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Olieman Wim 
Neerlaar jubileert 
in tankwagen

Groep enthousiate-
lingen houdt 
carnaval draaiende

Eddie Beeftink 
eerste in standaard 
truck klasse

Samenwerking 
Hardloop en
v.v. Vorden

Marlies Claasen 
verrast Vordens 
publiek

Het Hoge 
Vorden breidt 
multimedia uit
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Jan: ‘Dat is de verdienste van mijn 
vader, die heeft in al die jaren ver-
trouwen opgebouwd en dat heb ik 
van hem overgenomen. Het is ui-
termate belangrijk dat de klanten 
vertrouwen in je hebben. Wan-
neer er iets niet goed is of er is een 
klacht, dan moet dat direct opgelost 
worden. Dat hou ik mijn medewer-
kers ook altijd voor’, zo zegt junior. 
Liesbeth Groot Jebbink (echtgenote 
van Jan) heeft nog een andere ver-
klaring voor het ondernemerschap 
van vader en zoon en zegt daarover: 
‘Beide mannen hebben jarenlang in 
besturen gezeten die met het vak 
hebben te maken zoals bijvoorbeeld 
de BOVAG. Daardoor zijn ze altijd op 
de hoogte gebleven van de ontwik-
kelingen in de autobranche en daar 
hebben ze met hun eigen bedrijf 
hun voordeel mee gedaan’, aldus 
Liesbeth.
Alvorens Driekus destijds de ‘grote 
stap’ nam om voor zich zelf te be-
ginnen, werkte hij na de ambacht-
school bij een aantal bedrijven als 
vertegenwoordiger en als onder-
houdsmonteur. Intussen behaalde 
hij de nodige vakdiploma’s. Op gege-
ven moment begon hij aan de Mar-
grietlaan drie dagen per week voor 
zich zelf en werkte hij de overige da-
gen elders. Driekus: ‘Dat heeft maar 
enkele maanden geduurd, ik kreeg 
het zo druk dat ik toen besloot om 
samen met mijn vrouw Gerda vol-
ledig voor ons zelf te beginnen’, zo 
zegt hij. In september 1971 verhuis-

de het autobedrijf naar de huidige 
plek aan de Rondweg, waar tevens 
met een Shell tankstation werd be-
gonnen. Toen werd Driekus ook 
sub-dealer van Ford en Suzuki, nog 
steeds specialisme van Autobedrijf 
Groot Jebbink.

Driekus Groot Jebbink over die peri-
ode: ‘De verhuizing van de Margriet-
laan naar de Rondweg had destijds 
heel wat voeten in de aarde, alvo-
rens wij de benodigde vergunningen 
kregen. Mede door de hulp van wij-
len mijn oom Jan Kettelerij en de in-
breng van toenmalig burgemeester 
van Arklel kregen we toestemming 
om te bouwen. Dat in de beginjaren 
(toen nog Margrietlaan) het bedrijf 
ook ‘auto’s zonder chauffeur’ ging 
verhuren, staat Gerda Groot Jebbink 
nog helder voor de geest. ‘Het kwam 
soms voor dat wij op een zondag sa-
men met de kinderen per auto naar 
familie wilden gaan. Dan kon het 
gebeuren dat er plotsklaps op zon-
dagmorgen een klant de auto wilde 
huren en dat ging voor. Dan gingen 
wij maar een eindje fietsen’, zo zegt 
Gerda lachend.

Het principe ‘klant is koning’ staat 
bij het bedrijf hoog in het vaandel. 
Ook toen zoon Jan zijn intrede deed. 
Eerst als jong broekie helpen in de 
garage en vervolgens na de MAVO 
en de school voor Autotechniek in 

Vertrouwen uitstralen peiler van succes

Autobedrijf Groot Jebbink op naar 
gouden jubileum

Vorden - Het Autobedrijf Groot Jebbink, dat is gevestigd aan de 
Rondweg te Vorden, is momenteel al druk bezig met de voorberei-
ding van het vijftig jarig bestaan dat op zaterdag 1 juni aanstaande 
gevierd zal worden. Het bedrijf werd op 1 januari 1963 door Driekus 
Groot Jebbink opgestart en werd in 1991 door zijn zoon Jan voortge-
zet. De peiler van het succes is volgens Jan Groot Jebbink te danken 
aan ‘vertrouwen’.

Familie Groot Jebbink.

Apeldoorn, trad hij in 1985 defini-
tief bij vader Driekus in het bedrijf.
Eerst nog als vennoot en vervolgens
eigenaar. Vader Driekus stopte in
1997 met het ondernemersvak. ‘Het
computertijdperk had zijn intrede
gedaan en dat was meer iets voor
Jan’, zo zegt Driekus met een lach.
Nu vijftien jaar later en de tachtig
gepasseerd zijn Gerda en Driekus 
nog altijd nauw bij het bedrijf be-
trokken om als het effen kan nog
een handje te helpen. In het gesprek
met de familie blijkt telkens dat va-
der en zoon het uitstekend met el-
kaar kunnen vinden.

De afgelopen tien jaren is het Autobe-
drijf Groot Jebbink volop in beweging
geweest. Jan Groot Jebbink daarover:
‘Eerst werd het bedrijf in 2002 om-
gedoopt van VOF naar Autobedrijf
Groot Jebbink B.V. In 2008 was er
in de autowereld een grote crisis en
dat heeft het businessmodel van de 
dealers geheel op de kop gezet. Anno
2013 zijn wij een niet merken gebon-
den autobedrijf, dat zich richt op het
verkopen van gebruikte en nieuwe 
auto’s. Tevens verrichten wij het on-
derhoud van alle merken auto’ s met
een specialisme van in het verleden
gevoerde merken. Daarnaast runnen
we een Shell tankstation met shop-
en foodcorner. 

Natuurlijk veroorzaakt de huidige
crisis ook voor de autobranche be-
dreigingen, maar biedt het ook kan-
sen. Door het centrumvisie-plan,
met daardoor een ‘autoluwte’ in het
dorp, biedt voor ons bedrijf ongetwij-
feld nog meer mogelijkheden’, aldus
Jan Groot Jebbink. In het kader van
het gouden jubileum is het bedrijf
gestart met een grote sponsoractie 
voor de verenigingen in Vorden. Te-
vens staat er t.z.t. de introductie van
de klantenkaart op stapel alsmede 
de introductie van ‘Groot Jebbink 
Pech hulp’. Daarover later meer.

Hall0 Glutenvrij  
assortiment
Gluten allergie? Bij Jumbo een extra groot assortiment 
glutenvrije artikelen. In samenwerking met glutenvrij 
specialist Le Poole uit Twello hebben wij een grote 
selectie glutenvrije artikelen.
Mist u iets? 
Vertel het ons!

Tot ziens bij Jumbo!

Ook op zondag 
de goedkoopste!
Open: 12:00 - 18:00



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,24 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,24 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Dorpskerk Vorden
Zondag 10 febr. 10.00 uur, Jongerendienst in de Gereformeerde 
kerk, ds. J. Kool.
Zondag februari 10.00 uur Dienst in de kapel Wildenborch, 
ds. D. van Doorn, Almen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 febr. 10.00 uur, Jongerendienst in de Gereformeerde 
kerk, ds. J. Kool.
Zondag februari 10.00 uur Dienst in de kapel Wildenborch, 
ds. D. van Doorn, Almen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 10 febr. 10.00 uur, ZWO-dienst, ds. Deddie van Alphen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 10 februari 9.30 uur, Woord- en communieviering.
Woensdag 13 februari, Aswoensdag, 19.00 uur, Woorddienst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 februari 17.00 uur, Eucharistieviering, pastoor 
 Hogenelst, m.m.v. Dameskoor.
Zondag 10 februari Geen dienst.

Tandarts
9 - 10 februari F.A. Kuijl, Lochem (0573) 25 16 84.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 
18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 
kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, 
B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 
13.30-14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): 
dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens 
op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: 
dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

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

VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. 55 32 22.
Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag, woensdag 
en donderdag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 
10.00-14.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 
Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur, 
zo 17.00 - 18.00 uur.

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. 0314 360285. 
Fax 0314 360287. e-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (088) 066 33 05; St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf” (stichting veiling-
commissie), gelegen aan de 
Enkweg 11 in Vorden kunt 
u elke ochtend (behalve 
zondags en ‘s-maandags) 
van 09.00 tot 12.00 uur en 
daarnaast ook nog dinsdag, 
donderdag- en vrijdagmid-
dag van 13.30 tot 17.00 
terecht voor meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken enz.  Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.com. 
Tevens kunt u via ons tele-
foonnummer een afspraak 
maken voor het ophalen van 
spullen. Kijkt u ook eens op 
onze website: www.veiling-
commissie.nl.

�

Guldenzegels verdwij-
nen op 1 nov. 2013, daarom 
zoekt fi l.ver. nog verzame-
lingen NL om in te kopen. 
Tel.0313 475774.

�

Wij kunnen voor u GRAS- /

BOUWLAND BEMESTEN in

hondegang. Bel voor info:

06-20147577

Februari = vlaaienfeest
Alle vlaaien div. smaken 
               6-8 pers. € 7,50

Dinsdag = Brooddag
4 broden voor € 7,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

Stokbrood wit  € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 5 t/m za. 16 februari

Dagmenu’s              6 t/m 12 februari
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 6 februari
Mosterdsoep / Kiprollade met jus, rijst en groente.

Donderdag 7 februari
Boerenkool met jus, rookworst, verse worst en zuurgarnituur 
/ Tiramisu.

Vrijdag 8 februari
Bospaddenstoelensoep / Victoriabaars met Picasso garnituur, 
aardappelen en groente.

Zaterdag 9 februari (alleen afhalen / bezorgen)
Saté van kipfilet met aardappelen en groente/IJs met slagroom.

Zondag 10 februari (reserveren gewenst)
2-gangen TOM menu incl. 1 consumptie € 14,75 p.p. 

Maandag 11 februari
Groentesoep / Sisis kaiserschmarren met pruimencompote.

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

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 of 
u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Wilt u FRANS leren? of uw

spreek(luister) -vaardigheid

verbeteren? Neem dan

contact op met Mw. Rietman

email erietman@lijbrandt.nl

telef 06-50293928. Gratis

proefles.  AU REVOIR!

TE HUUR: Mooie, nieuwe

aanleuningwoning.

Voorzien van alle comfort.

Met tuin en schuur. Vrij

uitzicht op de weilanden aan

de rand van het dorp

Steenderen.  Geschikt voor

alleenstaande of stel.

Contact: liefst 's avonds

451718 of  0651254578.

BEGINNERSCURSUS

PATCHWORK EN QUILTEN.

4 lessen, op donderdag

ochtend of avond, vanaf 28

febr. €30,00. Inl. en opgave

06-38169621. Atelier Marijn.

Lankhorsterstraat 8

Wichmond

Aanbiedingen geldig t/m maandag 11 februari.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

ze zijn er weer !!!
hollandse komkommer € 0.69
zoete perssinaasappelen kilo € 1.49
 2 kilo € 2.49
sappige mandarijnen 15 voor € 2.99
op ons gehele assortiment rauwkosten
2e bak naar keuze voor de halve prijs

deze week elke dag een wisselende 
maaltijd aanbieding



Contactjes
vervolg

Nieuwe gedenkmonumenten \ Restauratie\ Onderhoud

Vaak klachten, of 
eens ontspannen?

Neem dan de tijd voor 
voetreflex of massage.

www.balansvorden.nl

Peterseklussenbedrijf.nl 
Voor alle klussen in en 

aan uw huis kunt u bij mij 
terecht, voor meer infor-
matie kijk op mijn site 

www.
Peterseklussenbedrijf.nl 

Ook de kleine klusjes 
worden gewoon en netjes 

uitgevoerd. 
06 45622396

Voor Valentijnsdag koop
je hartverwarmende ge-
schenkjes natuurlijk in de
Wereldwinkel van Vorden.

�

Stichting de Lindesche
Molen organiseert op zon-
dag 17 februari a.s. een
Winterwandeling. Inschrijving
tussen 10.30-13.30 uur,
Lindeseweg 29 te Vorden.
Afstanden 8 of 18 km. Start
18 km tot 12.00 uur. Voor
meer info: 0575-556314 of
www.delindeschemolen.nl

�

Met behulp van vooraf gedefinieerde 
sjablonen kunt u uw familiebericht voor 
de weekbladen Contact, Elna of Groenlose 
Gids, zelf samenstellen in de categorieën 
jubileum, geboorte, huwelijk, overlijden, 
dankbetuiging of in memoriam. 
 
U hoeft alleen de tekst in te vullen en 
eventueel een foto of afbeelding te 
 uploaden. Ga voor meer informatie en 
 opgave van uw advertentie naar 
www.contact.nl/info/adverteren

familieberichten
online opgeven:

Heden is na een periode van afnemende gezond-
heid rustig van ons heengegaan onze zus, schoon-
zus en tante

Frederika Johanna
Heuvelink-Steenblik

weduwe van H.J. Heuvelink

* Vorden † Warnsveld,
29 februari 1917 1 februari 2013

 Grimsby (Can): D.J. Steenblik

 Vorden: J.H. Steenblik-Riefel

 Hengelo (G): A. Harmsen-Steenblik
  H.W. Bosch

 Hengelo (G): A. Steenblik
  B.J. Steenblik-Zeevalkink

  Neven en nichten

Warnsveld, 1 februari 2013

Te huur: gemeub.tijd.

woonruimte recreatiewoning

in VORDEN € 500,- ex tel

0620849612

Te huur in Drempt: 170 m2

geisoleerde opslagruimte

met grote roldeur.

tel: 06-12968488

Te huur:

Ruime woning in Lochem in

zeer goede staat.

Woning geheel gerenoveerd

eind 2008.

3 slaapkamers, zolder,

geheel onderkelderd, tuin,

open keuken.

info 06 12156576

Grote pot met Narcis, Hyacint, Tulpen of 
Blauwe Druif naar keuze € 1,95 per pot

3 voor € 5,00 en de 4e gratis
Diverse bloeiende planten o.a.: Begonia’s, 
Azalea’s, Jasmijn, Potroos of Orchidee

deze week vanaf € 1,95
Tulpen, Narcis, Anemoon € 1,95 3 voor € 5,00
3 bossen bloemen of planten 

Iedere week voor maar € 5,00

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

Moegestreden en verlangend naar het einde is van 
ons heengegaan

Antonius Hendrikus Johannes 
Besselink

“Antoon”

* Vorden, 03-04-1925 † Vorden 31-01-2013

Geheel overeenkomstig naar zijn wens, hebben wij 
“Antoon” in besloten kring op 5 februari naar zijn 
laatste rustplaats gebracht.

Neven en nichten

Correspondentieadres:
Koekoekstraat 10, 7233 PB  Vierakker

Onze grote dankbaarheid gaat uit naar de liefde-
volle zorg van het personeel van “de Lindenhof” en 
de thuiszorg van Sensire.

“Neem Heer mijn beide handen”…

Dankbaar voor de lange tijd dat ze bij ons was, 
delen wij u mee dat onze lieve moeder, oma en 
oude oma is overleden

Fredrika Johanna 
Heuvelink - Steenblik

sinds 2 maart 2003 weduwe van
Hendrik Jan Heuvelink

In de gezegende leeftijd van 95 jaar.

Almen: Derk en Marietje Heuvelink - Eggink
Neede: Ab en Eeuw Heuvelink - Meurs
Laren: Marietje en Joop Hammers - Heuvelink
Warnsveld: Free en Hennie Heuvelink - Valkeman
Warnsveld: Henk en Rikie Heuvelink - Stegeman
Vorden: Johan en Engelien Heuvelink - Wieskamp
 Inie Heuvelink - Zwolle †
Brummen: Rikie Harmsen - Heuvelink
 Ap Harmsen †
Warnsveld: Diny en Chris Nauta - Heuvelink
 Klein- en achterkleinkinderen

1 februari 2013

Warnsveld, woon-zorgcentrum Den Bouw, kamer 50
Correspondentieadres: 
Vordenseweg 22, 7231 PB Warnsveld.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers  
van Den Bouw, voor de liefdevolle verzorging.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen 
op dinsdag 5 februari van 19.30 tot 20.00 uur in het 
uitvaartcentrum, Piet Heinstraat 31 te Zutphen.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op woensdag 6 februari 
om 11.00 uur in de Martinuskerk te Warnsveld, 
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden 
op de Algemene Begraafplaats, Vordenseweg te 
Warnsveld. Voorafgaand aan de dienst is er nog 
gelegenheid tot afscheid nemen van 10.20 tot 
10.50 uur.
Eveneens gelegenheid tot condoleren na de 
begrafenis in De Pauw, Rijksstraatweg 11 te 
Warnsveld. 
Indien u geen rouwbrief mocht hebben ontvangen, dan 
kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

8,9 en 10 februari, kranen-
burgs Carnaval, terrein sv
ratti.

�

 
Met liefde hebben wij afscheid genomen van

onze moeder, schoonmoeder en oma
 

Hendrikje Zuil
 

in zoveel mooie herinneringen blijf je bij ons.

 

u Noordwolde,
     5 juni 1932

 
t Doesburg,

31 januari 2013

 
Johnny en Saskia
Louis en Yvonne
    Tom
    Nick
Hennie
    Maaike en Kevin
    Merel
Jacqueline
 

 
Vredenheim:
Oosterbeek:
 
 
Hengelo (Gld.):
 
 
Zutphen:

 
Correspondentieadres:
Westerstraat 64
7255 BR  Hengelo (Gld.)

 
De uitvaart heeft op dinsdag 5 februari plaatsgevonden.



Burgemeester druk met feliciteren Vordense echtparen

Vorden - Burgemeester Henk Aalderink was druk met het feliciteren van echtparen in Vorden afgelopen
week. Op 30 januari waren zowel het echtpaar Bogchelman als het echtpaar Bargeman zestig jaar getrouwd.

De VrouwenWerkgroep Bronckhorst, 
die deze middag organiseert, bestaat 
uit afgevaardigden uit verschillende 
vrouwenverenigingen in onze ge-
meente. De verschillende verenigin-
gen hebben een informatiestand in-
gericht. De middag wordt muzikaal 
opgeluisterd door Pien Hartjes uit 
Drempt. Zij begeleidt zichzelf op pi-
ano en brengt songs van Margriet 
Esthuis, Marco Borsato, Adele, Birdy, 
maar ook vele andere luisterliedjes.

Spreker van deze middag is mevrouw 
Annemarie Jorritsma. Zij vertelt over 
‘Drie generaties onder één dak’. An-
nemarie Jorritsma is op dit moment 
burgemeester van Almere en is voor-
zitter van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten. Zij heeft haar 
sporen in de politiek. Zo was zij Lid 
van de gemeenteraad in Bolsward, 
Lid van de Tweede Kamer, Minister 

van Verkeer en Waterstaat, Minister
van Economische Zaken en Vicepre-
mier. Voordat zij tot burgemeester
van Almere werd geïnstalleerd, was
zij waarnemend burgemeester van
Delfzijl.

Alle vrouwen van de gemeente 
Bronckhorst zijn van harte welkom
om naar Toldijk te komen voor een 
inspirerende middag.

Internationale vrouwendag gemeente Bronckhorst 9 maart 2013

Middag van en voor  vrouwen 
in Toldijk
Toldijk - Ter gelegenheid van de 
Internationale vrouwendag op 8 
maart wordt zaterdag 9 maart in 
Zaal Den Bremer in Toldijk een 
middag georganiseerd voor alle 
vrouwen uit de gemeente Bronck-
horst. Aanvang 13.30 uur, de zaal 
is open om 13.00 uur.

Annemarie Jorritsma.

