www.gelderland.nl, post@gelderland.nl

KALENDER FEBRUARI 2008

POLITIEKE AGENDA

SPREEKUUR GEDEPUTEERDEN

FIETSBELEID

Voor de fietser in Gelderland  is er vanaf 

1 februari een leuk speeltje bijgekomen. 

Zowel de dagelijkse woon-werk fi etser 

als de zondagse recreant kan inspiratie 

opdoen met de fi etsrouteplanner Gel-

derland. 

Deze digitale planner op internet is ont-

wikkeld  door de Fietsersbond in opdracht 

van de provincie Gelderland  en kent on-

eindig veel ‘smaken’. Naast de keuze voor 

de kortste route tussen twee punten kun 

je ook kiezen voor een recreatief rondje, 

een sociaal-veilige variant of een  recrea-

tieve-, autoluwe- of natuurversie. Boven-

dien kun je nog aangeven of je langs water 

wilt fietsen, lange-afstandroutes volgen of 

dat je een snel wegdek van belang vindt. 

Je kunt de gevonden route uitprinten in 

woord en/of kaart of downloaden naar 

een gps-systeem. De planner rekent ook 

uit hoeveel calorieën je verbrandt met je 

ritje en hoeveel CO2-uitstoot je bespaart 

door op de fiets in plaats van met de auto 

te gaan. Gelderland is na Utrecht de twee-

de provincie in Nederland die een fi ets-

routeplanner heeft. Nog dit jaar volgen 

Friesland en Drenthe. Het is de bedoeling 

dat de planner landelijk dekkend wordt.

Voor carnavalsevenementen 

zie VVV-agenda’s

1 IVN natuurwandeling Joppe

3 Culturele zondagmiddag Doesburg

3 Ganzenexcursie Nijmegen

3 Snertwandeling Ede

5 Haringavond Gorssel

7 Lezing sterrenkunde Eefde

9 Achterhoekse avond Vragender

9 10e RETO Bostoertocht (fi ets) Arnhem

9 Workshop ontwerp je eigen tuin Ede

10 Tafeltenniskampioenschappen Zelhem

10 Dixieland-Jazz, van twee tot zes Tiel

10 Crea Zondag Arnhem

10 Originele vlooienmarkt Apeldoorn

15 Slipjacht Bergherbos Montferland

16 Almense Rock Night Almen

16 Modelspoorbouw Arnhem

16 Pennenbeurs Lichtenvoorde

17 Peutertheaterfestival Tiel

17 Popreünie Roomse Herrie Groenlo

21 Stadswandeling Zutphen

23 Open tuindagen Laag Keppel

23 Swingnight Wehl

23 Verzamelbeurs Gorssel

24 Clubcross Harfsen

24 Entdag in de Overtuin Warnsveld

24 IVN-Fiets-Wandeltocht Zutphen

24 Kamermuziek Zelhem

28 Wandeling speuren naar sporen Ede

GeldersNieuwsFoto 2007

Van 6 februari tot 9 maart zijn 30 Gelderse 

nieuwsfoto’s te zien in de hal van het 

provinciale kantoorgebouw Rijnstate, 

Markt 9, Arnhem. Op werkdagen is de ex-

positie van 8.00 tot 17.00 uur vrij te 

bezoeken. De provincie Gelderland biedt 

de prijs van de vakjury aan. Alle Gelder-

landers kunnen ook hun stem uitbrengen 

op de beste foto in de hal van Rijnstate en 

via www.gelderland.nl. 

13 februari vergaderen Provinciale Staten 

in Rijnstate, zaal 3.1 om 10.00 uur 

5 maart commissievergaderingen

•  Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu

9.30 uur, Marktstate, Grote Marktzaal

•  Landelijk Gebied en Water

9.30 uur, Rijnstate, zaal 3.1

• Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur

14.00 uur, Rijnstate, zaal 3.1

• Mobiliteit en Economische Zaken

14.00 uur, Marktstate, Grote Marktzaal

• Algemeen Bestuur en Financiën

17.30 uur, Rijnstate, zaal 3.1

Gemeentebezoeken Clemens Cornielje,

commissaris van de Koningin

14 februari Doetinchem, 13 maart Millin-

gen aan de Rijn, 27 maart Duiven 

Hans Esmeijer, T (026) 359 94 22 

j.esmeijer@gs.gelderland.nl

Op afspraak

Marijke van Haaren, T (026) 359 90 96 

m.van.haaren@gs.gelderland.nl 

maandag van 9.00 tot 10.00 uur 

Harry Keereweer, T (026) 359 94 26

h.keereweer@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

Annelies van der Kolk, T (026) 359 94 23

a.vander.kolk@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

Theo Peters, T (026) 359 90 98

t.peters@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.00 tot 9.00 uur

Co Verdaas, T (026) 359 94 21

j.verdaas@gs.gelderland.nl 

Op afspraak

Gelderse fietsrouteplanner kent veel ‘smaken’

‘Gelderland was een forse klus’

'Ik heb de site direct als favoriet toegevoegd'

Activiteitenbegeleidster Anneke van 

Swaaij (49) fietst twee keer in de week 

wel 24 kilometer van haar woonplaats 

Arnhem naar activiteitencentrum 

Rheden waar zij mensen met niet-aan-

geboren hersenletsel begeleidt in hun 

dagbesteding. 

