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Vorden E4 
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Dinsdag 15 februari 2011
72e jaargang no. 50

Opvallend in de lange lijst van ‘hoog-
waardigheidsbekleders’ allemaal 
Prinsen en mannelijke adjudanten. 
Tot vorig jaar, want toen kwam er 
een Prinses opdraven: Prinses Joke 
en haar trouwe metgezel Adjudant 
Marian. De dames waren razend-
snel ingeburgerd en veroverden zij 
de harten van de carnavalsvierders. 
De lijfspreuk van Prinses Joke: ‘ Niet 
lullen maar doen’. En zo sprak hare 
Koninklijke Hoogheid bij de installa-
tie: ‘ Het is verboden om tijdens het 
carnaval te jammeren of te treuren. 
Lach, want lachen is gezond ‘! Wil-
lem Schmitz ( voorzitter ) en Herbert 
Rutgers ( secretaris ) van Kranenburgs 
Carnaval, zijn een jaar later aan de 
vooravond van de festiviteiten begin 
maart 2011, nog danig onder de in-
druk van de ‘Vrouwen van toen ‘. 
Willem Schmitz: ‘ Twee vrouwen aan 

het bewind, het is ons werkelijk goed 
bevallen. Ik denk ook dat carnavals-
vierders meer ontzag hebben voor 
een Prinses dan een Prins. En wat 
zo leuk is, beide dames verheugen 
zich erop dat ze over een paar we-
ken weer carnaval zullen vieren. Zo 
zijn ze bijvoorbeeld op vrijdagavond 
4 maart als jury tijdens de playback-
show weer volop actief. Dat blijven 
ze tot halverwege de zaterdagavond, 
dan pas nemen ze afscheid en wordt 
de nieuwe Prins c.q. Prinses geïnstal-
leerd. Herbert Rutgers: ‘ Dat wil niet 
zeggen dat wij dit jaar weer een Prin-
ses hebben. Wij verklappen de naam 
uiteraard niet. Ik wil wel een hint 
geven: ‘ Ze zijn dit keer niet de eer-
ste, maar van Koning naar Prins en 
Adjudant, ben je dan een degradant? 
’, aldus Herbert. Dus toch weer een 
Prins?, zo vroegen wij ons af. Beide 
heren lachend: ‘Laat de mensen maar 
raden’.
De voorbereidingen voor het carna-
valsfeest 2011 begonnen al vroeg. 
Willem Schmitz: ‘ In mei overleed 
Geert Wolsing, de man van wie wij 
al jaren de feesttent huren. Hij kende 
al onze wensen, dus moesten wij op 
zoek naar iemand anders. Niet veel 
later werd ook bekend dat Kasbendj-
en ging stoppen. En het is bij iedereen 
in Vorden en omgeving bekend, het 
carnavalsfeest op de zondagmiddag 
met Kasbendjen stond garant voor 
succes’, aldus Willem. De organisatie 
is er in geslaagd om voor het feest op 
zondagmiddag 6 maart waardige ver-
vangers te vinden. Herbert Rutgers: ‘ 
Het zijn de Daltons en The Spitfires 
uit Ruurlo. Deze laatste band met de 
in de Achterhoek ‘wereldberoemde’ 
Hein Migchelbrink. Dus succes verze-
kerd’, zo zegt hij.
Zaterdagavond 5 maart, tijdens het 

afscheid van Prinses Joke en Adju-
dant Marian en de onthulling van de 
nieuwe Prins/ Prinses zorgt de band 
Bachus voor de muziek. Die avond is 
voor de mooist verklede groep c.q. be-
zoeker de wisselbeker De Carnavalist 
te verdienen. Alvorens op zondag de 
festiviteiten beginnen is er om 14.30 
uur vanaf de feesttent een optocht. 
Aansluitend is er voor de jeugd in 
de sportzaal van school De Kraanvo-
gel, het kindercarnaval. Onder het 
motto: ‘ Plankenkoorts in de tent ‘ 
is er vrijdagavond 4 maart een grote 
playbackshow. Elk jaar een ongekend 
succes. De organisatie heeft middels 
een schrijven aan de plaatselijke ba-
sisscholen een oproep gedaan, zich 
voor deze show op te geven.
Er zijn drie categorieën. Tot 12 jaar 
wordt gestreden om de Kasbendjen 
wisselbokaal, vanaf 12 tot 16 jaar om 
de Suetersbokaal en de categorie bo-
ven 16 jaar om de Kranenburgs Car-
naval Bokaal. Behalve Prinses Joke en 
Adjudant Marian hebben ook Gerald 
Tempelman en Stef Woestenenk zit-
ting inde jury. Het bestuur van Kra-
nenburgs Carnaval ( Willem Schmitz, 
Herbert Rutgers, René Eggink, André 
Arfman en Richard te Pas ) worden 
tijdens alle festiviteiten geassisteerd 
door een grote groep van 35-40 mede-
werkers. Willem Schmitz: ‘ Ieder jaar 
melden zich weer nieuwe vrijwilligers 
aan. Het lijkt wel een virus, iedereen 
wil er bij zijn’. Herbert Rutgers: ‘ 
Waar wij als bestuur bijzonder geluk-
kig mee zijn, de vrijwilligers hebben 
in hun dagelijks leven vrijwel alle-
maal verschillende beroepen. Gezien 
de verschillende werkzaamheden die 
er verricht moeten worden, komt dat 
een goed verloop van het carnaval op 
de Kranenburg goed van pas’.

Jubileumjaar 2011

Kranenburgs Carnaval

Kranenburg - Kranenburgs Carnaval bestaat 22 jaar. Dat betekent in 
‘Carnavals- taal ‘ een jubileum en dat moet natuurlijk gevierd wor-
den. Dat doen ze op de Kranenburg op zaterdag 5 maart op een zeer 
ludieke manier in de grote feesttent aan de Eikenlaan. Om extra ca-
chet aan deze viering te geven, heeft het bestuur alle Prinsen en Adju-
danten uit de afgelopen jaren uitgenodigd. Zij komen niet alleen een 
gezellig feestje bouwen, maar zullen s’ avonds tevens een ‘special act’ 
opvoeren.

Prinses Joke en Adjudant Marian: vrijdagavond 4 maart in de jury

Willem Schmitz en Herbert Rutgers nu nog in de voorbereiding

Vorden – In de voorjaarsvakantie or-
ganiseert het dorpscentrum weer een
spannende filmmiddag speciaal voor
jullie! Kijk voor meer informatie in
de advertentie. We zien jullie graag
verschijnen!

Hallo jongens en 
meisjes!

De rit met een lengte van circa 50 ki-
lometer was uitgezet door Herman 
Cortumme en Gerrit te Veldhuis. Start 
en finish waren bij het clubhuis van de 
VAMC aan de Eikenlaan op de Kranen-
burg. De uitslagen waren als volgt: A-
klasse: 1 Erik Kleinreesink Hengelo 72 
strafpnt.; 2 Arie Roos Zetten 136 en 3 
Peter van Huffelen Epe 148. B-klasse: 1 
Bertus v.d. Horst Harderwijk 322 straf-
pnt.; 2 Wim Hartman Oldeberkoop 
331; 3 Jan Talens Musselkanaal 398. C-
klasse: 1 Gerrit van Veldhuizen Vorden 
151; 2 Harry v.d. Heiden Veldhoven 
185; 3 Els Tieman Zwolle 245 strafpnt.

Erik Kleinreesink 
wint Midwinterrit
Vorden - Erik Kleinreesink uit 
Hengelo is zondagmiddag in de 
A-klasse winnaar geworden van 
de Midwinterrit (oriëntatierit) 
welke was georganiseerd door de 
VAMC De Graafschaprijders.

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761
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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: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Hervormde kerk Vorden 
Zondag 20 februari 10.00 uur Dr. M.T. Hilhorst uit Almen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 febr. 10.00 uur ds. B.J. Heusinkveld uit Daarle.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 februari 10.00 uur ds. C. Bochanen, HA. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 febr. 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 19 februari 17.00 uur Eucharistieviering koorleden. 
Zondag 20 februari 10.00 uur Woord- en communieviering 
herenkoor.

Tandarts
19/20 februari G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

 Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het 
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar 
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om  iedereen optimale 
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te 
 beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een  ‘rijdende huisarts’  bij 
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de 
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op 
de huis artsen  post komt. De huis artsenpost is gevestigd in het 
Entreegebouw van zieken huis 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, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal 
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek  komen 
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). 
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

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

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

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan 
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het druk rioolsysteem 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
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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) 13152104, 24 uur per dag bereikbaar.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg 
en Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 
of (0800) 02 30 550. 
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) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen 
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Vlaai van de week

Wintervlaai   € 6,75 
Zwitserseroom met schuim   6-8 personen

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Euroknallers

  
 hard wit bolletje     € 1,00
 

 2 stuks  € 1,00
Aanbiedingen geldig van di 8 t/m za 19 febr.

Schilder- en tekenles bij
LATENTE TALENTEN

st. voor amateurkunst:
06.51077915,

vera@latentetalenten.nl
latentetalenten.nl

Dagmenu’s
16 februari t/m 22 februari

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 
uur behalve op maandag en dinsdags vanaf 17.00 
uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen  8,50. 

Veranderingen in het menu 1,25 per verandering. Dagmenu  
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 16 februari
Tomatenbouillon / Gehaktbal uit eigen keuken, jus, andijvie-
stamppot en mosterd.

Donderdag 17 februari
½ gegrild haantje met frieten, appelmoes en rauwkost-
salade / griesmeelpudding met slagroom.

Vrijdag 18 februari
Uiensoep met kaas crouton / Pangafilet met pesto saus, 
pasta en rauwkostsalade.

Zaterdag 19 februari (alleen afhalen/bezorgen)
Kipsaté met champignonsaus, aardappelen en rauwkost-
salade / ijs met slagroom.

Maandag 21 februari
Champignonsoep / Hollandse biefstuk met pepersaus, 
aardappelen en rauwkostsalade.

Dinsdag 22 februari
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met 
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, diner-
cheques,  catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en 
huisgemaakt gebak. Wij wensen u een smakelijk eten 
en heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons  

bellen: 0575-551519 of u komt even  binnen 
op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Aanbiedingen geldig t/m maandag 21 februari. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Overheerlijke navels 1 kilo 1.99
zoet & vol sap 2e kilo halve prijs

Mooie blanke witlof 500 gram 0.69
De vergeten groente; Pastinaak
+ gratis leuk recept 500 gram 1.49 

Minneola’s vol sap 10 voor 2.49
(kruising mandarijn/sinaasappel)

Dagvers uit eigen warme keuken
Ovenschotel Tortiglioni met basilicum,
tomaat, mozzarella en een gratis bakje
komkommer rauwkost p.p. 7.95      

• Op zaterdag 19 februari 
komen de vrijwilligers van 
het Kranenburgs carnaval 
bij u aan de deur met loten 
tbv. Kindercarnaval op 6 
maart.

• Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/elektrische apparaten, 
stroomkabels. Bel of mail: 
0650917007 / r.seubring2@
kpnplanet.nl na 18.00 uur.

• Kranenburgs carnaval: 
4 maart playbackshow, 5 
maart onthulling nieuwe 
prins en 6 maart kinder-
middag “gratis” voor kinde-
ren en in de tent the Spit-
fires en de Daltons.

• Gratis brandhout, zelf uit 
bos halen. Prima voor al-
lesbrander. Tel. (0575) 46 
17 33.

• Biedt zich aan: Huis-hou-
delijke Hulp, 3 à 4 uur. Tel. 
55 35 51.

• Te koop. Nieuwe witte 
vitrage. Deze vitrage heeft 
een mooie ruime plooi en 
loodveter. Afmeting: 2 gor-
dijnen van 225 hoog en 
175 breed. Vitrage is ook te 
gebruiken als in-between. 
Nieuw prijs € 225,00 nu € 
125,00 (bon aanwezig) 06-
50 68 65 30

• Voor mijn onderzoek 
naar kattengedrag kom ik 
graag in contact met men-
sen die een zwarte(of zwart/
cyperse) of rode kat hebben 
en een vragenlijst willen in-
vullen. mail: mary.quarles-
vanufford@gmail.com of 
bel 0575 550503

• 4, 5 en 6 maart Kranen-
burgs carnaval terrein sv 
Ratti.

• KGB deelname halve fina-
le Clash of the Coverbands 
27 februari Tilburg. Tickets 
20 euro, busreis 10 euro. 
Opgave na 17.00 bij Fred 
te Kamp, bus rijdt bij deel-
name van 40 pers. 06 235 
48485

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



Hondenschool 
“Klein Weetink” 

te Velswijk.

Na goed overleg heeft Lucia 
Mullink besloten de honden-

school te verlaten.
Nieuwe trainingen o.l.v.

Ap Peters beginnen op zaterdag 
19 februari 2011. Inl. en/of 
opgave: bel: 0314-641436.

KEURSLAGERKOOPJE
Megaburgers met GRATIS saus 

4 stuks  5.50
SPECIAL
Varkenshaas Hoisin 

100 gram  2.10
VLEESWARENKOOPJE
Bij 150 gram Mortadella 

GRATIS 100 gram vleessalade

DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG
Runder gehakt 

2x 500 gram  5.50

MAALTIJDIDEE
Spare ribs gebraden 

500 gram  3.98
TIP VAN UW KEURSLAGER
Schouder karbonade 

4 stuks  4.98

Leverworst fijn 

250 gram  1.50

Woensdag 23 februari

Filmmiddag
voor kinderen vanaf 8 jaar

in het Dorpscentrum.

Aanvang: 14.00 uur
Entree: € 3,50 inclusief consump�e

www.dorpscentrumvorden.nl

Hartendief geboren

Jop
09-02-2011

3925 gram - 52,5 cm

Welkom lieve kleine vent
het is geweldig dat je er bent!
Wat ben je mooi!

 Edwin Schouten en Nicole te Linde
 Pien

Burgemeester Leenstraat 4, 7242 AB  Lochem

“Vanaf vandaag leef jij in mij”

De warme blijken van medeleven, de vele kaarten,
bloemen en de grote belangstelling bij het afscheid 
van mijn lieve man

PETER HARMSEN

is voor mij een grote steun!
Hiervoor wil ik mijn oprechte dank uitspreken.

Gerrie Harmsen-Gotink

Leesten, februari 2011

Gratis
geboortekaartjes:

Drukkerij Wissink

Spittaalstraat 55

Zutphen

T: 517543

www.drukkerijwissink.nl

Schoorsteen,
dak en/of

dakgoot lek?
Bel 06-17862180

Hoekstra 
Onderhoudsbedrijf

Boek nu voor de leukste zomer!

Bloemschikken in Hengelo en 
Hummelo in maart is er een 
voorjaarsworkshop we werken 
dan met mos en bolletjes en 
in april een Paasworkshop. 

Hebt u belangstelling bel voor 
nadere informatie Ineke Jansen 
Tel 06-53147373 wij verzorgen 
ook bloemstukken voor elke 
gelegenheid. 

We zijn te vinden op de
site www.dekortedag.nl 

Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat, ge-
heel onverwacht, van ons is heengegaan ons aller

Olivier de Lange 

Hilversum Vorden
26 maart 1946 13 februari 2011 

 Peter en Els de Lange-Huisman 

 Wieske en Jan Wijsman-de Lange 

 Ineke Varianini-de Lange 

 Jos en Coen Maats-Vonfelde 

De uitvaartplechtigheid zal worden gehouden op 
vrijdag 18 februari om 14.00 uur in het uitvaartcen-
trum van Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Voorafgaand aan de plechtigheid is er vanaf 13.30 
uur, in bovengenoemd uitvaartcentrum, gelegen-
heid om afscheid te nemen van Olivier. 

Na de plechtigheid zullen wij hem begeleiden naar 
zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraaf-
plaats aan de Kerkhoflaan te Vorden. 

Na afloop is er gelegenheid de familie te condole-
ren in het uitvaartcentrum van Monuta. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de me-
dewerkers van Zozijn Vorden, voor hun liefdevolle 
begeleiding en verzorging. 

Correspondentieadres: 
Familie P. de Lange 
Stadionweg 66 
1077 SN Amsterdam

Een markant man is uit ons midden weggevallen

Olivier de Lange

We zullen hem missen.

 Cliënten en medewerkers Zozijn Vorden
 Raadhuisstraat en De Zon 
 p.a. Zutphenseweg 32, 7152 DK Vorden

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Hondenschool 
“Klein Weetink” 
te Velswijk begint iedere maand 

met een nieuwe puppycursus.
Ap Peters 0314-641436.

 

 
 

Speciale Aanbieding: 
Onderstaande gerechten 

voor slechts € 12,00 
 

*Pannenbroadsel 
(onze klassieker) 

*Kipfilet op Oosterse wijze 
(met roerbakgroenten en noten) 

*Sate van de Haas 
(met huisgemaakte satesaus en verse ananas) 

*Vispotje 
(uit de oven met een dakje van bladerdeeg) 

  
Aanbieding is geldig van dinsdag t/m vrijdag 

Aanbieding loopt t/m vrijdag 4 maart 

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

0575-552959



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 7
van 14 t/m 19 februari 

2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSAANBIEDINGEN
Kom 16 februari 

naar de
ruilmiddag!

Van 14.00 tot 16.00 
uur in Basisschool
Rozengaardsweide, 

Rozenstraat 14, 
Hengelo.
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Het is een 3 daagse tocht voor zo-
wel menners als ruiters die door de 
prachtige omgeving van deze Achter-
hoekse gemeente voert. De opzet is 
om in een gemoedelijke, rustige sfeer 
de mooiste plekjes uit de gemeente 
Bronckhorst te ontdekken. Het is 
een zeer gevarieerd landschap met 
bosgebieden, landerijen, kastelen en 
uiterwaarden dat zich erg goed leent 
om een aantal dagen op een ontspan-
nen manier met de ruiter- of men-
sport in de natuur bezig te zijn. De 

leden van de menvereniging kennen 
natuurlijk de mooiste plekjes in hun 
woonomgeving en zijn er trots op dat 
ze deze in de verschillende routes 
op mogen nemen. Er zijn weggetjes 
opgenomen die normaal niet toegan-
kelijk zijn maar speciaal voor dit eve-
nement opengesteld worden door de 
Landgoedeigenaren. De routes gaan 
voor een groot deel over onverharde 
wegen en de routes zullen niet gelijk 
zijn aan die van afgelopen jaren.
De deelnemers worden zoveel als 

mogelijk is vrij gelaten om te rijden 
wanneer zij willen. Hoewel het zeker 
de moeite waard is om alle 3 routes 
te rijden kunnen de deelnemers ook 
volstaan met 1 of 2 routes te rijden. 
De afstanden zijn ongeveer 30 km 
per dag en er is voldoende verkeers-
begeleiding aanwezig. Het bekende 
paarden evenemententerrein de 
Hietmaat in de voormalige gemeente 
Hengelo (Gld) is het dagelijks start- en 
eindpunt van de tocht. Van hieruit 
is door leden van “In Stap en Draf “ 
een route uitgezet in de omgeving 
van Hengelo ; door leden van “In de 
Reep’n” de route in de omgeving van 
Vorden en door leden van “Onder de 
Zweppe” de route in de omgeving van 
Zelhem. 
De afgelopen jaren hebben ze ge-
merkt dat er zeker ook belangstelling 
is voor deze rit van mensen die er een 
vakantietocht van willen maken. De 
mogelijkheden voor overnachtingen 
met pensionstalling voor paarden 
in de nabijheid van de Hietmaat.is 
groot. zie de site www.paardentoeris-
mebronckhorst.nl Indien men toch ‘s 
avonds weer naar huis wil maar het 
te lastig vindt de menwagen of het 
rijtuig mee te nemen dan kan deze 
dichtbij de Hietmaat achter een ge-
sloten omheining gestald worden. 
Voor meer informatie en aanmel-
ding kan men terecht op de website 
van de Stichting Paardenmeerdaagse 
Bronckhorst. www.paardenmeer-
daagsebronckhorst.nl.

Bronckhorster Paardenmeerdaagse

Na de gemeentelijke herindeling in 2005 hebben de menverenigingen 
in Vorden , Hengelo en Zelhem gezamenlijk getracht de paardensport 
in hun nieuw gevormde gemeente een extra impuls te geven. Dit heeft 
in 2009 geresulteerd in de 1ste Bronckhorster Paardenmeerdaagse in 
de geschiedenis van de gemeente Bronckhorst. Inmiddels is het 2011 
en zal de 3e editie plaats vinden op 27, 28 en 29 mei.

Wat is: A. Ruggenstrank. 