Als agrariër word je tegenwoordig 
heen en weer geslingerd tussen al-
lerhande argumenten voor en tegen 
bepaalde productie methoden van 
voedsel. De discussie is fel opgelaaid 
door uitspraken van Aalt Dijkhui-
zen en publicaties van Louise Fresco. 
Daarnaast zijn er nog de acties van 
Wakker Dier die weer reacties oproe-
pen. De werkgroep Achterhoek van 
Contact Christen Agrariërs heeft een 
aantal mensen uit de praktijk en een 
lid van de Tweede Kamer gevraagd 

hun idee over deze problematiek te 
geven. Dat gebeurd op woensdag-
avond 13 februari in zalencentrum
de Radstake te Varsseveld. Op deze
avond zetten zij in een paar minu-
ten hun standpunt uiteen waarna we
onder leiding van een discussieleider
met hen (en elkaar) in gesprek gaan. 
De volgende mensen komen hun op-
wachting maken: Gerard Franken, 
gangbaar melkveehouder uit Neede,
Erik Ormel, biologisch melkveehou-
der uit de Heurne, Gerjan Hilhorst,
bedrijfsleider van proefboerderij “de
Marke” en onderzoeker Jan Heijink,
kredietadviseur Rabobank, Carla 
Dik-Faber, lid Tweede Kamer voor de
Christen Unie. 
De discussie zal onder de inspireren-
de leiding staan van dhr. Jan van der
Zee.

Tweede Kamerlid komt  discussiëren 
over verantwoorde voedsel productie
Varsseveld -Megastallen, plofkip-
pen, onverantwoorde productie-
methoden, residuen van bestrij-
dingsmiddelen, te veel antibiotica 
etc…. Zijn we goed bezig om ons 
voedsel te produceren? Moet het 
extensiever of juist intensiever?

Op maandag 11 februari zal Mw. 
Gerrie Spekkink-Beunk uit Hengelo 
een overdenking houden.
Commissielid van Kerk en Radio, 
Mw. Gerrie Bossenbroek, zal in de 
uitzending van maandag 18 febru-
ari enkele gedichten voordragen.
Ds. Marissa Buitink uit Halle gaat 
zich in de uitzending van 25 febru-

ari voorstellen aan de luisteraars en 
zal dit afsluiten met een korte over-
denking.
Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur 
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de 
uitzending kunnen er tot 20.30 uur 
nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de week erop, 
via tel. 0314-624002. De kabelfre-
quenties zijn voor heel Oost-Gelder-
land FM 91.1 of 94.00. De etherfre-
quenties zijn 105.1 t/m 107.7 en via 
internet www.ideaal.org.

Kerk en radio
Regio - In het interkerkelijke 
programma ’De Muzikale Ont-
moeting’ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

Voorganger zal zijn Ds. Hans Hin-
kamp uit Lichtenvoorde. De dienst 
begint om 10.00 uur.

Kerkkoor Ruurlo onder leiding van 
Gerrie van der Horst zal hun mede-
werking verlenen aan de dienst. Een 
kerkdienst in de moedertaal, het 
Achterhoeks dialect, komt zo dicht-
bij. Kom ook eens en maak het mee, 
het raakt je, het komt dichter bij het 
hart!

Kerkdienst Barchem in de 
Achterhoekse streektaal
Barchem - In de Hervormde kerk 
in Barchem, de Barchkerk, wordt 
zondag 10 februari een kerk-
dienst in de streektaal gehouden.

Men kan zich melden via het te-
lefoonnummer 0575-750250 of 
het  e-mailadres: 
info@bronckhorst.nl.

“Vooropgesteld, het is het feestje van 
de PJG”, zegt burgemeester Henk Aal-
derink. Maar dat de majesteit één van 
de laatste officiële bezoeken die ze 
doet aan zijn gemeente Bronckhorst 
brengt, daar is hij natuurlijk wel bij-
zonder blij mee.

De koningin zal de fototentoonstel-
ling ‘100 jaar vrijwillig jongerenwerk 
op het Gelderse platteland’ openen 
en daarnaast aanwezig zijn bij een 
forum over de toekomst van platte-
landsjongeren in café-restaurant Den 
Bremer. 

Dat laatste sluit aan bij de visie Toe-
komstbestendig Bronckhorst (TBB). 
De lidverenigingen van PJG in zijn 
gemeente spelen daar volgens Aal-
derink een belangrijke rol in. “Ze zijn 
razend actief”, vertelt de burgervader 
trots. Hij refereert aan de musicals, 
toneeluitvoeringen en trekkertre-
kwedstrijden in zijn gemeente. “Het 
is fantastisch dat de majesteit wil 
luisteren naar wat de jongeren over 
hun regio te vertellen hebben”, vindt 
Aalderink, die zelf ook via alle mid-
delen die hij heeft, de Achterhoek op 
de kaart probeert te zetten. 

Zelf zal hij uiteraard ook aanwezig 
zijn op 1 maart. De Commissaris 
van de Koningin zal hare majesteit 
overdragen aan de eerste burger van 
Bronckhorst en Aalderink doet dat op 
zijn beurt weer aan de PJG. Hij mocht 
koningin Beatrix al meerdere malen 
ontmoeten en weet dat dit hoe dan 
ook een hele bijzondere ervaring gaat 
worden voor de jongeren. En dat zal 
het voor de koningin ook zijn. “De 
hofdame en luitenant zijn al hier 
geweest om een kijkje te nemen. De 
hofdame zei dat ze wel begreep dat 
de koningin hier graag naartoe wil. 
De jongeren doen hun werk echt met 
het hart.”
De komst van haar is volgens Aal-
derink de grootste waardering die je 
kunt krijgen. “Ik heb het bestuur van 
de PJG gezegd dat ze er vooral van 
moeten genieten.”

Koninklijk bezoek voor PJG, deel 2: 
Burgemeester over komst van Beatrix
Koningin Beatrix komt op vrijdag 1 maart naar Toldijk. Aanleiding 
voor het koninklijk bezoek is het honderdjarig bestaan van de Plat-
telands Jongeren Gelderland (PJG). Samen met het PJG-bestuur en 
andere betrokkenen leven we wekelijks toe naar die bijzondere dag 
in deze rubriek. Deze week deel 2: Burgemeester Aalderink over de 
komst van Beatrix.

Gemeente 
zoekt infor-
matie over 
vliegtuig-
wrak Zelhem

Regio - De gemeente Bronk-
chorst is op zoek naar getui-
gen of mensen die meer weten 
over het vliegtuigwrak dat in 
het weiland aan de Humme-
loseweg in Zelhem ligt, bij 
boerderij De Gasthuisplaats. 
Het gaat zeer waarschijnlijk 
om de Lancaster ED470 die 
op 23 september 1944 niet te-
rugkeerde van een bombarde-
ment op Duitsland. Het plan 
is om de zes inzittenden te 
herbegraven en een educatie-
project op te zetten zodat dit 
hoofdstuk uit de regionale 
geschiedenis ook voor de vol-
gende generaties beschikbaar 
blijft.

Het toernooi is bedoeld voor vrien-
dengroepen, personeelsverenigingen, 
buren, (sport)verenigingen, culturele 
groepen enzovoorts. Enige voorwaar-
de is dat deze groep afkomstig is uit 
de gemeente Bronckhorst. Teams van 
vier of vijf personen zullen, verdeeld 
over drie avonden, kunnen strijden 
om de eer en de wisselbeker. Naast 
de deelname van teams kunnen ook 
individuele personen aan het Bronck-
horster schiettoernooi deelnemen.
Om iedereen de kans te geven een 
ereplaats te bemachtigen zal er in 
verschillende klassen worden ge-
schoten. Geschoten wordt er met of-

ficiële wedstrijdluchtgeweren op een 
afstand van 10 meter. De wedstrijd 
zal verschoten worden op maan- 
dins- en woensdagen en wel op 4, 
5, 6, 11, 12 en 13 maart. De finales 
worden verschoten op 25, 26 en 27 
maart. De wedstrijden zullen ver-
schoten worden bij S.V. Willem Tell, 
op het sportpark Elderink in Hengelo 
Gld. Voorafgaand aan de wedstrijden 
bestaat de mogelijkheid te trainen 
met de door Willem Tell beschikbaar 
gestelde wedstrijdluchtgeweren. Dit 
is mogelijk op woensdagavond 20 fe-
bruari van 19.30 tot 22.00. Inschrijf-
formulieren zijn verkrijgbaar tijdens 
openingstijden bij de Welkoop in 
Hengelo (Spalstraat) en in het club-
gebouw van Schietvereniging Willem 
Tell (dinsdag en vrijdag vanaf 19.30 
uur en op zondag van 10.30-12.00 
uur). Inschrijven is mogelijk tot en 
met 10 februari. Nadere informatie 
kunt u vinden op de website http://
www.svwillemtell-hgld.nl. Of in het 
clubgebouw van Willem Tell.

SV Willem Tell organiseert het 34e keer

Bronckhorster schiettoernooi
Keijenborg - Traditie getrouw zal 
Willem Tell in de eerste maanden 
van het jaar weer het Bronckhor-
ster schiettoernooi houden. Er 
staan weer veel vrijwilligers van 
Willem Tell klaar om dit toer-
nooi te laten slagen. Deelname 
staat open voor iedereen en alle 
groepen vanaf 16 jaar.



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

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

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

Veel ouderen zijn geschrokken van de fors hogere zorgbijdrage 
(AWBZ) die zij vanaf dit jaar moeten betalen voor het verblijf 
in een verzorgings- en verpleeghuis. Vanaf 1 januari van dit 
jaar wordt de zorgbijdrage voortaan ook over het vermogen 
berekend. Hierdoor kunnen ouderen in de financiële problemen 
komen. DWR Notarissen te Zutphen weet hoe deze problemen 
verholpen en voorkomen kunnen worden. 

PROBLEMEN
Voor de berekening van de zorgbij-
dragen (AWBZ) wordt niet alleen 
het inkomen meegeteld maar ook 
het vermogen. Het gaat om het ver-
mogen dat voor de inkomstenbelas-
ting aangegeven wordt in box 3 (de 
box van sparen en beleggen). Voor 
de zorgbijdrage wordt met 12% 
van het vermogen gerekend. Dit be-
tekent dat als je minder dan 12% 
rendement op je vermogen hebt, je 
vermogen moet gaan ‘opeten’ om 
de om de zorgbijdrage te kunnen 
betalen!
Als het vermogen ‘vastzit’, bij-
voorbeeld in een verhuurd huis of 
bankdeposito, dan kan de senior 
de zorgbijdrage niet betalen omdat 
dit vermogen niet ‘opgegeten’ kan 
worden.

TE WEINIG HUUROPBRENGST 
Een voorbeeld uit onze praktijk: 
Het huis van mevrouw A wordt 
verhuurd omdat zij is opgenomen 
in een verpleeghuis en nooit meer 
zelfstandig zal kunnen wonen. De 

huuropbrengst per jaar is minder 
dan 12% van de waarde van het 
huis. Naast het huis is er geen an-
der vermogen. De kinderen van 
mevrouw A gaan nu het huis ver-
kopen, maar er staan veel andere 
huizen in de straat te koop; ze vre-
zen het ergste. 

PROBLEMEN VERHELPEN 
OF VOORKOMEN
Er zijn verschillende manieren om 
problemen met de zorgbijdrage te 
voorkomen? Bijvoorbeeld met een 
testament waarin rekening is ge-
houden met de zorgbijdrage. Of 
door toekomstige erfgenamen vóór 
overlijden al aanspraak te geven op 
het vermogen. 
DWR Notarissen kan u adviseren 
over welke oplossingen in uw situ-
atie het beste passen. 

 ADVERTORIAL

Ouderen in problemen door 
fors hogere zorgbijdrage

Sieradenreparaties
Atelier Henk Eggersman

Burg. Galleestraat 8, Vorden
Tel. (0575) 55 07 25

Studiekeuze lastig?

Bel 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Gezocht:

Landbouw perceel van 2 tot 5 Ha 

met schuur of waar schuur mag staan.

Gaat om pacht of koop. 

Tel.: 06-15101313 J.W. Elbrink 

of info@elbrinkgroen.nl

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

Alleen op afspraak.

van 4 jaar en ouder
 

VOORDELIGEHet  merk
voor het onderhoud van auto’s

Autorijden hoeft niet duur te zijn !

Nu ook verkrijgbaar bij 

OE Kwaliteit 

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.



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

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Schoefkore
 B. Goodmeudeg
 C. Pradde

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

“De tuin stond helemaal vol met 
borden”, zegt Arendsen toen bekend 
werd dat hij met zijn vogel goud had 
gewonnen. Trots vertelt de amateur-
kweker over zijn prestatie. Op de 
wereldtentoonstelling streden zo’n 
vijfentwintig landen om de prijzen. 
Arendsen deed met drie swiftparkie-
ten mee. Hij had niet verwacht dat hij 
wereldkampioen zou worden. “Voor-
af had ik wel gezegd, dat als er één 
van deze drie vogels een kans maakt, 
het deze zou zijn en dat klopte”, lacht 
hij met pretoogjes terwijl hij wijst 
naar de kampioensvogel. 
Vorig jaar deed Arendsen voor het 
eerst mee op het wereldkampioen-
schap dat gehouden werd in Frank-

rijk. Zijn swiftparkiet werd toen 
tweede. “Ik dacht, dit jaar ga ik voor 
goud”, zegt hij als grap. Sinds vijf jaar 
heeft Arendsen swiftparkieten. Daar-
voor kweekte hij een ander soort. 
Swiftparkieten heeft de Hengeloër 
altijd al mooie vogels gevonden. “Het 
zijn rustige vogels en als ik in het 
hok kom, gaan ze op mijn schouder 
zitten. De vogel heeft ook een mooie 
kleur en het is een forse vogel”. De 
kampioensvogel heeft een mooie 
groene wildkleur met een prachtig 
rood masker. De swiftparkiet heeft 
alles wat het hebben moet om we-
reldkampioen te worden.
Arendsen heeft heel zijn leven vogels 
gehad. Vroeger ook postduiven, maar 

daar is hij zo’n vijftien jaar geleden 
mee gestopt. Zijn vader had vogels en 
hij is als kind er mee opgegroeid. In 
de beginjaren was het puur hobby. 
De laatste tien jaar gaat hij met de vo-
gels ook naar tentoonstellingen. Hij is 
zo’n veertien jaar lid van de plaatse-
lijke vogelvereniging Exokan.
 
Arendsen had vroeger veel vogels. Nu 
heeft hij tien vogels die vijf koppels 
vormen. Daarmee heeft hij een be-
ter overzicht en kan meer aandacht 
besteden aan de vogels om ze in top-
conditie te krijgen en dat is hem nu 
gelukt. Na vier jaar kweken heeft hij 
de goede kleur. Een goede verzorging 
is volgens Arendsen het belangrijkste 
van het succes. Er gaat veel tijd in zijn 
hobby zitten. Dagelijks is hij er mee 
bezig. “Het is zijn grootste hobby. En 
als hij er niet mee bezig is, kijkt hij 
ernaar. Veel observeren, dat vindt 
hij mooi. Van mij mag hij”, zegt zijn 
vrouw Jannie goedkeurend. 
De vogels is alles voor Arendsen. Ook 
zijn zoon Marc en kleinzoon Tech-
nino, zijn besmet met het virus. Zij 
wonen naast hem. Marc is ook als 
kind begonnen met het houden van 
vogels. Hij heeft lori’s, dat zijn vogels 
die behoren tot de groep kromsna-
vels. Marc is met zijn vogels al een 
keer of vijf Nederlands kampioen 
geweest en heeft diverse prijzen ge-
wonnen op tentoonstellingen. Tege-
lijk op vakantie gaan kan voor beide 
families niet. “De vogels moeten ge-
voerd en verzorgd worden. Als ik er 
niet ben, verzorgt Marc mijn vogels 
en als Marc er niet is doe ik het bij 
hem”, zegt Arendsen senior. Voor 
de wereldkampioen was het kampi-
oenschap een hele belevenis. Ik vond 
het heel mooi om het allemaal mee 
te maken. Ach, je moet er ook een 
beetje geluk bij hebben”, zegt hij re-
lativerend.

Hengelose vogel wereldkampioen

Swiftparkiet van Antoon 
Arendsen goed voor goud

Hengelo - Buren, familie en kennissen hadden de tuin versierd. In zijn 
huis op de vensterbank staan nog vele felicitatiekaarten. Hengeloër 
Antoon Arendsen (69) werd onlangs wereldkampioen met zijn swift-
parkiet in het Belgische Hasselt.

Wereldkampioen Antoon Arendsen met zijn gouden swiftparkiet.

Hij hoopte vooraf dat hij bij de eer-
ste twintig zou eindigen. Hij miste 
de start, was laat weg maar achteraf 
was dat gunstig gezien het parcours. 
Het lukte hem om elke ronde een 

paar plaatsen verder naar voren op 
te schuiven. Het was een heel zwaar
parcours, er werd erg hard gere-
den. De Belg Sven Nijs mag zich de
nieuwe wereldkampioen noemen, de
Nederlander Lars van de Haar kwam
als derde over de streep en Thijs van
Amerongen finishde als negende, een
klasse prestatie als je bij de beste tien
van de wereld hoort!
Nederland heeft het bijzonder goed
gedaan bij deze kampioenschappen; 
bij de junioren won Matthieu van der
Poel het goud, in de categorie 18-23 
jaar won Mike Teunissen goud en
bij de dames won Marianne Vos het
goud.

Thijs van Amerongen 9e bij 
wereldkampioenschappen 
Amerika
Vorden - Terwijl zijn clubgeno-
ten streden om de onderlinge 
titel kwam clubgenoot Thijs van 
Amerongen, rijdend voor AA-cy-
cling team, Nederland vertegen-
woordigen op de wereldkampi-
oenschappen Veldrijden in Loui-
sville Amerika.Thijs die een heel 
goed seizoen achter de rug heeft 
mocht het gaan opnemen tegen 
de absolute wereldtop.

The Serious Moonlight speelt de grote 
hits uit de jaren ‘80 en ‘90. Vrijwel ie-
dereen kent ze, maar ze worden niet 
alle dagen meer gedraaid op de radio-
stations. The Serious Moonlight zorgt 
naast een geweldige muzikale show 
voor nostalgie en herinneringen van 
twintig, dertig jaar geleden. Naast de 
oorspronkelijke hits voorziet de band 
nummers uit die tijd van eigen arran-
gementen. De fenomenale zang van 
rockzangeres Angeline, in samenspel 
met de eigenzinnige performance 
van zanger Peter, doen daarbij de 
vonken van het podium afspatten in 
een dampende show.
In The Serious Moonlight spelen zeer 
ervaren muzikanten, die o.a. deel 
hebben uitgemaakt van professio-
nele bands als Moonflower, The Time 

Bandits en Secret Sound. Ook hebben
zij samengespeeld met een keur aan
bekende muzikanten in binnen- en
buitenland. Voor nadere informatie 
en voor bekijken en beluisteren van
audio- en videomateriaal kunt u te-
recht op de website van de band,
www.theseriousmoonlight.nl. 
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen of beluisteren via Radio
Ideaal en de livestream website Radio
Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

The Serious Moonlight bij 
LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 13 februari speelt The Serious Moonlight 
een aantal nummers live tussen 20.00 en 22.00 uur in het program-
malive@ideaal, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uit-
gezonden.

De eerste wedstrijd in Sporthal de 
Kamp ging tussen Quintus GC2 en 
Minerva GC1 uit Gaanderen. Het 
thuisteam liet goed samenspel zien 
en was fel op de bal. Daardoor kon 
deze vaak onderschept worden als be-
gin van een nieuwe aanval. Hier was 
zeker de keeper Nick Hiddink de Man 
of the Match. Uitslag 6-3.
Quintus GC1 kreeg Reflex GC1 uit 
Varsseveld op bezoek. Het Hengelose 
team had de eerste helft wat moeite 
de ballen tussen de palen te gooien. 
Keeper Bart Toonk hield alle ballen 
eruit waardoor ze in de wedstrijd 
bleven en de eerste helft winnend 
afsloten. Een hele mooie goal van Li-
set Woolschot werd door de scheids-
rechter niet geteld. De tweede helft 
werden ze steeds beter er werd goed 
druk gezet. Door goed positiespel kon 
vanuit het midden en de opbouw ge-
scoord worden, uitslag 10-0.
De heren B ontmoetten Reflex HB1 
uit Varsseveld. Ondanks dat de jon-
gens van Reflex beter waren, werd 
de eerste helft goed gespeeld door 
de Quintusjongens en kwam de rust-
stand op 5-8. In de tweede helft lieten 
de Hengeloërs goed samenspel, pri-
ma balbeheersing en goede aanvallen 
zien. Keeper Sjoerd Toonk had veel te 
verduren, maar kon vele doelpogin-
gen verhinderen. Uitslag 8-24.
De Heren A zagen deze middag UG-
HV HA1 uit Ulft tegenover zich. De 
Hengeloërs speelden een goede pot 
handbal, waarbij veel doelpunten 
konden worden gescoord. Met dikke 
cijfers werd er gewonnen: uitslag 25-
11.