Op verzoek probeert zij de nieuwe Gel-

derse fietsrouteplanner uit. ‘Ik ben al va-

ker op zoek geweest naar de kortste route 

om te fietsen, maar de ANWB-site stuur-

de me steevast om. Tot mijn verbazing 

kwam de route van deze planner precies 

overeen met de weg die ik altijd fi ets. Ik 

ben er erg blij mee want de planner voegt 

echt iets toe. Jammer dat ie er niet eer-

der was, want ik ben laatst een hele dag 

bezig geweest om een route door het bos 

naar ’s Konings Jacht in Schaarsbergen  te 

vinden. Daar had ik een bijscholingscur-

sus. Ik weet zeker dat deze routeplanner 

mij er zo naar toe had gebracht. Ik ben 

hier erg enthousiast over en heb de site 

direct toegevoegd aan mijn favorieten. 

Ik ben zelfs al wezen kijken hoe ik even-

tueel zou kunnen fietsen als ik op den 

duur in een andere vestiging zou willen 

gaan werken. Ik hoop wel dat de site 

goed wordt bijgehouden, want dat vind 

ik een nadeel van gedrukte fi etskaarten, 

dat ze na verloop van tijd verouderd 

zijn. ’

Autoluw, kort of toch maar recreatief?

Bij het maken van de Gelderse fi etsrou-

teplanner zijn ruim honderd vrijwilligers 

actief geweest. Ze werken ook mee aan 

het toekomstige onderhoud. Zij waren 

bereid om hun ‘doorsteekjes’ en andere 

persoonlijke kennis te delen met het 

grote publiek. De ‘wikiplanner’ is dan 

ook een leuke bijnaam. Het basismate-

riaal is door de provincie Gelderland ter 

beschikking gesteld evenals een bedrag 

van bijna 100.000 euro om de planner 

te maken. 

Projectleider Miriam van Bree van de Fiet-

sersbond vertelt dat Gelderland door zijn 

omvang een forse klus was. ‘Anders dan 

in Utrecht moesten we hier niet op één 

maar op drie locaties instructieavonden 

houden. Ook het knooppuntensysteem op 

de Veluwe is een extraatje dat in de route-

planner is verwerkt. We zijn er erg trots op 

dat de Gelderse planner naadloos overgaat 

in die van Utrecht. 

Johan Leferink van de provincie zegt dat 

een koppeling met de ‘Radroutenplaner’ 

van de oosterburen in voorbereiding is. 

’We zijn al in gesprek met Nord-Rhein-

Westfalen. En waarschijnlijk komt het dit 

jaar rond.’  Een andere wens van de provin-

cie is om voor de fietser interessante in-

formatie te koppelen aan de planner. Zoals 

fietsverhuur- en recreatie mogelijkheden. 

Leferink: ‘Als de planner landelijk dekkend 

is, dan willen we ook nog graag een link 

met de site van het openbaar vervoer, zo-

dat mensen echt een keuze kunnen maken 

tussen de auto, de fiets en de bus/trein. 

Soms kan het lonend zijn een station ver-

der te fietsen om eerder op je werk aan te 

komen dan met de auto. 

Info: www.gelderland.nl/fi etsrouteplanner

www.fi etsersbond.net/fi etsrouteplanner/

fi etsroutes-gelderland/



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

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

Bent u benieuwd wat de pedicure
voor u kan betekenen? Maak vrij-

blijvend een afspraak en profiteer

van 50% korting bij uw eerste

behandeling. Gediplomeerd pedi-

cure, geregistreerd bij Provoet en

in het bezit van de aantekeningen

diabetische- en reumatische voet.

Kyra Ricker-Peters. Velswijkweg 8

7021 LM Zelhem Tel. 0314-641693.

Als alfahulp ben je voor sommige mensen heel erg 

belangrijk. Je zorgt namelijk voor een waardevolle 

bijdrage aan de kwaliteit van hun leven.

Soms heel simpel door een leuk gesprek. Of omdat je 

belangrijke dingen signaleert (bijvoorbeeld of iemand 

nog wel genoeg eten in huis heeft of dat de planten wel 

regelmatig water krijgen). En ja, natuurlijk ook door het 

huis schoon te houden.