 B. Uutponding. 

 C. Vrae. 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Waar de Weppelbeek het dorp Hen-
gelo verlaat richting de IJssel, werd 
bij de bouw van het nieuwe gemeen-
tehuis (najaar 2007) een belangrijke 
prehistorische vondst gedaan. ADC 
ArcheoProjecten heeft toen, in op-
dracht van de gemeente Bronckhorst, 
voordat met de daadwerkelijke bouw 
begonnen werd, onderzoek gedaan op 
die locatie. Tijdens de opgravingen, 
werden o.a. de plattegronden van vier 
huizen en bijgebouwen uit de Mid-
den IJzertijd aangetroffen. Daarnaast 
kwamen in het oostelijke deel van 
het terrein de resten van een kleine, 
maar opmerkelijke kuil tevoorschijn. 
De kuil bevatte 23 stenen gereed-
schappen, waarvan er 12 op deze foto 
zijn afgebeeld. De foto is gemaakt 
nadat de bovenste laag al uitgebreid 
gedocumenteerd en beschreven was 
door ADC. Te zien is dus de onderste 
laag, die op verbrand hout lag. Alle 
23 gereedschappen lagen dicht op el-
kaar en zijn vermoedelijk in een zak 
of tas in de kuil gedeponeerd. Dat de 
voorwerpen zorgvuldig waren neer-
gelegd blijkt uit de positie waarin ze 
lagen, waarbij hun werkvlak was be-
schermd. De vondst kan daarom het 
best geintepreteerd worden als een 
depot met werktuigen van een smid. 
De stenen gereedschappen worden 
toegeschreven aan de Klokbekercul-
tuur (ca. 2400-1900 v. Chr.). Deze da-
tering wordt bevestigd door de ana-
lyse van het gevonden houtskool, dat 
onder de stenen in de kuil is aange-
troffen. Met deze vondst is opnieuw 
aangetoond, dat er al veel eerder 
mensen, woonden en werkten in de 
huidige gemeente Bronckhorst. Num-
mer 19 is een complete hamer(steen) 
die aan de bovenzijde volledig gepo-
lijst is en een matte glans heeft. De 
gesteentesoort is ‘helleflint’ en de ha-

mer heeft sporen van bewerking en/
of gebruik. Nummer 20 is een com-
plete slijpsteen. Veel van de gevonden 
gereedschappen hebben brandsspo-
ren, maar deze 
slijpsteen van 
glimmerrijke 
zandsteen is 
wat dat betreft 
onbeschadigd. 
Wel zijn op de 
bovenkant be-
duidend min-
der glimmers te 
zien dan op de 
onderzijde. Dit 
komt omdat de 
eerstgenoemde 
zijde intensie-
ver gebruikt is. 
Nummer 5 is 
een gebroken 
pijlschachtpo-
lijster en 6 een complete klopsteen. Be-
halve vuur- en zandsteen werden ook 
andere gesteentesoorten gebruikt, zo 
is de gebroken lang-ovale klopsteen 
(12) van kwartsiet en de wrijfsteen 
(15) van graniet. Andere werktuigen 
zijn van diabaas, doleriet, basalt, am-
fiboliet en bryozoën-vuursteen. Op de 
werktuigen kon door middel van een 
neutronenactiveringsanalyse sporen 
gevonden worden van goud, koper, 
ijzer en mangaan. De gevonden klei-
ne nederzetting (en het depot van de 
smid) van 4.000 jaar geleden lag dus 
ten westen van het dorp Hengelo in 

de buurt van de Weppelbeek. Men 
zegt, dat de buurtschap Bekveld zijn 
naam te denken heeft aan deze Wep-
pel‘bekke’. Het zou dus zo maar kun-
nen zijn, dat de plek van de Widapa 
gedenksteen (2001) bij de zuiverings-
installatie achter garage Wassink bij 
de Rondweg niet correct is. Volgens 
geleerden is Widapa identiek aan 
Wideplo en Weppele en wanneer de 
exacte stroming van dit riviertje rond 
800 is vast te stellen, zou het monu-

ment een exactere plek in de omge-
ving van het nieuwe gemeentehuis 
moeten vinden. Nader onderzoek is 
noodzakelijk en oude hoogte kaarten 
zouden hierin meer inzicht kunnen 
geven. Bron: Historische Canon Zel-
hem (Project voor het basisonderwijs) 
en foto: ADC ArcheoProjecten. Wilt 
u reageren op deze rubriek of heeft 
u een oude foto of een verhaal uit de 
gemeente Bronckhorst om te publi-
ceren? Stuur of mail uw reactie dan 
naar Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 
EH te Zelhem. E-mail: rdh@contact.
nl

Rondom de Hessenweg (158)

EEN COMPUTER DIE HET 
GEWOON ALTIJD DOET
De Sensire thuiszorgwinkels organi-
seren regelmatig demonstratiedagen 

voor allerlei hulpmiddelen. Dat er nu 
gekozen wordt voor een demonstratie 
van de SimTouch heeft alles te maken 
met de voordelen van dit systeem. De 

SimTouch is een eenvoudig te be-
dienen computer die werkt met een 
(full HD) aanraakscherm. Vooral voor 
mensen die nog nooit met een compu-
ter hebben gewerkt is het intuïtief om 
het beeldscherm aan te raken. SimPC 
heeft gezorgd voor eenvoudige bedie-
ning middels grote knoppen. Het is 
vrijwel onmogelijk om iets verkeerd 
te doen want alles wijst zichzelf. De 
SimTouch is helemaal aangepast op 
de onervaren computeraar. Zo is er 
een functie die e-mails kan voorlezen 
en is het heel eenvoudig om een vi-

deobericht te versturen naar bijvoor-
beeld de (klein)kinderen. Op deze ma-
nier helpt de SimTouch om mensen 
uit een digitaal isolement te halen. 
Dankzij een service abonnement 
hoeft de gebruiker niet meer om te 
kijken naar onderhoud, beveiliging 
of het maken van kopieën. Hij heeft 
gewoon een computer die het altijd 
doet, zonder ‘toeters en bellen’. De 
SimTouch is daardoor een uitste-
kende aanvulling op het uitgebreide 
assortiment comfortartikelen van de 
Sensire thuiszorgwinkels.

INLOOPDEMONSTRATIE
Iedereen kan op donderdag 24 februa-
ri binnen lopen bij het Sensire Service-
huis aan de Dorpsstraat 7 om kennis
te maken met de SimTouch. Aanmel-
den is niet nodig. Geïnteresseerden
kunnen de mogelijkheden van deze
gemakkelijke computer bekijken of
zelf achter de SimTouch plaatsnemen
om te ervaren hoe eenvoudig het is. 

Er zijn experts aanwezig die alle vra-
gen kunnen beantwoorden.

Demonstratie gebruiksvriendelijke computer   Sensire Servicehuis
Vorden - Op donderdag 24 februari vindt er in het Servicehuis een 
demonstratiedag van computers plaats. Het zijn niet zomaar compu-
ters, maar zogenoemde SimTouch computers. Een eenvoudig bedien-
bare en veilige computer met full-HD aanraak-scherm, zeer geschikt 
voor iedereen die geïnteresseerd is in de voordelen van een computer, 
maar opziet tegen installatie, onderhoud en het risico van virussen. 
De thuiszorgwinkels laten op 24 februari zien dat dankzij de vooraf 
geïnstalleerde programma’s en een service abonnement het gebruik 
van de SimTouch volledig zorgenvrij is.

EVEN VOORSTELLEN 
Wij zijn een aantal betrokken inwo-
ners die de gemeente Bronckhorst kri-
tisch volgt op de uitvoering van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). Deze wet is in het jaar 2006 
ingevoerd om  er voor te zorgen, dat 
iedereen kan meedoen aan de maat-
schappij en zelfstandig kan blijven 
wonen. Het gaat bijvoorbeeld om men-
sen met beperkingen door ouderdom 
of handicap, een chronisch psychisch 
probleem, maar ook om vrijwilligers 
en mantelzorgers. Als meedoen of 
zelfstandig wonen niet lukt zonder 
hulp, kan iemand de gemeente vragen 
om ondersteuning, zoals thuiszorg of 
een rolstoel. Gemeenten bepalen het 
lokale beleid van de WMO en iedere 
gemeente legt in de uitvoering daar-
van andere accenten. Wij toetsen het 
Bronckhorster WMO beleid en de uit-
voering daarvan. Daarbij geven we 
gevraagd en ongevraagd advies aan het 
gemeentebestuur over de in de WMO 
genoemde prestatievelden. Met andere 
woorden waar kan het beter, bij:

- de bevordering van de sociale samen-
hang in en leefbaarheid van dorpen, 
wijken en buurten;

-  de preventieve ondersteuning van 
jeugdigen met problemen met 
opgroeien en van ouders met proble-
men met het opvoeden;

-  het geven van informatie, advies en 
cliëntondersteuning;

-  de ondersteuning van mantelzorgers 
en vrijwilligers

-  de bevordering van de deelname aan 
het maatschappelijke verkeer en van 
het zelfstandig functioneren van 
mensen met een beperking of een 
chronisch psychisch probleem en 
van mensen met een psychosociaal 
probleem;

-  het verlenen van voorzieningen aan 
mensen met een beperking of een 
chronisch psychisch probleem en 
aan mensen met een psychosociaal 
probleem waardoor ze hun zelfstan-
dig functioneren of hun deelname 

aan het maatschappelijke verkeer 
kunnen behouden;

-  het bieden van maatschappelijke 
opvang, waaronder vrouwenopvang;

-  het bevorderen van openbare gees-
telijke gezondheidszorg, met uitzon-
dering van het bieden van psychoso-
ciale hulp bij rampen; 

-  de bevordering van (ambulante) ver-
slavingszorg, inclusief activiteiten 
in het kader van overlastbestrijding 
van overlast door verslaving.

Onze raad bestaat uit een voorzitter en 
14 leden, die allen betrokken zijn en/of 
ervaring hebben met de WMO, maar 
wij kunnen dit niet alleen en staan 
daarom open voor signalen van de bur-
ger. De komende tijd kunt u regelma-
tig meer over onze activiteiten lezen. 
Op de website van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(www.invoeringwmo.nl) kunt u de lan-
delijke kaders van de wet bekijken. 

En hoe in de gemeente Bronckhorst 
de WMO georganiseerd is, kunt u vin-
den op de website van de gemeen-
te, onder Welzijn en Zorg of door 
informatie te vragen op het bezoek-
adres: Gemeentehuis Bronckhorst, 
Elderinkstraat 2 te Hengelo. 
Heeft u een suggestie om de uitvoering 
van de WMO in onze gemeente te ver-
beteren? 

Stuur dan een mail met uw vraag 
of suggestie naar: wmoraadbronck-
horst@gmail.com. Het postadres van 
onze raad is Postbus 200, 7255 ZJ  
Hengelo Gld. T.a.v. secretariaat WMO 
participatieraad.

Nieuws van de WMO raad Bronckhorst



De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens,  zoals 

 namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding     

van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22, 

7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.  

De publicatie-rechten berusten bij de  vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 63 - 2011

drukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Israelische jongeren en gastgezinnen.

1. Visser Mode, show 1989.

3. Kastanjeboom moet verdwijnen.

1

 2

 

3
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Bronckhorst discussieert

De PvdA Bronckhorst organiseert tot
2 maart iedere week een debat over

een actuele stelling. 

De stelling van de week is van Anna-Lena 
Heddin, de hoogst geplaatste Achterhoeker 

op de lijst van de PvdA Gelderland:

Geen megastallen in de Achterhoek,
maar dan wel meer betalen
voor melk, eieren en vlees. 

Discussieer mee op
www.bronckhorstreageert.nl

Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur
            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

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

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

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

Volop diverse rassen pootaardappelen!

Gewassen winterpeen (voer) 20 kilo 3.50
Aardappelen van de klei v.a. 10 kilo 3.50

Stoofperen 3 kilo 1.99
Sappige Minneolas kistje 3.99
Elstar appelen v.a. 3 kilo 1.99

Mooie Goudreinette 3 kilo 1.99
Volop slank-rauwkostsalades uit eigen snijkeuken
Kado tip!!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!!

OPTICIEN/JUWELIER

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, naast de Gazelle-fabriek

Wilhelminaweg 26a, 6951 BP Dieren. Tel. 06-14993741

FINALE OPRUIMING
 

We hebben de opruiming
tussen onze 2 winkels

omgeruild.....

.....het laatste restant
voor 10 of 20 euro!!!!

WEULEN KRANENBARG

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl



IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij 

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. 

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het 

Dorpscentrum. Op ma-wo en don-
derdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. 
Info en opgave bij Welzijn Ouderen 
Vorden.

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags 
en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

FEBRUARI
16 ANBO klootschieten, ‘t Olde Lettink
17 Bejaardenkring Vorden in het

Stampertje
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 ANBO dialezing “Ook al ben je oud,

wees zuinig op het kind in je”
23 ANBO klootschieten, ‘t Olde Lettink
23 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 PCOB, Stampertje lezing over Ont-

wikkelingswerk in West-Kame-
roen

26 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring
70-plussers (info tel. 55 20 03)

Men is echter ook nog op zoek naar 
verkoopbare kleding en speelgoed. 
Het brengen van kleding en speel-
goed gaat als volgt. Alle kinderkle-
ding en klein speelgoed kan onder 
schooltijd, in een goed afgesloten zak, 
worden gedeponeerd in de daarvoor 
bestemde bak bij peuterspeelzaal Ot 

en Sien. Deze bak is duidelijk zicht-
baar geplaatst direct links na de hal
van de ingang van de Dorpsschool.
De kleding en het speelgoed dient ui-
teraard schoon en heel of compleet
te zijn. Groter speelgoed zoals kin-
derwagens, buggy’s, fietsjes of fiets-
stoeltjes kunnen op vrijdagavond 18
maart worden ingeleverd bij de peu-
terspeelzaal.

Voor vragen of informatie kan men
contact opnemen met de school
of met de oudercommissie: 0575-
521053. Men ziet u natuurlijk graag
op zaterdag 19 maart op de kinder-
kleding- en speelgoedbeurs.

Kinderkleding- en 
speelgoedbeurs
Vorden - De jaarlijkse kleding- en 
speelgoedbeurs van peuterspeel-
zaal Ot en Sien komt er weer aan! 
Dit jaar op zaterdagmorgen 19 
maart aan de Kerkstaat 17. Men 
kan dan kinderkleding en speel-
goed kopen. De gehele opbrengst 
komt ten goede aan de peuters.

De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Ban-
ninkstraat. Na de dienst is er koffie
of thee.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo - Mia Tankink uit Keijen-
borg is zondag 20 februari voor-
ganger in de kerkdienst van de 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Hengelo.

Gouden speld

Vorden - Afgelopen zondag hebben Annie Scholten en Leo Westerhof in de Christus Koningkerk, voor 40 
jaar trouw lidmaatschap van het koor Cantemus Domino, de gouden Gregoriusspeld ontvangen.

Voorafgaande vertelde Arie Vries van 
de afdeling Beheer van de gemeente 
Bronckhorst in het kort dat in het 
beheerplan is opgenomen dat de in-
richting van de parkeerplaats en de 
entree van de algemene begraafplaats 
in Wichmond aangepast moest wor-
den. (Dit beheerplan is op 28 juni 

2007 door de gemeente vastgesteld).
Arie Vries: ‘Alvorens de gemeente 
Bronckhorst is ontstaan had de voor-
malige gemeente Vorden twee be-
graafplaatsen, één in Vorden en één 
in Wichmond. Met elke begraafplaats 
zijn eigen identiteit. In Wichmond 
vonden ze dat er voorheen altijd 

voorrang werd gegeven aan de Al-
gemene begraafplaats in Vorden en 
dat Wichmond er altijd ‘achter aan 
kwam’, zo sprak hij. In 2009 is in 
samenspraak met de hervormde ge-
meente Wichmond een herinrich-
tingsplan gemaakt. Daarop is in het 
najaar van 2009 de parkeerplaats 
opnieuw ingericht en afgestemd op 
de parkeerbehoefte. In 2010 vonden 
verschillende werkzaamheden op de 
begraafplaats zelf plaats.
De gemeente Bronckhorst heeft ver-
volgens de entree verplaatst en op-
nieuw ingericht. De padenstructuur is 
aangepast en voorzien van een nieuwe 
toplaag. Daarnaast is veel opgaande 
beplanting verwijderd, waardoor de 
begraafplaats een open en ruimtelijk 
karakter heeft gekregen. ‘De burgerij 
is tevreden over het eindresultaat’, 
zo wist Arie Vries te melden. Op de 
website van hoveniersbedrijf Evers 
B.V. is een fotoreportage te zien over 
de wijze waarop de reconstructie van 
de begraafplaats in de afgelopen pe-
riode door het bedrijf is uitgevoerd. 
De toegangspoort werd maandagmid-
dag door Ben Hiddink (Hervormde 
gemeente Wichmond) en Jan Klein 
Lenderink (Dorpsbelang Wichmond 
Vierakker) geplaatst. De Algemene 
begraafplaats in Wichmond bevat ook 
dertien oorlogsgraven. Daar liggen 
de bemanningen begraven van twee 
bommenwerpers die in de Tweede 
Wereldoorlog door de Duitse bezet-
ters naar beneden werden gehaald.

Tevens fraaie toegangspoort geplaatst

Herinrichting begraafplaats 
Wichmond voltooid

Wichmond - Vorige week maandag werd onder meer in aanwezigheid 
van afgevaardigden van de hervormde gemeente in Wichmond, Dorps-
belang Wichmond Vierakker en afgevaardigden van de gemeente 
Bronckhorst de toegangspoort tot de begraafplaats aan de Baakseweg 
geplaatst.

Ben Hiddink (links) en Jan Klein Lenderink.

Nieuwe toegangspoort in volle glorie.

BIG=U
De Vordense band Big=U begon 
de avond met een akoustische set, 
waarbij bij de meeste nummers het 
thema liefde vaak aan bod kwam. Gi-
tarist Thijs Echardt kon prima over-
weg met deze nummers, vooral het 
nummer Heartbreak Warfare van 
John Mayer kwam mooi uit de verf 
in deze akoustische setting. Zanger/ 
gitarist Gert Kraayenzang wist de 
vele geliefden aan zich te binden met 
zijn zang en gitaarspel.Naarmate de 
avond vorderde steeg de temperatuur 

in De Slof. Big=U kwam steeds meer
los en er kwamen steeds meer voetjes
van de vloer. Bassist Ivo Eijkelkamp
kwam ook steeds meer los en de ver-
sterkers werden steeds verder open
gedraaid. Drummer André Jimmink
verruilde zijn zachte stokken voor
harde examplaren...
Kortom tegen het einde van de avond
ging het dak er bijna af. 

LIEFDESGEDICHTEN
Tussen de sets van de band door wer-
den ingezonden gedichten van bezoe-
kers voorgedragen door lokale Vor-
dense prominenten.Lotte van Dam
begon de avond met een aantal voor-
drachten en ze eindigde met een lied
geheel in stijl. De rest van de gedich-
ten werden voorgedragen door Cor-
drik van der Meulen en Gerrit Borg-
man. Beide heren wisten menigeen te
boeien met hun voordracht. Gesteunt
met muziek op de achtergrond van
het bekende Candlelight programma.
Al met al was het dus weer een ge-
zellige en zeer geslaagde Valentijns
Nach in eetcafé De Slof.
Voor meer info : www-big-issue.nl

3e Vordense Valentijns 
Nach groot succes
Vorden - Afgelopen zaterdag-
avond was het Vordense eetcafé 
De Slof weer één en al getooid 
met liefde, gezelligheid en een 
goede sfeer. De perfecte ambian-
ce om een heerlijk liefdevol pré 
Valentijns feest te geven. En dat 
alweer voor de derde keer.Het in-
gredient is even simpel als uniek 
te noemen. Het gehele café was 
aangekleed met allerlei hartjes en 
er was een “liefdevolle band “uit-
genodigd ( Big=U ) en een aantal 
vordense gedichts voordragers.



Sponsors van dit team zijn Bloemis-
terij “De Vordense Tuin” en wasserij 
“Het Wasbeertje”. Als dank kregen 
beiden een mooie teamfoto met iets 
lekkers erbij. En van sponsor “De 

Vordense Tuin” ontvingen alle dames 
een waardebon! Bij deze bedanken de 
dames beide sponsors voor het mooie 
tenue. 
Helaas gaf het nieuwe tenue geen ga-

rantie voor een overwinning, de da-
mes verloren met 2-11.
Wil jij het team komen versterken, wij 
kunnen altijd enthousiaste meiden 
gebruiken! Dus lijkt het je leuk, kom 
gerust een keer kijken of meetrainen 
op dinsdag of donderdagavond vanaf 
19.00. Of neem een kijkje op onze 
website: www.ratti.nl

Nieuw tenue voor Ratti dames 2

Kranenburg - Afgelopen zondag was het dan zover. De eerste wedstrijd 
na de winterstop stond op het programma tegen SDOUC. Voorafgaand 
aan de wedstrijd ontvingen de dames officieel hun nieuwe tenue.

Boven: Sponsor Monique (De Vordense Tuin), Leidster Wieteke Schotsman, Jeanne Hartman, Roos Grubbe, Eva klein Brinke, Tessa Sche-
pers, Marjolein Garsen, Petra Wentink, Minke Hartman. 
Onder: Sponsor Gerrie Brummelman, Renske Zenhorst, Naomi Platenburg, Michelle Meijerink, Sanne van Breukelen. Op deze foto ontbre-
ken Sanne Mullink en Milou Wolsing.

Ook de majorette B-groep, een groep 
meiden van 6 t/m 9 jaar, zal onder 
leiding van Irma te Brake en Linda 
Beusink, een spetterende show op-
voeren, evenals het leerlingenorkest 
en de jeugdslagwerkgroep. Deze laat-
ste twee groepen staan onder leiding 
van Geert Jan Dijkerman.
Sursum Corda beschikt ook over een 

blokfluitopleiding. Elke woensdag-
middag leren de kinderen tijdens
deze lessen de eerste beginselen van
het muziek maken. Dit gebeurt op
een speelse manier in een kleine
groep van ongeveer 4 leerlingen. Na
twee jaar kunnen de kinderen kiezen
welk instrument ze graag willen le-
ren bespelen. De blokfluitgroep staat
onder leiding van Jannie Bakker en
ontbreekt natuurlijk niet tijdens het
chocolademelkconcert.

De avond begint om 19.00 in het
Dorpscentrum en de toegang is uiter-
aard gratis. Na afloop van het concert
is er gelegenheid om de verschillende
muziekinstrumenten eens van dicht-
bij te bekijken en eventueel uit te
proberen.

Chocolademelkconcert 
Sursum Corda
Vorden - Op vrijdag 18 februari 
organiseert muziekvereniging 
Sursum Corda het chocolade-
melkconcert. Tijdens dit concert 
zullen alle leerlingen van de mu-
ziekvereniging laten zien wat 
ze in hun mars hebben. Zelfs de 
leerlingen die pas in september 
begonnen zijn, laten horen dat ze 
in amper een half jaar al heel wat 
geleerd hebben.