De Quintus Dames Senioren speel-
den een wedstrijd tegen UGHV DS3 
uit Ulft. Ondanks dat het thuisteam 
meer scoorde dan in andere wedstrij-
den, konden de dames de aansluiting 
niet krijgen. Tegenstander was ook 
ditmaal een maatje groter. Uitslag 
12-20.
Het Heren Senioren 1 moest aantre-
den tegen de koploper Achilles/Unive 
HS3 uit Apeldoorn. Door goed hand-
bal werd er gewonnen. Dit biedt voor 
het volgend seizoen zeker perspectief 
en er moet dan ook een kampioen-
schap inzitten volgend jaar! Uitslag 
20-9.
De Heren Senioren 2 speelden een 
uitwedstrijd tegen Achilles/Unive 
HS4 in Sporthal Matenpark in Apel-
doorn, maar namen de punten mee 
naar Hengelo. Goed aanvallend spel 
en natuurlijk een goede verdediging, 
waardoor de tegenstander overklast 
werd, echt super! Uitslag 14-32.
Quintus D2 speelde een prima wed-
strijd tegen FBC D1 in Sporthal De 
Cluse in Herwen. Zowel aanvallend 
als verdedigend stond het allemaal 
goed. Ook goed keeperswerk. Door-
dat ze goed samenspeelden en lekker 
fanatiek waren op de bal werden ook 
veel afvallende ballen gepakt. Echt 
collectief een top prestatie, met een 
prima uitslag 4-7.

OPROEP
SV Quintus is op zoek naar sportieve 
meiden in de leeftijd van 12 t/m 16 
jaar die het leuk vinden de handbal-
sport te proberen. Zij mogen donder-
dagavond drie maal komen trainen 

van 18.30 tot 19.30 uur in Sporthal 
De Kamp in Hengelo Gld. Indien ze 
het leuk vinden kunnen ze al mee-
spelen in competitieverband. Direct 
lid worden is niet nodig. Het is ook 
mogelijk meteen gratis te starten in 
de competitie om te kijken of hand-
bal wat voor ze is. Wie enthousiast en 
nieuwsgierig is geworden, kan voor 
inlichtingen bellen met Rob Went-
ink, telefoon (06) 22973267.
In verband met Carnaval zijn er in het 
weekend van 9 en 10 februari geen 
handbalwedstrijden gepland. Op 17 
februari wordt de wedstrijd FBC GC1 
- Quintus GC1 in Sporthal De Cluse in 
Herwen gespeeld, aanvang 11.15 uur. 
Er zijn geen thuiswedstrijden.
Meer informatie over Handbalvereni-
ging SV Quintus staat op 
www.svquintus.nl.

Goed weekend voor Quintus 
Hengelo
Hengelo - In Sporthal de Kamp werden zondag 3 februari zes wedstrij-
den gespeeld. Behalve de B-jeugd en de Dames Senioren werden alle 
wedstrijden met winst afgesloten. Heren Senioren 2 en de D2-jeugd 
speelden succesvol uit; zij namen de winstpunten mee naar huis.

UITSLAGEN SV QUINTUS VAN 3 
FEBRUARI:
Quintus HS1 - Achilles/Univé HS3: 
20-9; Quintus DS1 - UGHV DS3: 12-
20; Quintus HA1 - UGHV HA1: 25-
11; Quintus HB1 - Reflex HB1: 8-24; 
Quintus GC1 - Reflex GC1: 10-0;Quin-
tus GC2 - -Minerva GC1: 6-3; Achilles/
Unive HS4 - Quintus HS2: 14-32; FBC 
D1 – Quintus D2: 4-7.

Toldijk - Uitslag van de tweede avond 
van de vierde competitieronde van 
Bridgeclub Bronkhorst, gespeeld op 
31 januari 2013 in Toldijk.A-lijn: 1. An 
Wortel & Lien Gastel 60,50 %; 2. Guy 
& Miguel Mendes de León 59,67 %; 3. 
Pop Grizell & Dini Mijnen 57,83 %. B-
lijn: 1. Erica Schut & Marijke Hilderink 
71,13 %; 2. Bert Nijenhuis & Jan van der 
Tol 58,75 %; 3. Fien & Henk Biezeman 

56,85 %; C-lijn: 1. Karen Notten & Joop 
te Veldhuis 67,83 %; 2. Wil ten Holder & 
Leni Lamers 63,83 %; 3. Fia Wesselink & 
Thea Huis in `t Veld 56,33 %. De dames 
Erica Schut en Marijke Hilderink hebben 
zich deze avond laten gelden. Welk een 
monsterscore: 71.13 %, bijna onwaar-
schijnlijk. Ook in de overige lijnen was 
men op dreef. Hoge einduitslagen. Over 
het Goededoelentoernooi heeft u al kun-

nen lezen. WOENSDAG 6 februari 2013
spelen we de derde competitieavond van
de vierde ronde. Nog maar weinig men-
sen meldden zich voor deze avond af
in het schrift, dus we hebben kennelijk
ook woensdag volle bak. Mocht u toch
verhinderd zijn: afmelden kan per sms,
door te bellen naar 06-28633453 (in-
spreken lukt niet!) of te mailen naar bc-
bronkhorst@hotmail.nl. Graag tot ziens.

B r i d g e n



De verschillende typetjes werden 
prachtig neergezet door Jan Borg-
man en Els Standaert (echtpaar Ver-
meulen), Gerard van Til en Henna 
ter Vrugt (bevriend stel), Annema-

rie Wolbrink (taxichauffeur), Bouke 
Wolbrink en Erik Klein Haneveld (re-
chercheurs) en Geert Harmsen (pas-
sant) . De regie was in handen van
Tiny Kamphorst. Souffleuse Dinie Be-
renpas, grime Ina Wuestman en Ger-
rie Berenpas. De decorbouwgroep be-
stond uit Anton Jansen, Jos Wolbrink
en Jordy van Til. Licht en geluid Bert
van Dijk en Jos Wolbrink. 

De groep vrijwilligers die rondom de
voorstellingen de nodige assistentie 
verleenden bestond uit: Ria Tijssen, 
Erna Roeterdink, Marieke Vaartjes, 
Rianne Neerlaar en Cordrik van der
Meulen. Voor de uitvoering van vrij-
dag 8 februari, zaterdag 9 februari
en zondagmiddag 10 februari zijn
nog enkele kaarten verkrijgbaar bij
het Ludgerusgebouw en bij bakker
Besselink.

Publiek vermaakte zich bij 
toneelgroep Vierakker-Wichmond
Vierakker - Het publiek heeft 
zich afgelopen vrijdag- en za-
terdagavond in het Ludgerus-
gebouw in Vierakker kostelijk 
vermaakt tijdens de uitvoering 
van het blijspel ‘Tel uit je winst’, 
geschreven door Ray Cooney in 
een bewerking van Jon van Eerd. 
De rode draad: een koffertje dat 
werd verwisseld. In plaats van 
kantoorspullen, agenda , boter-
ham met kaas, bevatte het kof-
fertje een paar miljoen euro. Dat 
betekende op het toneel doldwa-
ze situaties en een lijk dat uit de 
Maas werd gevist.

Zijn muziek ervaar je als een reis, 
een verhaal. Naast begeleiden speelt 
hij ook solo op de ud - de Marok-
kaanse luit. Hij speelt oude muziek 
én maakt nieuwe improvisaties. In 

samenwerking met Grand Bistro 
de Rotonde organiseert TOM op de 
vooravond van Valentijn (woens-
dagavond 13 februari om 20.30 uur) 
een heel speciaal optreden van ca-
baretier Gijs Nillessen, o.a. bekend 
van de Holland Casino Podium Prijs 
2006 en de publieksprijs Griffioen-
festival 2007. Sinds 2006 maakt hij 
deel uit van de stand-up comedy 
formatie ‘De Hyena’s’. Hij brengt 
in TOM zijn tweede solovoorstelling 
‘Geen Paniek’. De Rotonde heeft in 
verband hiermee een theatermenu 
samengesteld in combinatie met de 
voorstelling. 
Zie: www.bistroderotonde.nl
Voor meer informatie en reserveren 
van voorstellingen zie 
www.tom-vorden.nl

Oosterse verhalen en 
stand- up comedian in TOM
Vorden - Zondagmiddag 10 fe-
bruari (aanvang 15.00 uur)vindt 
in Theater Onder de Molen te 
Vorden de 3e midwintervertel-
ling plaats. Voor het voetlicht 
komen deze keer vertelster An-
ne van Delft en ud-speler Karim 
Eharruyen. Geen sprookjes of 
verhalen in het plat, maar Oos-
terse vertellingen uit 1001 nacht 
en mooie, zwoele, pittige, prach-
tige, wijze, geestige verhalen uit 
Perzië, met bijpassende muziek 
door Karim.

Het duo won eind 2012 in het Am-
sterdamse Paradiso de publieksprijs. 
Zij zijn in staat om met hun stemmen 
en slechts één gitaar eigen nummers 
zo intens en zuiver te zingen, dat de 

zaal aan hun lippen hangt. Naast dat 
ze fantastische liedjes maken en deze 
met verve vertolken, maken ze ook 
nog hilarische filmpjes. Die werden 
tussen de liedjes door vertoond. 

Zie webstek www.lievebertha.nl
Binnenkort staat er ook een bloemle-
zing van dit optreden op de stek van 
TOM www.tom-vorden.nl

Josée van der Staak was als program-
meur/presentatrice zeer content met 
het feit dat er deze avond zoveel jong 
publiek in de zaal aanwezig was.

‘Lieve Bertha’ zingt sterren van de hemel
Vorden - Vrijdagavond 2 februari was er in Theater Onder de Molen 
een optreden van Koen Brouwer en Rens Polman, beter bekend als het 
duo ‘Lieve Bertha’.Twee jongens van 21 jaar die als volleerde acteurs en 
zangers op het podium al snel de harten van het publiek veroverden.

Dominee D. van Alphen zal dan een
praatje houden over ‘Zinvol ouder
worden’. 
Voor woensdag 6 maart staat een 
bezoek aan de ‘Buffel’ boerderij op 
het programma.

Oecumenische 
Vrouwengroep 
Wichmond-Vierakker
Wichmond - Woensdagavond 
6 februari (aanvang 19.30 uur)
houdt de Oecumenische vrou-
wengroep Wichmond- Vierakker 
een bijeenkomst in gebouw Wit-
hmundi te Wichmond.

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

LIEFDEVOLLE MUZIEK
De band Big=U brengt op deze bijzon-
dere avond vele sfeervolle nummers 
ten gehore waarbij het thema liefde 
(met een knipoog) centraal staat. 
Er worden nummers gespeeld van 
onder andere John Lennon, The Ea-
gles, Mumford & Sons, Queen, Live en 
Oasis maar ook van De Dijk, Boude-
wijn de Groot en The Scene. Er kan 

ook gedanst worden; wellicht dat de 
heren hun elektrische gitaren nog 
inpluggen! De band bestaat uit: Gert 
Kraayenzang: gitaar + mondharmo-
nica + zang; Ivo Eijkelkamp: bas + 
zang; Thijs Eckhardt: gitaar; André 
Jimmink: drums. 
 
GEDICHTEN DOOR ERIK KNOEF
Omdat Valentijn deze avond regeert, 

hebben alle bezoekers de mogelijk-
heid om op de avond zelf of, nog lie-
ver van tevoren, hun (liefdes) gedicht 
in te sturen. Tussen de nummers 
door zullen deze worden voorgedra-
gen door niemand minder dan onze 
eigen Vordense Erik Knoef. 

Het mogen lieve, mooie, foute, stoute 
of slijmerige gedichten zijn; eventu-
eel ook anoniem. Uiteraard is discre-
tie verzekerd! Uit betrouwbare bron 
weten we dat Erik ook enkele prach-
tige nieuwe gedichten van eigen 
hand gaat voordragen.

Eetcafé De Slof Vorden viert vierde 
Valentijns Nach

Vorden - Het Vordense eetcafé De Slof houdt vrijdag 15 februari al-
weer voor de vierde keer de altijd succesvolle ‘Valentijns Nach’. Het 
toch al zo sfeervolle eetcafé zal op de avond na Valentijnsdag extra 
romantisch en intiem zijn aangekleed.

IEDERE DAG

-

FEBUARI

KUNSTAGENDA VORDEN

-

-

De afstanden van de City-hanzeloop-
Zutphen: 1 km kidsrun t/m 13 jr., 5 
km, 10 km en de 5 of 10 km busines-
sloop. 

Het geheel wordt opgeluisterd met 
live-muziek en voor de kinderen zijn 
er diverse attracties en in Zutphen is 
het koopzondag! 

TWIJFEL NIET LANGER, GEEF 
JE OP!
De inschrijving voor Run to The Start 
start heden via a.kruiderink@chello.
nl De website van Run to the Start 
www.runtothestart.nl verwijst u al-
leen naar de Marikenloop maar voor 
de locatie Zutphen schrijft u in voor 
de trainingen voor de City-Hanze-
loop-Zutphen (vrouwen en mannen) 
of de Marikenloop (vrouwen).

Trainen voor de City-Hanzeloop-
Zutphen: Run to The Start!

Zutphen - Op 26 mei 2013 organiseert Atletiekvereniging Hanzesport 
i.s.m. de Stichting Zutphen Sportief de City-Hanzeloop-Zutphen. De 
start is op de Zaadmarkt in het centrum van Zutphen. Na het verlaten 
van het het mooie, historische centrum gaat het parcours grotendeels 
over verharde fietspaden met prachtige uitzichten over de IJssel en 
door de vele parken rondom de stad.



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

Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 

Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater 
en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. 
Al vanaf € 4  per maand kleurt u mee. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Cultuur kleurt
het leven. 
Al voor € 4 kleurt 
u mee.

Word donateur

juist nu!

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

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

Maandaanbieding FEBRUARI

POCKETVERINGMATRASSEN
80-90/200 CM

€ 195,00 PER STUK
€ 299,00 PER TWEE STUKS

 
OVERIGE MATEN LEVERBAAR

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

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

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

www.spannevogel.nl

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

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 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij 

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op 

onze site.

Rente 10 jaar vast vanaf 4,35%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

+31 (0)6 219 222 310 - DOETINCHEM - INFO@JEROENSCHLECHTER.NL
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJF - OOK IN HET WEEKEND - SINDS 2008

VOORDELIG VERHUIZEN

TRANSPORT

OPSLAG

WONING ONTRUIMING

GRATIS OFFERTE!!

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

Er zijn weer tulpen! www.ijsseltulp.nl

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

Camping Kom-es-an is een moderne en gezellige familie camping in Hengelo (Gld.), is 
op zoek naar vakantie- en weekendkrachten voor:
• de horeca / kantine
• het animatieteam

Horeca / kantine (minimum leeftijd 18 jaar)
Ben je sociaal, klantvriendelijk en zelfstandig? En ben je voldoende beschikbaar in 
de weekenden en vakanties (01-04 t/m 31-10)? Dan is dit misschien iets voor jou! 
Je werkzaamheden zijn onder andere: cafetaria, bediening en schoonmaak.

Animatieteam (minimum leeftijd 16 jaar)
Ben jij creatief, sportief en zelfstandig? Dan ben jij misschien wel degene die wij zoeken!
Werkzaamheden bestaan uit: Knutsel, sport & spel activiteiten organiseren en uitvoeren. 
Toneel spelen en zingen. Activiteiten voor volwassenen organiseren en uitvoeren.
Beschikbaarheid: Hemelvaart, Pinksteren en 13 juli t/m 24 augustus.

Ben je geïnteresseerd en ga je niet langer dan 2 weken op vakantie dan kun je ons bellen 
0575-467242 of mailen informatie@kom-es-an.nl



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

Het staat waarschijnlijk al in je agenda: 
donderdag 14 februari, VALENTIJNSDAG. 

Wij als redactie van Contact bieden iedereen die een wensje wil plaatsen gratis de 
mogelijkheid om een Valentijnswens (maximaal 140 tekens) te plaatsen in Contact. 

Deze wordt dan geplaatst in Contact edities: Bronckhorst, Ruurlo en Warnsveld. 
De inzenders maken kans op een romantisch diner voor twee personen, op 

Valentijnsdag. Mail je bericht naar: redactie@contact.nl .
Uiterste aanleverdatum: vrijdag 8  februari voor 12.00 uur.

Adverteerders opgelet!
Adverteerders indien u nog een valentijnsadvertentie wilt plaatsen in Contact, 

dan bieden wij u de mogelijkheid om in week 7 
een advertentie te plaatsen op een 

SPECIALE VALENTIJNSPAGINA
Informeer naar de speciale tarieven bij de advertentieafdeling van Contact. 

Bel 0575 - 55 10 10 of mail advertentie@contact.nl

Verras je Valentijn met een Valentijnswens in Contact

Happy Valentine

to you

Met Amor en Cupido in het land, 

Zijn we binnenkort bij Valentijnsdag 
  aangeland.

Voor een toepasselijke kaart of geschenk,

Slaagt u in Ruurlo in een oogwenk

Dus nu naar Everwennink  geracet,

Voor een liefdevol Valentijnsfeest.

€ 20,-

Valentijn bij Grand 
bistro de Rotonde

 13 februari  
2-gangen diner, drankje & cabaret voorstelling 

Gijs Nillessen á € 32.50
Aanbevolen Start diner tussen 17.30-18.30 uur

Ontvangst met koffie in de Lindese Molen 20.00 uur…

14 februari  
Kom gezellig eten in onze bistro en wij zorgen dat 
Muziek het menu is! (sfeer en op de achtergrond..)

Naast onze menukaart hebben we een Valentijns menu 
voor € 24.50 (3 gangen) en leuke andere aanbiedingen..
Zangeres DAAN (van de Frank Sanders academie) zingt voor 

jullie in de bistro en aan tafel een lekker romantisch song die 
jezelf kunt uitzoeken want … Je zegt het met muziek!

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



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 6
van 4 t/m 9 februari

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten 

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O nieuwe OPENINGSTIJDEN!
 Maandag t/m woensdag 08.00 - 20.00 uur
 Donderdag en vrijdag 08.00 - 21.00 uur
 Zaterdag: 08.00-20.00 uur

DE BESTE ACTIES VAN NEDERLAND



Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

FEBRUARI ACTIE
Op vertoon van deze advertentie ontvangt u:

Bij een combi-behandeling:
wassen, knippen en föhnen

of
wassen, knippen en watergolf

een korting van 7,50 EURO
Deze actie is geldig t/m 28 februari 2013.

Voor de kinderen t/m 12 jaar
iedere woensdagmiddag

knippen voor 12,50 EURO
Dit geldt voor het hele jaar!

Dorpsstraat 30, Vorden. Tel. 0575 551423

Zonne-energie... interessanter dan ooit!

bouwkeurGROEP bv
Tel.: (0572) 38 26 09 . eurgroep.nl

Inloopdag 
    zonne-energie

9 februari a.s.