Heel dankbaar werk dus, waarvoor je enorm veel 

terugkrijgt. Zoals veel vrijheid, want je bent in feite je 

eigen baas. En natuurlijk een aantrekkelijke verdienste.

Maar vooral veel dankbaarheid van je eigen klanten.

En die laten dat, net zoals meneer Hoftijzer, meestal 

op een heel eigen manier merken. Op zulke momenten 

weet je precies waar je het allemaal voor doet.

Ook alfahulp worden? Ben je één of meerdere 

ochtenden (of middagen) beschikbaar (bijvoorbeeld tijdens 

de schooluren van je kinderen)? En ben je 17 jaar of ouder? 

Kom dan naar één van onze informatiebijeenkomsten.

Op onze website www.alfahulpworden.nl vind je 

alle informatie.

Alfahulp bij meneer Hoftijzer. 
Nergens krijg je zoveel terug.

Speciaal voor jou.
 Omdat je elke week 

voor me klaarstaat.

Het zit ‘m vaak in die kleine dingen. ’s Morgens vroeg de krant. Een glimlach. Een onverwacht telefoontje. Een moment voor jezelf… Iedereen heeft zo
van die eigen dingetjes en gewoonten die je een goed gevoel kunnen geven. Dat gevoel herkent iedereen. Bij Sensire beseffen wij dat dit gevoel heel
persoonlijk is. En dus voor iedereen anders. Daarom is ook onze zorg voor iedereen anders. Persoonlijk. Afgestemd op de behoeften van de mensen die
wij ondersteunen. Wij richten ons op wonen, zorg en welzijn. De verschillende vormen van onze dienstverlening sluiten goed op elkaar aan. Hierdoor
zijn onze klanten verzekerd van de gewenste zorg, onafhankelijk van de plaats waar ze wonen.

Verzorgenden niveau 3 
(Zutphen, Voorst, Zelhem, Warnsveld en Gorssel)

Vanuit de zorgvraag van de klant help je de klant thuis bij de lichamelijke en persoonlijke

verzorging en geef je adviezen. Jouw klanten zijn over het algemeen (chronisch) zieken, 

gehandicapten en ouderen. Je verricht begeleidende en ondersteunende werkzaamheden,

stimuleert de zelfredzaamheid van de klant of houdt deze zoveel mogelijk op gelijk niveau.

Je bent minimaal in het bezit van het MBO-diploma Verzorgende niveau 3. 

Verpleegkundigen 
(Zutphen en Voorst)

Je verpleegt, verzorgt en begeleidt klanten in de thuissituatie (ook in de buitengebieden) 

en verricht voorbehouden en risicovolle handelingen. De zorgsituatie is veelal complex en

instabiel en kan zowel kort- als langdurig zijn. Ook zorg je voor een adequate overdracht

van informatie naar andere zorgverleners. Je vervult zonodig een rol als intermediair 

tussen hulpverleners én coacht en instrueert collega's. Je hebt minimaal een afgeronde

MBO-opleiding Verpleegkunde niveau 4, bent in het bezit van een BIG-registratie en

bekwaam in het uitvoeren van medisch technische handelingen. 

Verzorgenden IG  
(Zutphen, Vorden, Zelhem en Lochem) Interesse?
Vanuit het mobiele nachtzorgteam in Lochem verricht je lichamelijke verzorging en 

ondersteun en begeleid je de klanten thuis. Je bent in het bezit van het diploma 

Verzorgende niveau 3 IG, Ziekenverzorging of MDGO-VP.

Wil je meer weten over deze óf andere functies, het aantal uren, de soorten dienst-

verbanden én de honorering, bel dan met de afdeling Werving & Selectie en Mobiliteit, 

telefoon (0314) 35 60 00. Wil je direct solliciteren, ga dan naar www.sensire.nl

Is zorg voor anderen je tweede natuur?

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt beslist niet op prijs gesteld.

TEKENTHERAPIE en
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
d.m.v. tekenen en kunstzin-
nig bezig zijn. In gesprek
gaan met je tekening of
kunstwerkstuk en meer in-
zicht krijgen in jezelf en de
obstakels die je tegenkomt in
je leven. Bel voor meer infor-
matie met De Knotwilg, tel.
0616-280420. Ook voor kin-
deren is dit een leuke manier
van begeleiding.

BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK
Bouwbedrijf Wolbrink-Masselink bv is een middelgroot bouwbe-
drijf met ± 30 werknemers in dienst. Wij zijn actief in planontwikke-
ling en werken hierbij nauw samen met opdrachtgevers. Mede door
de omvang, organisatie en werkwijze van ons bedrijf zijn wij op
zoek naar een enthousiaste, flexibele en communicatief vaardige
collega in de functie van:

UITVOERDER
Het volledig begeleiden van bouwkundige projecten, evenals het
uitvoeren en aansturen van verbouw- en onderhoudswerkzaamhe-
den behoren tot deze functie. Eveneens vinden wij mensgericht lei-
dinggeven tot de vaardigheden behoren.

Functie-eisen:
• minimaal MTS bouwkunde
• ± 5 jaar (of meer) relevante werkervaring binnen de bouw
• woonachtig gemeente Bronckhorst of omgeving

Denkt u hiervoor de geschikte persoon te zijn, dan nodigen we u uit
om schriftelijk te solliciteren. Uw brief met Curriculum Vitae kunt u
richten aan:

Bouwbedrijf Wolbrink-Masselink
T.a.v. de directie
Toverstraat 5
7223 LN Baak
Tel. 0575 441677

www.wolbrink-masselink.nl

NIEUWBOUW  VERBOUW  UTILITEITSBOUW  RENOVATIE  ONDERHOUDSWERK

MONUMENTEN  STALLENBOUW  MACHINALE HOUTBEWERKING

Morgen gebeurt 
hier een ramp.

Wat doet 
u vandaag.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl





Polyether matras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik
met aan beide zijden een anti-aller-
gische afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190/200 van 189,- nu 129,-
90/200 van 199,- nu 139,-
90/210/220 van 221,- nu 159,-
140/200 van 309,- nu 229,-
160/200 van 343,- nu 259,-
180/200 van 390,- nu 289,-

Comfolastic matras*
Anti-allergie matras met schouder-
comfortzone voorzien van dubbel-
doeks stretch hoes.
80/200 van 269,- nu 179,-
90/200 van 289,- nu 199,-
90/210/220 van 339,- nu 249,-
140/200 van 409,- nu 299,-
160/200 van 469,- nu 359,-

COMFORT LEDIKANT

Ledikant 90/200 cm.
in eikenkleur

samen met lattenbodem
en matras

nu 499,-

Auronde 1000
in vele kleuren
Bedomranding 160/200

inclusief 2 dwarsgespannen
spiralen en 2

comfolastic matrassen.

nu 1295,-

Koraal pocketvering matras*
Matras met 5 comfortzones, dub-
beldoeks jersey stretch tijk.
Verkrijgbaar in 3 hardheden.
80/200 van 405,- voor 329,-
90/200 van 437,- voor 369,-
90/210 van 508,- voor 399,-
140/200 van 685,- voor 529,-
160/200 van 792,- voor 599,-

Perfolatex matras*
Matras met comfortzones, met
COOL TOUCH jersey stretch tijk
doorgestikt met wildzijde. In 3
hardheden.
80/200 van 740,- voor 579,-
90/200 van 775,- voor 599,-
90/210 van 852,- voor 699,-
140/200 van 1097,- voor 949,-
160/200 van 1294,- voor 1049,-

Pocketvering matras
Super de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones.
Afdeklagen: Talalay Latex, paarden-
haar + 500 gr wol p/m2.
In 3 hardheden verkrijgbaar.
80/200 van 760,- voor 599,-
90/200 van 795,- voor 649,-
90/210 van 880,- voor 699,-
140/200 van 1125,- voor 999,-
160/200 van 1384,- voor 1149,-

S U P E R V O O R D E L I G E M AT R A S S E N

Themakamers met veel accessoires
Showroommodellen met korting

Elektrisch
Verstelbare Boxspring

combinatie
incl. pocketvering matrassen,

hoofdeinde en heerlijke
zachte toppers.

Maat 180x200. Ook leverbaar in
vele andere afmetingen

Superieure kwaliteit
nu 3995,-

Veel showroom bedden
HALVE PRIJS

Traagschuim matras*
Met pocketvering, zeer comforta-
bel en drukverlagend. In 3 hard-
heden. 23 cm dik
80/200 van 669,- nu 479,-
90/200 van 719,- nu 495,-
90/210 van 789,- nu 549,-
140/200 van 1274,- nu 899,-
160/200 van 1435,- nu 999,-

Boxspringcombinatie
incl.* pocketvering-

matrassen

* Matrassen zijn in vele maten lever-
baar 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.

Luxe Beukenhouten vouwbed

80/200 van 399,- nu 299,-

Electrisch verstelbare lattenbodem

‘Comfort deluxe’
1 persoons vanaf 299,-

Slaapkamer Xara

Bedset incl. verlichting, 180-200

Slechts 495,-

NIEUW

De Boomhut

* 160-200 tot 180-210

nu 1995,-

AKTIESET 180-200 SLECHTS 3495,-

25 jaar garantie

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