UITSLAGEN DASH WEEK 6
Za 12-2-2011 
ODI DS 1-Dash DS 1 3-1
Dash DS 5-VIOS Beltr... DS 3 4-0
Longa’59 DS 4-Dash DS 2 4-0
Dash HS 2-Reflex HS 3 3-2
Victoria HS 2-Dash HS 1 4-0
Focus MB 1-Dash MB 2 1-3
Focus DS 3-Dash DS 3 1-3
Dash MB 1-VIOS Eefde MB 1 3-2
Dash MC 1-BVC’73 MC 1 3-2
Dash MI 2-Boemerang MI 2 4-0
Dash MI 1-Boemerang MI 1 4-0
Dash MI 3-Avanti MI 1 0-8

Vr 11-2-2011 
Dash DY 2-WSV DY 2 1-2
Dash DY 1-WIK Steend... DY 1 1-2

Wo 9-2-2011 
Keizerspro... HY 1-Dash HY 1 3-0

Di 8-2-2011 
Givo’92 DS 1-Dash DS 4 1-3

PROGRAMMA DASH WEEK 7
Di 15-2-2011 
Dash DS 4-Reflex DS 4

Wo 16-2-2011 
VIOS Eefde DY 3-Dash DY 1
Sv SOCII DY 1-Dash DY 2

Vr 18-2-2011 
Dash HY 1-Heeten Sport... HY 1

Za 19-2-2011 
WSV MC 1-Dash MC 1
Dash MC 2-Kerkemeijer Gemini MC
3
Dash MB 2-Smash ‘68-S. MB 1
Boemerang MI 2-Dash MI 1
Halley MB 1-Dash MB 1
Halley DS 8-Dash DS 6
Boemerang MI 1-Dash MI 2
Dash DS 3-Smash ‘68-S. DS 2
Tornax HS 2-Dash HS 2
Dash HS 1-Wevoc HS 3
Dash DS 2-Focus DS 1
D.V.O. HS 3-Dash HS 3
Dash DS 1-Set-Up’65 DS 2

Dash

Alex Bouwmeester
Groenling 11
7132 ED Lichtenvoorde
Tel: 0544-487394
Fax: 0544-487394
Mobiel: +31654361543

Wieger van der Veen
Donker Curtiuslaan 10
7003 AH Doetinchem
Tel: 0314-344209
Fax: 0314-344209
Mobiel: +31655101850

www.wial.eu

Wial Parket

VERKOOP VAN
ALLE SOORTEN VLOEREN

TEVENS RENOVATIE;
Schuren, 

velling frezen, 
restaureren

v.a.   20,00 incl. p/m2

Bekijk de foto’s op www.wial.eu bij referenties

WITTE
PUNTJES

6 VOOR 

2.09

GILDEKORN
heerlijk donker 

meergranen
NU VOOR

2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 15 t/m zaterdag 19 februari

AARDBEIEN-
BAVAROISE 

VLAAI
 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

          12.95De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Akkerbouw-Weidebouw-Grondverzet

Bermonderhoud-Maïszaaien
met drijfmest in de rij.

                            

Gevraagd: Landbouwgrond met 

eventueel plaatsingsruimte voor mest.

                        

Tevens zijn wij op zoek naar een 

medewerker voor het agrarisch loonwerk

ervaring met shovel en kraan is een pre.

Voor informatie contact opnemen met 

F.J. Heuvelink 0575-431566 

Kapelweg 22                7218 NJ Almen

Klusjesman heeft nog 
wat vrije tijd over voor 

kleinere klussen in en om 
het huis. € 17.50 per uur 

tel.: 06-10779239

Openingstijden maand februari:
zaterdags van 10.00 tot 15.00 uur of op afspraak.

Kijk voor de aantrekkelijke aanbiedingen van ons 
tuincentrum op onze website.

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten
Voor aanleg en onderhoud

Varsselseweg 20 in Hengelo (Gld.)
tel. 0575-462892 / mobiel: 06-53362300

web: www.deheesterhof.nl / e-mail: info@deheesterhof.nl

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Actie:
Deze week een

gratis setje shampoo
en verzorging
bij een volledige behandeling
van knippen/kleuren

Nieuw in de schoonheidssalon:

Nagelstyling!
Zie ook op www.salonmarianne.nl

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden

Tel. 0575 551423

Weevers begrijpt dat uw opdracht in alle opzichten moet opvallen. Goed 

gebruik en constante kwaliteit van kleuren zijn daarom vanzelfsprekend. 

Uw handelsdrukwerk moet van hoge kwaliteit zijn en tot bloei komen op 

papier. Alleen dan bereikt u het beoogde effect.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden 

tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Uw handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!



Hulpmiddelen voor Roemenië 
In Roemenië is een grote behoefte aan hulpmiddelen zoals: 
rollators, incontinentiematerialen, looprekjes, hoog-laag 
bedden, elleboogkrukken etc. Indien u deze materialen 
over heeft en dit wilt afstaan voor Roemenië, dan kunt u 
contact opnemen met G. Hiddink, tel. 0575-462238.

AlzheimerCafé’s in de regio
Een AlzheimerCafé is een maandelijkse informele bijeen-
komst voor patiënten, partners, familieleden, hulpverle-
ners en andere belangstellenden. Tijdens ieder Alzheimer-
Café staat een thema centraal. Iedereen die vragen heeft 
over dementie kan bij het AlzheimerCafé terecht. Iedereen 
is welkom. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang 
is gratis.

AlzheimerCafé Doesburg iedere eerste dinsdag van de maand, 
inloop vanaf 19.00 uur. Zorgcentrum IJsselzicht, van Bra-
kellaan 54, Doesburg. Informatie: 06-51377960.

AlzheimerCafé Doetinchem iedere tweede dinsdag van de 
maand, vanaf 19.30 uur. Sociaal Cultureel Eetcafé Het 
Borghuis, Korte Kapoeniestraat 10, Doetinchem. Informa-
tie: 06-20412665.

AlzheimerCafé Zutphen iedere derde woensdagavond van de 
maand, 19.00 - 21.00 uur  Bruin Café de Buren, Coehoorn-
singel 5, Zutphen. Informatie: 06-46540141. 

VIT Oost-Gelderland 
Vrijwillige Intensive Thuiszorg. Dit is een organisatie ter 
ondersteuning van mantelzorgers. Zij bieden u een luis-
terend oor en helpen u de juiste hulpverlener of vrijwil-
ligersorganisatie te vinden. Verder organiseren ze diverse 
bijeenkomsten voor mantelzorgers.

Themabijeenkomst chronisch zieken, achtergrondinformatie 
over diverse ziektebeelden. Op dinsdag 1 maart van 9.00-
12.00 uur in het gebouw van VIT Ruurlo.

Koffieochtend voor ex- mantelzorgers. Op 24 maart bij de 
VIT van 9.30-12.00 onder deskundige begeleiding van een 
rouwbegeleidster.

Cursus De zorg de Baas. Op maandag 11 april start een cursus 
De zorg de Baas van 9.30-12.00 uur in Ruurlo. Een cursus 
voor mantelzorgers, die overbelasting willen voorkomen.

Respijtarrangementen voor mantelzorgers, er even tussen 
uit. Een driedaagse in Lochem om heerlijk te ontspan-
nen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
van VIT. www.vitoostgelderland.nl of bellen met VIT Oost 
Gelderland, Borculoseweg 4, 7261BJ in Ruurlo. Tel. 0573-
43 84 00.

Themabijeenkomst
Sensire maatschappelijk werk en Stichting Welzijn Zel-
hem organiseren op dinsdag 22 februari een themabijeen-
komst: Opkomen voor jezelf, hoe doe je dat, voor mensen 
vanaf 55+. De lezing begint om 13.30 en duurt tot 15.00 
uur in de Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 te Zelhem. 
De toegang is gratis. 

Voor wie?
De lezing is bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar die: het 
moeilijk vinden contacten te leggen en te onderhouden; 
vaak ‘ja’ zeggen terwijl men ‘nee’ bedoelt; complimenten 
wegwuiven omdat men denkt dat de ander het niet echt 
meent; het moeilijk vinden om kritiek te krijgen of te ge-
ven; de mening van anderen belangrijker vinden dan de ei-
gen mening; men wil ruzie vermijden voor de lieve vrede.

Wat is opkomen voor jezelf?
Je niet laten leiden door een ander als je dat niet wil, ook 
niet als je onder druk wordt gezet. Opkomen voor rechten 
en waarden zoals jij ze voelt, en daarbij de ander in zijn/
haar waarde laten. Positieve en negatieve wensen, gevoe-
lens en meningen laten weten aan de ander. Verantwoor-
delijkheid nemen voor jezelf, voor je gedrag, voor je leven. 
Zelfbewust, niet verwaand of vijandig zijn. Open staan 
voor eigen behoeften en die van anderen.
Tijdens de lezing wordt aandacht besteed aan o.a. con-
tacten leggen, nee zeggen, omgaan met schuldgevoelens, 
omgaan met kritiek; omgaan met complimenten; niet 
meer over zich heen te laten lopen, voor de eigen mening 
uit te komen en reëel denken. Er zal voldoende ruimte 
zijn voor het stellen van vragen. Als je in staat bent beter 
voor jezelf op te komen, wordt je gevoel van eigenwaarde 
vergroot. Je zelfvertrouwen groeit. Het vermindert je angst 
of spanningen. 
Wie zich hierin kan vinden wordt van harte uitgenodigd 
om deze lezing bij te wonen. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Sensire (Leefwinkel Zelhem) tel. 
0314-356787 of met Stichting Welzijn Zelhem, tel. 06-
13280466.

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof.
In de Oranjehof is 1 januari een expositie van werken van 
Zelhemse kunstenaars gestart. Het beschikbaar stellen 
van de ruimte in de Oranjehof biedt de kunstenaars de 
gelegenheid om de kunstwerken te tonen en de bezoeker 
om van deze kunstwerken te genieten. Per kwartaal ex-
poseert één kunstenaar zijn/haar werk. Van de auteur is 
er een speciaal gemaakt foldertje waarin de persoonlijke 
gegevens en een korte kunstbiografie beschreven staan. 
Bij de kunstwerken hangt een kaartje waarop uitleg van 
het kunstwerk wordt gegeven. U als bezoeker komt in een 
gebouw waar de ruimtes opgefleurd zijn met mooie kunst-

Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Zelhem
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggel-
oven. Inloop en spreekuur: Oranjehof maandag 
t/m donderdag van 8.30-9.00 uur.
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat 
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket: 
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdag-
morgen  van 9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl 

Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zel-
hem: elke 2e maandag van de maand van 11.00-
11.45 uur.

Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00 
uur.

Vorden
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251 
AJ Vorden, tel. 0575-553405.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl

WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel-
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket, 
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en te-
lefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek 
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

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

Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 06-
10727474.

Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördina-
tor. Inloop en telefonisch spreekuur maandag 
woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail 
a.vermeulen@sswb.nl 

Steenderen
Stichting Welzijn Steenderen, postadres  De 
Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres 
De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.

Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördi-
nator. Inloop en telefonisch spreekuur maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur en 
donderdag van 13.30-14.00 uur.

Tel. 06-10687320
E-mail i.bijsterbsoch@sswb.nl

Drempt, Hummelo & Keppel
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, 
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-
Keppel.
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dins-
dag en donderdag van 9.30-16.30 uur. Tel. 
0314-380232
E-mail info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur. Inloop en 
telefonisch spreekuur dinsdag van 13.30-14.00 
uur en donderdag van 9.00-9.30 uur. Tel. 06-
10687320
E-mail: i.bijsterbsoch@sswb.nl

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

Datum Activiteit Plaats Tijd
16 februari ANBO, ledenverg. m. stamppot Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
16 februari Bingo Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
16 februari Bingo De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
16 februari Alzheimercafé, themamiddag Café De Buren, Zutphen 19.00 uur
17 februari Club 60+, muziekprogramma Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
17 februari KBO, jaarvergadering
17 februari Bejaardenkring, verrassingsmid. Het Stampertje, Vorden 14.15 uur
22 februari Geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
22 februari Ondergoedverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
23 februari KBO, kaarten en rummycub Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
23 februari Handwerkmiddag De Wehme, Vorden 13.30 uur
23 februari Seniorensoos met John Wils Ludgerus, Wichmond/Vierakker 14.15 uur
24 februari Bowlen met Jan Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
24 februari PCOB, ontwik.werk Kameroen Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur
  2 maart Ons Contact, dialectgroep Den Bremer, Toldijk 14.30 uur
  2 maart Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
  3 maart Bejaardenkring, verrassingsmid. Het Stampertje, Vorden 14.15 uur
  5 maart ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem afspraak
  8 maart Mantelzorg, psychische aand. Langeler, Hengelo 13.30 uur
  9 maart Kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

werken van Zelhemse kunstenaars. Van 1 januari t/m 31 
maart exposeert Henk van Zuilekom. Hebt u belangstel-
ling om de kunstwerken te komen bekijken dan bent u 
van harte welkom in de Oranjehof. Prinses Beatrixstraat 
41 in Zelhem. Telefoon 0314-622074. Openingstijden voor 
de expositie op maandag en donderdag van 10 tot 11.30
uur. Er is gelegenheid om tegen een kleine vergoeding een
kopje koffie of thee te drinken. Als deelnemer of bezoeker 
van een activiteit kunt geheel vrijblijvend de kunstwerken 
bekijken. Voor meer informatie: neem contact op met de 
Oranjehof, tel 0314-622074.

AlzheimerCafé Doetinchem dinsdag 8 maart 
Thema: Presentatie website dementienetwerk West Ach-
terhoek.
Locatie: Het Borghuis, Korte Kapoeniestraat 10 Doetinchem.
Toegang: Gratis.
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur.
Het AlzheimerCafé is een regionaal maandelijks trefpunt 
bedoeld voor mensen die zelf aan een vorm van dementie 
lijden, hun partners, familieleden, vrienden en hulpver-
leners en alle andere belangstellenden. Dat het in een 
behoefte voorziet blijkt uit de aantallen bezoekers.
Het café wordt elke tweede dinsdag van de maand tussen
19.30 en 21.30 uur gehouden.
Het Alzheimer Café heeft als werkgebied de gemeenten
Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst
en Doesburg. Voor meer informatie: telefoon 06-20412665
of email doetinchem@alzheimer-nederland.nl. Zie ook de 
internetsite www.alzheimer-nederland.nl/doetinchem.

Oproep!
Onlangs kwam er een verzoek binnen om een oproep te
plaatsen voor mensen die met name in het weekend be-
hoefte hebben aan contact met anderen en anderen willen
ontmoeten. Op de door de weekse dagen zijn er voldoende
mogelijkheden om activiteiten te bezoeken. Omstandighe-
den als alleen zijn, het wegvallen van een partner of het
hebben van een klein sociaal netwerk kunnen oorzaak zijn 
van het zich eenzaam voelen en juist extra behoefte heb-
ben aan contact. Samen een praatje maken, samen koffie
drinken, een spelletje doen als kaarten, rummicuppen of 
scrabbelen. Herkent u dit en u wilt graag met name in 
de weekenden met mensen in contact komen Neem dan
contact op met Stichting Welzijn Zelhem. Voor meer in-
formatie: Paul Tiggeloven, ouderenadviseur coördinator. 
Telefoonnummer 0314-622974 of 06-13280466.

Rijbewijskeuring 70-plussers
Bent u 70 jaar of ouder dan moet u voor verlenging van 
uw rijbewijs medisch gekeurd worden. De ANBO afdeling
Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De kosten voor 
de keuring zijn € 27,50. De keuring vindt plaats in de 
Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41 Zelhem. U kunt zich dage-
lijks tussen 18.30 en 20.00 uur aanmelden Via de ANBO-
rijbewijskeuringslijn. Het telefoonnummer 06-27594051. 
Krijgt u geen gehoor, probeert u het dan een andere keer. 
Aanmelding per e-mail is ook mogelijk op anbozelhem@
gmail.com
Tips: U dient minstens drie maand voordat uw rijbewijs 
verloopt een keuring aan te vragen. Laat de ogen meten 
voordat er gekeurd wordt, bv. door een opticien. Zorg
voor een formulier ’eigen verklaring’- bij de gemeente te
verkrijgen. De volgende keuring is op de zaterdag 5 maart.
Data voor keuringen worden door de ANBO ook gepubli-
ceerd in het Contact.

Activiteiten Oranjehof
Bewegingsactiviteiten
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve 
leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook een
belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering
van overgewicht en het voorkomen van allerlei gezond-
heidsproblemen. Het maakt fitter en gezonder. Bovendien 
heeft regelmatig sporten of bewegen een positief effect op 
het gevoel van welbevinden. Bewegen in groepsverband is 
ook een mooie manier om andere mensen te ontmoeten.    
Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel 
te nemen aan diverse bewegingsactiviteiten met een lage
drempel. De bewegingslessen, Fit door bewegen en Aqua
Sportief, bevatten een gevarieerd scala aan bewegingsvor-
men. Bij de oefeningen wordt vaak gebruik gemaakt van al-
lerlei materialen en muziek. De lessen worden zo gegeven 
dat iedereen op zijn of haar eigen niveau mee kan doen. 
Ook als u eerder weinig of niet aan sport hebt gedaan kunt 
u meedoen. De bewegingslessen worden gegeven door 



Blijf mobiel in een 45 km brommobiel

Automobiel en Taxibedrijf
Achter de Hoven 8
7021 AG Zelhem

Tel. 0314 - 62 15 33
info@reindsen.com
www.reindsen.com

De nieuwe Grecav Sonique, de enige brommobiel 
geheel van aluminium

gekwalificeerde begeleiders. De bewegingslessen zijn voor 
iedereen zowel dames als heren die actief willen bewegen  
Spreekt u deze manier van bewegingslessen aan. Neem 
dan contact op. Opgave/Informatie : tel. via Paul Tig-
geloven 0314-622074 of 06-13280466; mail: p.tiggeloven@
sswb.nl
Ter introductie kunt u 4 weken geheel vrijblijvend gratis 
deelnemen aan de bewegingslessen. Kom in beweging, ont-
moet en voel je fit door bewegen. (bewegingslessen).
Locatie Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem. op 
dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van 11.00uur tot 11.45 
uur. Locatie: Kleine kerk bij De Korenaar, Halle op maan-
dags van 10.15 tot 11.15 uur. Kosten € 20,- per kwartaal.

Aqua Sportief (bewegingslessen in het water). Locatie: 
Zwembad De Brink Zelhem op maandags van 13.30 uur tot 
14.30 uur en van 14.30 uur tot 15.30 uur. Kosten € 26,- per 
kwartaal

Alle onderstaande activiteiten vinden in de Oranje-
hof plaats
Koffieochtenden, op maandag en donderdagochtend van 10 
tot 11 uur is er koffiedrinken.
SOOSmiddag, op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 
uur soosmiddag van Noodhulp 
Stamppotbuffet, zaterdag 19 februari, presenteert William 
Kappert een stamppotbuffet vanaf 17.00 uur.
Spelletjesavond, koersballen, dinsdag 22 februari, 8, 15, 22 en 
28 maart van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Bingo, dinsdag 1 maart, aanvang 19.30 uur.
Soep/pannenkoekenbuffet, 19 maart vanaf 16.00 uur.
Winterbijeenkomsten van de fietsgroep, 15 maart, aanvang 
14.00 uur.

Soosmiddagen
De Stichting Noodhulp Zelhem organiseert iedere maan-
dagmiddag van 13.45 uur tot 16.30 uur een soosmiddag 
in de Oranjehof in Zelhem. Er zijn ook soosmiddagen in 
Halle, Heidehoek e.o., Wolversveen en Velswijk. Hebt u 
behoefte aan een gezellige middag of aan contact met leef-
tijdgenoten kom dan naar een van de soosmiddagen. Er 
worden diverse activiteiten aangeboden.
Voor vragen of informatie kan u elke werkdag van 9 tot 10 
uur contact opnemen met een van de coördinatoren van de 
Stichting Noodhulp, telefoon 06-51765315.

Wij vragen u om zich ruim vóór de startdatum van onderstaan-
de activiteiten aan te melden.

Vooraankondiging  bezoek Intratuin Lochem 
Het ligt in de bedoeling begin april een bezoek te brengen 
aan de in Paassfeer omgetoverde Intratuin in Lochem. 
Nadere bijzonderheden volgen in het volgende Contact. U 
kunt zich nu al vast aanmelden.

Kookcursus voor mannen 55+
Op dinsdag 1 maart wordt weer een nieuwe cursus geor-
ganiseerd.  De laatste groep mannen is zo enthousiast ge-
worden door gezelligheid en kookkunst tijdens de cursus, 
dat enkelen kiezen voor nóg een cursus. U bent van harte 
welkom bij Gina en Patrick Spruit, beheerders van IJssel en 
Co aan het IJsselstrand te Doesburg/Achter-Drempt. Gina is 
de kokleermeester. De groep bestaat uit maximaal 8 perso-

nen. Kosten € 100,- voor 8 lessen, laatste les 19 april. Con-
sumpties zijn voor eigen rekening. Tijd: 15.30-17.30 uur.

Tai-Chi-Tao cursus
Dit is een doorlopende cursus waarbij instromen mogelijk 
blijft. Het is geschikt voor jong en oud, voor kerngezonde 
mensen, maar ook voor diegenen met beperkingen. U leert 
op een plezierige manier met sierlijke, ontspannen bewe-
gingen te spelen en uw lichaam meer bewust te laten wor-
den. De oefeningen worden zittend (op een stoel) of staand 
gedaan.De lessen worden gegeven door Francis Arntz op 
dinsdag van 10.00-11.00 uur. Kosten € 75,- voor 10 lessen. 

Mandala tekenen, snelle start bij voldoende deel-
name
De komende cursus is bestemd voor nieuwe deelnemers. 
Het maken van een mandala is heel eenvoudig. Het resul-
taat is altijd verrassend en elke mandala is oorspronkelijk 
en mooi. Deze creativiteit geeft rust en is een plezierige 
vorm van concentratie en ontspanning. De cursus wordt 
gegeven door Aleida Hendriks op donderdagmorgen in de 
huiskamer van het Centrum te Hoog-Keppel. Kosten € 85,- 
voor 6 lessen.