15%
SUBSIDIE

Café-Restaurant Den Bremer
Adres: Zutphen Emmerikseweg 37, 7227 DG Toldijk

Vraag naar onze interessante buren korting!

van 10.00 tot 16.00 uur

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

SCHAATSEN te koop!
Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

Uniek cursus van pup
tot puber

Hulp bij probleemgedrag

www.karinwentink.nl  

0314 625183 / 06 25103312

Karin Wentink
Hondenopvoeding

Brandstofverbr.: 4,0 t/m 4,3 l/100 km, CO2-uitstoot: 92 t/m 100 g/km. Prijzen inclusief BTW/BPM, tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten 
rijklaar maken. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaard specifi caties. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

 € 8.790,-

Herwers Mitsubishi

NU ook HERBALIFESHAKES, die vrij zijn 
Gluten, Soja en Lactose verkrijgbaar!!

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 6, 5 februari 2013

De herinrichting van Vorden cen-
trum start 4 maart 2013. Op 13 fe-
bruari organiseren wij in samen-
werking met aannemer Oranjewoud 
Realisatie een inloopavond, waar wij 
u graag bijpraten over de werk-
zaamheden in het centrum van Vor-
den. U kunt tussen 19.30 en 21.30 
uur binnenlopen bij hotel Bakker, 
Dorpsstraat 24 in Vorden. Belang-
hebbende inwoners en onderne-
mers ontvingen voor deze avond een 
uitnodiging per brief. Echter, ieder-
een die belangstelling heeft voor de 
herinrichting van het centrum is van 
harte welkom!

Inloopavond

-

-

uit

bewoners

-
-

matie is vanaf 14 februari te vinden 
op www.bronckhorst.nl (Ga naar 

13 februari: inloopavond over werkzaamheden 
Vorden centrum

-

Houtsingels Achterhoek de houtsin-
gels in het buitengebied van de ge-

karakteristieke landschapselemen-

-
heid van het landschap is de singel de 

-
-

aanplant van houtsingels. Eigenaren 
in het buitengebied die op hun grond 
houtsingels willen aanplanten kun-
nen nu profiteren van een aantrekke-

aanmelden via www.landschapsbe-
heergelderland.nl of via info@land-
schapsbeheergelderland.nl.

Houtsingels en houtwallen
-

-
wel bomen als struiken. Houtsingels 

is beeldbepalend in de hoge en dro-
gere delen van het landschap van de 
Achterhoek.

Werkwijze
-

singels Achterhoek is eenvoudig. Als 
u geïnteresseerd bent, dan maakt u 
dat kenbaar door het aanmeldformu-

beheer Gelderland in te vullen. Aan 

Gelderland uw aanvraag en werkt 
voor uw terrein een plan uit. Een 

(afmetingen, plantverband en de ge-

-

minimum lengte voor een houtsingel 
75m per deelnemer. 

Kosten
-

vatten uitsluitend het plantmateriaal 

wordt dit materiaal op een uitdeeldag 
ter beschikking gesteld en ontvangen 

-
plant- en beheerinstructie. Agrari-
sche natuurvereniging ‘t Onderholt 
biedt bovendien aan om de aanplant 
voor u uit te voeren tegen geringe 

www.landschapsbeheergelderland.nl 
of scan de QR-
code.
Hier vindt u ook 
informatie over 
beheer en on-
derhoud van 
houtsingels.

Doe mee aan project 

Houtsingels in de Achterhoek!

-
kent drie dagen en nachten volop 

-
schillende plekken in Bronckhorst. 
Carnaval is één van de momenten 
waarop veel kinderen hun eerste glas 
alcohol drinken. 

Schadelijk voor de hersenen
Het moment waarop een kind het eer-
ste glas drinkt, is de start van een pa-
troon van vaker en meer drinken. Ge-
middeld is een kind na dat eerste glas 

ontwikkeling sterk. 

Blijf consequent

-

wilt toch ook dat uw kind met een ge-
-

Enkele tips

wie u op stap gaat de afspraak dat 

frisdrank van uw kind 

heeft, bespreek dit dan de volgende 
dag op een rustig moment. Geef 

kind drinkt 

meer informatie en tips. Of vraag naar 
-
-

-
coholmatiging Jeugd in de Achterhoek
en Stedendriehoek’, dat gemeenten, 
waaronder Bronckhorst, politie, Halt, 

Oost-Gelderland samen met regiona-
-

gepakt.

Een leuke carnaval?

Geen alcohol onder de 16!

Na de afgelopen vorstperiode kregen 
we verschillende meldingen van

meldingen en de weersomstandig-
heden die het nu nog niet toelaten 

ontstaat doordat de bovenlaag van 
de grond onder de tegels ontdooid is, 
maar de onderlaag nog niet hele-

-
venlaag op en kan niet weg. Als dit 
teveel is, komen tegels omhoog. Een 

ook ontdooid is, maar kunnen dit niet 

-
gels door de vorst, dan kunt u dit 
melden via www.bronckhorst.nl:

 Snel naar 

Melden verzakte stoeptegels



Vanuit het gemeentehuis...
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning   
vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. Een afspraak maken heeft ook als voordeel dat u niet hoeft te wachten.

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn.

Toon en Daan

Toon: “Op de vrijwilligersvacature-
bank komt vraag en aanbod binnen 
de gemeente bij elkaar. Een paar 
keer klikken en u ziet waar u als 
vrijwilliger allemaal aan de slag kunt. 
Voor Lisan is het echt aan te raden 
om dit eens goed te bekijken. Vrij-
willigersorganisaties die versterking 
zoeken, kunnen op elk moment van 
de dag hun nieuwe vacatures op de 
site plaatsen.  

 U kunt op de vacaturebank naar 
 de tien meest recente vacatures 

gaan, alle vacatures bekijken of 
die filteren naar uw voorkeur. U 
wilt bijvoorbeeld alleen vacatures 
in Steenderen zien, werken met 
ouderen spreekt u het meest aan 
of u bent alleen de ochtenden 

 beschikbaar. Op de vacaturebank 
kunt u zich ook inschrijven als 

 vrijwilliger. Uw profiel wordt dan 
zichtbaar voor organisaties en zij 
kunnen u vervolgens benaderen.

 Organisaties kunnen zich inschrij-
ven op de vacaturebank. Ze kunnen 
zelf een aantrekkelijke beschrij-
ving van hun organisatie geven, 
vacatures plaatsen en beheren. 
Ook kunt u als organisatie zoeken 

 bij de vrijwilligers die zich hebben 
 ingeschreven en kijken of daar 
 een geschikt iemand bij zit.”

Daan: “Met de vacaturebank werken, 
is niet moeilijk. Er staat een duidelijke 
uitleg op de site over hoe het werkt. 
Komt u er toch niet uit? Dan kunt u 

een afspraak maken bij de Stichting 
Samenwerken Welzijn Bronckhorst 
(SSWB).”

Toon: “Vindt u het antwoord op uw 
vraag niet op de website? Of vindt u 
het fijn om eens met iemand te praten 
over welke vrijwilligersactiviteit bij u
past? Of over uw huidige vrijwilligers-
werk? In dat geval kunt u ook een 
afspraak maken bij één van de 
steunpunten van de SSWB in onze 
gemeente. Een steunpuntmede-
werker helpt u graag verder in een 
persoonlijk gesprek. U kunt dan 
eventueel samen naar de vacatures 
op de digitale vacaturebank kijken. 
De SSWB-steunpunten, hun ope-
ningstijden, telefoonnummers en 
adressen staan op de vrijwilligers-
site onder ‘Contact’.”

Daan: “Goed om te weten is ook dat er 
niet alleen doorlopend vrijwilligers-
werk is, maar er zijn ook kortdurende 
vrijwilligersprojecten. Niet alle men-
sen hebben tijd om zich wekelijks als 
vrijwilliger in te zetten, maar willen 
wel gedurende een kortere periode 
iets doen. Denk bijvoorbeeld aan 
de organisatie van een festival, de 
begeleiding van een vakantie of een 
collecteweek. Lisan kan via de site 
vast leuk vrijwilligerswerk vinden 
dat bij haar past.” 

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Daan: “Dat klopt, wij hebben een 
speciale website met alle informatie 
die interessant is voor (potentiële) 
vrijwilligers en vrijwilligersorgani-
saties binnen onze gemeente: www.
bronckhorst.nl/vrijwilligerswerk. 
U vindt er:

 Hoe vind ik een leuke vrijwilligers-
activiteit die bij me past? Hoeveel 
tijd kost het? Worden mijn reis-
kosten vergoed? Ben ik verzekerd 
tegen schade tijdens mijn werk als 
vrijwilliger? Wat is een vrijwilligers-
contract? Voor zowel mensen die 
overwegen vrijwilligerswerk te 
gaan doen als door de wol geverfde 
vrijwilligers biedt de website veel 
praktische informatie.

 Bestuurders/coördinatoren van 
een vrijwilligersorganisatie 

 hebben met veel zaken te maken. 

Het aansturen van de vrijwilligers, 
financiën, wetten en regels etc. 

 Wij hebben de belangrijkste op een 
rijtje gezet. Ook geeft de website 
antwoord op vragen als: Hoe hou-
den we onze huidige vrijwilligers 
gemotiveerd en betrokken? Hoe 
werft u als organisatie nieuwe 
vrijwilligers? Hoe gaat u om met 
de vergrijzing of het aanbieden 
van een maatschappelijke stage? 
De site is echt hét Bronckhorster 
Steunpunt vrijwilligerswerk.” 

Deze week:  Aflevering 25

Het Steunpunt vrijwilligerswerk helpt u 
graag op weg

-

 Met een herziening van het be-
stemmingsplan wordt de nieuw-
vestiging van een paardenfokkerij 
en omzetting van bestaande be-
drijfswoning naar burgerwoning 
mogelijk

 Me de regeling ‘ de Achterhoek be-
spaart’ kunnen woningeigenaren 
een bedrag van maximaal € 500 
aan subsidie krijgen voor het uit-
voeren van de energiebesparende 
maatregelen dak-, vloer- en/of ge-
vel- of spouwmuurisolatie. In de 
nieuwe verordening vervalt de 
maximale WOZ-waarde van 
€350.000 en is het plaatsen van 
HR++ glas opgenomen. Daarnaast 
is de burenbonus toegevoegd, een 
extra subsidie als zes of meer par-
ticuliere woningeigenaren samen 
subsidie aanvragen. De raad wordt 
gevraagd de nieuwe subsidiever-
ordening vast te stellen

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met de plannen voor 
duurzame versterking van de be-
drijventerreinen Bronckhorst en

 € 550.000 beschikbaar te stellen 
als co-financiering voor de investe-
ring aan rioleringswerkzaamheden

 De raad wordt gevraagd de nieuwe 
verordening vast te stellen

 - stand van zaken Boldiek
 - Evaluatie Rekenkamercommissie
 - Afwijzing financieel onderhan-
  delaarsakkoord VNG

De raadscommissie vergadert op 14 
februari in de raadzaal van het ge-
meentehuis. Hieronder vindt u de 
vergaderagenda van deze openbare 
vergadering. U bent van harte wel-
kom om deze bij te wonen!

 De raad wordt gevraagd in te 

stemmen met een budget van
 € 154.000 voor de verbouw van de 

Dorpsschool Halle en aanpassin-
gen aan de verkeerssituatie. Aan-
leiding zijn de actuele ontwikkelin-
gen van de plattelandsscholen in 
Bronckhorst-Oost. Door clustering 
van kindvoorzieningen behouden 
we een goed aanbod, zodat alle 
kinderen uit Bronckhorst toegang 
hebben tot kwalitatief goede voor-
zieningen

 Gemeenten worden de komende 
jaren geconfronteerd met grote 
veranderingen in het social do-
mein: de Participatiewet, decen-
tralisatie Jeugdzorg en structuur-
veranderingen rond de AWBZ en 

de Wmo. De raad wordt gevraagd 
in te stemmen met de regionale 
kaders, waarmee de acht Achter-
hoekse gemeenten richting geven 
aan de verdere invulling

 De raad wordt gevraagd de analy-
se van het bestaande stelsel van 
jeugdzorg in de Achterhoek vast te 
stellen

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
 worden ingesproken. 

Over onderwerpen 
 kunt u inspreken tijdens de 

Rondetafelgesprekken of commis-
sievergadering, iedere tweede 
woensdag en donderdag van de 
maand. 
Over onderwerpen 

 heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agendapunt 

‘Mogelijkheid tot inspreken over niet-
geagendeerde onderwerpen’ in de 
commissie¬vergadering (iedere 
tweede donderdag van de maand).

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

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

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

De hondentoiletten en hondenpoep-
bakken in Hengelo en Keijenborg gaan 
wij verwijderen. Dit gebeurt vóór 28 
februari a.s. Op dit moment zorgt de 
gemeente voor het opruimen van hon-
denpoep in deze twee kernen. Dit be-
hoort niet tot de standaardtaken van 
de gemeente en andere kernen in 
Bronckhorst kennen deze service niet. 
Omdat wij in deze tijd kritisch moeten 
kijken naar onze uitgaven, hebben wij 
besloten één lijn te trekken voor alle 
Bronckhorster kernen en daarom de 
hondenpoepvoorzieningen in Hengelo 
en Keijenborg te schrappen. 

Opgeruimd is netjes
Hondenpoep op straat en in het open-
baar groen is één van de grootste er-
gernissen van mensen, zo blijkt lande-
lijk onderzoek. Wij vertrouwen op het 
besef van de hondenbezitters dat zij 
zelf verantwoordelijk zijn voor het op-
ruimen van de uitwerpselen van hun 
hond. Gelukkig doen veel hondenbe-
zitters dit netjes, maar het kan nog be-
ter. Wij willen - en dat geldt ook voor 
veel inwoners - ook de groep honden-
bezitters die zich nog niet aan de re-
gels houdt, meekrijgen in het positieve 
gedrag van de meerderheid. Heeft u 

een hond en laat u uw hond uit in de 
openbare ruimte? Ruim de uitwerpse-
len op. Zo voorkomt u ook een boete, 
die de politie of opsporingsambtenaar 
kan uitschrijven. Het opruimen kan 
met een schepje of zakje. Het zakje 
met inhoud hoort thuis in de grijze 
container.

Hondentoiletten en hondenpoepbakken in 
Hengelo en Keijenborg worden weggehaald

Zoals u bij de ‘Openbare bekendma-
kingen’ op deze gemeentepagina’s 
kunt lezen, ligt het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Steenderen Dorp’ van
7 februari t/m 20 maart 2013 ter
inzage. Het bestemmingsplan heeft 
betrekking op de bebouwde kom 
van Steenderen en vervangt het
oude plan. In een bestemmingsplan 

leggen we de bestemmingen die in 
een gebied mogelijk zijn vast, bij-
voorbeeld woningbouw, winkels, 
kantoren, sportvoorzieningen, ver-
keersdoeleinden, bedrijventerrei-
nen, groenvoorzieningen etc. In
samenwerking met Steenderens 
Belang hebben we een inloopmid-
dag georganiseerd op 13 februari 

a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in de
bibliotheek aan de Burg. Smitstraat 
21 in Steenderen. Tijdens deze
middag kunt u vrij binnenlopen, het 
bestemmingsplan bekijken, vragen 
stellen aan en informatie krijgen 
van een medewerker van de ge-
meente. U bent van harte welkom!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Horecawet, 1 juni van 18.30 tot 01.00 uur, Wolfersveenweg en omgeving, diverse verkeersmaat-
regelen,1 juni en 2 juni, plaatsen promotiedriehoeks-/sandwichborden in Bronckhorst, 28 april 

braadworst, beenham en gehakt, C’est Bon

Hogeveldweg en de ongenoemde zandweg, tussen de Hogeveldweg en de Hengeloseweg, 17 mei 
12.00 uur tot 20 mei 20.00 uur, plaatsen promotiedriehoeks-/sandwichborden in Bronckhorst, 27 
april t/m 11 mei 2013, buurtvereniging Oosterwijk

keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.  

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 

 
Vergunningsvrij

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

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

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

De stukken liggen van 7 februari t/m 20 maart 2013 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schrif-

-
benden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

In de laatste week van februari ver-
wijderen wij weer alle kerststukken 
en kerstversierselen van de graven 
op de algemene begraafplaatsen in 
de gemeente. Hiermee willen we 
voorkomen dat verwelkte, verwaar-
loosde of seizoensgebonden graf-
versierselen de begraafplaatsen 
ontsieren. Dus kerststukken en 

a.s. nog op de graven aanwezig zijn, 
verwijdert de begraafplaatsbeheer-
der, zonder dat u aanspraak kunt 
maken op een vergoeding.
Heeft u kerststukken geplaatst op 
een graf van een dierbare, dan vra-

verwijderen. Heeft u hierover vra-

gen, neemt u dan contact met ons op 

Verwijderen kerststukken op graven

Inloopmiddag bestemmingsplan ‘Steenderen Dorp’ op 13 februari

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

april 2013 van 08.00 tot 00.30 uur de dag daarop volgend, Bistro de Rotonde

-

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

circuit De Kappenbulten zijn de Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en de Bielemansdijk, 

 alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook geldt dan een stopverbod voor de 
Kuiperstraat, tussen de Halseweg en de Dwarsdijk, Bielemansdijk, tussen de Dwarsdijk en de 

-
-

ten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge-

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Omgevingsvergunningen voor het kappen 
van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 
werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de wer-
king van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. De stukken liggen van
-

voor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 

 ontwerpvergunning

 ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE 
Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en de 
eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kleine kernen 1’

-
tie van diverse op dit moment geldende bestemmingsplannen door middel van het opstellen van één 

en de bestemmingsregeling aangepast aan actuele inzichten en ontwikkelingen.

-

 Actueel  Bekendmakingen
-

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

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kleine kernen 2’

satie van diverse op dit moment geldende bestemmingsplannen in de kernen Halle, Keijenborg, 

de bestaande situatie vastgelegd en de bestemmingsregeling aangepast aan actuele inzichten en
ontwikkelingen.

-

 Actueel  Bekendmakingen
-

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

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Steenderen Dorp’

-
tie van diverse op dit moment geldende  bestemmingsplannen door middel van het opstellen van één 

situatie vastgelegd en de bestemmingsregeling aangepast aan actuele inzichten en ontwikkelingen.

-

 Actueel  Bekendmakingen
-

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

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Kruisdijk 2 Vorden’

zorgappartementen aan de Kruisdijk 2 in Vorden.

-

 Actueel  Bekendmakingen
-

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

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Remmelinkdijk 10 
Keijenborg, Velswijkweg 11 en Eeltinkweg 4 Zelhem’

een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de functiewijziging van drie agrarische bedrijven 

stallen en twee bedrijfswoningen wordt mogelijk gemaakt. Daarnaast omvat het plan de bouw van 

gesloopt, de functie gewijzigd naar wonen en de percelen landschappelijk ingepast.

-

 Actueel  Bekendmakingen
-

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

-
gings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er 
geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Vorden Dorp’
-

mingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de actualisatie van diverse
bestemmingsplannen door één nieuw bestemmingsplan voor de kern Vorden.

-

 Actueel  Bekendmakingen
-

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

-
gings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er 
geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011; Tolstraat ong. Drempt’

geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op het reali-
seren van een nieuw agrarisch bouwperceel (melkvee, intensieve veehouderij uitgesloten) met één 

-

 Actueel  Bekendmakingen
-

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

-
gings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er 
geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

 Zomerweg/Veenweg/Kerkstraat. Om gebruik van de Kerkstraat voor bouwverkeer te waarbor-

Drempt en zolang de werkzaamheden duren.

Wegwerkzaamheden

-

avonden met muziek, braderieën, buurtfeesten, tuinfeestjes, carbid schieten, 

sportwedstrijden, paardenactiviteiten etc. Om de veiligheid tijdens deze evene-

menten te garanderen en de overlast zoveel mogelijk te beperken hebben we in 

de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels opgenomen voor het organi-

seren van evenementen. Kijk op www.bronckhorst.nl voor de regels, maar ook 

voor handige informatie over de evenementenportalen en vergunningen. Kijk voor 

de evenementenkalender op de website van de VVV Bronckhorst.
Feestje?



(Nogmaals) Aangenaam
Na een succesvolle lancering van BREEZZ in 
2012, waarvan 3 uitgaven verschenen zijn, 
rechtstreeks verstuurd naar de meer dan 2000 
ondernemingen in de gemeente Bronckhorst, 
heeft de redactie besloten om over te gaan 
naar een vaste maandelijkse ½ pagina in het 
Contact. De belangrijkste reden hiervoor is 
om een nog breder publiek op de hoogte 
te brengen van het reilen en zeilen van de 
verschillende belangenverenigingen voor het 
bedrijfsleven in de gemeente Bronckhorst. 

Maar wat betekent BREEZZ eigenlijk en waar 
komt die naam vandaan?
BREEZZ  aangenaam. “Een frisse bries en een 
heldere blik op ondernemen in de gemeente 
Bronckhorst”. Zo introduceerden wij - onderne-
mers en de gemeente deze nieuwsbrief - ons 
aan u. In het logo lijkt het of BREEZZ staat voor 
Bronckhorst, Reuring, Economisch, Energiek, 
Zinvol, Zakelijk. Maar het kan ook staan 
voor Bedrijfsleven, Rendement, Europees, 
Enthousiast, Zuiver en Zakelijk. Hiermee wil-
len wij aangeven dat gemeente en onderne-
mers volop in beweging zijn en samenwerken 
om daardoor steeds succesvoller te worden. 
Ik daag u uit om de beste uitleg van BREEZZ 
naar de redactie te sturen zodat wij deze de 
volgende keer kunnen vermelden.

Op 16 januari jongstleden hadden wij als BKB 
onze jaarlijkse ledenvergadering gecombi-
neerd met de nieuwjaarsbijeenkomst, waarbij 
circa 80 mensen aanwezig waren. Een aantal 
activiteiten die op dit moment actueel zijn wer-
den besproken zoals: glasvezel op de indus-
trieterreinen, Parkmanagement en KVOB, 
alsook onderwerpen die in het gemeentelijk 

overleg naar voren 
komen. Daarnaast 
kon het bestuur mel-
den dat via het SIKA 
(Samenwerkende 
Industriële Kringen 
Achterhoek) een 
afgevaardigde van 
ons bestuur deelneemt in één van de werk-
plaatsen van de Achterhoek 2020 Agenda, 
namelijk de werkplaats Duurzame en 
Innovatieve Economie. Hierdoor hopen wij 
niet alleen dat onze leden meer betrokken 
raken bij die Achterhoek 2020 Agenda, maar 
dat ook door de input van onze leden dit tot 
meer activiteit in de Achterhoek leidt, waarvan 
wij allen (bedrijven en particulieren) kunnen 
profiteren. 

De Achterhoek 2020 Agenda heeft 4 verschil-
lende werkplaatsen:  1) Slim en Snel verbin-
den, 2) Duurzame en Innovatieve Economie, 3) 
Vitale Leefomgeving en 4) Kansrijk Platteland.

Tevens werd tijdens onze ledenvergadering 
gestemd over de besteding van ons gezamen-
lijk bij elkaar gebrachte geld voor een goed 
doel. Het bedrag van € 4.500,-- werd als volgt 
besteed:  1) € 3000,-- voor het stimuleren van 
het techniekonderwijs in de Technieklokalen, 
2) € 750,-- voor Samenloop voor Hoop en 3) 
€ 750,-- voor zorgboerderij de Stek in Zelhem.
De bedragen worden overgemaakt en wij dan-
ken onze leden voor hun bijdrage en hopen 
dat de gelden een nuttige bestemming krijgen.

Paul Stortelder, voorzitter BKB

Colofon
Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Steenderense Ondernemersvereniging (SOV)

www.steenderenseondernemers.nl

Bedrijvig & Ondernemend Zelhem (B&OZ)

www.bozelhem.nl

Ondernemersplatform Bronckhorst (OPB)

weevers@weevers.nl

Koninklijke Horeca Nederland, 

afdeling Bronckhorst (KHN)

elisabeth@degoudenkarperhummelo.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Agenda

 Ondernemerscafé Vorden, 

 Brasserie Lettink in Vorden

Politiek Café BKB, B&OZ en 

SOV, Partycentrum Langeler 

in Hengelo

Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info
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Hotel Café Restaurant De Gouden Karper in 
Hummelo is al negentig jaar in handen van de 
familie van Elisabeth de van der Schueren. Zelf 
behoort ze tot de vierde generatie. Naast eige-
naar van De Gouden Karper is ze ook voorzitter 
van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afde-
ling Bronckhorst. Zoals in vele sectoren het 
geval is, waait ook in haar branche een stevige 
tegenwind. Juist in deze tijd is het verstandig 
om aansluiting te zoeken bij een belangenbe-
hartiger. “Samen sta je sterk.”

Haar eigen zaak staat door tradities. De klas-
sieke uitstraling van het pand tegenover de 
kerk, de nostalgische sfeer die je binnen tege-
moet komt: het is de kracht van De Gouden 
Karper. “Er een moderne horecagelegenheid 
van maken gaat niet”, zegt Elisabeth. “We 
proberen mee te gaan met de tijd zover dat bij 
ons bedrijf past.” Ze noemt het gebruik van 
social media en het gebruik van machines om 
efficiënter te werken als voorbeelden daarvan. 
“De bestelling opnemen met iPads, dat past 
hier niet.” Dat past misschien wel bij een gele-
genheid als De Groes in Zelhem, waarvan Taco 
Dorst mede-eigenaar is. Hij is tevens secretaris 
van de Bronckhorster afdeling van Koninklijke 
Horeca Nederland. Twee zeer verschillende 
bedrijven in één vereniging. Van hotel tot café 
en van Chinees restaurant tot snackbar, de 

KHN is er voor alle horeca. De KHN, afdeling 
Bronckhorst komt op voor de belangen van 
alle leden bij de gemeente. “Neem bijvoor-
beeld de aanleg van rondwegen.” Een discus-
sie die ook in Elisabeths eigen dorp Hummelo 
speelt. “Voor horecaondernemers heeft een 
rondweg z’n voor- en nadelen”, vertelt de KHN-
regiovoorzitter. “Er komt minder verkeer langs 
het terras en dat is aangenaam voor de gasten, 
maar aan de andere kant kan ook de reuring uit 
het dorp verdwijnen.”

Een ander gebied waarop de KHN de gemeen-
te scherp houdt, is het handhaven van wetten. 
“Gelijke monniken, gelijke kappen zeggen we 
altijd”, aldus Elisabeth. “Horecagelegenheden 
moeten over veel vergunningen beschikken 
en aan veel eisen voldoen. Wij blijven de 
gemeente erop wijzen dat in keten en tijdens 
tentfeesten dezelfde regels moeten gelden.”

Onder het motto ‘samen sta je sterk’ wil KHN 
Bronckhorst en de Achterhoek op de kaart 
zetten. “Samenwerking met de detailhandel 
en toeristische organisaties is daarbij ook 
heel belangrijk”, weet de eigenaresse van de 
Gouden Karper. “We denken mee met alle par-
tijen en ondersteunen ze waar mogelijk.”

De 46 leden van KHN uit Bronckhorst wor-
den ook geïnformeerd over landelijke zaken 
zoals de Drank- en Horecawet van een regio- 
adviseur. Daarnaast is er twee keer per jaar 
een infomiddag met thema’s als social media, 
belasting en het digitale ondernemersdossier. 
Ook kan een lidmaatschap financiële voor-
delen opleveren door bijvoorbeeld collectief 
energie in te kopen.

Wie lid wil worden en de nieuwsbrief wil  
ontvangen, kan zich melden bij Elisabeth de 
van der Schueren: 
elisabeth@degoudenkarperhummelo.nl

Zoals u merkt heeft Breezz nu een plekje in week-
blad Contact. Het is een platform voor en door 
alle bedrijvenkringen, het Ondernemersplatform 
Bronckhorst, Koninklijke Horeca Nederland en 
de gemeente Bronckhorst. Leden van genoemde 
organisaties kunnen zelf nieuws aanleveren voor 
deze pagina die maandelijks verschijnt.

Op deze pagina is ruimte voor algemeen nieuws 
van onder meer de ondernemersverenigingen 
en de gemeente, maar ook nieuwe initiatieven 
van individuele ondernemers belichten we 

graag. Het doel van Breezz blijft immers in deze 
nieuwe vorm onveranderd: uitwisseling van 
informatie, kennis, ondersteuning geven en het 
aanmoedigen van samenwerking.

De volgende nieuwspagina voor ondernemers 
verschijnt op dinsdag 5 maart. De deadline voor 
het aanleveren van kopij is maandag 25 februari. 
Breezz is er door ondernemers en voor onderne-
mers. Schroom dus niet om nieuws aan te leve-
ren en mail naar: redactie@breezz.info

Cardietech Lastechniek in Zelhem heeft in 
januari een nieuwe webshop gelanceerd. 
Met daarin een compleet assortiment lasap-
paratuur en lasbenodigdheden, maar ook slijp-
materiaal, onderhoudsartikelen, technische 
sprays, veiligheidsartikelen, boren en tappen 
kunt u hierin vinden. 

Het is overzichtelijk, zeer gebruiksvriendelijk 
en u kunt 24 uur per dag uw bestelling plaatsen 
of een offerte aanvragen.

De webshop en meer informatie is te vinden 
op: www.shop.cardietech.nl 

Het Vordens Ondernemerscafé is een zelfstan-
dig opererende commissie van de Vordense 
Ondernemersvereniging (VOV), die maan-
delijks een themabijeenkomst organiseert.
Doorgaans is dit de derde donderdag van de 
maand, maar soms is dit op een andere dag 
in verband met bijvoorbeeld de vakantie. De 
themabijeenkomsten zijn zowel bedoeld voor 
startende ondernemers als voor ondernemers 
die hun sporen al hebben verdiend.

Meer info op de site (www.vov-vorden.nl) van 
de VOV onder het blokje Ondernemerscafé. 

De eerstvolgende bijeenkomst staat in 
het teken van de chocolade. Magdaleen 
Haverkamp van Chocolaterie Magdaleen uit 
Wichmond verzorgt een presentatie over haar 
bedrijf, waarbij de deelnemers zelf ook aan de 
slag gaan met het maken van chocolade.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 
februari vanaf 18.00 uur bij Brasserie Lettink, 
Mispelkampdijk 11 in Vorden.
De kosten van deelname zijn € 15,-- pp inclu-
sief maaltijd en exclusief drankjes.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
vordensondersnemerscafe@gmail.com.

Binnenkort opent Bouwkeurgroep BV zijn 
deuren aan de Dienstenweg 11 in Vorden. 
Het bedrijf levert kwalitatief hoogwaardige 
en betaalbare zonnepanelen aan particulieren 
en bedrijven die flink willen besparen op hun 
energierekening. 
Tevens kunt u bij Bouwkeur Groep BV terecht 
voor energielabels, maatwerkadviezen, 
asbestinventarisaties, legionella en NEN 3140 
keuringen.
Inwoners en bedrijven uit de oud-gemeente 
Steenderen kunnen zaterdag 9 februari al 

kennis maken met de leverancier van zon-
nepanelen in zaal Den Bremer in Toldijk. Het 
bedrijf houdt dan tussen 10.00 en 16.00 uur 
een inloopdag.

KHN Bronckhorst staat horeca-
ondernemers bij op vele gebieden

Lever uw nieuws aan voor Breezz
Nieuwe webshop 
Cardietech Lastechniek Zelhem

Bouwkeurgroep BV vestigt zich in 
Vorden

Het Vordens Ondernemerscafé in 
teken van chocolade



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

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

ZELHEM Vraagprijs € 269.000,,-- k.k.

Klumpersland 2 te Zelhem - Op goede locatie gele-
gen, HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met aange-
bouwde garage, achtertuin op het zuidoosten met 
tuinhuis. Inhoud ca. 500 m3 (inclusief garage berging).
Perceelsoppervlakte 293 m2. De woning is uitgevoerd 
met kwalitatief goede materialen.
Vloeren grotendeels voorzien van laminaat. De 
woning is optimaal geïsoleerd.
Deels rolluiken. Energiezuinige woning voorzien van 
zonnecollectoren. Ligging aan de rand van de nieuw-
bouwwijk Het Soerlant.

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 26A Vorden Tel. 0575 555733

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
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OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

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

C U R R I C U L U M  V I T A E

Naam:  
NISSAN BUSINESS EDITIONS

Kwaliteiten:  

Salarisindicatie: 

Contact: 

DE PERFECTE KANDIDATEN.
Ze hebben alles wat je zoekt. De juiste kwaliteiten, karakter-eigenschappen 

De nieuwe Nissan Business Editions. Zo’n kandidaten laat je niet schieten. 

HERWERS

www.herwers.nl/nissan

BUSINESS 
EDITIONS

NISSAN 
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Schoefkore: Kruiwagen.  “Haal i’j ’s effen mangele met de 
schoefkore.”

 B. Goodmeudeg: Behulpzaam. “De leu van de Stegge bunt 
goodmeudeg.”

 C. Pradde: Eigenwijze vent. “Met den pradde is neet te 
praoten.”

Voor voormalig secretaris Jan Slag-
man was het eveneens een heuglijke 
avond. Hij is ‘Official van Verdien-
ste’ van de KNMV geworden. Tevens 
werden deze avond een groot aantal 
kampioenen gehuldigd. De clubkam-
pioenen zijn: 
Cross Jeugd: Klasse 50-cc Automaat: 
Laura Davids; Klasse 65-cc: Jarno 
Bleekman, Klasse 85-cc KW: Robin 
van Oldeniel; Klasse 85-cc GW: Thijs 
Bulten; Klasse 125-CC Jeugd: Youri 
Pardijs. Clubkampioenen enduro: 
Nationaal: Paul Oomen; Inters: Amel 
Advokaat. Clubkampioenen toer: 
Kampioen Binnenland: Dick Bier-
man; Kampioen Buitenland: Bert Re-
gelink. Kampioenen oriëntatie (open 
competitie): A Klasse: B. Kolkman; B 

Klasse: H.B.J. Horsting; C klasse: Me-
vrouw E. Tieman.Winnaar Schoena-
ker- Ritten-Trofee: B. Kolkman. Ne-
derlands Kampioenen Enduro klasse 
inters E 3: Amel Advokaat. 
Het clubteam van de VAMC De Graaf-
schaprijders werd eveneens kampi-
oen van Nederland. Dit team bestaat 
uit de rijders: Amel Advokaat, Mark 
Wassink, Erwin Plekkenpol, Bas 
Klein Haneveld en Ismo ten Velde. 

Teammanager: Erwin Plekkenpol.
Ook werden deze avond een aantal 
jubilarissen gehuldigd. 25 jaar lid: 
H.J. Bergsma, B.te Slaa en G. Barge-
man. 40 jaar: J. Nuesink, J.Willemsen, 
D.J. Tuitert en L.W. Eilander.50 jaar: 
N.H.A van Goethem, H.A. Wolshei-
mer, B.H. Braakhekke, F.H. Klein 
Brinke en A.J.M Veldhuis.

Bennie Braakhekke motorsport-
man van het jaar VAMC
Vorden - Tijdens de feestavond 
van VAMC De Graafschaprijders, 
welke zaterdag in zaal De Her-
berg werd gehouden, maakte 
voorzitter Johannes van Kempen 
bekend dat Bennie Braakhekke is 
uitgeroepen tot motorsportman 
van het jaar (2012). Tijdens zijn 
actieve carrière werd Braakhekke 
samen met bakkenist Henk Klein 
Brinke Nederlands kampioen in 
de zijspanklasse. Momenteel is 
hij o.m. nauw betrokken bij de 
organisatie van de Oost Gelder-
land Rit. Youri Pardijs werd uit-
geroepen tot Jeugdsportman.

Bennie Braakhekke (midden) motorsportman van het jaar, rechts jeugdsportman Youri 
Pardijs

De supermarkt in Steenderen werd 
op 3 januari over vallen door twee ge-
wapende mannen, een derde wacht-
te buiten in de auto. De schrik was 
groot, maar er vielen geen gewonden.
Een speciaal overvallen recherche-
team kwam de mannen op het spoor 
mede dankzij de goede medewerking 

van het publiek. Het bleek dat de
puzzelstukjes van diverse overvallen
met elkaar te combineren waren. Het
onderzoek leidde steeds meer in de 
richting van de drie aangehouden ver-
dachten: een 31-jarige man uit Ooster-
hout, een 32-jarige man uit Breda  en
een 40-jarige man uit Breda. Het trio
ging mogelijk in wisselende samen-
stelling te werk. Nader onderzoek 
moet daar meer duidelijkheid over
geven. De slachtoffers zijn al door de
politie op de hoogte gebracht van de
ontwikkelingen in het onderzoek en
de arrestaties van drie verdachten.
Het drietal zit in beperkingen. Dat
betekent dat ze alleen contact mogen
hebben met hun advocaat.

Verdachten gewapende overval 
Coop Steenderen gepakt
Steenderen - De politie heeft 
woensdagavond 30 januari drie 
mannen opgepakt die ervan ver-
dacht worden de Coop in Steen-
deren te hebben overvallen. Het 
trio zou verantwoordelijk zijn 
voor meerdere winkelovervallen. 
De mannen zijn afkomstig uit 
Noord-Brabant.

De aanwezigen werden welkom 
geheten door bestuurslid Dirk Hi-
ddink van SamenLoop voor Hoop 
Bronckhorst. Hij gaf een toelichting 
op de werkzaamheden van de di-
verse commissies en over de stand 
van zaken tot nu toe. Burgemeester 
Henk Aalderink is ambassadeur van 
SamenLoop voor Hoop Bronckhorst. 
Hij haalde herinneringen op van de 
eerste editie in 2008. “Samen loop je 
24 uur op het veld en sta je stil bij 
het verdriet. Er is veel saamhorigheid 
tijdens de loop, maar ook veel emotie. 
Ik wens jullie veel succes en dat het 
samen weer een mooi feest mag wor-
den”. Vervolgens werd er een korte 
film vertoond van de eerste editie op 
het sportpark in Wichmond.  De Sa-
menLoop voor Hoop Bronckhorst is 
een 24-uurs wandelevenement. De 
opbrengst hiervan komt geheel ten 
goede aan KWF-kankerbestrijding. 
De eerste editie in 2008 heeft toen 
bijna 150.000 euro opgebracht. Er de-
den vijftig teams mee. Hans Lubbers 
is teamcoördinator en denkt dat dit 
aantal ook dit jaar wel gehaald wordt. 

“Maar vol is vol”, zegt hij nadrukke-
lijk. “Vijftig teams is het maximum. 
Vorige keer hebben we ook teams 
moeten teleurstellen omdat we vol 
zaten”, aldus Lubbers. De teamco-
ordinator gaf een toelichting op de 
verschillende onderdelen van het 
evenement en tips voor de teams. De 
SamenLoop voor Hoop duurt 24 uur 
en staat symbool voor: dat de strijd 
tegen kanker nooit opgegeven mag 
worden. 
 
OPENINGSRONDE
Deze wordt gelopen door survivors al 
of niet samen met hun partner, fami-
lie of vrienden. Survivors zijn mensen 
die genezen zijn, of nog in behande-
ling zijn van de ziekte. 

KAARSENCEREMONIE
Dit is een heel speciaal onderdeel 
van het evenement waar de men-
sen herdacht worden die helaas zijn 
overleden aan kanker. Hiervoor zul-
len wederom kaarsenzakken in om-
loop gebracht worden, welke de na-
bestaanden naar eigen wens mogen 

beschrijven of tekenen. De kaarsen-
ceremonie heeft in de vorige editie 
zeer veel indruk gemaakt op de deel-
nemers en bezoekers. 
 
SLUITINGSCEREMONIE
Deze wordt door alle deelnemers ge-
zamenlijk uitgevoerd. 