Mobiel telefoneren
Op 17 maart om 10.00 uur wordt weer een bijeenkomst 
georganiseerd hoe om te gaan met uw mobiele telefoon. 
Leerlingen van het Graafschapcollege begeleiden u hierbij 
en beantwoorden al uw vragen. De deelnemers van de 
vorige workshop waren zeer enthousiast. De bijeenkomst 
is gratis en wordt met uw eigen mobiel gehouden in de 
huiskamer van het Centrum. U kunt zich aanmelden via 
tel. 0314-380232.

Computercursussen
In verband met ziekte van de docent worden de computer-
cursussen voorlopig opgeschort.

Kunstbus
Het Gelders Orkest te Zutphen (er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar). Het orkest tovert een sprookje over een boze 
tovenaar, een magische vuurvogel en een dansende prinses 
als een fantastische kleurdoos met de componisten Stra-
winsky en Bartok. De orkestleden worden als het ware zelf 
de solisten. Donderdagavond 24 februari. Kosten: € 35,- in-
clusief entree en vervoer.
Tineke Schouten te Zutphen. Woensdagavond 27 april. Kos-
ten: €45,- inclusief entree en vervoer.

Sjoelen 
Vindt u het leuk om samen te sjoelen, dan is deze gele-
genheid voor u. De groep speelt op donderdagmiddag van 
13.45 - 15.30 uur in de huiskamer van het Centrum. Deel-
name is gratis. Komt u kijken en/of meedoen. Opgave bij 
het secretariaat tel. 0314-380232.

Koersbal, een sportief, tactisch en gezellig spel
We spelen koersbal op donderdag van 13.45-15.30 uur in de 
huiskamer van het gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. U 
bent welkom, ook als u alleen wilt komen kijken. Toegang 
is gratis en u kunt instromen. Tel. 0314- 380232.

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. De oefeningen worden op maat aangeboden 
onder deskundige leiding van een fysiotherapeut. Heeft u 
een medisch dossier, dan schenkt de fysiotherapeut hier 
aandacht aan. Ook mensen van buiten de regio Drempt, 

Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte
in het Centrum te Hoog-Keppel. Tijd: op di.- woe.- don. Van
10.00-11.00 uur. Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Bowlen
Bowlingmiddagen voor alle 50-plussers. Deelname is €
5,- per keer. Tijd: 14.00-16.00 uur in het Dorpshuis te Voor-
Drempt. Data op donderdag 24 februari, 24 maart en 21
april. Informatie: Jan van Hagen, tel. 0313-472247.

Seniorenclub 60+
Op donderdag 17 februari om 14.00 uur bijeenkomst met
muziek in het Dorpshuis te Voor-Drempt en donderdag
18 maart een Dorus-parodie in Hummelo. Aanvang 14.00
uur.

Rummicub
Wilt u verzekerd zijn van een wekelijkse gezellige middag,
komt u dan rummicub spelen. Elke dinsdagmiddag in het
Kerkhuis te Hoog-Keppel van 13.30-16.00 uur, kosten € 1,-.
Ook is het in zorgcentrum Hyndendael op dinsdagmiddag
van 14.00-16.00 uur. Loopt u eens binnen om kennis te
maken.

Welfare-ochtenden
De Welfare-ochtenden worden gehouden op woensdag 23
februari in het Hyndendael te Hummelo en op woensdag
16 februari in het Kerkhuis te Hoog-Keppel. Aanvang
09.30-11.30 uur. Ook is er dan verkoop van de gemaakte
artikelen. Voor informatie Dini Tieben, tel. 0313-471656.

Tafeltje Dek Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bij voorbeeld
na een ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zit-
ten, dan kunt u uw warme, verse maaltijd aan huis laten
bezorgen op ma- di- woe- do- vrij- zaterdag ( of op uw keu-
zedagen). De maaltijden worden gekookt door restaurant
IJssel en Co Gina en Patrick Spruit, IJsselstrand te Does-
burg/Achter-Drempt. De prijs is € 7,50 voor een 2-gangen
menu en  € 6,50 zonder soep. Aanmelden tel. 0314-380232
en/of spreek uw boodschap en telefoonnummer in.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdag van
13.30 tot 14.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 09.30
uur in het Gezondheidscentrum te Hoog- Keppel, tel. 06-
10687320.

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314-380232 of ant-
woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag
en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.
De cursus/activiteiten-opgaven kunt u sturen naar: Stich-
ting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel,
Burg. van Panhuysbrink 1 E  6997AA Hoog-Keppel.

 CURSUSOPGAVEFORMULIER
 Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

 c ......................................................................................................................................................

 c ......................................................................................................................................................

 Heer/Mevr.: ..............................................................................................................................

 Adres: ............................................................................................................................................

 Postcode/woonplaats: ...................................................................................................

 Tel.: ..................................................................................................................................................

 E-mail: ..........................................................................................................................................

Statenverkiezing D.V. 2 maart 2011

Besturen, Bewaren, Beheren

Speerpunten 
De SGP legt de nadruk op bijbelse waarden en normen, op investeren in 
gezin en in jongeren, op de zondagsrust, op voldoende woningen voor 
 starters en ouderen, op het behoud van onze boerenstand, op een zorg-
zame samenleving, op voldoende werkgelegenheid, op meer mobiliteit 
en op een vitaal platteland.

Nr.1 
Eppie Klein 
Duurzame 
bestuurskracht7

Lijst
Nr.2
Klaas Ruitenberg
Een zorgzame 
samenleving

Nr.3
Arie van Doorn    
Boervriendelijk

Nr.4
Arnold Versteeg  
Voldoende woningen 
voor starters en ouderen



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

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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Wethouder Dorien Mulderije reikte 
op 9 februari jl. het laatste ‘Ik start 
smart’ coachingstraject uit aan 
startende ondernemer Pim Michels 
uit Hengelo (Gld). De gemeente had 
vorig jaar 15 ‘Ik start smart’-trajecten 
van € 1.500,- ingekocht bij de provin-
cie Gelderland, om ervoor te zorgen 
dat ook Bronckhorster bedrijven 
van de extra begeleiding kunnen 
profiteren. 

In het traject krijgen geselecteerde 
starters een coach en kunnen zij 
deelnemen aan gerichte trainingen 
en cursussen voor het ondernemer-
schap. De Kamer van Koophandel 
selecteert en begeleidt de beginnende 
ondernemer. De starter zelf inves-
teert hierin € 150,-. Michels is de 15e 
ondernemer en daarmee voorlopig 
de laatste die profiteert van deze 
steun in de rug. 

Samen succesvol ondernemen
Wij zien het als onze taak om de 
samenwerking tussen de gemeente 
en ondernemers en ondernemers 
onderling te bevorderen. Om kennis 
te maken met de Smart-starters uit 
Bronckhorst en te horen hoe het de 
ondernemers vergaat, organiseerde 
de gemeente een starterslunch. 
Dorien Mulderije: “Ondernemers zijn 
belangrijk voor Bronckhorst en de 
ondernemers kunnen ook niet zonder 
gemeente. Elkaar regelmatig opzoe-
ken geeft inzicht in elkaars wereld. 
Zo werken we samen aan een goed 
ondernemersklimaat.” De eigenaar 
van Go for Goals, Pim Michels: “Ik 
vind het heel leuk van de gemeente 
en Kamer van Koophandel dat ik aan 
het coachingstraject mag deelnemen. 
Ik ga vol passie starten met mijn 
onderneming en ben blij met 
support.”

15e coachtraject voor startende ondernemer aangeboden

Vlnr: Pim Michels, wethouder Dorien Mulderije, Lambert van Nispen van de Kamer van Koophandel

De gemeente heeft een subsidie-
beleid op basis waarvan diverse 
organisaties jaarlijks recht hebben 
op subsidie. Bijvoorbeeld sportver-
enigingen, muziekverenigingen en 
ouderenorganisaties kunnen een 
bijdrage van de gemeente krijgen. 
Om voor zo’n waarderingsubsidie 
in aanmerking te komen, moeten 
organisaties vóór 1 mei voorafgaand 
aan het jaar waarvoor subsidie 
wordt aangevraagd, een aanvraag-
formulier indienen bij de gemeente. 
Dit betekent dat uw ‘Aanvraag 
subsidie 2012’, vóór 1 mei 2011 
ingediend moet zijn bij de gemeente.
 
U vindt het subsidiebeleid en de 
-verordening van de gemeente 
op www.bronckhorst.nl (onder 
Infobalie → Zorg en welzijn → 
Subsidiebeleid). Hier kunt u bekijken 
of uw organisatie recht heeft op 
subsidie. Het beleid is ook in te 
zien bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis. De beleidsstukken 
zijn daar tegen betaling verkrijgbaar.

Subsidie 2012 aanvragen
Het aanvraagformulier om subsidie 
aan te vragen is te downloaden via 
de website en verkrijgbaar bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis. 
Het originele formulier moet u 
terugsturen naar de gemeente. 
Aanvragen per e-mail kunnen wij 
helaas niet in behandeling nemen. 

Na ontvangst van uw aanvraag-
formulier ontvangt u van de 
gemeente een ontvangstbevestiging. 
Informatie over het invullen van de 
aanvraag vindt u op het aanvraag-
formulier zelf.

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidie-
aanvraag ontvangt u uiterlijk op
31 december 2011.

Te laat indienen subsidieaanvraag
Voor aanvragen die op of nà 1 mei 
2011 binnenkomen, geldt een 
korting op de subsidie. Hoe later de 
aanvraag binnenkomt, hoe groter 
het kortingspercentage is dat wordt 
toegepast. Als de aanvraag meer 
dan vijf weken te laat is, kunnen wij 
deze niet meer in behandeling nemen 
en ontvangt u geen subsidie. U kunt 
de volledige kortingsregeling vinden 
in de subsidieverordening Bronck-
horst (artikel 12 lid 2).

Bekendmaking subsidieplafonds
Bij de berekening van de subsidie-
bedragen maken wij gebruik van 
subsidieplafonds. Deze plafonds 
worden bepaald na het vaststellen 
van de gemeentelijke begroting in 
de gemeenteraad in november 
2011. De subsidieplafonds worden 
dan ook bekend gemaakt op de 
website van de gemeente en op 
deze gemeentepagina’s.  

Financiële situatie gemeente
De komende jaren heeft de gemeente 
te maken met lagere inkomsten via 
het gemeentefonds en de bouwleges. 
De kosten gaan met name op het 
gebied van de sociale uitkeringen 
naar verwachting toenemen. Dit 
betekent dat wij de komende jaren 
moeten bezuinigen om te komen tot 
een sluitende begroting. Op voorhand 
worden geen bezuinigingsmaat-
regelen uitgesloten, waardoor dit 
ook gevolgen kan hebben voor de 
hoogte van de subsidie aan uw 
organisatie. Wij verzoeken u zich 
voor te bereiden op een dergelijke 
situatie en zo mogelijk andere 
inkomstenbronnen te onderzoeken.

Vraag uw subsidie aan voor 1 mei a.s.!

De provincie Gelderland gaat de weg 
N314 Bronckhorst-Zutphen aanpas-
sen. Langs deze weg tussen Baak en 
Zutphen komt over een lengte van 
ca. 6 km een tweerichtingsfietspad. 
Ook worden enkele kruispunten en 
aansluitingen veiliger gemaakt. 
Om de wijziging van de weg mogelijk 
te maken, moet het gemeentelijke 
bestemmingsplan van de gronden 
worden gewijzigd (zie ook in de 
rubriek Openbare bekendmakingen).  
In twee informatiebijeenkomsten 
(19 november 2009 en 4 maart 2010) 

is al een eerste versie van de plannen 
gepresenteerd. Het voorontwerp 
bestemmingsplan kunt u inzien van 
17 februari t/m 30 maart a.s. bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis. 
De stukken zijn ook digitaal te bekijken 
via www.bronckhorst.nl of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

In het bestemmingsplan staat onder 
andere aan welke randvoorwaarden 
de ontwikkeling moet voldoen. De 
werkzaamheden starten in de eerste 
helft van 2012 en duren tot 2013.

Plannen voor aanpassing N314
met fietspad definitief

Rode baan is toekomstig fietspad

Voetbalvereniging Zelos in Zelhem 
kampt al jaren met achterstallig 
onderhoud en een tekort aan kleed-
kamers. In 2008 zijn tussen de 
gemeente en de voetbalvereniging 
verregaande afspraken gemaakt 
ten aanzien van renovatie van 
de bestaande accommodatie en 
uitbreiding van het aantal kleed-
kamers. Inmiddels heeft de ge-
meente, als eigenaar van de accom-
modatie, de bestaande kleedkamers 

gerenoveerd. Om het tekort aan 
kleedkamers op te lossen, willen 
b en w € 114.700 euro beschikbaar 
stellen voor uitbreiding van de 
accommodatie met vier kleed-
kamers. De raad beslist in maart 
over het plan. Bij een positief besluit 
kan in de zomer met de bouw 
worden begonnen. Zelos kan dan 
vanaf het nieuwe voetbalseizoen 
gebruik maken van de nieuwe 
kleedkamers.

Uitbreiding kleedkamers 
voetbalvereniging Zelos Zelhem



In het zomerseizoen van 2010 heeft 
een proef gedraaid met het afsluiten 
van het stadje Bronkhorst voor gemo-
toriseerd verkeer op zon- en feestda-
gen. We hebben met de betrokkenen 
een aantal criteria opgesteld om na 
afloop te bepalen of de proef al dan 
niet geslaagd was. Criteria waren 
onder meer: 60% tevredenheid van 

de bewoners en 60% tevredenheid 
van de ondernemers. Hiervan zou 
afhangen of de proef omgezet zou 
worden naar een definitieve afsluiting. 
De proef is in overleg met de bewo-
ners en ondernemers opgezet om de 
verkeersoverlast voor de bewoners 
op deze dagen te beperken en de 
verkeersveiligheid te vergroten.   

Evaluatie
Eind juni hielden we een tussentijdse 
evaluatie en na afloop in november 
ontvingen belanghebbenden een 
slotenquête van de gemeente. 
De resultaten zijn onlangs besproken 
met de belangenvereniging in het 
stadje (BSB). De novemberuitkomsten 
lieten onder andere zien dat de 
tevredenheid onder de bewoners 
47% was en bij ondernemers 20%. 
Beide uitslagen liggen dus onder de 
60%. De tijdelijk ingerichte parkeer-
plaats aan de Veerweg werd goed 
gebruikt. Er is dus vraag naar deze 
extra parkeergelegenheid. Verkeer 
dat met het veer naar Bronkhorst 
komt, kon hierdoor prima terecht aan 
de Bronckhorster kant van de IJssel. 
De uitkomsten zijn zodanig dat b en w 
vorige week besloten de afsluiting 
van het stadje Bronkhorst voor 
gemotoriseerd verkeer tijdens zon- 
en feestdagen in het zomerseizoen 
niet voort te zetten. 
Verder gaan we onderzoeken of een 
definitieve parkeerplaats aan de 
westzijde planologisch haalbaar is.

Stadje Bronkhorst niet meer afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer op zon- en feestdagen

Op 9 maart a.s. van 16.00 tot 20.00 uur 
organiseren wij een inloopmiddag en 
-avond voor de inwoners van Vorden 
om het voorlopig ontwerp van de 
herinrichting van de openbare ruimte 
van het centrum van Vorden te komen 
bekijken. De inloopbijeenkomst vindt 
plaats bij hotel Bakker, Dorpsstraat 24 
in Vorden. U bent van harte welkom 
en vrij om binnen te lopen op het 
tijdstip dat u het beste uit komt. 

U krijgt de gelegenheid om vragen te 
stellen en op- of aanmerkingen aan 
ons door te geven. Deze kunnen wij 
dan, voor zover mogelijk, meenemen 
in de definitieve uitwerking van het 
ontwerp. Volgende week vindt u op 
deze gemeentepagina’s meer infor-
matie over de herinrichtingsplannen. 

Zet de 9e vast in uw agenda. 
Graag tot ziens!

Inloopmiddag en -avond voorlopig ontwerp 
Vorden centrum

Op 2 maart a.s. zijn de verkiezingen 
voor Provinciale Staten. Regio Achter-
hoek biedt de Gelderse lijsttrekkers 
op 28 februari a.s. een verkiezings-
tour per trein aan om de Gelderse 
lijsttrekkers en kandidaat-Staten-
leden de gelegenheid te bieden om 
in discussie te gaan met de bestuur-
ders, maatschappelijke organisaties 
en inwoners van de Achterhoek. 
Tijdens de tour (tussen Arnhem-
Winterswijk en Winterswijk-Lievelde) 
kunnen zij met Achterhoekers praten 
over belangrijke vraagstukken in 
de regio. Voor iedere treinrit is een 
thema gekozen: Vitale leefomgeving, 
Innovatieve economie en Slim & snel 
verbinden. Op de drie stopplaatsen 
volgt een breder openbaar debat 
over het betreffende onderwerp.
De debatten worden gevoerd in 
Doetinchem, Winterswijk en Lievelde. 

Gelderse Statenverkiezingen op 2 maart 
Verkiezingstour per trein door de Achterhoek

In de laatste week van februari 
verwijdert de gemeente alle kerst-
stukken en kerstversierselen van 
de graven op de algemene 
begraafplaatsen. We willen hiermee 
voorkomen dat verwelkte, ver-
waarloosde of seizoensgebonden 
grafversierselen de begraafplaatsen 
ontsieren. Heeft u kerststukken 
geplaatst op een graf van een dier-
bare, dan vragen wij u deze vóór 
27 februari a.s. te verwijderen. 
Na deze datum worden kerststukken 
en kerstversierselen die nog op 
de graven aanwezig zijn door de 
begraafplaatsbeheerder wegge-
haald. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de gemeente 
via tel. (0575) 75 02 50.

Kerststukken op 
graven svp weghalen

Raadsvergadering 
24 februari a.s.
Op 24 februari vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent 
van harte welkom om deze vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda 
staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied 

2009; 2e Berkendijk 8A 
 in Hengelo’
 Op het ontwerpbestemminsplan 

kwam een aantal zienswijzen 
 binnen, die gegrond en ontvankelijk 

zijn verklaard. De raad wordt 
 gevraagd het bestemmingsplan 

voor Landgoed de Berken gewijzigd 
vast te stellen.

• Overzicht ‘Opties herziening 
WMO/Wwb’

 Het voorstel aan de raad is om de 
haalbare opties uit het overzicht 
goed te keuren. Het WMO/Wwb-
beleid moet namelijk herover-

 wogen worden, omdat voor 2011 
minder budget voor deze regelin-
gen is gereserveerd. De bijdragen 
van het rijk nemen af en het aantal 
aanvragen in Bronckhorst neemt 
toe

• Evaluatie inkoopbeleid
 Na evaluatie van ons inkoopbeleid 

bleek dat ons huidige beleid niet 
meer actueel is. De raad wordt ge-
vraagd om een nieuw inkoopbeleid 
vast te stellen dat in lijn is met het 
huidige aanbestedingsrecht, waar-
door onze opdrachten beschikbaar 
blijven voor lokale en regionale 
ondernemers

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda 
staan verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl.

Spreekrecht tijdens raads-
vergaderingen
Tijdens raadsvergaderingen is het 
mogelijk het woord te voeren over:
1.  allerhande onderwerpen die niet 

op de agenda staan 
2.  agendapunten aangaande 
 projectbesluiten op grond van 
 de Wet ruimtelijke ordening, die 

niet in een raadscommissie zijn 
behandeld.  

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken en presen-

taties
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet 
 bestuursrecht tegen een besluit 

van het gemeentebestuur of het 
advies van een adviescommissie 

bezwaarschriften ex artikel 7:13 
van de Algemene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voordrach-
ten of aanbevelingen van personen

d. een klacht zoals bedoeld in 
 hoofdstuk 9 van de Algemene wet 
 bestuursrecht
e. onderwerpen die niet behoren tot 

de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

Als u tijdens de vergadering het 
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergadering, 
aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Deze week starten we met het werven van deelnemers 
voor Burgernet, een samenwerkingsverband tussen in-
woners, gemeente en politie. Burgernet is een telefonisch 
en digitaal netwerk van bewoners en ondernemers. 
De achterliggende gedachte is: hoe meer ogen en oren we 
gebruiken bij de opsporing van een vermist persoon of 
verdachte, hoe groter de kans dat we deze samen opspo-
ren. In het voorjaar 2011 gaan wij Burgernet inzetten bij 
zoekacties, tot die tijd blijven wij SMS-Alert gebruiken.

SMS-Alert wordt Burgernet
In de Achterhoek is SMS-Alert met ruim 18.000 deelnemers 
zeer populair. Het nadeel is dat via SMS-Alert alleen sms- 
berichten verzonden kunnen worden. Daarom wordt alle 
deelnemers aan SMS-Alert gevraagd zich nu aan te mel-
den voor Burgernet. Burgernet is sinds november 2008 
succesvol actief in vijftig andere gemeenten in Nederland 
en heeft in totaal al bijna 100.000 deelnemers. Het doel 
is om Burgernet in heel Nederland in te voeren. 
SMS-Alert is de voorloper van Burgernet en zal dus 
opgaan in Burgernet. In eerste instantie zal iedereen die 

zich ooit aanmeldde voor SMS-Alert benaderd worden 
met de vraag zich nu in te schrijven voor Burgernet. 
Uiteraard zijn ook nieuwe aanmeldingen welkom! 
De eerste maanden worden nog gewoon SMS-Alert 
berichten verstuurd, binnen enkele maanden kunt u 
ook Burgernetacties verwachten.

Aanmelden voor Burgernet
Wie zich via www.burgernet.nl als bewoner of onder-
nemer aanmeldt voor Burgernet levert een waardevolle 
bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in onze 
gemeente. De meldkamer van de politie start een Burger-
netactie als zij een melding binnenkrijgt van bijvoorbeeld 
een vermist kind, een overval of een inbraak. Er moet 
hierbij altijd sprake zijn van een duidelijk signalement 
van een persoon en/of omschrijving van een voertuig. 