TEAMS
Zonder deelnemende teams kan 
er geen SamenLoop georganiseerd 
worden. De wandeling zal in team-
verband gelopen worden. De ideale 
teamgrootte is 15 tot 20 personen. 
Meer of minder mag ook. Minimaal 
één persoon van het team is geduren-
de de 24 uur in de baan. De andere 
teamleden zullen zich bezig houden 
met een braderieachtige activiteit op 
het terrein. Deze activiteit mag men 
zelf bedenken. Maar heb je moeite 
met het bedenken hiervan, klop bij 
de organisatie aan en zij zullen je 
helpen. Zij weten ook wat er al be-
dacht is en wat er nog mogelijk is. 
De bedoeling van deze activiteit is dat 
het geld oplevert, geld bestemd voor 
het KWF. “Ook juichen wij activitei-
ten voorafgaand aan het evenement 
toe. Alle activiteiten voorafgaand en 
tijdens het evenement moet er weer 
voor zorgen dat we aan het eind van 
het jaar een schitterend bedrag op de 
rekening van KWF-Kankerbestrijding 
kunnen bijschrijven”, aldus de orga-
nisatie.

ENTERTAINMENT
De organisatie zal er net als in 2008 
weer voor zorgen dat er 24 uur en-
tertainment aanwezig is voor jong en 
oud. 

SPONSORING
Geen enkel evenement kan tegen-
woordig zonder sponsoring, ook de 
SamenLoop niet. Meerdere bedrijven 
en verenigingen hebben inmiddels 
hun medewerking toegezegd, ande-
ren zullen de komende tijd benaderd 
worden. Maar ook als u niet door de 
organisatie of een deelnemende team 
benaderd wordt en u wilt toch wat 
bijdragen, schroom dan niet contact 
op te nemen met de organisatie. 
De volgende informatieavond voor 
teams is op dinsdag 12 maart, even-
eens in de brandweerkazerne in Hen-
gelo. Voor meer informatie: www.
samenloopvoorhoopbronckhorst.nl

Veel teams doen mee

SamenLoop voor Hoop Bronckhorst

Hengelo - Om teams en andere belangstellenden te informeren over 
de SamenLoop voor Hoop Bronckhorst, werd dinsdag 29 januari een 
informatieavond gehouden in de vergaderruimte van de Hengelose 
brandweerkazerne. Er was veel belangstelling. Inmiddels hebben zich 
27 teams aangemeld voor het evenement dat gehouden wordt op 15 en 
16 juni op Sportpark Lankhorst in Wichmond.

Veel belangstelling op informatieavond.

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

“Gijs Nillessen is in 1983 geboren in 
Twente, maar kwam in Groningen 
uiteindelijk in contact met het ca-
baret. In 2006 was hij finalist bij de 
Holland casino podium prijs en in 
2007 won hij de publieksprijs op het 
griffioen festival, daarnaast gooide 
hij hoge ogen op het Leids cabaret 
festival en het Groninger studenten 
festival. In 2010 is hij niet onver-
dienstelijk begonnen met zijn eerste 
solo optredens, en zien nieuwe show 
“geen paniek” is afgelopen november 
in première gegaan”.

Met deze show zal hij op woensdag 13 
februari schitteren bij de Lindese mo-
len. Voorafgaand aan de voorstelling 
kunt u bij Grand Bistro de Rotonde, 
Kerkstraat 3 te Vorden, gebruik ma-
ken van een 2-gangen (pré)valentijns-
menu (inclusief consumptie), waarna 
u bij de Lindese molen geniet u van 
de voorstelling, tevens is het mogelijk 

om het vervoer naar het optreden en
v.v. te doen per TUK-TUK met chauf-
feur.
Voor prijzen en reserveringen verwij-
zen we u graag naar de advertentie
elders in dit blad.

Overigens loopt het programma van
TOM (Theater Onder de Molen) nog
door tot en met juni 2013, het pro-
grammaboekje vindt u bij vele Vor-
dense ondernemers en in een groot
gebied zal het tevens huis-aan-huis
verspreid worden. Op elke middag/
avond van een voorstelling biedt
Grand Bistro de Rotonde u de moge-
lijkheid om van een wisselend scherp
geprijsd TOM menu gebruik te ma-
ken.

Houdt u het contact en de site
www.grandbistroderotonde.nl goed
in de gaten, want er staat nog veel
meer te gebeuren. 
Een paar vooruitzichten:
Zo zullen er op valentijnsdag, 14 fe-
bruari, tijdens het diner live lovesongs
ten gehore worden gebracht!
Vanaf dinsdag 15 januari is het weer
genieten met de nieuwe kaart, dus...
...laat u zich in 2013 dus eens cultu-
reel èn culinair verrassen?

Grand Bistro de Rotonde: 
cultureel èn culinair 
 verrassend!
Vorden - Wilt u uw Valentijn eens 
echt verrassen? Verras hem/haar 
dan eens door valentijnsdag een 
dag te vervroegen! Grand  Bistro 
de Rotonde presenteert: Gijs 
 Nillessen met zijn show “Geen 
paniek”.

Hoe houd ik mijn aanrechtblad 
mooi? 
Het werkblad/aanrechtblad is een 
belangrijk onderdeel van uw keuken. 
Elke dag wordt het gebruikt voor de 
meest uit een lopende klussen op het 
gebied van eten klaarmaken, afwassen 
en schoonmaken. Het blad komt dus in 
aanraking met allerlei verschillende stof-
fen: Olie, vetten, zuren, schoonmaak-
middelen en verschillende drankjes. 
Het werkblad is, net als de kleur van 
de deuren en lades, een blikvanger in 
uw keuken en mede bepalend voor de 
sfeer. Dus wilt u het graag mooi houden. 
Daarvoor is een aantal zaken belangrijk:
Voorkom ten eerste beschadigingen! De 
toplaag van een kwaliteitsblad kan goed 
tegen de verschillende voedingsstoffen 
waarmee het in aanraking komt, als de 
top laag onbeschadigd is. Snijd dus niet 
op uw blad, maar gebruik een snijplank.

Zorg ervoor dat zand (van bijvoorbeeld 
groente) niet blijft liggen en krassen kan 
veroorzaken. 
Zet er geen hete pannen op maar 
gebruik een afzetplank als u een pan 
even weg moet zetten.
Geef zure of bijtende producten (wijn of 
schoonmaakmiddelen) geen kans in te 
werken, maar veeg ze meteen weg.
Maak uw blad na gebruik schoon en 
droog.
Zo heeft u vele jaren een mooi werk-
blad.

Meer weten? Bijvoorbeeld over onder-
houdsproducten? Kijk op de pagina 
nieuws van www.bruggink-bv.nl. Klik 
hier rechts op ‘nieuwsbrief’ en u kunt alle 
nieuwsbrieven van Bruggink inzien. Wilt 
u elke maand deze nuttige tips via email 
ontvangen en bovendien elke maand 
nog kans maken op een cadeaubon? 
Abonneer u dan gratis op onze nieuws-
brief op www.bruggink.bv.nl. 

(Advertorial)



Tijdens de spelregelavond, die op vrij-
dag 25 januari georganiseerd werd 
door de jeugdcommissie in samen-
werking met de Scheidsrechtersver-
eniging Zutphen en Omstreken, is 
er tevens aandacht besteed aan de 
instructiefilm die de Stichting Hard-
loop Talentonwikkeling speciaal voor 
v.v. Vorden heeft geproduceerd. De 
instructiefilm bevat allerlei loop- en 
coördinatieoefeningen die speciaal 
geschikt zijn voor voetbaltrainingen 
en is gemaakt door ‘Fantastisch Ont-
werpbureau, het bedrijf van oud lid 
van v.v. Vorden, Jasper Hovenga. De 
instructiefilm is bestemd voor alle 
(jeugd)trainers van v.v. Vorden en 
via de TJC zullen de trainers gestimu-
leerd worden om deze loopoefenin-
gen te integreren in de warming-up 
van de training en de wedstrijd en 
in speciale loopoefeningen tijdens de 
trainingen zelf.

Afgelopen vrijdag waren zowel voor-
zitter Doetse Huizinga als Bob Win-
ter, bestuurslid van de Stichting, aan-
wezig bij v.v. Vorden om de film te 
overhandigen aan bestuurslid ‘voet-
balzaken’ Marc van der Linden van 
v.v. Vorden. Op het grote scherm in 
de kantine werd een gedeelte van 
de film getoond waarin niet alleen 
de atleten van HRTT figureren maar 
ook spelers van de selectie van v.v. 

Vorden, wie samen met hoofdtrainer 
Michel Feukkink op een avond speci-
ale loopoefeningen hebben afgewerkt 
ten behoeve van deze instructiefilm 
onder leiding van de hoofdtrainer 
van het HRTT, dhr. Herman IJzer-
man. De instructiefilm past perfect 
bij het aanbod van vele trainingsoefe-
ningen, trainingsopbouw, instructies 
enz. die nu ook al digitaal worden 
aangeboden aan de trainers bij v.v. 
Vorden via de webapplicatie Talento. 
V.v. Vorden is dit seizoen begonnen 
met dit spelersvolgsysteem, waarin 
niet alleen alle wedstrijden, bijzon-
derheden en ontwikkeling van de 
speler geregistreerd kunnen worden, 
maar ook allerlei trainingsmateriaal 
digitaal aangeboden wordt.
 
OVER STICHTING HARDLOOP 
TALENTONTWIKKELING
Het Hanze Sport Running Topteam 

zijn topsporters die individuele coa-
ching en begeleiding nodig hebben 
om door te kunnen groeien naar 
topniveau. Hanzesport Zutphen kan 
dit als atletiekvereniging niet alleen. 
Daarom hebben de atleten en bege-
leiders gezocht naar extra financi-
ele middelen. Om een volwaardig en 
professionele gesprekspartner te zijn 
voor sponsoren en donateurs is daar-
om een stichting opgericht. Doelstel-
ling van deze stichting is het facilite-
ren en stimuleren van talenten in de 
loopsport . Daarvoor wil de stichting 
sponsoren en donateurs werven om 
trainingen,testen, medische begelei-
ding, stages en wedstrijden te kun-
nen financieren ten behoeve van de 
atleten van het Hanzesport Running 
Top Team. Alle atleten van het Han-
zesport Running Top Team zijn lid 
van Atletiekvereniging Hanzesport te 
Zutphen.

Samenwerking Stichting Hardloop 
Talentontwikkeling en v.v. Vorden
Nadat de Stichting Hardloop Ta-
lentontwikkeling vorig jaar in 
contact is gekomen met onze 
vereniging en er van daaruit 
afspraken zijn gemaakt over 
een instructieavond tijdens een 
‘train-de-trainer avond’ en een 
introductie van de Stichting tij-
dens een avond van de ‘vrienden 
van het WKT’, heeft vorige week 
de voorzitter van deze Stichting, 
Doetse Huizinga, een instructie-
film aangeboden aan het bestuur 
van v.v. Vorden.

Marlies zong in het Engels, Frans 
en Spaans een grote variatie aan 
songs die zij zorgvuldig uitgekozen 
had. Haar mooie repertoire bevatte 
o.a.”get your kicks on Route 66” van 
Bobby Troup, “the house is empty 
now” van Burt Bacharach, een tango 
van de beroemde Argentijn Piazzolla 

en filmmuziek van Ennico Morri-
cone. Dat Marlies veel ervaring heeft 
als presentatrice van Omroep Gel-
derland was duidelijk te merken aan 
de gemakkelijke en vlotte manier 
waarop ze haar keuzes aankondigde. 
De begeleiding was deze middag spe-
ciaal omdat naast haar partner Tom 

Klein, die vier verschillende gitaren 
bespeelde, vaste begeleider Arie den 
Boer vervangen werd. 

Nu werd Marlies begeleid door de uit 
Alaska afkomstige Tollack Ollestad 
op zijn Hohner mondharmonica. De-
ze combinatie was zo melodieus dat 
ze zelfs nieuwe nummers durfden te 
spelen. Het talrijke publiek genoot 
en stemde in met het complimen-
teuze dankwoord van Joop Boerstoel, 
muzikaal adviseur van Cultuurfonds 
Vorden.

Marlies Claasen verrast Vordens 
publiek

Vorden  - De bezoekers die zondag 20 januari kou en sneeuw trotseer-
den om te komen luisteren naar Marlies Claasen, die op uitnodiging 
van Cultuurfonds Vorden optrad in de Lindesche molen, kregen ab-
soluut geen spijt. Een warme stem met een groot bereik en prachtige 
dictie deed de kou snel vergeten.

Om dit te introduceren kunnen 
zwangere vrouwen nu komen ken-

nismaken, met de zwangerschaps-
massage,
Bij balans kunt u ook terecht voor
voetreflexbehandeling een sabaaydi-
massage of een ontspannende mas-
sage. www.balansvorden.nl
(zie ook advertentie)

Nieuw bij Praktijk Balans Vorden

Zwangerschapsmassage!
Vorden - Jolande Loman van 
Balans, heeft onlangs een  cer-
tificaat erbij gehaald, zwanger-
schapsmassage.

Een doordeweekse donderdagmiddag 
op basisschool Het Hoge werd voor 
de leerlingen uit drie bovenbouw 
groepen een middag waar ze lang 
naar hebben uitgekeken!  ‘Cool, nu 
kan ik mijn spreekbeurt vanaf mijn 
I-pad houden’, riep één van de leerlin-
gen enthousiast. Inderdaad. Dat kan, 
dankzij de mogelijkheden van Apple 
TV, waar groep 5 mee gaat experi-
menteren. Afbeeldingen laten zien, 
een presentatie houden, plaatsen in 
de wereld verkennen en vooral veel 
ontdekken. Er is voor de leerlingen 
ontzettend veel mogelijk op de touch-
screens.  Het zijn eigenlijk net mega 
tablets. 

LESSEN
Niet alleen voor de leerlingen, maar 
ook voor de leerkrachten zijn deze 
touchscreens een mooi hulpmiddel 
voor de lessen. Veel software is be-
schikbaar gesteld door de uitgevers 
van methoden, zoals wereld in getal-
len voor het vak rekenen. De instruc-
tie wordt op de screens uitgelegd en 
de verwerking besproken, maar ook 
de toetsresultaten kunnen worden 
doorgenomen.
De pagina in het boek ziet er net zo 
uit als op de screens. Veel lessen wor-
den ondersteund met beeldmateriaal 
vanaf het internet.  Groep 5 werkt 
momenteel over de Deltawerken. 
Een filmpje over de Watersnood-
ramp uit 1953 maakt meteen veel 
duidelijk! Wat een favoriet is bij de 
leerlingen zijn de lessen begrijpend 
lezen.  Dat wordt gedaan met be-
hulp van Nieuwsbegrip. Iedere week 
het allerlaatste nieuws als tekst, met 
daarbij een hoop prikkelende vragen 
op verschillende niveaus.  De daarbij 
behorende media is erg aantrekkelijk 
voor de kinderen. Ze kunnen ook zelf 
inloggen op de site van Nieuwsbe-
grip. Het jeugdjournaal wordt dage-
lijks bekeken en zo zijn er nog heel 
veel voorbeelden te noemen. U bent 
van harte welkom om eens te komen 
kijken!

TOOLS 
Er kan ook gewoon worden geschre-
ven op de screens, net als op een 
schoolbord. Wat is geschreven kan 
worden opgeslagen, om het weer te-
voorschijn te kunnen  halen wanneer 
het nodig is, of om bijvoorbeeld een 
uitleg door te mailen naar een leer-

ling. De leerkrachten kunnen veel
lessen al van te voren voorbereiden
op de computer.  Er komen steeds 
meer tools om te gebruiken.  Een
stopwatch, digitale tijd, even de krant
lezen, wat doet het weer?, rekenspel-
letjes, een dansje doen, een liedje
meezingen terwijl de tekst meeloopt,
het optreden van een meester of juf
op youtube, het sportfilmpje van een
leerling, het kan allemaal! 

VRUCHTBARE SAMENWERKING
Henry van den Brink is tevreden over
de samenwerking. Van den brink 
ICT werkt veel samen met scholen in
de regio. ‘De borden worden hier op
Het Hoge echt goed ingezet en ook
het werken met Apple TV komen we
zelden tegen! De school kiest voor 
kwaliteit en we werken al jaren heel
prettig samen’, aldus de enthousi-
aste van den Brink.  Ook de laptops
en werkstations van Het Hoge zijn 
gebouwd door van den brink ICT.  
De mannen van het ict bedrijf den-
ken voortdurend mee met de school
over de nieuwste mogelijkheden en
bieden waar het kan hulp en geven 
advies. Regelmatig mag de school ook
wat nieuwe apparaten uitproberen. 
Wat niet veel mensen weten is dat
Van den brink ICT de volledige pro-
ductenlijn van Apple in hun assorti-
ment hebben opgenomen! Letterlijk
een vruchtbare samenwerking met
Het Hoge!

BIJ DE TIJD
De groep 5 t/m 8 zijn nu allemaal
voorzien van een up to date touchs-
creen. De groepen van de onderbouw
hebben ook voldoende van deze mid-
delen tot hun beschikking om dage-
lijks te werken met deze screens. In
totaal zijn er nu 9 touchscreens in 
de school en wordt er gewerkt met
de Ipad. De mogelijkheden om dat 
uit te breiden is de volgende stap.  
De school heeft ervoor gekozen om
niet in één keer alle lokalen van deze
media te voorzien. Op de wijze zoals
ze nu werken komen er iedere keer
modellen van deze screens en tablets
binnen de school die helemaal up to
date zijn. De ontwikkelingen gaan zo
snel, dat een bord van drie jaar oud
soms bepaalde eigenschappen niet 
heeft, die een recent model wel heeft.

Basisschool Het Hoge blijft bij tijd!

Het Hoge Vorden breidt 
multimedia uit

Vorden - De mannen van het Vordense Van den Brink ICT en instal-
latiebedrijf Bosman kwamen afgelopen week een drietal touchscreens
monteren en opnemen in het netwerk van Basisschool Het Hoge. De
kinderen namen het lawaai van boren graag voorlief, want aan het
eind van de dag kon er al worden gewerkt met de nieuwe multimedia
apparaten.



Bouwkeur Groep BV levert kwali-
tatief hoogwaardige en betaalbare 
zonnepanelen aan particulieren en 
bedrijven die flink willen besparen 
op hun energierekening. Door de zon 
als energiebron te gebruiken, word je 
onafhankelijk van energiebedrijven.
Bouwkeur Groep BV heeft behalve 
in Vorden ook vestigingen in Hee-
ten en Brummen en beschikt in deze 
nieuwe markt over ruime ervaring  
op gebied van zonnepanelen en biedt 
deskundig advies over de beste oplos-
sing voor iedere situatie. Ook nemen 
wij op alle mogelijke manieren de 
zorg uit uw handen. Wij regelen een 
subsidieaanvraag en monteren en 
installeren vakkundig uw panelen. 
Bouwkeur importeert de zonnepane-
len rechtstreeks, dus zonder tussen-
komst van distributeurs. Hierdoor 
kunnen wij tegen een zeer goede 
prijs-kwaliteitverhouding leveren. De 
lage aanschafprijs draagt bij aan een 
snellere terugverdienperiode. Uiter-

aard bent u na aanschaf van zonne-
panelen veel minder geld kwijt aan 
energierekeningen.

DE VOORDELEN
Zonne-energie is een van de schoonste 
vormen van duurzame energie. Het is 
stil, veilig en onuitputtelijk. Zonnepa-
nelen vormen een uitstekende inves-
tering met hoge rendementen (8% - 
16%) en hebben een levensduur van 
meer dan 25 jaar. Elk jaar verhoogt 
de overheid de energiebelasting. 
Sinds 2001 is de elektriciteitsbelas-
ting bijna verdubbeld. Zonnepanelen 
zijn daarentegen in de laatste jaren 
fors in prijs gedaald. Zonnepanelen 
verlagen niet alleen uw energienota, 
maar geven uw woning of bedrijf ook 
meerwaarde. Het energielabel van 
uw woning wordt beter door de zon-
nepanelen. En een beter energielabel 
betekent meerwaarde voor uw huis. 
Een ‘groen’ huis is gemiddeld 3,4% 
meer waard.

INLOOPDAG IN DEN BREMER 
TOLDIJK
Wilt u ook meer weten, kom dan 
naar de infodag. “Het is nu de juiste 
tijd om in zonnepanelen te investe-
ren, aldus Belinda Korenblik van de 
Bouwkeur Groep BV”. 

“U kunt nog steeds gebruik maken 
van de landelijke subsidieregeling 
die de aanschaf 15 procent goedko-
per maakt. Verder is zonne-energie 
één van de schoonste vormen van 
duurzame energie. Ook het energie-
label van je woning wordt beter door 
de zonnepanelen; een meerwaarde 
voor het huis dus.” Tijdens de info-
dag wordt tevens informatie gegeven 
over de voordelen van collectief inko-
pen: de burenkorting.

De inloopdag wordt gehouden van 10 
tot 16 uur in Den Bremer in Toldijk. 
Tevens kunt u bij Bouwkeur Groep 
BV terecht voor energielabels, maat-
werkadviezen, asbestinventarisaties, 
legionella en NEN 3140 keuringen. 
Voor meer info bel of mail ons:
info@bouwkeurgroep.nl 
www.bouwkeurgroep.nl 
tel. 0572-382609

Bouwkeurgroep BV opent derde vestiging in Vorden en houdt inloopdag in Steenderen

Nieuwe leverancier van zonnepanelen 
in Bronckhorst

Regio - Binnenkort opent Bouwkeurgroep BV zijn deuren aan de Dien-
stenweg 11 in Vorden. Inwoners van de oud-gemeente Steenderen 
kunnen zaterdag 9 februari al kennis maken met de leverancier van 
zonnepanelen in zaal  Den Bremer in Toldijk. Het bedrijf houdt dan 
tussen 10 en 16 uur een inloopdag.

Phido 5 - Flash Vorden 2: 3.
Flash jeugd 1 – Elo United jeugd 1: 7-1.

Pluumke jeugd 1 – Flash jeugd 2: 0-8.
Seepaerd jeugd 1 – Flash jeugd 4: 1-7.

Uitslagen Flash Vorden

HOENDERS:
Appenzeller Baardhoen: H. van Olst 
3xZG
Wyandotte: B. Wassink 3xZG, 4xG

DWERGHOENDERS:
Barnevelder Kriel: H. Nijenhuis 3xZG, 
1xG
Appenzellerspitskuif Kriel: H. van 
Olst 1xF, 2xZG, 2xG

OORSPRONKELIJKE DUIVEN:
Lachduif: H.G. Nijhof 1xF, 1xZG, 1xG

KONIJNEN:
Wener: H. Nijenhuis 4xZG
Alaska: J. Bakering 2xF, 6xZG, 3xG
Hollander: E. Jansen 1xF, 1xZG 
Ned. Hangoor Dwerg: J. Martens
3xZG, 1xG
Pool Roodoog: H. Nijhof 1xZG
Kleurdwerg: H. Gubbels 2xF, 3xG

P.K.V. Nieuws
Vorden - Spilbroekshow Neede

,,Maar dat is een formaliteit”, zo ver-
klaart voorzitster Femy Bokstart uit 
Ruurlo die samen met secretaris Roy 
Schut uit Vorden en penningmeester 
Bianca ter Haar uit Zutphen het dage-
lijks bestuur van de nieuwe wandel-
sportvereniging vormt. Een vereni-
ging die momenteel negen leden telt. 
Maar Bokstart is er van overtuigd dat 
dit na de eerste wandeling die WSV 
Ruurlo in april organiseert sterk zal 
vermeerderen. Het drietal was tot 
voorkort actief lid van de Zutphense 
wandelsportvereniging Shrewsbury. 
Als uitvalsbasis voor de starts van zo-

wel de Voorjaars- als Najaarstocht is 
Gastronomie De Luifel in Ruurlo ge-
kozen. Vanuit Ruurlo zijn er volgens 
Roy Schut perfecte wandelingen te 
organiseren. ,,Het ligt centraal in de 
Achterhoek en in een bosrijke om-
geving.” Zowel de Voorjaars- als Na-
jaarstocht zijn door WSV Ruurlo zo-
danig in samenspraak met de KNBLO 
Kring Gelderland gepland dat ze niet 
in de wielen rijden van wandelingen 
die omliggende wandelsportvereni-
gingen zoals DOS Barchem en WSV 
De Ploeg uit Zelhem organiseren. 
,,We willen absoluut geen andere 
verenigingen in de vaarwater zitten”, 
benadrukt Bokstart. Deelnemers aan 
de geplande tochten van WSV Ruurlo 
kunnen kiezen uit diverse afstanden, 
te weten: 7.5, 10, 15, 20, 25 en 30 
kilometer. In een reactie van Regio 
Gelderland van de KNBLO-NL geeft 
bestuurslid Derk Korenblek aan dat 
de vereniging inderdaad is aange-
meld als lid. ,,Maar voordat we de 
tochten opnemen op de website van 
de KNBLO-NL moet de inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel binnen 
zijn, dat schrijven de statuten van de 
KNBLO-NL voor. Tot zolang wachten 
wij af. Na verwachting zal dit bin-
nen enkele weken het geval zijn. Wij 
zijn blij met de nieuwe vereniging 
in Ruurlo en zullen ze dan als alles 
formeel rond is promoten en steunen 
daar waar nodig.”

WSV Ruurlo organiseert Voor- en Najaarstocht vanaf De Luifel

Nieuwe regionale wandelsport-
vereniging vanuit Ruurlo actief
Ruurlo - Ruurlo is een nieuwe 
vereniging rijker: Wandelsport-
vereniging Ruurlo. De vereniging 
staat inmiddels officieel geregi-
streerd bij Koninklijke Neder-
landse Bond voor Lichamelijke 
Opvoeding (KNBLO). Echter de 
inmiddels geplande Voorjaars-
tocht op zondag 21 april en Na-
jaarstocht op zondag 6 oktober 
van de vereniging staan nog niet 
officieel in de wandelagenda van 
de KNBLO. Volgens een secretari-
aatmedewerkster van de lande-
lijke wandelbond moeten er nog 
enkele feitelijke gegevens van de 
vereniging aan de bond overlegd 
worden om ook een officiële sta-
tus en vermelding op de agenda 
te verkrijgen.

Johan Veenstra uit Nijeholtpade is al 
jaren zeer bekend van zijn verhalen 
en voordrachten in het Weststelling-
werfs. Naast het schrijven van ro-
mans, verhalen en dichtbundels, le-
vert hij bijdragen voor verschillende 
kranten en tijdschriften (onder
 
andere dé bekende collum Stelling-
warver Stiekelstokkies). Het Stelling-
werfs is de taal waar Johan Veenstra 
in schrijft en is de Nedersaksische 
streektaal die in de gemeente West- 
en Oost Stellingwarf wordt gespro-

ken. Het Stellingwerfs is taalkundig
familie van het Drents, Gronings,
Twents, Achterhoeks, Veluws en de
Saksische talen die voornamelijk in 
het noorden van Duitsland gesproken
worden. Naast de boeiende verhalen
voorgedragen door Johan Veenstra 
wordt deze koffiemorgen voorzien
van een muzikale omlijsting door Jo
Dijkerman en Dinant Abbink, beiden
zeer begaan met de harmonica. Kort-
om voor wie om streektaal geeft, is 
dit een ochtend welke men niet mag
missen! Ook niet-leden zijn van harte
welkom. 

De kosten voor deze morgen bedra-
gen 7,50 euro per persoon inclusief
een kopje koffie/thee bij binnenkomst
en een consumptie in de pauze. 

Kijk voor meer informatie op de web-
sites www.streektaalvrienden.nl en 
www.johan-veenstra.nl

Streektaalkenner Johan Veenstra gast
Koffiemorgen Vrienden van de 
Streektaal Lochem en Omgeving
Borculo - Streektaalkenner Johan 
Veenstra is zondag 10 februari te 
gast tijdens koffiemorgen van de 
Vrienden van de Streektaal voor 
Lochem en Omgeving. De koffie-
morgen vindt plaats bij Buiten-
centrum Kerkemeijer in Borculo. 
De aanvang is om 11.00 uur (zaal 
open vanaf 10.30 uur).

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Voorjaars katern in weekblad Contact
Verschijning week 11
Oplage: 33.200
Aanleveren: 1 maart 2013

In week 11 komen we met een bijlage 
Voorjaar/tuinen/mode. Een mooie 
bijlage die verschijnt in Bronckhorst, 
Ruurlo en Warnsveld/Leesten. Een 
totale oplage van 33.200 exemplaren 
om u dienst of product onder de lezer te 
brengen. Vraag naar onze interessante 
tarieven. 

Meer informatie en reserveren: 
Jan Marinissen of Dyanne Schiphorst, 
advertentie@contact.nl of 
tel. 0575 55 10 10.

wassen zonder krassen!!!
Wij wassen uw auto met de hand voor slechts €15,-

Reserveer nu via de website online uw wasbeurt en het wachten bij
de wasstraat is voorbij!

Carcleaning Zutphen - Total Car Detailing Center
0575 55 13 22 - info@carcleaning-zutphen.nl - www.carcleaning-zutphen.nl

Alle hierboven genoemde prijzen zijn incl. BTW. - Voor aanbiedingen Westerik-groep z.o.z.

Vordenseweg 23
Warnsveld

Wegens enorm succes verlengen we de winteraktie “Uw auto weer in
showroomstaat voor €109,- t/m maart 2013. (Zie voor voorwaarden de website).

*Aquaseal ruitbehandeling

voor slechts €35,-
*Ozon antigeurbehandeling

voor slechts €49,-

De cursus is voor iedereen
die minder wil piekeren, 
beter wil slapen, het zelf-
vertrouwen wil vergroten,
het verleden wil loslaten,
kortom: kalmer en stabieler
de stormen van het leven
wil kunnen doorstaan. Tot 
slot zegt Ilse enthousiast: ‘Je
zult ontdekken dat je meer
bent dan je onrust, je angst,
je (chronische) pijn, je verle-
den. Je leven zal lichter en
rijker worden. Je leert weer
te genieten van kleine din-
gen.’ Voor informatie en
aanmelden voor de cursus
in februari: 
www.demindfulnesszaak.nl

Mindfulness: 
minder in je 
hoofd, meer 
genieten
Vorden - Donderdag-
avond 14 februari start
De Mindfulness Zaak
in het Dorpscentrum 
in Vorden de 8-weekse
Mindfulness cursus.



Wim: ‘Bij ons thuis hadden ze een 
gemengd bedrijf. Ik wilde iets in de 
landbouw doen, thuis kon niet, daar 
was het bedrijf van mijn ouders te 
klein voor. Ik ben toen bij een boer 
gaan werken en heb ik ook in de 
agrarische sector monsters (melk) 
genomen. Toen ik mijn rijbewijs heb 
gehaald heb ik gelijk gesolliciteerd. 
Bij Weulen Kranenbarg in Vorden 
vroegen ze een medewerker ‘alge-

mene dienst’. Dat leek mij wel wat. 
Gerrit Weulen Kranenbarg heeft mij 
toen aangenomen. 

In het begin heb ik van alles gedaan, 
kolen, gasbussen, spoorbielzen weg-
brengen, noem maar op. Maar alvo-
rens ik s’ morgens begon, moest ik 
regelmatig eerst drie koeien melken. 
Die graasden in de wei bij het bedrijf 
aan de Ruurloseweg. Het duurde 

niet lang of Weulen Kranenbarg be-
schikte over twee tankwagens. Eerst 
stookolie wegbrengen, daarna werd 
het dieselolie, veelal bestemd voor 
boeren- en hoveniersbedrijven. 

Thans rij ik wee dagen per week op 
een tankwagen pakweg weg 50 ki-
lometer rondom Vorden. Die twee 
dagen ben ik in dienst bij ‘Weulen 
Kranenbarg Brandstof B.V.’. Tevens 

ben ik twee dagen werkzaam bij 
‘Weulen Kranenbarg Tuin- en erf’ 
aan de Ruurloseweg. Daar bedien ik 
veelal de heftruck. Op woensdag ben 
ik thuis, dan verzorg ik mijn schapen 
en koeien. Ik heb mooi afwisselend 
werk en heb het bij Weulen Kranen-
barg goed naar de zin’, zo zegt de 59 
jarige Wim Neerlaar. In zijn vrije tijd 
was hij in zijn jonge jaren actief lid 
van de touwtrekvereniging Vorden. 
Thans is hij actief als schutter bij de 
schietvereniging in het Medler. 

Op dezelfde dag, was er een paar 
honderd meter verderop bij ‘Weulen 
Kranenbarg Tuin- en erf’ een zilveren 
jubilaris: Jan Berenpas. Dat bedrijf 

staat ‘los’ van Weulen Kranenbarg 
aan de Enkweg. Toen Jan Berenpas 
in dienst trad, was het één familiebe-
drijf. Jan: ‘Ik ben na de lagere school
en de landbouwschool begonnen als
pompbediende aan de Enkweg. 

Daarna verhuisde ik naar de Ruurlo-
seweg en heb ik het daar uitstekend
bij ‘Tuin en Erf’ naar de zin. In de be-
ginjaren hield ik mij bezig met onder
meer het zagen van bielzen. Thans 
werk ik de gehele dag op het terrein.
Laden en lossen van trucks die hier
dagelijks komen en gaan. Verder
zorg ik voor het verzend- klaarma-
ken ven de bestellingen. Leuk om te
doen’, zo zegt Jan Berenpas.

Jubilarissen Weulen Kranenbarg
Olieman Wim Neerlaar jubileert in tankwagen

Vorden - ‘Wim al veertig jaar de olieman, waar niemand tegen op kan’. De tankwagen van Wim Neerlaar 
was afgelopen week prachtig versierd met ballonnen en slingers en een spandoek met bovengenoemde 
tekst. In de workshop van ‘Weulen Kranenbarg Brandstof B.V.’ genoot de jubilaris met zijn familie van 
koffie en gebak, bloemen en cadeaus. De in Ruurlo geboren en getogen Wim Neerlaar, bezocht de lagere 
school in het buurtschap Medler en aansluitend de landbouwschool in Ruurlo. Toen daar de school werd 
opgeheven behaalde Wim zijn diploma in Borculo.

Wim Neerlaar Jan Berenpas

Hij is de opvolger van Willem 
Schmitz die jarenlang als preases 
heeft gefungeerd, die op eigen ver-
zoek is gestopt, maar wel deel uit 
maakt van de werkgroep. De afgelo-
pen twee zaterdagen was deze werk-
groep samen met het bestuur op pad 
om de loten aan de man te brengen. 
Richard ten Pas: ‘ Al die vrijwilligers 
maken het mogelijk om het carnaval 
op de Kranenburg draaiende te hou-
den. En wat zo mooi is, het is een 
constante groep, valt er toch iemand 
af, geen probleem er melden zich tel-
kens weer nieuwe mensen aan’, zo 
zegt hij. Een carnavalsclub in stand 
te houden is momenteel al een hele 
kunst. In de pers verschenen de laat-
ste weken regelmatig berichten dat 
de carnavalsverenigingen in Neder-
land door de recessie gaan ‘verso-
beren’, met andere woorden één of 
twee dagen minder feest.
Kranenburg’ s Carnaval blijft op de 
oude voet doorgaan dat wil zeggen, 
op vrijdagavond 8 februari in de 
feesttent nabij sportcomplex Ratti, 
een grote playbackshow. Hieraan 
zullen naar verwachting circa der-

tig groepen meedoen, verdeeld over 
een groep t/m 12 jaar met als inzet 
De Carnavals- jeugdbokaal. De inzet 
van de groep t/m 15 jaar is de Sueters- 
bokaal, voor de groep vanaf 16 jaar 
gaat de strijd om de Kranenburgs- 
Carnavalsbokaal. De presentatie van 

de playbackshow is in handen van 
Herbert Rutgers en Richard Ooms. 
Op vrijdagmorgen 8 februari is er 
voor de scholieren eerst ‘kleintje car-
naval’ in het gymlokaal van school 
De Kraanvogel. Dat betekent tevens 
één van de laatste activiteiten van de 

huidige Prins Sjoerd de Eerste en zijn 
adjudant Jan Willem. Die morgen 
wordt tevens de trekking van de ver-
loting gehouden. 
Zaterdagavond 9 februari komt er 
een eind aan het tijdperk van Sjoerd 
de Eerste. Dan wordt afscheid van 

hem genomen en zal de naam van de
nieuwe Prins c.q. Prinses worden ont-
huld. Bij de meeste carnavalsvereni-
gingen gebeurt dat altijd op de ‘elfde
van de elfde’. In de Kranenburg op 
de zaterdagavond van het grote car-
navalsweekend. En dan natuurlijk 
steevast de vraag, ‘wie zal het zijn,
kennen we de nieuwe Prins of Prin-
ses’? Herbert Rutgers lachend: ‘Laat 
de mensen maar gissen. Ik wil alleen
het volgende verklappen ‘De Prins
en adjudant hebben het niet van een
vreemde en zijn uit hetzelfde hout
gesneden’, zo zegt hij geheimzinnig.
Het carnavalsbal wordt op de zater-
dagavond muzikaal opgeluisterd
door de band Bachus. Voor de mooist
verklede groep of individu, wordt een
prijs beschikbaar gesteld.
Het bestuur van Kranenburg’ s Car-
naval heeft inmiddels vanuit Ame-
rika een schrijven ontvangen dat er
weer een aantal oud- Vordenaren(
familie Eggink) het carnaval in de
Kranenburg zal bijwonen, onder wie
voormalig Prins Anton met zijn ad-
judant Jos. Deze mensen zijn jaren
geleden naar de States geëmigreerd
en komen dikwijls naar Vorden om
hier carnaval te vieren. 
Zondagmiddag 10 februari wordt om
14.30 uur een begin gemaakt met
een mini- optocht, aangeduid als
een ‘Rondje Kranenburg’. Hieraan 
wordt medewerking verleend door
de Schaddenstekkers uit Ruurlo. Na
afloop van de optocht is er tot slot
van het carnavalsgebeuren feest in
de tent met medewerking van De
Daltons, Farmers from Hell en DJ
Martin. Voor de jeugd is er vanaf
14.30 uur in de gymzaal van school
De Kraanvogel een ‘doldwaze kinder-
middag’ verzorgd door Theater Fiets.

Carnaval op de Kranenburg
Groep enthousiastelingen houdt carnaval draaiende
Vorden - Of je nu voorzitter, se-
cretaris, of penningmeester bent, 
dat maakt bij de vereniging Kra-
nenburg ’s Carnaval niets uit. Ge-
woon samen met een groep vrij-
willigers, twee zaterdagen op pad 
om loten te verkopen. ‘Dat moet 
ook wel, één van de hoogtepun-
ten van ons carnaval is namelijk 
de kindermiddag. De kinderen 
worden dan volop getrakteerd 
en alles is gratis en dat willen 
we graag zou houden’, zo zegt de 
kersverse voorzitter Herbert Rut-
gers.