Telefoon of mail
Deelnemers van Burgernet krijgen vervolgens een 
ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon, een SMS 
of een mailtje, met het verzoek uit te kijken naar een 
bepaald persoon of voertuig vanuit de eigen woning, 
op straat of vanaf de werkplek. Als de Burgernetactie 
ten einde is ontvangen alle opgeroepen deelnemers 
een bericht over de afloop van de actie.

Aanmelden en meer informatie
Bewoners van 16 jaar of ouder kunnen zich aanmelden 
via burgernet.nl als zij een actieve rol willen spelen in de 
veiligheid van hun woon- en leefomgeving. Op de website 
www.burgernet.nl is uitgebreide informatie te vinden. 
Daar kunt u ook een filmpje over Burgernet bekijken.

Doet u ook mee met Burgernet?
Help de veiligheid in uw buurt vergroten

 Uit de raad

• Tussen 12.45-
13.45 uur is 

 bij Wedeo aan 
 de Terborgse-

weg 106 
 in Doetinchem 

het debat over 
de Vitale leef-
omgeving 
(zorg, onder-
wijs, wonen, cultuur)

• Tussen 14.50-16.40 uur is in de 
stationsrestauratie op de Stations-
straat 32 in Winterswijk het debat 
over de Innovatieve economie 

 (o.a. duurzame energieopwekking)
• Tussen 16.00-17.00 uur is bij zaal 

Reijerink op de Lieverderweg 118 
in Lievelde het debat over Slim & 
snel verbinden (mobiliteit)

Bestuurders van de Achterhoekse 
gemeenten, waaronder burge-
meester Henk Aalderink, zijn bij 
de tour aanwezig. Wij hopen dat 
ook u aanwezig zult zijn en zich in 
de discussie mengt!



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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), diverse locaties in centrum, optocht, aubade, kindervrijmarkt en kinderspelen, 
 afsluiten Spalstraat, tussen de Ruurloseweg en het Iekink, Kerkstraat en parkeerplaatsen bij 
 De Spannevogel, Expert, Museum 40-45 en Kerkstraat, 30 april 2011 van 09.00 tot 18.00 uur, 

oranjecomité Hengelo (Gld)
• Vorden, diverse straten in het centrum, viering Koninginnedag, 30 april van 07.00 tot 02.00 uur, 

afsluiten van diverse wegen in het centrum, 30 april 06.00 uur tot 1 mei 2011 06.00 uur, oranje-
vereniging Vorden

• Vorden, nabij Dorpsstraat 24, live muziek, 30 april 2011 van 09.00 tot 00.45 uur, hotel/restaurant 
Bakker

• Vorden, nabij Dorpsstraat 10, live muziek, 30 april 2011 van 10.00 tot 01.00 uur, De Herberg
• Vorden, nabij Dorpsstraat 34, live muziek, 30 april 2011 van 08.00 tot 00.45 uur, De Slof
• Vorden, nabij Kerkstraat 3, live muziek, 30 april 2011 van 08.00 tot 00.45 uur, bistro 
 De Rotonde
• Zelhem, Magnoliaweg 1, ontheffing art. 35 van de Drank- en Horecawet i.v.m. open zondag, 
 10 april 2011 van 12.00 tot 17.30 uur, Super de Boer Hollak

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 3 februari 2011:
• Halle, Varsseveldseweg 4, kappen 4 berken en 3 dennen 
• Hengelo (Gld), Zelledijk 22, plaatsen bijbehorend bouwwerk bij schoolgebouw
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 4, kappen 24 bomen en herinrichting erfbeplanting
Ontvangen op 4 februari 2011:
• Halle, Halle-Nijmanweg 15, kappen aantal bomen (els en berk)
• Halle, Halseweg 52, kappen 1 eik, 1 berk, 4 acacia’s en 1 den
• Hengelo (Gld), De Kwekerij 
 - bouwen 6 woningen (twee onder één kap)
 - bouwen 8 woningen (twee onder één kap)
 - bouwen vrijstaande woning
 - bouwen 6 woningen (aaneengebouwd)
 - bouwen 6 woningen (aaneengebouwd)
 - bouwen 6 woningen (twee onder één kap)
 - bouwen 8 woningen (twee onder één kap)
 - bouwen 4 woningen (twee onder één kap
 - bouwen 4 woningen (twee onder één kap)
 - bouwen 6 woningen (twee onder één kap)
 - bouwen 4 woningen (twee onder één kap)
 - bouwen 5 woningen (aaneengebouwd)
• Hummelo, Zelhemseweg 27A, aanleggen uitrit
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 72A, vergroten schietlokaal
Ontvangen op 6 februari 2011:
• Hengelo (Gld), Hummeloseweg 7, kappen 3 bomen (Amerikaanse eik, esdoorn en berk)
Ontvangen op 8 februari 2011: 
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 42, kappen berkenboom 
• Steenderen, Eekstraat 5, 11 en 13, slopen woningen en bijgebouwen
Ontvangen op 9 februari 2011: 
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 30, verwijderen van asbest uit woning
• Vorden, Wilhelminalaan 18, plaatsen dakopbouw
Ontvangen op 10 februari 2011: 
• Vorden, De Steege 14, aanleggen uitrit

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 aanvrager 
nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen 
op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorenden stukken liggen vanaf 
dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 4 februari 2011:
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, concours hippique voor paarden en pony’s, 14 mei van 08.00 tot 21.00 uur 

en 15 mei 2011 van 08.00 tot 18.00 uur, rijvereniging en ponyclub Zelhem e.o.
Afgegeven op 8 februari 2011:
• Bronckhorst, Vordenseweg (nabij Hiddinkdijk), Kruisbergseweg (nabij Kroezerijweg), Veldhoek-

seweg (nabij Varsselseweg) en Zutphen-Emmerikseweg (nabij Beekstraat), plaatsen tijdelijke 
 reclameborden t.b.v. wegrace, 15 april t/m 6 juni 2011, Hamove
• Halle, café Nijhof, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari 2011 
 t/m 31 december 2013, C. Hitpass
• Hengelo (Gld), Veldermansweg/Rijnweg/Venneweg/Varsselseweg, wegraces, 2, 4 en 5 juni 2011, 

terrein aan de Varsselseweg, ontheffing groepskamperen, 1 t/m 7 juni 2011, Hamove
• Hengelo (Gld), café Marktzicht, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van 
 1 januari 2011 t/m 31 december 2013, J.M.H. Wolbrink
• Zelhem, De Smoks, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari 2011 
 t/m 31 december 2013, A.L.M. Groeskamp-van Londen
Afgegeven op 9 februari 2011:
• Halle, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Halse Dag, 4 september 2011 van 10.00 tot 

20.00 uur, C. Hitpass
• Zelhem, perceel aan de Heidenhoekweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. buurtfeest 

Heidenhoek, 24 juni van 19.00 tot 01.30 uur, 25 juni van 10.00 tot 01.30 uur en 26 juni 2011 van 
11.00 tot 19.00 uur, C. Hitpass

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 4 februari 2011:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 93, het slopen en bouwen van een loods

Verleende vergunningen

Verzonden op 8 februari 2011:
• Hengelo (Gld), Hertenweg 1, slopen woning 
Verzonden op 9 februari 2011:
• Hengelo (Gld), Oude Varsselseweg 3, slopen schuur
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 49, verwijderen asbest uit woning
• Hengelo (Gld), Spalstraat 3, slopen dak bar/discotheek, komt asbesthoudend afval vrij 
• Hengelo (Gld), Synagogestraat 4, kappen leilinde
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 43, verplaatsen inrit
• Vorden, Bleuminkmaatweg 5, kappen 3 eikenbomen
• Vorden, Insulindelaan 60, vergroten woning
• Zelhem, Huusakker 17, bouwen woning
Verzonden op 10 februari 2011: 
• Vorden, Ruurloseweg/Enkweg, bouwen woonzorgcomplex 

Gehandicaptenparkeerplaats 
• Zelhem, gehandicaptenparkeerplaats aan Het Weidje 4, G.J. Hagelstein 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens de internationale wegraces op 2, 4 en 5 juni 2011 worden de Kieftendorp, 

tussen de Ruurloseweg en de Hazenhutweg, de Varsselseweg, tussen huisnr. 37 en de Bleuminkweg, 
de Venneweg, tussen de Oude Ruurloseweg en de Varsselseweg, de Rijnweg, tussen huisnr. 17 

 en de Vierblokkenweg, de Hazenhutweg, de Roessinkdrijfdijk, tussen de Gietelinkdijk en de 
 Hazenhutweg, de Handwijzersdijk, tussen de Hazenhutweg en de Roessinkdrijfdijk, de Vierblok-

kenweg, tussen de Jachtweg en de Reerinkweg, de Sarinkweg, tussen de Reerinkweg en de 
 Varsselseweg, de Jachtweg, tussen de Rijnweg en de Vierblokkenweg, de Kloosterweg, tussen 
 de Heideweg en de Venneweg, de Heideweg, tussen de Kloosterweg en de Venneweg, en de 
 Roessinkweg, tussen de Venneweg en de Groenendaalseweg, afgesloten voor alle verkeer, met 

uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook geldt op deze dagen een stopverbod op de Scharfdijk, 
de Varsselseweg, tussen de Vierblokkenweg en de Veldhoekseweg, de Reerinkweg, tussen de 

 Sarinkdijk en de Vierblokkenweg, de Rijnweg, tussen huisnr. 17 en de Varsselsestraat (Zelhem), 
de Varsselseweg, tussen huisnr. 37 en de Aaltenseweg, en de Zelledijk van 08.00 tot 20.00 uur. 

 Op 5 juni van 16.00 tot 19.00 uur worden de volgende aansluitingen afgesloten voor alle verkeer, 
met uitzondering van bestemmingsverkeer: de Beatrixlaan (uitkomende op de Ruurloseweg), 

 het Karspel (uitkomende op de Ruurloseweg), de Synagogestraat (uitkomende op de Ruurloseweg), 
de Kerkstraat (uitkomende op de Ruurloseweg/Spalstraat), de Raadhuisstraat (uitkomende op 

 de Spalstraat), het Iekink (uitkomende op de Spalstraat), de Sint Michielsstraat (uitkomende op 
 de Spalstraat), de Kastanjelaan (uitkomende op de Spalstraat/Hummeloseweg), de Zuivelweg 

(uitkomende op de Spalstraat/Hummeloseweg), de Fokkinkweg (uitkomende op de Hummeloseweg), 
de Berkenlaan (uitkomende op de Hummeloseweg), de Plataanweg (uitkomende op de Hummelo-
seweg), het Iekink (uitkomende op de Aaltenseweg), de Leliestraat (uitkomende op de Aaltenseweg), 
Steintjesweide (uitkomende op de Aaltenseweg) en de verbindingsweg Beukenlaan/Bleekstraat 
(uitkomende op de Aaltenseweg), en geldt éénrichtingsverkeer op de Ruurloseweg, tussen het 
Karspel en de Kerkstraat (rijrichting naar de Spalstraat), en de Hummeloseweg, tussen de 

 Spalstraat en de Kruisbergseweg (rijrichting naar de Kruisbergseweg). Het éénrichtingsverkeer 
 op de Spalstraat wordt gewijzigd in omgekeerde rijrichting
• Zelhem, tijdens de wolspindag op 21 mei, de oogst- en folkloredag op 21 augustus, de oldtimerdag 

met slachtvisite op 9 oktober en de slachtvisite en oude ambachten op 6 november 2011 geldt 
 een stopverbod op de Pluimersdijk, tussen nummer 3 en 5
• Zelhem, tijdens het openlucht concert van harmonie prinses Juliana op 24 juni 2011 is de Markt 

van 18.45 tot 21.15 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld 
als het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning 
met de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om 
een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de 
omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een 
bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aange-
tekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek 
om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten 
over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons 
opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; fietspad Baak-Zutphen’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; fietspad Baak-Zutphen’ en de daarop 
betrekking hebbende stukken liggen van 17 februari t/m 30 maart 2011 voor een ieder ter inzage. 
Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming van Agrarisch naar Verkeer om de 
aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zutphen-Emmerikseweg en de Den Elterweg (N314 
Baak-Zutphen) mogelijk te maken. Vanwege de aanleg van het fietspad worden tevens enkele kruis-
punten/aansluitingen aangepast. De ontwikkeling betreft een gemeentegrensoverschrijdend tracé. 
Dit plan betreft het deel van het tracé op het grondgebied van de gemeente Bronckhorst.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00957-VO01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00957-/NL.IMRO.1876.BP00957-VO01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via 

ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Inspraakreactie indienen?
Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraakreactie 
op dit voorontwerpbestemmingsplan schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren 
brengen bij b en w.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

In verband met wegwerkzaamheden sluiten wij de volgende wegen af:
• Hengelo (Gld), Bleuminkweg, tussen de Varsselseweg en de Reerinkweg, 21 februari t/m 4 maart 2011
• Vorden, Wildenborchseweg, vanaf de Ruurloseweg N319 t/m de kruising Schoolhuisweg, 17 t/m 

18 februari 2011 
In verband met rioleringswerkzaamheden sluiten wij de volgende weg af:
• Vorden, de Enkweg, het gedeelte tussen de Groeneweg en Ruurloseweg, van 21 t/m 25 februari 2011

Helaas kunnen wij de perioden van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden kunnen 
zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weers-
omstandigheden.

Werkzaamheden

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 16 februari t/m 30 maart 2011 tijdens de 
openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, Dambroek 29, voor het oprichten van een motorfietsen verkoop- en reparatiebedrijf waarop 

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Wet Milieubeheer Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving GBA
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens 
de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staat ingeschreven. Ontvangen wij 
binnen drie weken na deze publicatie geen nadere adresinformatie dan gaan wij over tot uitschrijving 
van deze persoon naar een onbekend adres:
• Seynaeve, Lammert, 17-06-1968

Gemeentelijke regelgeving algemeen

• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 93, voor het wijzigen van de werking van de inrichting waarop 
 het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Hengelo (Gld), Slotsteeg 18, voor het uitbreiden van de inrichting waarop het Besluit algemene 
 regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Ruurloseweg 35A, voor het uitbreiden van Garage Wasseveld waarop het Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  niet 
onder de vergunningplicht vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan 
bovengenoemd besluiten zijn verbonden.

Colofon en Contact VVV Bronckhorst

Kerkstraat 1b, 7251 BC Vorden

Tel.nr.: (0575) 55 32 22

Fax: (0575) 55 22 76

Internet: www.vvvbronckhorst.nl

E-mail: info vvvbronckhorst.nl

Winkels en Agentschappen VVV Bronckhorst

Serviceshop Vorden
Kerkstraat 1b, 7251 BC Vorden

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag 10.00 uur-16.00 uur

Zaterdag 10.00 uur-14.00 uur

Agentschap Hengelo (Gld.) - Albert Heijn
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo Gld.

Openingstijden: Het Agentschap is geopend tijdens de 

reguliere openingstijden van Albert Heijn.

Agentschap Zelhem - Super de Boer
Bergstraat 1, 7021 XG Zelhem

Openingstijden: Het Agentschap is geopend tijdens de 

reguliere openingstijden van Super de Boer.

VVV Folderpost Bronkhorst ‘de Olde Schure’
Onderstraat 12, Bronkhorst

VVV Agentschap Steenderen - Geschenkenhuis Beuseker
Landlustweg 2, 7221 BS Steenderen

Openingstijden:

Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openings-

tijden van Geschenkenhuis Beuseker.

VVV Agentschap Hummelo - ‘Spar’ Supermarkt
Dorpsstraat 20,

6999 AD Hummelo

Openingstijden:

Het Agentschap is geopend

tijdens de reguliere

openingstijden van Spar.

Toeristisch 

Platform Hengelo 

(Gld) informeert!

De komende periode staan in Hengelo o.a. 
deze evenementen op het programma:

Toneeluitvoering H.T.V. Locatie: Ons 
Huis, beukenlaan, Hengelo Gld. Aanvang 
20.00 uur.

C.V. de Peardeknuppels. Feestavond in 

20.00 uur.

20.00 uur. 

de Zwaan. Aanvang: 13.00 uur tot 17.00 
uur. ‘s Avonds zondagavondcarnaval in 
cafe de Zwaan,aanvang 20.00 uur.

Toeristisch Platform Drempt, 

Hummelo en Keppel

worden de voorboden van het voorjaar zichtbaar. 
Ook een nieuw toeristisch seizoen staat voor de deur en het 
Toeristisch Platform DHK gaat dit met een Galaopening vieren. 
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de samenstelling van 

nieuwe fietsroutes al dan niet gecombineerd met eten en drinken 
op leuke locaties, komen er diverse culturele workshops in dit 

worden uitgebreid. In de vernieuwde uitgave van AchterOmmetjes 

en veel te genieten. Trek er straks dus beslist opuit!

Tips voor februari en maart
Galeriebezoek 
In Galerie De Waker is t/m april de nieuwe expositie ‘ PATRONEN ~ 
tekenen in textiel’ te bezichtigen. Eveneens in de galerie: Stockwerk 
2, met zeefdrukken, fotografie, vintage en textielwerk.
Galerie De Waker, Dorpsstraat 9, 6998 AA Laag-Keppel.
Info: www.galeriedewaker.nl
 
Galerie 1880 biedt een gevarieerde tentoonstelling van moderne 

litho’s en zeefdrukken.
Ter gelegenheid van 25 jaar Galerie 1880 is onlangs ‘Vuurwerk van 
Kleuren’ verschenen over de werken van Henk Hulshof. Het kunst-
boek is o.a. in de galerie in te zien en te koop.
Galerie 1880, Hummeloseweg 4 A, 6998 AD Laag-Keppel.
Geopend: do t/m zo 13.00-17.00 uur. Info: tel. (0314) 382208.
www.galerie1880.nl

Leuk om te doen
Gamba actie: tot eind februari kunt u van maandag t/m donderdag 
gamba’s eten zoveel u wenst.
 De Gouden Karper, Dorpsstraat 9, 6999 AA  Hummelo, tel. (0314) 
381214

Stinzenplantendagen op De Warande in Laag-Keppel

sierplanten, meest bolgewasjes, van oude landgoederen. Op de 

geven een lentefeest van bloemen.

van 11.00-17.00 uur het tuinhek voor bezoekers open.
De daaropvolgende openstelling is zondag 20 en zondag 27 maart. 
Info over entree e.d.: www.dewarande.nl. Adres: Jan de Jagerlaan 
2, 6998 AN Laag Keppel. 

15 april, met om 11.00 uur en om 14.00 uur een lezing  in de tuin-
bibliotheek door Trudi Woerdeman, gevolgd door een rondleiding. 
Kosten € 8,00 p.p. inclusief koffie of thee. Aanmelding per e-mail: 
trudi.woerdeman@dewarande.nl

Verrassende winterwandeling in Hummelo op zondag 27 febru-
ari
Onder leiding van een IVN-gids ontdekt u de mooiste plekjes in 
de bossen rond Hummelo. Na afloop kunt u genieten van een uit-

Gouden Karper. Vertrek 11.00 uur.

Dorpsstraat 9, 6999 AA  Hummelo, tel. (0314) 381214 

Restaurantweek van 14 t/m 20 maart
Ook  De Gouden Karper in Hummelo zal dit jaar meedoen 

-
gen diner of een 3-gangen lunch. Online reserveren via www.

Wĳnboerderĳ ’t Heekenbroek start haar culturele activiteiten met 
een workshop ‘Mensen tekenen en schilderen’ op woensdag 30 
maart van 10.00-16.00 uur. Nadere info en aanmelding: tel (0314) 
381988. Zie ook www.heekenbroek.nl.

Om alvast te noteren

het landgoed Enghuizen in Hummelo



Aangifte vooraf laten invullen? 
Wacht tot 1 maart!
Als u digitaal aangifte doet, kunt 
u gebruikmaken van de vooraf in-
gevulde aangifte. Wij vullen dan 
een aantal van uw gegevens alvast 
voor u in. Bijvoorbeeld uw loon en 
de WOZ-waarde van uw huis. Deze 
service is beschikbaar vanaf 1 maart 
2011. Als u vóór die datum digitaal 
aangifte doet, moet u zelf uw gege-
vens invullen. Voor meer informatie 
kijkt u op www.belastingdienst.nl

U wilt iemand anders uw aan-
gifte laten doen
Helpt iemand anders u met digi-
taal aangifte doen? Dan kunt u een 
DigiD-machtiging gebruiken. Geef 
de machtigingscode op uw aangif-
tebrief aan degene die uw aangifte 
verzorgt. Hiermee machtigt u deze 
persoon.Let op! Doet u voor uzelf 

Belastingaangifte 2010
Als u een aangiftebrief of -for-
mulier hebt ontvangen, moet u 
aangifte inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen 
doen. Hebt u geen aangiftebrief 
of -formulier voor 2010 ontvan-
gen? Maar verwacht u wel dat u 
belasting moet betalen of denkt 
u dat u meer dan € 14 terug-
krijgt? Doe ook dan aangifte. U 
kunt over het jaar 2010 tot en 
met 31 december 2015 geld te-
rugvragen.

of samen met uw partner aangifte? 
Dan verandert er voor u niets. U 
kunt uw eigen DigiD gebruiken.

Wat is een DigiD-machtiging?
Een DigiD-machtiging is een digitale 
machtiging die u kunt gebruiken om 
een ander bepaalde zaken met de 
overheid voor u te laten regelen. 
Met een machtigingscode kan deze 
persoon de overheid laten weten dat 
hij uw toestemming heeft. Uw eigen 
DigiD geeft u dus niet af.

Waar machtigt u iemand voor?
Met de machtigingscode op uw aan-
giftebrief, machtigt u iemand anders 
voor uw aangifte inkomstenbelas-
ting over 2010. Dus niet voor ande-
re belastingjaren of overheidszaken. 
Iemand anders kan met de mach-
tigingscode uw aangifte over 2010 
namens u ondertekenen. Ook kan 
deze persoon uw gegevens down-
loaden, zoals uw loon en de WOZ-
waarde van uw huis. Deze gege-
vens worden dan alvast ingevuld in 
de digitale aangifte. Daarnaast kan 
hij voor u bezwaar maken tegen uw 
aanslag inkomstenbelasting over 
2010. U blijft wel zelf verantwoor-
delijk.

Ander aangifteprogramma?
Hebt u een ander aangifteprogram-
ma dan dat van de Belastingdienst? 
Dan kunt u toch gebruikmaken van 
de vooraf ingevulde aangifte. Neem 
bij vragen of problemen contact op 
met de organisatie die het program-
ma heeft gemaakt.

Bron: belastingdienst

heeft u problemen met het
invullen van uw

Aangifte
Inkomstenbelasting?

wij helpen u met raad en daad.

administraties salarisverwerking
belastingaangiften computerbegeleiding
fiscale adviezen startersbegeleiding
bedrijfsadviezen RegioBank

ook voor online-boekhouding

Ruurlo, Zutphen,
Kerkstraat 2 Spittaalstraat 54
Tel. (0573) 45 14 85 Tel. (0575) 51 36 69

www.aaschroer.nl
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2010 Aangiftebrief
 Inkomstenbelasting

 Premie volksverzekeringen

 Inkomstenafhankelijke 
 bijdrage ZvW

 Datum
 27 FEBRUARI 2011

 Uw aangifte moet bij ons 
 binnen  zijn vóór
 1 APRIL 2011

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN
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DIENSTVERLENING VOOR:

OP HET GEBIED VAN:

Uw cijfers vragen
om een scherpe blik!

telefoon



Aangifte doen: hoe werkt het?
Als u in Nederland woont, betaalt u be-
lasting over uw inkomsten. Ook als u in 
het buitenland woont en inkomsten hebt 
uit Nederland, kan het zijn dat u belasting 
moet betalen.

Hoeveel belasting u precies moet betalen, hangt 
af van uw situatie. Hebt u bijvoorbeeld naast 
uw loon nog andere inkomsten? Of hebt u recht 
op aftrekposten? U vermeldt dit allemaal in uw 
jaarlijkse aangifte. Hoe u aangifte doet en wat 
er vervolgens met die aangifte gebeurt, leest u 
op www.belastingdienst.nl

Aangifte
In veel gevallen ontvangt u automatisch bericht 
van ons dat u aangifte moet doen. Maar ook 
als u geen bericht ontvangt, kan het zijn dat u 
aangifte moet doen.

Aanslag
Nadat u aangifte hebt gedaan, krijgt u van ons 
bericht hoeveel belasting u moet betalen. Het 
kan ook zijn dat u geld terugkrijgt. Dat bericht 
heet een aanslag.

Bezwaren en klachten
Als u het niet eens bent met een aanslag, kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt ook een 
klacht indienen als u niet tevreden bent over de 
manier waarop u bent behandeld.

Betalen of terugkrijgen
Afhankelijk van uw situatie moet u belasting be-

talen of krijgt u geld terug. Als u al van tevoren 
weet dat u geld terugkrijgt, of als u alvast belas-
ting wilt betalen, kunt u een voorlopige aanslag 
aanvragen.

Bron: belastingdienst

Moet u als particulier aangifte doen voor de inkomstenbelasting? 

���������	�	
���������������������������������
��
���	���	������
	��

Wij checken of de Belastingdienst wel uitgaat van de juiste 

voorinformatie. En of u optimaal gebruikmaakt van de toeslagen 

die er zijn. Dat kan u veel geld schelen!
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Ericaweg 11, Zelhem

Telefoon 0314 623000

zelhem@alfa-accountants.nl 

www.alfa-accountants.nl 

Hoeveel belasting 
kunt ú besparen?

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
 accountants en belastingadviseurs

Wilt u uw belastingaangifte 2010 professioneel laten invullen en er bovendien 
zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt dan kunt u bij ons terecht.

Denkt u o.a. aan de te verkrijgen doorwerkbonus voor werkenden in de leeftijd vanaf 61 jaar. 
Of aan de inkomensafhankelijke kortingen bestemd voor werkende ouders met jonge kinderen.

Ruurloseweg 21, 7251 LA  Vorden. 
Telefoon (0575) 55 14 85 - Fax (0575) 55 16 89 - E-mail: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Zoals u van ons gewend bent hebben wij ook dit jaar het kantoor weer geopend voor het afgeven van uw gegevens. 

U bent van harte welkom op één van de volgende woensdagavonden:
2, 9, 16 en 23 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur
of op 
zaterdagochtend 19 maart  a.s. tussen 10.00 uur en 12.00 uur

UW BOEKHOUDING ZELF VERWERKEN
ONDER BEGELEIDING VAN ONS KANTOOR 

VIA HET DOOR ONS

GRATIS
VERSTREKTE BOEKHOUDPROGRAMMA.

BEL GERUST VOOR DE MOGELIJKHEDEN.



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

Net

U kunt bij een website denken aan een aantal webpagina’s 

waarop uw bedrijfsgegevens te vinden zijn, maar de 

specialisten van Weevers Net richten met hetzelfde gemak 

een complete internetwinkel voor u in. Een website verhoogt 

niet alleen de service aan uw bestaande klantenkring, 

maar stelt ook potentiële klanten in staat u via internet 

te vinden. Door een website kunnen particulieren en 

bedrijven gemakkelijk bekijken wat uw bedrijf voor hen

kan betekenen.

Weevers Net Vorden    tel.: (0575) 557 310    info@weevers.net    www.weevers.net

www.fi bor.nl heeft gekozen 
voor maatwerk

ONLANGS
GEPUBLICEERD

DOOR 
WEEVERS NET

Bouwkundig Tekenburo
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Gevr. inboedels huis-
raad. Wij verzorgen 

leegruimen en opleveren 
van uw woning tegen 

betaling. 06-51 659 285

Te huur 
CARNAVALSKLEDING

DS Design
Molenkolkweg 33 

Steenderen
Tel. 0575-452001

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Vraag naar de vele mogelijkheden

Pelletkachels  
In Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk zijn pellet-kachels al jaren een begrip.
Nu de energieprijzen blijven stijgen, krijgen alternatieve manieren van verwarming
ook in Nederland steeds meer aandacht. Een van deze duurzame energiebronnen
is het stoken van houtpellets in speciale kachels

De Thermorossi pellet-kachels geven u de aangename vlammensfeer
van een houtkachel maar met een groot comfort en beter
energierendement als de conventionele systemen. 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Nieuw in onze showroom Hout pellet-kachels 

URBANPROOF ENERGISED.(1)

(1) De kleine crossover, klaar om de stad te veroveren.

Ontdek JUKE, de zeer compacte 5 deurs crossover, met een bijzonder en uniek design. 
Voorzien van het Nissan Dynamic Control System (2) dat zich aanpast aan uw rijstijl en 
van het nieuwe multimedia navigatiesysteem Nissan Connect (2).

DOETINCHEM  Edisonstraat 79 Tel. 0314 - 33 30 55

HENGELO GLD  Kruisbergseweg 8 Tel. 0575 - 46 22 44

ZEVENAAR  Kelvinstraat 2 Tel. 0316 - 52 35 23

www.herwers.nl

Het aflopend krediet wordt verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-
Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Het 0% financieringsaanbod is alleen geldig op particuliere 
nieuwe NISSAN Juke orders tot 28-02-2011. U financiert maximaal  10.000,- en de looptijd bedraagt maximaal 24 maanden. 
Effectieve rente op jaarbasis bedraagt 0%. Na de actieperiode bedraagt de rente 9,9%. Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij 
het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Het prospectus kunt u vinden op www.nfs.nl. Rente-
wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Kredietsom Loop�jd in Jaarlijks Totale kosten Maandlast
  maanden kostenpercentage krediet
€ 5.000,- 24 0% € 5.000,- € 208,-
€ 10.000,- 24 0% € 10.000,- € 417,-
€ 5.000,- 24 9,9% € 5.520,- € 230,-
€ 10.000,- 24 9,9% € 11.016,- € 459,-



Hier gaat een rondleiding plaatsvin-
den door de (carrouselmelk)stal en 
een presentatie over het historische 
Marke-systeem (= het recht op ge-
zamenlijk gebruik van de openbare 

gronden). Ook wordt Touwslagerij 
Steenbergen in Gorssel bezocht. Er 
zijn in Nederland nog 2 bedrijven die 
handmatig touw draaien, vooral voor 
sportattributen en plezier-scheep-
vaart. 

Opgave is mogelijk t/m 1 maart bij 
Rikie Norde, telefoon 551622. T/m 5 
maart kan man zich bij haar ook nog 
opgeven voor de provinciale agrari-
sche PR-reis op dinsdag 26 april a.s.

Excursie vrouwen van NU naar 
touwslagerij en melkveebedrijf
Vorden - Voor donderdag 17 
maart heeft de regionale agrari-
sche commissie van Vrouwen van 
Nu een excursie geregeld naar 
melkveebedrijf Menkveld-Wijn-
bergen in Gorssel

Waar ligt het aan dat we de ene keer 
ontzettend goed met een ander kun-
nen communiceren, maar een an-
dere keer de mist in gaan?Vrijdag 18 
februari gaat men samen nadenken 
over het eigen gedrag naar andere 
mensen toe. Onder de titel: “ Ook al 
ben je oud, wees zuinig op het kind in 
je….” Geen zware psychologie, geen 
moeilijke theorie. Maar wel iets om 
bij na te denken.

Op vrijdag 18 februari gaat de heer 
K.van der Heijden vanaf 14.00 uur 
de aanwezigen in het Dorpscentrum 
( zaal ‘t Stampertje) met behulp van 
een dia-presentatie iets vertellen over 
menselijk  gedrag. Men zal ontdek-
ken dat mensen in hun kinderjaren, 
hun tienerjaren en in de rest van hun 
leven heel veel “opslaan “ in de com-

puter van hun hersenen. En dat hun
doen en laten daardoor mede wordt
gestuurd. Men zal zien dat ieder mens
een “kind”, een “ouder” en een “vol-
wassene” in zich heeft. En dat hij/zij
van daaruit op verschillende manie-
ren andere mensen kan benaderen.
En dat andere mensen daar prompt
op reageren. Ook zal men zien dat
door de keuze van de eigen manier
van doen ook het gedrag van de an-
der te beïnvloeden is.

Zou het mogelijk zijn  om beter met
anderen te communiceren, om even
na te denken over jouw en mijn ge-
drag? Het wordt een beetje anders
dan anders, op 18 februari. Geen reis-
verslag of muziek. Maar het wordt
wel heel leuk, en naar ik hoop ook
leerzaam. “Want hoe oud je ook
bent, je bent nooit te oud om iets te
leren over jezelf!”, aldus de heer Van
der Heijden. 

Als men nieuwsgierig is naar zichzelf
(en naar de communicatie met an-
deren) en als men het leuk vindt om
zich daar een uurtje in te verdiepen,
dan nodigt het ANBO-bestuur ieder-
een van harte uit om erbij te zijn.

ANBO presenteert onderwerp 
om over na te denken
Vorden - De communicatie tussen 
mensen .Je hebt allemaal wel van 
die momenten dat je denkt: had 
ik dit gesprek nu anders moeten 
aanpakken? Had ik iets anders 
moeten zeggen? Als ik wat min-
der emotioneel had gereageerd, 
zou er dan geen wrijving zijn 
ontstaan?

Hij verzorgt vaak ouderenmiddagen 
en weet daarop goed in te spelen. 

Van oude schoolliedjes tot zeemans-
liederen, naast luisteren zal men ook
veel kunnen/mogen meezingen. De
ouderensoos nodigt bij deze alle seni-
oren van Wichmond en Vierakker uit
er samen een heel gezellige middag
van te maken. Men begint om 14.30
uur in het Ludgerusgebouw.

Seniorensoos 
Wichmond / Vierakker
Wichmond/Vierakker - Woens-
dagmiddag 23 februari wordt 
een muzikale middag: John Wils 
komt zingen, hij begeleidt zich-
zelf op de gitaar.

Televisiepresentatrice Anita Wit-
zier ondersteunt de oproep van het 
Reumafonds “Toen het Reumafonds 
mij jaren geleden vroeg om ambas-
sadrice te worden, heb ik meteen ‘ja’ 
gezegd. Ik zet mij graag in voor de 
ruim 2 miljoen mensen in Nederland 
die leven met reuma of artrose. 

Ouderen, maar ook jonge, werken-
de mensen of zelfs kinderen. Hun 
aandoening is niet altijd zichtbaar; 
voor de buitenwereld lijkt er soms 
niets aan de hand. Uit eigen erva-
ring weet ik dat reuma een wrede 
ziekte is: de ene dag kan je alles en 
de volgende dag doet alles pijn. Leg 
dat maar eens uit! Inmiddels heb ik 

goede medicijnen en is mijn reuma-
toïde artritis onder controle, maar 
niet bij iedereen gaat dat zo. Het is 
soms een jarenlange zoektocht, vol 
pijn en frustraties”.

Het Reumafonds is al 85 jaar de 
belangrijkste financier van onaf-
hankelijk wetenschappelijk reuma-
onderzoek. Het fonds verzorgt voor-
lichting, ondersteunt patiëntenac-
tiviteiten en is belangenbehartiger 
voor mensen met reuma. 

Het fonds krijgt hiervoor geen sub-
sidie van de overheid en is dus volle-
dig afhankelijk van giften van parti-
culieren en bedrijven. Als collectant 
of medeorganisator van de collecte-
week bent u dan ook van wezenlijk 
belang. Geef het Reumafonds zo snel 
mogelijk door dat u wilt meehelpen 
aan het doel: Reuma de wereld uit! 

Bel voor nadere informatie met 
mevr. Ina Bloemendal, tel. 551092 
of landelijk tel. (020) 589 64 71.
U kunt ook een mail sturen naar
vrijwilligers@reumafonds.nl

Reumafonds zoekt
collectanten in Vorden
Vorden - Wilt u zich inzetten 
voor de reumabestrijding in 
Vorden en hebt u daarvoor een 
paar uur per jaar beschikbaar? 
Word dan collectant of medeor-
ganisator voor de collecteweek 
van het Reumafonds van 27 fe-
bruari t/m 5 maart. Neem con-
tact op met mevr. Ina Bloemen-
dal, tel. 551092.

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

In Ruurlo kan man voor het puppy-
consult terecht bij assistente Annette 
Zomerdijk. Ook met andere vragen 
over de verzorging van de huisdier 
kan men in het vervolg bij haar te-
recht. Na ruim zestien jaar neemt De 
Graafschap Dierenartsen afscheid van 
Lusanne Klein-Kranenbarg. Jarenlang 

heeft zij zich als assistente ingezet 
voor de praktijk in Ruurlo. De Graaf-
schap Dierenartsen wenst haar veel 
succes bij het openen van de deuren 
van Lusanne Lingerie aan de Dorps-
straat te Ruurlo. 
In het kader van het thema “goede 
zorg begint bij een gezonde voeding” 

zijn niet alleen op locatie Ruurlo, 
maar ook bij de andere locaties van 
De Graafschap Dierenartsen veel ver-
schillende antwoorden gegeven op de 
prijsvraag: hoeveel brokken denkt u 
dat er in de pot zitten? Gemiddeld 
over alle locaties zaten er 7000 brok-
ken in de pot. Mevrouw Wessels uit 
Zutphen zat er het dichtste bij met 
slechts 40 brokjes verschil. Felicita-
ties gaan ook uit naar de winnaars: E. 
Garretsen (Hengelo), L. Petrie (Steen-
deren), W. Beunk (Vorden), H. Tijs-
sen (Eerbeek) en N. Peters (Zutphen 
leesten). 

Tijdens de puppycontrole zijn bij 
Passo persisterende melktanden 
geconstateerd. Hierbij zijn er nog 
melkelementen aanwezig, terwijl 
het blijvende element al is doorgeko-
men. Hierdoor kunnen omliggende 
tanden en kiezen in de verkeerde 
positie groeien. Om dit te voorkomen 
moeten de persisterende melktandjes 
worden verwijderd. Aandoeningen 
aan het gebit zien we regelmatig bij 
honden, maar ook bij andere dieren. 
Is men benieuwd hoe het ervoor staat 
met het gebit van de hond, kat of het 
paard? Dan kan men deze maand 
op alle locaties van De Graafschap 
Dierenartsen terecht voor een gratis 
gebitscontrole! Voor meer informatie 
over onder andere de maand van het 
gebit zie onze website 
www.degraafschapdierenartsen.nl

Passo gelukkige winnaar prijsvraag

Ruurlo - Passo de Cairn Terrier van pas vijf maanden wint een maand 
lang gratis voeding! En dat komt goed uit, want hij houdt van eten! 
“Iedere ochtend om drie minuten voor acht laat hij weten dat het 
etenstijd is” aldus zijn baasje. Een vrolijk hondje dat weet wat hij wil. 
Zo ligt hij bijvoorbeeld liever naast, dan in de bench. Bij de dierenarts 
is hij op zijn gemak, familie Mackaay komt dan ook maandelijks met 
hem voor het puppyconsult in Ruurlo.

Ze promoveren hierdoor naar de 2e klasse. 
Goed gedaan! Mike, Djoi, Casper, Dagmar, Teije, Esli, Lars, 
Robert en Jochem.

E4 kampioen

Vorden - Het team E4 van VV Vorden is onlangs on-
geslagen kampioen geworden op het veld.

Sociï begon wederom sterk aan de 
wedstrijd, maar wist zich toch wei-
nig kansen te creëren. Carvium zakte 
ver in en liet Sociï komen, zelf ver-
trouwde het op uitvallen met hun 
fysieke spitsen. Carvium was daarin 
vrij sterk en wist zich een paar kan-
sen te creëren, keeper Vreeman had 
zijn verdediging echter goed staan. 
Kort voor rust kwam Carvium met 10 
man te staan door een domme actie 
van de linksback. Eerst kreeg hij geel 
voor praten en nog geen twee minu-
ten later kreeg hij zijn tweede voor 
een harde tackle. Dat betekende dat 

trainer Steffens de rust kon gebrui-
ken om zijn mannen in te stellen op 
het spelen tegen 10 man.
Het devies was geen ruimtes weg-
geven en rustig kijken waar de vrije 
man zou komen te staan. Het idee er-
achter was goed, maar de uitvoering 
helaas een stuk minder. Iedere keer 
werd te snel de lange bal gespeeld en 
dat betekende dat de bal werd ingele-
verd. De beste kans was voor Kevin Es-
selink. Een goede voorzet van Marco 
Vreeman vanaf links viel goed bij de 
tweede paal. Esselink had de moge-
lijkheid om de bal in te tikken, maar 
de keeper zat er nog goed aan. Even 
later was het Jasper Kamphuis die uit 
een corner een kans kreeg de bal te 
volleren. De bal vloog keurig richting 
de kruising, maar doordat de bal te 
weinig snelheid had kon de keeper 
de bal nog uit de kruising tikken. In 
het vervolg van de wedstrijd bleven 

kansen uit en een 0-0 eindstand was 
het gevolg.

Volgende week speelt Sociï thuis 
tegen Doesburg. Geen hoogvlieger, 
maar we zullen ze niet onderschat-
ten.

UITSLAGEN ZONDAG 13 FEBRU-
ARI
Sociï 1 - Carvium 1; 0-0
Sociï 2 - Be Quick Z. 2; 4-3
Sociï 3 - ABS 6; 4-1
Sociï 4 - Brummen 6; 1-2
Brummen 7 - Sociï 5; 8-1

PROGRAMMA ZONDAG 20 
FEBRUARI
Sociï 1 - Doesburg 1
Brummen 3 - Sociï 2
Sociï 3 - Zutphania 4
Sociï 4 - Concordia Wehl 8
EDS 2 - Sociï 5

Sociï
Wichmond - Sociï heeft zondag 
een uitgelezen kans laten liggen 
om drie punten uit te lopen op 
Carvium. Een helft lang speelde 
Sociï tegen tien man, maar het 
overwicht in het veld werd niet 
uitgedrukt met goals.



Het bedrijf uit Hengelo (OV) verwerkt 
afval, waarbij terugwinnen van ener-

gie voorop staat. Twence heeft graag 
wat over voor jonge sporters. Van-

daar dat zij de F3 van vv Vorden ge-
sponsord hebben met een prachtig 
trainingspak, waar de jongens erg blij 
mee zijn. Het trotse F3 team poseerde 
dan ook graag voor een foto.

Trainingspakken voor VV 
Vorden F3

Vorden - Het F3 team van voetbalvereniging Vorden heeft trainings-
pakken ontvangen van Twence Afval en Energie.

In een apart lokaal is het viertal gedre-
ven bezig met geheimzinnige en mys-
terieuze zaken. Althans, zo lijkt het… 
Het gebeuren heeft in ieder geval een 
enorme aantrekkingskracht op an-
dere leerlingen. Menigeen probeert 
een glimp op te vangen. De verbazing 
is groot wanneer ze zien dat de vier 
bollebozen gewoon met speelgoed 
spelen. Dát willen zij ook wel! Maar 
wie verder kijkt, ontdekt dat het veel 
meer is dan dat. Onder leiding van 
Rik Hoevers bouwen ze geometrische 
vormen, zoals de vijf platonische li-
chamen. De vier doen dat met behulp 
van magnetische staafjes en kogeltjes, 
maar ze werken ook gezamenlijk aan 
grotere bouwwerken van Zometool. 
Behalve inzicht en creativiteit, wordt 
er zodoende ook een beroep gedaan 
op samenwerking, communicatie en 
leiderschap.
Voorafgaand aan dit driedimensio-
naal bouwen, mochten de topklas-
sers aan de slag met passer, liniaal 
en potlood. Ze leerden onder meer 
hoe ze met behulp van cirkels vor-
men zoals driehoeken, vierkanten en 
zeshoeken konden maken. Maar ook 

hoe je een zuivere vijfpuntige ster
kunt tekenen en hoe je een loodlijn
creëert. Dat allemaal zonder gebruik
te maken van het meetgedeelte van
de liniaal! Met die kennis maakten de
leerlingen daarna - dankzij een slim
programma - prachtige geometrische
mandala’s op de computer, die ze ver-
volgens uitprintten en met kleurpot-
loden inkleurden.