Herbert Rutgers en Richard ten Pas in de rol van lotenverkoper



Henk Hellegers voor het eerst de ma-
nager van dit team zei, weer terug in 
Vorden: ‘Toch ben ik dik tevreden. De 

rallysport brengt nu eenmaal risico’s 
met zich mee. De drie coureurs van 
ons team Helder Rodriques uit Portu-

gal, Javier Pizzolito uit Argentinië en 
Johnny Campbell uit Amerika hebben 
het uitstekend gedaan. Wat Rodriques 
betreft had ik gehoopt op een podi-
umplek. Niet gelukt, hij werd zeven-
de. Vergeleken met vorig jaar zat het 
venijn dit keer aan het begin van de 
rally, een zwaar duinenparcours. Na 
tien etappes stond Helder Rodriqes 
nog op een fraaie derde plaats. Helaas 

kreeg hij een dag later met nog maar 
vijftien minuten te rijden een tech-
nisch probleem, wat hem 48 minuten 
tijdverlies opleverde en een flinke dui-
keling in het algemeen klassement. 
Toch heeft hij zich nadien weer terug 
geknokt naar een zevende plek. 
Javier Pizzolito heeft vorig jaar een 
flinke crash gehad. Tijdens deze Da-
kar Rally heeft hij zijn zelfvertrouwen 
weer terug gewonnen en vind ik de 
8e plek een knappe prestatie. Johnny 
Campbell deed wat van hem verwacht 
werd, een keurige 40e plaats’, aldus 
de Vordenaar. Wat Henk Hellegers 
het meeste deugd deed, de directie 
van Honda was na afloop van de Da-
kar Rally zeer content met de verrich-
tingen van het team. Henk: ‘Ze heb-
ben mij al laten weten dat het Honda 
team ook in 2014 weer aan de Dakar 
Rally zal meedoen. De bedoeling is 
met vier coureurs. Ik ben nu, na een 
dagje rust, al weer bezig met de voor-
bereidingen voor volgend jaar. We 
gaan weer ‘vol gas’ aan de gang’,aldus 
Henk Hellegers.
Er was in deze editie van de Dakar Ral-
ly nog een Vordenaar van de partij: Ed-
die Beeftink die meereed in de tweede 
truck van het Finstral Rallyteam. Ed-
die was in deze truck navigator/mon-
teur. Teun Stam was de chauffeur en 
monteur Rob Bogaart completeerde 
het team. Deze truck had de verplich-
ting om het ‘eerste’ team van Finstral 
bij te staan, indien die in de proble-
men zou geraken. Verder deed de 
tweede truck mee aan de ‘standaard-
klasse’. En hoe! Het team eindigde in 
deze klasse op de eerste plaats, een 
formidabele prestatie. Toch kijkt Ed-
die Beeftink met gemengde gevoelens 
op de Dakar Rally 2013 terug. 

Zegt hij: ‘In de tiende etappe, zagen
wij op een lang aflopend bergpad met
een maximale breedte van drie meter,
plotseling Johan Elferink staan. (Johan
Elferink bemande namelijk de eerste
truck van Finstral, samen met navi-
gator Michel de Groot). Verbaast over
waar zijn truck was gebleven stopten
we en wees Johan over de rand. Daar
zagen we nummer 513 staan, 20 me-
ter lager, leunend tegen een niet al te
grote boom. Deze boom heeft voorko-
men dat de truck diep in het ravijn 
is gestort. Hoeveel geluk kan mens
hebben’, zo zegt Eddie Beeftink, terug
kijkend.

We hebben nog geprobeerd om de
wagen omhoog te trekken maar de or-
ganisatie was snel ter plekke en heeft
ons dat verboden. Johan Elferink was
nu officieel uit de race. Wanneer wij
niet binnen een minuut zouden ver-
trekken, waren ook wij uit de race
gehaald. Onze truck stond nogal in 
de weg voor de andere deelnemers. 
Vanaf die dag konden we onze eigen
wedstrijd rijden zonder service te
hoeven verlenen. Wel hebben we in 
de duinen nog een aantal auto’ s los
getrokken waaronder de buggy van 
Tim Coronel. De laatste twee dagen
hebben we bijna een uur goed ge-
maakt op onze concurrent in de stan-
daardklasse. Na twee weken en 9500
kilometer bleken we aan de finish 7
minuten voorsprong te hebben op
nummer twee. Toen werd het hoog
tijd om de kurk van de champagne-
fles te laten knallen’, zo vertelt Eddie
Beeftink en , zo voegt hij eraan toe:
‘Over vier weken worden alle wagens
in Le Havre opgehaald en begint ook
voor ons Dakar 2014’.

Henk Hellegers: ‘Op naar Dakar Rally 2014’
Vordenaar Eddie Beeftink eerste in standaard truck klasse

Vorden - Henk Hellegers ging ondanks de tegenslag aan de vooravond 
van de Dakar Rally toch vol vertrouwen naar Zuid Amerika. Vlak voor 
het vertrek vielen namelijk twee coureurs uit, Sam Sunderland (ge-
broken pols) en Philippe Zano (ernstig ongeval). Dat betekende dat het 
Honda Racing Corporation team, afgekort HRC met drie, in plaats van 
met vijf coureurs in Lima aan de start verscheen.

Voor Eddie Beeftink geen zee te hoog !

De verbouwing stond eigenlijk al en-
kele jaren op stapel, maar om uiteen-
lopende redenen was het er nog niet 
eerder van gekomen. Eind vorig jaar 
is echter voortvarend begonnen met 
wat bij Sociï “de verbouwing” wordt 
genoemd. Er wordt echter ook nieuw 
gebouwd. Als eerste is het dak aange-
pakt, het oude en slechte asbestdak 
werd gesaneerd en vervangen voor 
nieuwe dakplaten. Aan de bestaande 
kleedruimtes is onder meer een extra 
kleedruimte gebouwd. Deze vervangt 
de kleedruimte die eerder bekend 
stond als ‘kleedkamer 1’. Kleedka-
mer 1 wordt namelijk de nieuwe toi-
letgroep die benaderbaar is vanuit de 
kantine en vanuit de kleedruimtes. 
De huidige toiletgroepen komen te 
vervallen. De kantine op zich krijgt 
op den duur ook een compleet ander 

uiterlijk. De muren bij de huidige 
toiletten worden weggebroken waar-
door het één grote ruimte wordt. Op 
de plek waar eerst de bestuurskamer 
gesitueerd was wordt de ruimte voor 
de afdeling tennis gecreëerd. Er is 
onder andere een schuifpui geplaatst 
waardoor het in de zomermaanden 
fijn tennis kijken wordt. De bestuurs-
kamer is verplaatst naar de andere 
kant van het gebouw. Het is allemaal 
net wat praktischer en gericht op de 
huidige tijd. Verder was het ook geen 
overbodige luxe om wat te vernieu-
wen, nadat de kantine bijna 40 jaar 
geleden gebouwd werd is het één en 
ander behoorlijk gedateerd.
Ondertussen vinden alle activiteiten 
bij Sociï zoveel mogelijk doorgang. 
De kantine kan gewoon gebruikt 
worden. De kleedruimtes worden één 

voor één aangepakt zodat er altijd 
drie beschikbaar zijn. Voor de overige
behoefte wordt gebruik gemaakt van
de kleedruimtes van de sporthal. Ook
de Samenloop voor Hoop die op 15 en
16 juni bij Sociï plaats heeft zal geen
nadelige gevolgen ondervinden van
de verbouwing. Bij de verbouwing
zijn vele vrijwilligers betrokken. Dit 
geldt zeker voor de zaterdag die te
boek staat als de vaste bouwdag, 
maar ook doordeweeks zijn er veel
vrijwilligers die hun vrije uurtjes in 
de verbouwing steken. Het bestuur is
deze vrijwilligers zeer dankbaar, zon-
der hen was deze verbouwing niet 
mogelijk geweest! Het mooie is dat de
vrijwilligers niet per definitie lid zijn
van Sociï, maar ook betrokken inwo-
ners van Wichmond, Vierakker en 
omstreken zijn graag geziene gasten. 
De verbouwing zal nog wel enige
tijd voort duren. Het is de bedoeling
dat alles rond de zomer opgeleverd
wordt, liefst voordat het volgende 
voetbalseizoen begint.

Verbouwing Sociï-complex 
Wichmond in volle gang

Wichmond - Terwijl op de voetbalvelden van Sociï al enige tijd geen 
activiteit is geweest, is dat rondom de kantine wel anders. Bij Sociï is 
momenteel een grootscheepse verbouwing gaande. Er wordt nieuw 
gebouwd en verbouwd.

Vanaf het begin was het dan ook dui-
delijk dat Dash de regie in handen 
had. Met een goede serve druk, een 
uitstekende pass en een goed spelen-
de spelverdeelster, Karien Meutste-
ge, stonden ze al snel op een flinke 
voorsprong en werd Pegasus zoek 
gespeeld. Het was genieten! Er werd 
flink gebaterd en de set was dan ook 
zo voorbij. De dames probeerde dit 
niveau door te zetten naar de tweede 
set. Dit lukte aardig mede door een 
lange serve serie van Debbie van den 
Vlekkert. Helaas liep aan het einde 
van deze set het foutenpercentage 
aan Vordense zijde al op. Maar geluk-
kig wisten ze nog wel de tweede set 
te pakken door degelijk te spelen. Pe-
gasus had veel moeite met de vrijuit 
spelende Vordenaren.

Maar Dash zou Dash niet zijn als er 
geen dip in de wedstrijd zou komen. 
En helaas daar was hij al. De fouten 
die aan het eind van de tweede set 
gemaakt werden waren al een voor-
bode voor het verloop van de derde 
set. Dash had het passend moeilijk 
en aanvallend werden de punten 
ook niet meer gescoord. Ineens was 
Pegasus weer terug in de wedstrijd 
en meer valt er niet over deze set te 
vertellen.
De vierde set begonnen de dames uit 
het acht kastelen dorp weer met de 
beginopstelling. Er werd weer flink 
gebaterd en door een aanhoudende 
service druk kwamen de dames weer 
op een voorsprong. Aan het einde 
van de vierde set werd het nog flink 
spannend, maar door de goed aanval-
lende Mandy Nijbroek, die wel raad 
wist met het blok van de tegenstan-
der, wist Dash de set naar zich toe te 
trekken.

Dit betekende eindelijk weer een 
uitoverwinning voor de Vordenaren, 
Henk werd gebeld en het volkslied 
galmde door de zaal en de telefoon! 
Super bedankt voor het meegereisde 
publiek en er wordt gehoopt dat jul-
lie er 23 februari weer bij zijn in ei-
gen hal tegen Set-Up. Er wordt dan 
om 17:45 gespeeld tegen de koploper 
in ‘t Jebbink. Uitslag: 3-1 (21-25, 22-
25, 25-13, 20-25)

Dash Vorden wint eindelijk 
weer een uitwedstrijd!
Vorden - Zaterdag 3 februari 
moest Dash dames 1 uit naar 
Nijmegen om hier aan te treden 
tegen dames 1 van Pegasus. Met 
nog steeds een zieke coach, was 
assistent coach Ellen Leunk weer 
aangewezen voor deze klus. Na 
een goed resultaat van de week 
ervoor, begonnen zij met goede 
moed. Er was nog een krant aan-
wezig met de kastelen uit Vor-
den, waardoor het net een thuis-
wedstrijd was. Dit was een extra 
motivatie voor de dames om fel 
te beginnen aan de wedstrijd.

Op maandag 11 februari van 9.00 tot 
11.00 uur, op woensdag 13 februari 
van 19.00 tot 21.00 uur of op donder-
dag 14 februari van 14.00 tot 16.00 

uur bent u van harte welkom. Onder 
het genot van een kopje koffie kunt 
u uw verzekering laten checken, 
uw uitvaartwensen vastleggen of u 
inschrijven voor “Monuta Bewust”, 
waarmee u 250 euro korting op uw 
uitvaartnota krijgt. Bent u verhin-
derd op deze dagen of wilt u liever be-
zoek aan huis dan kan dat uiteraard 
ook, maak dan een afspraak met de 
Monuta-adviseur via 0575-552749.

Informatiedagen Monuta 
Vorden
Vorden - Komende week orga-
niseert Monuta in het uitvaart-
centrum aan Het Jebbink 4a te 
Vorden inloopdagen voor men-
sen met vragen over uitvaarten 
en/of verzekeringen.
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Aalderink werd genomineerd omdat hij 
‘de specifieke situatie van een platte-
landsgemeente goed onder de aandacht 
weet te brengen van Den Haag en mo-
gelijkheden ziet om over grenzen – ook 
landsgrenzen – heen te denken’. Aalder-
ink is voorzitter van de P10, het samen-
werkingsverband van grote plattelands-
gemeenten in Nederland.

De lijst met tien genomineerden is opge-
steld op basis van suggesties van redac-
teuren van Binnenlands Bestuur en er 
konden kandidaten worden aandragen.
De burgemeester van Bronckhorst moet
de concurrentie aan met onder meer
de Amsterdamse burgervader Eberhard
van der Laan en Commissaris van de 
Koningin in Gelderland, Clemens Cor-
nielje. Aalderink kan in de voetsporen
treden van Bas Eenhoorn (burgemeester
Alphen aan de Rijn) en de huidige vice-
premier Lodewijk Asscher, die de titel 
won als wethouder in onze hoofdstad.
Stemmen kan op: www.binnenlandsbe-
stuur.nl/bestebestuurder2012

Burgemeester Henk 
Aalderink genomineerd 
als beste lokale bestuurder 
van Nederland
Bronckhorst - Burgemeester Henk 
Aalderink is genomineerd voor de 
titel ‘Beste lokale bestuurder van 
Nederland’. Op de website van Bin-
nenlands Bestuur kan er gestemd 
worden.

En met de lente in zicht, komt ook het 
Achterhoeks Lente Feest (ALF) weer dich-
terbij. Dit jaar met een wel héél bijzon-
dere vierde editie: twee festival dagen 
voor jong en oud.

Bruine kroeg / boakse pub
Net als voorgaande jaren wordt de par-
tytent omgetoverd tot een waar feestpa-
leis, met een gave lichtshow. En ja…de 
(mobiele) bruine kroeg, de Bøakse Pub, 
staat er ook weer…en dit jaar zit er iets 
meer voorraad in de melkbussen!

Er is weer veel aandacht besteed aan de 
muzikale invulling van ’t ALF, het barst 
uit haar voegen van de kwaliteit: 

Zaterdag 16 maart 
DJ Sander, de held van Bill’s Bar en 
omstreken, is weer paraat. De hoofd-
act is SESAM - Sensation.Band, met de 
landelijk bekende Sebastiano Zafarano. 
Hij bereikte de finale van The Voice Of 
Holland. Een band met een sensationele 
show. In januari won SESAM de Award 
voor Beste Cover/Feestband van Neder-
land!
Zondag 17 maart
ALF-JUNIOR, alle Kids tot en met 15 jaar 
GRATIS entree! De zondagmiddag begint 

met een grandioos kindermatinee, vanaf
14.00 uur. Serena en Amy, finalisten van
de VoiceKids 2012, geven een geweldig
leuke liveshow weg.
Daarnaast is er volop entertainment voor
de ‘kabouters’: Schminken, Clowns, De
SpringKOE, enz. Het programma zit vol
verrassingen….

Programma overzicht:
Zaterdag 16 maart: tent open om 20.30
uur met DJ Sander vanaf 21.00 uur, SE-
SAM Sensation Band met top40/top100/
alles-top.

Zondag 17 maart: tent open om 13.30 
uur met VoiceKids Serena en Amy vanaf
14.00 uur, Strike! met Rock’n Rollah &
Billy…ex Kasbendjen, Old Ni-js met le-
den van Normaal en Toontje Lager en 
vele anderen. Voor overige Feest-Info, 
check de sites van onze cafés en Face-
book met Joetjoep-filmpjes, fotootjes, 
weetjes, ditjes & datjes, promootjes, bio-
tjes en koetjes en kalfjes.

Voorverkoop bij de bekende adressen EN
via de luie stoel via TicketScript www.Fa-
ceBook.com/lentefeest. “En aanders bel
ie-j ons gewoon efkes op!”

Achterhoeks Lente 
Feest 2013

Baak - De Lente in Bøak is in aantocht met het Achterhoeks Lente Feest, dat 
is uitgebreid naar twee dagen: 16 en 17 maart 2013. De wintersneeuw smelt
onder de klompen als het groene gras van de Snuffelweide weer zichtbaar
wordt.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VMK937249

Werkzaamheden
Voor onze relatie, een technisch productie/handels bedrijf zoeken 
wij een technisch commercieel binnendienst medewerker. In deze 
functie ben je verantwoordelijk voor het uitbrengen van offertes, 
telefonische verkoop en orderverwerking. Tevens geef je techni-
sche adviezen aan afnemers, verzamel je marktgegevens. Je bent 
projectleider van klantspecifieke projecten en ondersteunt bij web-
based marketing activiteiten.

Functie eisen
- MBO/HBO, technisch/commercieel (WTB);
- klantgerichte, communicatieve en commerciële instelling;
- aantoonbare werkervaring;
- kennis van ERP systemen; 
- goede kennis van de Duitse en Engelse taal; 
- bekend zijn met web-based marketing.

OPERATIONEEL INKOPER M/V
Omgeving Terborg - Fulltime - vacaturenr. VMK1139690

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor het selecteren van leveranciers die 
passen in het kwaliteitsbeleid, het opstellen van offerteaanvragen, 
het onderhandelen met leveranciers over het afsluiten van contrac-
ten voor de levering van goederen, het inkopen van producten, het 
controleren van orderbevestigingen, het bewaken van levertijden 
en het ondernemen van actie bij (dreigende) overschrijding, het 
evalueren en beoordelen van de toeleveranciers en het afhandelen 
van garantieclaims.

Functie eisen
- MBO+ werk- en denkniveau;
- Enkele jaren ervaring in vergelijkbare functie;
- Goede kennis van de Engelse en Duitse taal in woord en ge-

schrift;
- Affiniteit met werken binnen een technisch bedrijf.

COMMERCIEEL VERKOPER  
(FRANSE MARKT) M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK1140367

Werkzaamheden
Samen met enkele collega’s ben je verantwoordelijk voor de onder-
steuning van de verkoop in Frankrijk. Je assisteert en ondersteunt 
de verkoop, je maakt offertes, beantwoordt vragen van klanten en 
je bent verantwoordelijk voor de levertijdbewaking en een correcte 
administratie. Daarnaast organiseer je internationale beurzen en 
ondersteun je accountmanagers bij klantenbezoek en andere com-
merciële activiteiten. Tot slot voer je allerlei ondersteunende en 
administratieve taken uit voor de afdeling.

Functie eisen
- MBO diploma met ervaring of HBO (commerciële richting);
- Een goede kennis van de Franse taal is vereist;
- Ervaring met Officeprogramma’s;
- Goed administratief inzicht en een representatieve en klantge-

richte houding.

LASSER M/V 
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VVN1061442

Werkzaamheden
Je houdt je bezig met productiewerkzaamheden. Daarnaast voer 
je assemblage en reparaties uit aan de machines en apparaten. 
Het betreft een afwisselende functie binnen een kleine organisatie. 
Naast assemblagewerk verricht je ook service en expeditiewerk-
zaamheden uit.

Functie eisen
- Afgeronde MTS opleiding richting WTB;
- In het bezit van een VCA certificaat;
- Ervaring met machinebouw, RVS lassen, Electro en pneumatiek;
- Zelfstandig kunnen werken.

BEDRADINGMONTEUR M/V 
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VIA1070211

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in omgeving Apeldoorn zijn wij op zoek 
naar bedradingmonteurs voor de kasten en panelenbouw. Als 
bedradingmonteur ga je zelfstandig besturingspanelen opbouwen, 
bedraden en testen aan de hand van tekeningen en schema’s.

Functie eisen
- MTS Electro;
- Ervaring als assistent monteur, elektromonteur of bedrading-

monteur is een must;
- Tekening/ schema’s kunnen lezen;
- Zelfstandig kunnen werken

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Zelhem zoeken wij een:

CALCULATOR/CONSTRUCTEUR M/V 
fulltime – vacaturenr. VIO1140822

Als Calculator/Constructeur ga je zelfstandig statische berekenin-
gen maken voor staalconstructies. Je genereert calculaties voor 
hallen, stallen en andere staalconstructies. Je werkt nauw samen 
met opdrachtgevers, aannemers en de afdeling verkoop. Je biedt 
ondersteuning aan projecten ten aanzien van de planning, functi-
onaliteit en kwaliteit. In de eerste instantie wordt je ingewerkt als 
tekenaar/constructeur, om ervaring op te doen.

Wij zoeken iemand die beschikt over een afgeronde TU/HBO 
opleiding Bouwkunde of WTB met als afstudeerrichting (Staal) 
constructies. Je hebt tenminste 5 jaar ervaring met het maken van 
statische berekeningen, bent een teamspeler, flexibel en oplos-
singsgericht. Je bent gewend om onder druk te kunnen werken. 
Je beschikt over voldoende kennis van staalconstructie-eisen en 
bij voorkeur kennis van het CAD pakket X-steel. Ervaring in hallen- 
en stallenbouw is een pré. Je hebt goede Nederlandse, Duitse en 
Engelse taalvaardigheid.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. Tele-
foonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@eur99oplanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.