De vier Da Vinci’s-in-dop zijn na
afloop razend enthousiast over de
workshop. Dat is toch écht eens iets
anders dan met je neus boven de boe-
ken hangen. Ze schrijven op briefjes
dat ze het supergaaf vonden, veel
hebben geleerd en dat ze er zeker
veel aan hebben in de toekomst. An-
dere leerlingen vragen Rik wanneer
hij weer langskomt en of ze dan ook
mee mogen doen. Het is duidelijk:
op deze manier spelend leren brengt
veel plezier én inzicht waar deze
jonge leerlingen nog veel profijt van
zullen hebben. 
Foto’s van deze workshop zijn te zien
op de website van De Vordering: ht-
tp://devordering.skbg.nl.

Unieke workshop op De Vordering 

Spelend leren met 
Geometrie

Vorden - Vier leerlingen uit groep 8 van de Vordering volgden op hun
eigen school, zes vrijdagmiddagen lang, workshops Geometrie. Als
extra uitdaging werken deze kinderen al een poos op individuele ba-
sis met het werkboek ‘Topklassers Wiskunde’. Om meer inzicht te
krijgen in de theorie, mochten ze samen aan de slag met educatief
speelgoed. Spelend leren, wie wil dat nou niet?

Thijs Govers werd met twee persoon-
lijke records op de 500m, 43.42 secon-
den en 700m, 1.01.51 minuut kampi-
oen in de klasse pupillen A. Thijs, ook 
dit seizoen weer in de Nederlandse 
top presterend, gaf zijn trainer Harry 
Pardijs, die ‘s middags zelf in Utrecht 

op de 500m Nederlands Kampioen bij
de senioren B was geworden, een pas-
send cadeau. Bij de jongens pupillen
B werd Mart Nijhoff met persoonlijke
records op de 500m, 55.84 seconden
en 700m, 1.18.44 minuut, 11e in een
deelnemersveld van 27. Mart heeft
zich op de discipline marathon dit
seizoen geplaatst voor het NK, dat
26 februari in Thialf  in Heerenveen
wordt gereden. Jurre Nijhoff reed
met twee persoonlijke records op de
100m, 15.19 seconden en de 300m,
39.92 seconden naar een mooie 6e
plaats bij de pupillen D.

Succes en scherpe tijden 
schaatspupillen
Vorden - Tijdens de Gewestelijke 
baankampioenschappen voor 
jongens pupillen van de ijsbanen 
Deventer en Enschede afgelopen 
zaterdag in Deventer, hebben de 
Vordense schaatsers van de Lo-
chemse IJsvereniging schitteren-
de prestatie’s geleverd.

Peter Kranen studeerde piano aan het Sweelinck Conser-
vatorium te Amsterdam bij Jan Wijn. Als concerterend 
pianist speelt hij niet alleen solistisch, maar treedt hij ook 
op in samenwerking met diverse kamermuziekensembles, 
orkesten en vocalisten. Met Esther Ofarim en kletzmer 
klarinettist Gioria Feidman trad hij in Berlijn en Hamburg 
op in de musical “Ghetto” , welke in 1984 werd uitgeroe-
pen tot de beste theaterproductie van de stad Berlijn. Ook 

werkt Peter regelmatig mee aan radio- en tv-producties, 
waaronder het tv-programma Una Voce Particolare. Nona 
Kranen is begonnen met viool spelen toen zij vijf jaar oud 
was. Vanaf die tijd heeft zij les bij Sonja Neuburger aan de 
Muziekschool Amsterdam. 
Nona zit vanaf haar achtste in de podiumafdeling van 
deze muziekschool. Hier krijgt zij, samen met andere ge-
talenteerde kinderen, extra muzikale ondersteuning en 
veel kansen om op te treden. Ze speelt balkan muziek 
in het ‘Roman Ensemble’ o.l.v. Emirhan Tuga. Op het vi-
oolconcours van Muziekschool Amstelveen won Nona in 
juni 2010 een tweede prijs. Peter en Nona Kranen zullen 
solistisch en als begeleiding van Ludo Eykelkamp en het 
Vordens Mannenkoor optreden. Het concert op zondag 
6 maart vindt plaats in de Westerholtzaal van kasteel 
Hackfort, aanvang 14.30 uur. Kaarten zijn ad € 12,50 bij 
de Bruna te Vorden en bij de leden van het Vordens Man-
nenkoor verkrijgbaar. Wees er snel bij want er is maar een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Hackfort Matinee Vordens Mannenkoor
Vorden - Na een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst 
en de medewerking aan het nieuwjaarsconcert van 
Muziek vereniging Jubal uit Wichmond, staat op 
zondag 6 maart de Hackfort Matinee voor de deur. 
Ook dit concert vindt plaats in het kader van het 
75 jarig jubileum van het Vordens Mannenkoor. 
Pianist Peter Kranen zal als hoofdgast optreden. 
Daarnaast zullen zijn twaalfjarige dochter Nona als 
violiste en Ludo Eykelkamp als bariton solist hun 
bijdrage leveren aan het concert.

De eerste set begon redelijk. Er was 
nog ruimte genoeg voor verbetering, 
maar het begin was er. Tot 9-11 leek 
er geen vuiltje aan de lucht. Maar toen 

zakte Dash als een kaartenhuis in el-
kaar. Niks liep meer zoals het moest. 
Deze set ging verloren met 19-25.
De tweede set was een kopie van de 
eerste set, met een iets langere ople-
ving aan de kant van Dash. Maar ook 
deze was niet genoeg om de set bin-
nen te halen. De set eindigde in 25-23 
in het voordeel van ODI.
In de derde set knalde Dash uit de 
startblokken. Gefrustreerd over de 
eerste twee sets en gedreven om de 
volgende drie te winnen. De pass liep 
weer waardoor alle aanvallers aange-
speeld konden worden. Hierdoor was 
er dreiging van alle kanten en hier 
werd ODI door overdonderd. De ser-

vicedruk en veel enthousiasme zorg-
den voor de 15-25 overwinning.
Helaas was de vierde set weer een 
kopie van de eerste en tweede set. 
De pass was weer ver te zoeken. 
Hierdoor heeft Lian Leunk een halve 
marathon gelopen. En de vierde set 
ging ook verloren. Dit met duidelijke 
cijfers: 25-18.
 
Een wedstrijd om snel te vergeten. 
Het niveau werd bij lange na niet 
gehaald. Dash dames 1 hoopt dit in 
de aankomende thuiswedstrijd tegen 
Set-Up ’65 dames 2 recht te kunnen 
zetten. U zult begrijpen dat uw sup-
port hard nodig is.

Dash faalt als collectief
Zaterdag 12 februari stond de 
uitwedstrijd naar Middelbeers ge-
pland. De vorige wedstrijd tegen 
ODI D1 waren de dames van Dash 
in goede vorm. Hier kwam ODI 
niet aan te pas. Deze wedstrijd 
werd met 4-0 gewonnen. Nu was 
het zaak om deze wedstrijd weer 
zo af te sluiten. Dit was ook hard 
nodig, aangezien Dash dames 1 
de laatste tijd niet hun eigen ni-
veau haalde.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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De combinatie van Amerikaanse 
‘Tamla Motown’ soulmuziek en de ei-
genzinnige denkwijze van de Achter-
hoekse bevolking leverde in 1999 het 
ontstaan van de ‘Backedge Soul Train’ 
op. Inmiddels bestaat de band uit 12 
leden die vanuit alle windrichtingen 
de oefenruimte komen opzoeken om, 
zowel voor hun eigen plezier, als ze-
ker ook voor de muzikale fans, een 
muzikale topprestatie neer te zetten. 
Dit komt niet alleen tot uiting tijdens 
die repetitie avonden maar ook tij-
dens de vele optredens. De band valt 

op door een juiste soulbezetting: 2 
Saxen, 1 trombone en 2 trompetten 
die allen ondersteund worden door 
een goedlopende 4-mans ritmesec-
tie: keyboard, bas, gitaar en drums. 
Dit geheel wordt aangevuld door 
een drietal zangers/zangeressen die 
door hun karakteristieke stemmen 
en goede timing het geluid compleet 
maken.
De band speelt uiteraard vele soulklas-
siekers als Soulman, Midnight Hour 
en Sweet Soul Music. Maar er worden 
ook uitstapjes gemaakt naar de funk 

uit de jaren ‘70 en disco uit de jaren 
‘80. 
Een optreden van Backedge Soul 
Train is altijd weer een feest 
voor jong en oud.

U kunt wekelijks de uitzen-
dingen van live@ideaal.org 
in ‘de Mallemolen’ bijwonen 
(er wordt geen entreegeld ge-
vraagd) 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, 
Televisie & Internet, t.a.v. live@ide-

Backedge Soul Train bij 
live@ideaal.org

Zelhem - Woensdagavond 23 februari zal de band Backedge Soul Train 
tussen 20.00 en 22.00 uureen aantal nummers live spelen in het pro-
grammalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem 
wordt uitgezonden.

Het is nu mogelijk 24 uur per dag via 
www.ggdgelre-ijssel.nl op de locatie 
naar keuze een afspraak te maken 
voor reizigersadvisering en vaccina-
ties.
Via de mail volgt de afspraakbeves-
tiging, samen met het on-line inta-
keformulier. Dit formulier kan dan 
alvast ingevuld worden.

Een consult bij de GGD Reizigerszorg
is een goede voorbereiding voor de
reis. De gespecialiseerde medewer-
kers van GGD Gelre-IJssel geven infor-
matie en advies om gezond te blijven
op reis.
Tijdens het consult kunnen de beno-
digde vaccinaties gegeven worden.

Reischeque
Een afspraak maken via de website
was voorheen niet mogelijk voor de
locaties Harderwijk en Zutphen.
De 50e cliënt die via het Travel Por-
tal online een afspraak maakt bij een
van deze vestigingen, ontvangt een
reischeque ter waarde van € 250.

Travel Portal GGD Gelre-IJssel: 

Afspraak maken 
Reizigerszorg 24 uur per 
dag bereikbaar
Zutphen - GGD Gelre-IJssel Reizi-
gerszorg lanceerde14 februari de 
mogelijkheid om online een af-
spraak te maken voor alle vesti-
gingen: Apeldoorn, Doetinchem, 
Harderwijk en Zutphen.

 

Team 

Hengelo 
            

zoekt enthousiaste 
(wijk)verpleegkundigen  
om het team te versterken. 

 
Buurtzorg levert verpleging en verzorging thuis 
met kleine, zelfsturende teams bestaande uit 
(wijk)verpleegkundigen en    
(wijk)ziekenverzorgenden. 

 
Je bent ondernemend, ziet en zoekt kansen? 
Je werkt doelgericht en effec�ef? 
Dan ben jij de persoon die wij zoeken! 

 
Voor informa�e kun je bellen naar  
06 – 22993886 of 0900- 6906906 
of reageer via onze website 
www.buurtzorgnederland.com  

Uw Klassieker Seizoensklaar
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines
Industrieweg 13  - 7251 JT  Vorden
(0575) 55 31 63 - www.lmbvorden.nl    -    info@lmbvorden.nl

De Falcon zitmaaiers kenmerken zich door de 
robuuste uitstraling en de lage doorstap.

Falcon zitmaaiers hebben een uitzonderlijk 
goede vang capaciteit. Het maaidek is voorzien 

van twee tegengesteld draaiende messen. Die zorgen ervoor dat een 
krachtige luchtstroom het gemaaide gras via een centraal kanaal naar 
achter in de grote vangbak blazen.

 3.395,00 (incl. BTW).

voor  1.399,00 (incl. BTW).

Ook ruime keus 

in gebruikt!

Ook dealer van 
Castelgarden 
en Jonsered

Denk aan uw winterbeurt!
Producent van het zitmaaierslot

Zaterdag
19 februari

in de discotheek

DJ Tim
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,,Wij zijn erg blij dat we als onaf-
hankelijk hotel nu zijn aangesloten 
bij een internationaal netwerk. Wij 
kunnen nu optimaal profiteren van 
de gezamenlijke inspanningen op 
het gebied van bijvoorbeeld marke-
ting, maar ook het internationale 
boekingssysteem. Dit kan ons in de 
toekomst veel brengen”, aldus Ria 
Weel, eigenaar van Restaurant Hotel 
De Tuinkamer. Het is de ambitie van 
Logis Holland om het aantal aange-
sloten Nederlandse hotels binnen 
drie jaar te verdubbelen. Het van oor-
sprong Franse Logis was ooit het eer-
ste netwerk van zelfstandige hotels 
in Europa. Alhoewel elk hotel uniek 
en authentiek is, waarborgt het Logis 
netwerk hetzelfde kwaliteitsniveau 
en dezelfde mentaliteit van ieder aan-
gesloten hotel. De bijna 60.000 Logis 
hotelkamers in Europa bieden een 
positief alternatief op de grote hotel-

ketens. Een Logis hotel beschikt altijd 
over een eigen restaurant of in een 
enkel geval is er nauwe samenwer-
king met een fijn restaurant op loop-
afstand. Aan de hand van een check-
list met 500 criteria op het gebied van 
onder andere ontvangst, comfort, 
voorzieningen, dienstverlening en in-
richting, worden de hotels ingedeeld 
in categorieën met één, twee of drie 
schoorsteentjes. Daarnaast zijn er 
nog Logis d’Exception: hotels die zich 
onderscheiden door een zeer hoog 
kwaliteitsniveau voor wat betreft 
voorzieningen en omgeving. Ook de 
restaurants worden gekwalificeerd 
door een systeem van één tot drie 
pannetjes. De Tuinkamer heeft twee 
schoorsteentjes en het restaurant is 
beoordeeld met drie pannetjes. 

OPTIMALISEREN 
Binnen het Logis netwerk worden de 

krachten op het gebied van inkoop, 
marketing en verkoop gebundeld. 
Daardoor kan de hoteleigenaar zich 
optimaal concentreren op het verle-
nen van service aan zijn gasten. On-
langs werd het online Logis platform 
volledig vernieuwd. Naast het snel 
zoeken op plaats, kunnen bezoekers 
ook zoeken op interessegebied. Denk 
aan ‘zin in zee’, ‘zin in ontspanning’ 
of ‘zin in een gezinsvakantie’. Binnen-
kort worden daar nog een persoon-
lijke bewaarfunctie en een beoorde-
lingsmechanisme aan toegevoegd.

Logis grootste zelfstandig netwerk hotel

Tuinkamer sluit zich aan bij 
Europese netwerk

Ruurlo - Logis, met bijna 3000 hotels het grootste onafhankelijke ho-
telnetwerk in Europa, komt naar Nederland. 43 zelfstandige Neder-
landse hotels maken vanaf nu onderdeel uit van dit gerenommeerde 
internationale netwerk, waaronder ook Restaurant Hotel De Tuinka-
mer in Ruurlo aan de Hengeloseweg. De eigenaars van de aangesloten 
Logis hotels zijn betrokken bij de dagelijkse ontvangst en verzorging 
van de gasten. Alle hotels in het netwerk hebben daardoor een per-
soonlijke, gastvrije sfeer. Logis heeft hotels in België, Frankrijk, Duits-
land, Luxemburg, Italië en sinds kort ook in Spanje en Nederland.

Zelfstandige Nederlandse hotels maken vanaf nu onderdeel uit van dit gerenommeerde internationale netwerk, waaronder ook Restaurant 
Hotel De Tuinkamer in Ruurlo.

Binnen het Logis netwerk worden de krach-
ten op het gebied van inkoop, marketing en 
verkoop gebundeld.

Katteneigenaren die hun dier laten 
steriliseren of castreren in de actie-
periode van 1 februari t/m 28 febru-
ari 2011 krijgen een chipregistratie 
cadeau. Dit kan een voordeel opleve-
ren. Alleen inwoners van de boven-
genoemde gemeente kunnen gebruik 
maken van dit aanbod.
Met deze actie worden twee vliegen 
in één klap geslagen, n.l. de toename 
van ongewenste kittens wordt voor-
komen en katten kunnen dankzij de 
chip gemakkelijker worden terug ge-
vonden wanneer ze weggelopen zijn. 
Bij het chippen van uw kat wordt er 
een chip ter grootte van een rijstkor-
rel onder de huid aangebracht, Op 

deze chip bevindt zich een uniek
registratienummer,dat wordt opge-
nomen in de Nederlandse Databank
Gezelschapsdieren. Met een speciaal
afleesapparaat kan het registratie-
nummer worden afgelezen, waardoor
op eenvoudige wijze de eigenaar van
de kat is terug te vinden. Meer infor-
matie is te vinden op www.ndg.nl. 
Ieder voorjaar stromen de asiels weer
vol met katten en ongewenste kit-
tens. Door katten tijdig te laten ste-
riliseren of castreren kan dit worden
voorkomen.
De Dierenbescherming en de dieren-
artsen roepen katteneigenaren dan
ook op hun verantwoordelijkheid te
nemen en hun dier te laten helpen.
Vraag bij het maken van een afspraak
wel even aan de dierenarts of hij/zij
meedoet met deze actie, of kijk op
www.overgelder.dierenbescherming.nl
voor de deelnemende dierenartsen.

Gratis kat chippen
In februari organiseert Dieren-
bescherming OverGelder samen 
met de dierenartsen in de ge-
meente Bronckhorst een grote 
chipactie.

Ondanks dat ze een categorie zwaar-
der moest judoen. Puck had al vaker 
meegedaan met de clubcompetitie 
en dit bleek een goede voorbereiding 
voor dit grote judotoernooi. Alle wed-
strijden wist ze met een Ippon te win-
nen (10 punten). Hierna volgden nog 
vele andere judoka’s die tevreden met 
een beker naar huis gingen. 1ste prij-
zen zijn behaald door: Bastian Schu-
maker uit Zelhem, Hannah Worm-
goor uit Eibergen, Naomi Loffeld uit 
S’Heerenberg, Floris Salomons uit 
Hengelo gld, Ferdinand Ansah uit 
Laren gld, Fabian Schuurmans en            
Timon Schuurmans uit Eibergen, 
Rick Bessels uit Zelhem, Thom te 
Slaa uit Heelweg, Lianne Wolsink uit 

Zelhem en Ryan Rijksen uit Borculo.
2e prijzen waren er voor: Lucas van
Velden uit Eibergen, Sabine Wolsink
uit Zelhem, Leo Velthuis uit Winters-
wijk en Kimberly Rijksen uit Borculo.
3e prijzen zijn gehaald door: Naomi
Overkamp, Dirk Udo, Aniek Reimes,
Iwan van Velden en Nick Meijer allen
uit Eibergen, Dennis Buunk uit Zel-
hem en door Luc van Hal uit Hengelo
gld. Voor de coaches Judith Smeets,
Anouk Schoolenberg en Jolanda Bui-
tink was het een lange maar zeer
succesvolle dag. 

Op 5 maart moeten ze weer aan de
bak, dan start de teamcompetitie
voor de jeugd tot 10 en tot 12 jaar. De
beste teams van disttrict Oost Neder-
land mogen 28 mei weer nar het NK
in Nijmegen. 

Vorig jaar had de judoschool van Leo
Buitink twee meisjes en twee jon-
gensteams meedoen met dit NK. Nu
hopen we dat we met deze teams net
zo ver zullen komen, aldus Leo.

Judotoernooi Slagharen succesvol 
voor judoka’s Leo Buitink
Ruurlo - Er deden zaterdag 5 fe-
bruari 27 judoka’s mee aan het 
Noord Nederlandse toernooi. 
Maar liefst 23 judoka’s wisten 
een prijs te behalen. Debutant 
Puck Kuijt uit Ruurlo werd op 
haar eerste echte grote judotoer-
nooi eerste!

Bier is de oudste en populairste alco-
holische drank ter wereld. Het eerste 
bier zou al gebrouwen zijn rond 6000 
jaar voor Christus in Mesopotanië, de 
streek aan de Tigris en de Eufraat, 
waar nu Irak ligt. Zo begon Gerard 
van den Broek zijn relaas, waarbij 
gaandeweg alle facetten van wat te 
maken heeft met bier werden aan-
gehaald. De ingrediënten, het brouw-
proces, ontwikkelingen, uitvindingen 
en zelfs gebruik en ontwikkeling van 
pierpullen, glazen, kruiken en fles-
sen. 

De toehoorders luisterden aandach-
tig naar deze spreekwaterval en we-
ten nu alles van spontane gisting van 
lambiek, het verschil tussen abdijbier 
en een trappist, het belang van gist 
en noem maar op. 
Dat er veel meer is dan pils wisten 
de meeste aanwezigen, maar wat 
een verscheidenheid aan smaken en 
merken: Rodenbach, Orval, Liefmans, 
Hoegaarden, Bockbier van Hertog Jan, 
maar ook Grand Prestige en uiteraard 
de specialiteiten van het huis, zoals 
Bronckhorster Eigen Weiss, Scrooge 
Dubbel en Angus Tripel. 
Door de gastheren en vrouwen van 
Brouwerij Rodenburg, Steve, Yvonne 
en Raymon Gammage en medewer-
kers werd bovendien getrakteerd op 
heerlijke hapjes. Soep was er van 
Elisabeth van der Scheuren van de 
Gouden Karper. In totaliteit een goe-
de manier om meer mensen bewust 
te maken van het feit dat er zo veel 
meer is om van te genieten. Meer we-
ten: www.brouwerijrodenburg.nl.

8000 jaar biergeschiedenis 
op Rhaberg
Rha - Een select gezelschap van 
bierliefhebbers en horeca-exploi-
tanten werd op 7 februari bijge-
schoold in biergeschiedenis. De 
bekende meester-brouwer van 
Hertog Jan, Gerard van den Broek 
was hiervoor naar Rha gekomen 
en uiteraard werd zijn les verge-
zeld van het proeven van tiental-
len soorten bier in het proef- en 
brouwlokaal van Brouwerij Ro-
denburg.

De verzamelnaam is Bluesrock met 
songs uit een eindeloze bron van 
grootheden. Dynamiek, strakke 
grooves, heerlijke gitaar riffs en een 
rauw gerande stem. Geen preten-
ties, maar gewoon spelen. Highroad 
East bestaat uit Léon (leadvocals), 
Carlo (guitars), Wilco (bass en back-
ingvocals), Robert (drums en back-
ingvocals) en Bert (keyboards).

Highroad East bij café 
‘de Tol’
Wittebrink - Woensdag 23 
februari speelt de band 
‘Highroad East’ bij café ‘de 
Tol’. De vijf leden van de band 
willen muziek maken die de 
tand des tijds moeiteloos kan 
weerstaat. Het optreden be-
gint om 21.00 uur en de toe-
gang is gratis.

Naast familie en collega’s waren ook 
nog een aantal oud collega’s present 
om de jubilaris te feliciteren met zijn 
jubileum.

Het begon allemaal op 3 februari 
1986. Toen kwam Bob in dienst bij 
het toenmailige Emsbroek en begon 
hij in het magazijn. Tot 2004 heeft 
Bob dat gedaan waarbij hij in de be-
ginjaren ook regelmatig mee is ge-
weest op projecten voor de afdeling 
tankinstallaties. In 2004 is Bob bij de 
service gaan werken als monteur. Di-
recteur Jos Tijink roemde de service 
gerichte instelling van Bob Berend-
sen. Immers het oplossen van een 
storing begint bij het goed luisteren 
naar de klant. In de loop der jaren is 
Bob multi inzetbaar geworden en op 
dit moment verricht hij de functie 
van service planner. Nadat alle anec-
dotes waren verteld werden er bloe-
men en een enveloppe met inhoud 
overhandigd.

Bob Berendsen 25 jaar in dienst
Vorden - Op 3 februari was Bob 
Berendsen 25 jaar in dienst bij 
Winkels Installatietechniek. Ter 
gelegenheid daar van was er op 
vrijdag 4 februari een receptie bij 
de Zonnebloem in Lochem.



Beide kunstenaars wonen en werken 
in Amsterdam. De olieverfschilde-
rijen van Roodenburg en vaak draag-
bare objecten van Fekete roepen      
associaties op met bouwwerken en 
geometrische vormen. 

Toch is het niet eenvoudig te defini-
eren waar we naar kijken. De kunst-
werken geven hun geheimen niet 
prijs en prikkelen de beschouwer om 
op zoek te gaan naar betekenissen 
www.galeries.nl/agnesraben

Op de schilderijen van Marianne 
Roodenburg zijn monumentale, geo-
metrische bouwwerken te zien. Sta-
tisch, bijna ingetogen nemen deze 
gebouwen hun plaats in. Soms kijken 
we van bovenaf op een ‘woonwijk’,  
dan weer kijken we op tegen hoge 
massieve gevels van een gebouw. Ma-
rianne Roodenburg omschrijft haar 

schilderijen als ‘stadslandschappen’.
Elementen uit de natuur zijn sub-
tiel op de schilderijen weergegeven,
maar mens dier en straatmeubilair
ontbreken. Toch zindert het in de
ogenschijnlijk nette en min of meer
verlaten ogende woonwijken. In de
doorleefde façades van lagen olieverf
bespeuren we allerlei sporen waar-
door we als beschouwer de aanwezig-
heid van mensen vermoeden, zelfs
bijna voelen.

In Binnenste Buiten zien wij van
Fekete liggende, staande en hangende
objecten, die soms draagbaar zijn als
sieraad.  Haar voorkeur gaat uit naar
gebruikte materialen die de sporen
dragen van hun geschiedenis. “Gefas-
cineerd door het materiaal werk ik
met etsplaten van anderen. De sober-
heid en ingetogenheid die het zink
kenmerkt word afgewisseld met felle
kleuren en bewegende constructies”. 

Zo kijken we naar kleine verander-
lijke ruimtes en machineachtige
bouwsels. Binnen is vaak buiten en
de achterkant kan weleens meer
vertellen dan voorkant.

Expositie Binnenste Buiten
Vorden - In Galerie Agnes Raben 
is van 6 maart t/m 25 april a.s. 
onder de titel  “Binnenste Bui-
ten” recent werk te zien van de 
beeldend kunstenaars Marianne 
Roodenburg en Réka Fekete.

EvenTTCulinair 2011 stond in het 
teken van “smaak”. Smaak is de es-
sentie van het koken en daardoor be-
palend, zowel in de warme- als koude 
klassen.

Vordenaar Roy Eijkelkamp, werk-
zaam bij tweesterrenzaak de Bok-
kendoorns te Overveen, heeft in de 
koude klasse opnieuw twee nationale 
titels gewonnen. Hij moest woensdag 
weer vol aan de bak. Veel rust na zijn 
wereldtitel heeft hij niet gehad, want 
er moest weer volop nagedacht wor-
den over nieuwe creaties voor het NK 
koken. Ook nu ging bijna al zijn vrije 
tijd op aan deze voorbereidingen. Hij 
heeft ook dit jaar weer de lat erg hoog 
voor zichzelf gelegd, want als iets niet 
naar tevredenheid is, verdwijnt het in 
de prullenbak en wordt er weer iets 
nieuws bedacht.

Afgelopen weekend begonnen de 
voorbereidingen pas echt en werd er 
s’avonds tot in de kleine uurtjes door-
gewerkt om zo de perfecte schotels 
te creëren. In de nacht van dinsdag 
op woensdag vond de finishing touch 

plaats, want om de kwaliteit en de
glans zo optimaal mogelijk te krijgen
moet zo kort mogelijk voor de wed-
strijd, de gerechten door het “harde
water” gehaald worden. Zonder te
hebben geslapen vertrok hij in de
nachtelijke uren richting Assen. Daar
werd om 7.30 uur begonnen met de
opmaak van de schotels, dit vraagt om
veel precisie want ieder item heeft zo
zijn eigen plaats op de schotel. Toen
de kandidaten gereed waren, was het
de tijd aan de jury om de schotels te
beoordelen op smaak, originaliteit,
en techniek. Aan het eind van de dag
waren de kaarten geschut en kwam
hij als Nationaal kampioen uit de bus
zowel bij zijn visschotel als in de As-
siette klasse (koude voorgerecht). De
jury beschreef zijn gerechten als fris,
modern, veel technieken gebruikt,
mooi en uitnodigend. 

“Ik wist dat de concurrentie groot was
en heb dan ook veel tijd geïnvesteerd
in de voorbereidingen. Uiteindelijk
bleek deze investering zich in goud
uit te betalen met een mooi juryrap-
port, super toch”, aldus Roy.

Roy Eijkelkamp schittert op 
NK koken met twee Nationale titels

Vorden - Van maandag 7 tot en met woensdag 9 februari vond de 4e
editie van de HorecaEvenTT plaats. HorecaEvenTT is een jaarlijks te-
rugkerende vakbeurs en heeft een vaste positie op de nationale hore-
cabeursagenda. Drie dagen lang strijden talentvolle en ervaren top-
koks om de prestigieuze prijzen.

Als beste Gelderlandse zwemvereni-
ging mochten ze Gelderland verte-
genwoordigen en streden ze in een 
zinderende finale tegen de top teams 
van andere provincies. In totaal deden 
16 teams mee; 14 provinciewinnaars- 
en 2 tijdbesten. Bij deze Nederlandse 
kampioenschappen staat de prestatie 
van de hele club centraal. Het gaat 
bij de finalewedstrijd niet zozeer om 
de tijden als wel om de plaatsingen 
die de kinderen behalen. Daarvoor 
krijgen ze punten en die worden 
dan bij elkaar opgeteld. Na een dave-
rende openingsceremonie waar alle 
verenigingen met spandoeken en al 
een parade om het bad liepen, zat de 

Olympische stemming er goed in. Ge-
spannen gezichten, warmdraaiende 
spieren, opperste concentratie op het 
startblok. De Minioren is een groep 
van ong 7- 12 jaar oud. Estafettes en 
individuele afstanden wisselden el-
kaar af. En hoewel sommige kinde-
ren lang moesten wachten voordat ze 
aan de beurt waren, hielde de toppers 
van de Berkelduikers het hoofd koel. 
In een spetterende strijd moedigden 
ze elkaar om het hardst aan. Waren 
ze vorig jaar 11e, was het doel dit jaar 
in de top 10 te komen…zou dat luk-
ken?
Aan het eind van de zwemdag werden 
alle punten opgeteld. De Berkeldui-

kers waren door het dolle heen dat 
ze zichzelf het 7e team van Neder-
land mochten noemen met 159 pun-
ten. Winnaar werd de Zoetermeerse 
vereniging WVZ met 209 punten en 
stootte daarmee vijfvoudig kampioen 
de Colombiaan uit Voorhout met 6 
punten voorsprong van de troon.

Coach Han Nijland was apetrots op 
zijn zwemmers: “ze zijn boven zich-
zelf uitgestegen, allemaal. Ze hielden, 
zo jong als ze zijn, de concentratie tot 
het eind toe vast. Er zijn weer heel 
veel persoonlijke records verbeterd, 
én, dat is het belangrijkste, ze heb-
ben als team geweldig met elkaar 
gewerkt. De lol in de sport en met 
elkaar straalt van alle gezichten af; 
daar doe je het toch voor!”

Berkelduikers 7e van Nederland

Lochem - Dat zwemmen een top team sport is, hebben de Minioren van 
de Berkelduikers afgelopen zaterdag wel bewezen tijdens de Nationale 
Speedo Club Meet in Drachten.

3 Dames waren 40 jaar lid: de dames 
Pardijs, Rood en Vliem. 

De dames van Vleuten, Lenselink en 
Graaskamp waren 25 jaar lid. 

Reden genoeg om hen een bloemetje 
en een aandenken te geven. 

De dames Lenselink en Groot Bramel 
hebben thuis een bloemetje en aan-
denken ontvangen

Vrouwen van Nu Vorden huldigt 
haar leden

Vorden - Tijdens de jaarvergadering zijn 3 leden gehuldigd voor hun 
60 jarig jubileum, Mevr. Pelgrum, mevr . Koning en mevr. Groot Bra-
mel.
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Wat is: A. Ruggenstrank: Ruggegraat. 
  “Bi’j de uutponding heb ik goedkoop den ruggenstrank   
  met stat ekregene”.

 B. Uutponding: 
  Verkoop van vlees bij het abattoir.

 C. Vrae: 
  C1 “Ene met vrae loaten”. Iemand met rust laten
  C2: “Laot maor vrae”. Laat maar zitten.
  C3: “Dat hindert niks, laot maor vrae”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Dit jubileumproject houdt in dat er 
een projectkoor gevormd gaat wor-
den met iedereen die kan en wil zin-
gen. Gekozen is voor prachtige songs 
uit Les Miserables en Jesus Christ Su-
perstar. Alle deelnemers ontvangen 
bladmuziek en een cd, om zelf thuis 

in te studeren. In oktober worden op
4 woensdagen gezamenlijke repeti-
ties gehouden en op zaterdag 29 ok-
tober zal het resultaat te horen zijn
in een concert. 

Ga voor meer informatie en opgave
voor deelname aan het projectkoor
naar onze website www.jongeren-
koorrejoice.nl. Meld je aan voor 15
maart a.s.

Rejoice organiseert Projectkoor
Keijenborg - In het kader van het 
40 jarig jubileum organiseren zij 
een jubileumproject.

Het bijgebouwtje zal beheerd en on-
derhouden worden door de belangen-
vereniging en gebruikt worden voor 
bijeenkomsten en vergaderingen van 
de vereniging. Daarnaast biedt het 
bijgebouw ruimte voor de Varsselse 
Jeugdclub, ouderenmiddagen, de BSO 

en zal het dienst doen als verkiezings-
lokaal en als extra ruimte voor de 
basisschool. Varsselse verenigingen 
kunnen ook gebruik maken van de 
accommodatie maar de ruimte zal 
niet gebruikt mogen worden voor 
feesten en partijen.

De voorbereidingen zijn in volle gang 
waarbij toegewerkt wordt naar een 
opening op de jaarlijkse ledenverga-
dering van de Belangenvereniging 
Varssel op dinsdag 1 maart. Het ge-
bouw wordt flink opgeknapt en er 
worden nog diverse aanpassingen 
gedaan. Afgelopen zaterdag werd 
de binnenkant schoongemaakt door 
het “Clean team Varssel”. Terwijl de 
mannen het klussen voor hun reke-
ning namen, waren er zo’n 10 vrou-
wen actief met emmer en spons!

Clean team Varssel actief!

Varssel - In overleg met de gemeente Bronckhorst en CBS Varssel heeft 
de Belangen Vereniging Varssel eind vorig jaar eigendom gekregen 
over een drietal units die in Hummelo niet meer in gebruik waren. 
Deze units zijn door de vereniging naar Varssel gehaald en naast de 
school geplaatst.

Dat gebeurt op glas, hout, papier, stof 
met acrylverf en stokjes, de vingers, 
wattentips, spijkers, enzovoort. Een 
zeer inspirerende manier om bezig te 
zijn. Ditmaal heeft Josée boomschor-
sen bewerkt, waarop men zijn/haar 

eigen levensweg kan uitstippelen. 
Spannend en het resultaat is altijd 
mooi! Bij atelier Amare wordt men 
bewust van wat tekenen en schilde-
ren met je doet. De lessen zijn holis-
tisch, dus ook zingen, bewegen en 

verwoorden worden er bij betrokken,
alle zintuigen worden geprikkeld. 
Meer informatie over atelier Amare: 
www.amare-atelier.nl. De kosten
voor de workshop bedragen 25 euro,
inclusief materiaal, koffie, thee. Deel-
name 4 tot 8 personen. Aanmelden
via e-mail joseevanderstaak@hetnet.
nl of bellen 0575 555783.

Workshop Aboriginal schilderen

Vorden - Vrijdag 25 februari wordt er in atelier Amare van 14.00 tot 
17.00 uur een workshop ‘Aboriginal schilderen ‘ gehouden.

Er is contact opgenomen met VVB-
Silvolde voor ondersteuning van de 
organisatie. Jongeren die er iets voor 
voelen om met een kalfje mee te doen 
aan deze keuring kunnen contact op-
nemen. Bij voldoende belangstelling 

kan de keuring door gaan. De deel-
nemers mogen uit de hele omgeving 
komen. Er wordt gekeurd op het toi-
let en het voorbrengen. De keuring 
zal plaatsvinden op het Kerkplein in 
Ruurlo, tijdens de Palmzondag op 17 
april. Het belooft een geweldige dag 
te worden. Er worden mooie bekers 
ter beschikking gesteld. 

Voor informatie en aanmelding: Rob 
Teunissen rob@teunissenmode.nl

Kalverkeuring in Ruurlo
Ruurlo - De Ruurlose onderne-
mersvereniging is aan het onder-
zoeken of er op Palmzondag 17 
april a.s. een Kalverkeuring kan 
worden gehouden in het centrum 
van Ruurlo.

Boozehound is een blues en rock & 
roll band die je hart sneller laat klop-
pen. Boozehound laat je pas los als 
de laatste noot gespeeld is. Zodra de 
band begint te spelen barst er een 
bom van energie waar niemand in het 
publiek om heen kan. Boozehound 
speelt eigen werk gemixt met sterke 
covers. De teksten en muziek worden 
geschreven door Benjamin, zanger 
en bluesharp. Hij laat zich inspire-
ren door legendes als Muddy Waters, 
Lester Butler, Stevie Ray Vaughan, El-
more James en nog vele anderen. Dit 
zorgt voor herkenbare elementen in 
de muziek en het heeft toch een ei-
gen sound. Naast de stevige blues en 
rock & roll wordt de show compleet 

gemaakt door bijvoorbeeld Benjamin, 
die tijdens zijn mondharmonica solo 
een biertje besteld aan de bar of Len-
nart, de gitarist, die tijdens zijn solo 
op zijn knieën valt voor een dame in 
het publiek. Al deze elementen zor-
gen iedere keer weer voor een gewel-
dige avond. De band is opgericht in 
juni 2009. Benjamin woont in Zaan-
dam en de rest van de band is afkom-
stig uit Ede. Benjamin, Rutger en 
Wilbert hebben in het verleden al sa-
men gespeeld in de band F-B-I. Naast 
Boozehound zijn Lennart en Wilbert 
onderdeel van de band Ludduvuduh. 
Eind 2010 heeft Boozehound een 
demo opgenomen met daarop onder 
andere de nummers “Holiday Blues” 
en “Looking for my baby”. In de afge-
lopen 2 jaar heeft de band in de regio 
Ede al meerdere malen laten het dak 
eraf geblazen.

Boozehound in café De Bierkaai
Baak - Zaterdagavond 19 februari 
is er een optreden in cafe de Bier-
kaai.

Rens te Stroet uit Keijenborg reed in 
de categorie Elite/Beloften naar een 7e 

plek. Gerbert Ketting werd 11e bij de 
Masters. Een week eerder werd Erik 
de Greef uit Vorden 14e. Thijs van 
Amerongen rijdt momenteel de laat-
ste wedstrijden van het cross-seizoen. 
Vorige week zaterdag werd hij 16e 
in de Noordzeecross in Middelkerke. 
Een dag later werd hij in Heerlen in 
een sterk deelnemersveld 12e.

Wegseizoen RTV´ers van start
Wichmond - De renners van RTV 
Vierakker-Wichmond zijn vorige 
week gestart met het wegseizoen. 
Trainingswedstrijden in Exel vor-
men sinds jaren de aftrap van het 
nieuwe seizoen.

Het stuk is geschreven door Evelien 
Evers. Voorverkoop kaarten, De Brink 
en Super de Boer Hollak. Telefonisch 
reserveren kan bij E. Takkenkamp 
0314 621914 of via de site 
www.be-kiek-ut.nl .

Toneelgroep Be-Kiek-Ut
Zelhem - Op zaterdagavond 19 
februari speelt Toneelgroep Be-
Kiek-Ut voor de laatste keer, 
“Bruun café, dubbel D.” in de 
Brink.

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

De meest persoonlijke
slaapwinkel van Nederland

De meetcabine is het allereer-

ste systeem voor een slaapad-

vies afgestemd op een individu-
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Vervolgens past het meetsysteem 

zich aan het lichaam aan en leert 
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een gratis meting kunt u terecht bij 

Beddenspeciaalzaak Morgana aan 
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Door middel van een digitale metingen wordt een persoonlijke slaap-

oplossing geadviseerd. Dat klinkt als toekomstmuziek, maar niets 

is minder waar. Beddenspeciaalzaak Morgana heeft de beschik-

king over een high-tech meetcabine waar jarenlang wetenschap-

pelijk onderzoek aan vooraf is gegaan. Sinds kort is op slechts vijf 

plekken in Nederland deze unieke meetcabine geïnstalleerd, waar-

onder één bij Morgana aan de Woonboulevard in Doetinchem.

Advertorial
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Zaterdag
19 februari

in de discotheek

DJ Tim

Woensdag 23 februari

Live muziek

Optreden: ‘Highroad East‘

Durf jij het beste uit jezelf te halen?
Dan is Sensire op zoek naar jou!

Omdat jij precies dátgene wil doen waarvoor jij de zorg in bent gegaan.

Kijk voor meer informatie op www.sensire.nl en solliciteer direct!

Voor de wijkzorg in Zelhem zijn we op zoek naar:

Verzorgenden niveau 3 

LET OP!
 

ALLEEN DEZE WEEK:
 

SCHOENEN EN LAARZEN  
OUTLET

 
DAMES - HEREN - KINDEREN

 
IN HENGELO(GLD) EN GROENLO

 
ALLES OP DE WITTE REKKEN

 

DINSDAG  15 febr.  alles 39,00
WOENSDAG 16 febr.  alles 39,00
DONDERDAG 17 febr.  alles 29,00
VRIJDAG  18 febr.  alles 29,00
ZATERDAG 19 febr. FINALE DAG!     
            alles 19,00

GEEN RUILING      GEEN GARANTIE
 
 

GRAAG TOT ZIENS BIJ:
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�����������	�� INCL. 
NIEUWE 
APK!*

MAANDELIJKSE BETALING 

TEGEN 4.9% 
ACTIETARIEF MOGELIJK!

INRUIL 
MOGELIJK

NU BIJ HERWERS

* Tegen meerprijs mogelijk: 6 mnd BOVAG garantie, onderhoud, poetsen, volle tank en Privilege Pas. Actie is geldig t/m 19 februari 2011 en is niet geldig i.c.m. andere acties. Vraag naar de voorwaarden.

Renault Clio 1.2 16V Special Line 5 drs Benzine Zwart feb-10 17.860 € 11.950

Renault Clio 1.2-16V Expression 3 drs Benzine Blauw nov-08 62.498 €  8.950

Renault Clio 1.2-16V Community 3 drs Benzine Zilver sep-05 43.076 €  7.950

Renault Clio 1.6-16V Initiale Panorama 5 drs Benzine Beige   okt-06 50.000 € 10.950

Renault Megane Coupé TCE 130 Dyn.  Coupe Benzine Oranje mei-10 13.895 € 20.950

Renault Mégane 2.0 16v Dyn.Comf. Gr.Tour  Station Benzine Zwart mrt-04 106.881 €  9.950

Renault Mégane 1.6 16v Dyn. Luxe Gr. Tour  Station Benzine Beige   jun-04 92.117 €  9.950

Renault Modus 1.6 16V Tech Road Aut. MPV Benzine Rood feb-06 35.826 € 11.950

Renault Scénic 1.6 16V Dyn. Luxe navi MPV Benzine Zilver aug-05 100.100 € 10.950

Renault Scénic 2.0 16V Dynamique Luxe MPV Benzine Zwart mrt-06 69.369 € 15.950

Renault Twingo 1.2 16V Dynamique 3 drs Benzine Zilver okt-07 83.618 €  6.950

Ford Ka 1.3i Briels 3 drs Benzine Blauw jan-05 80.740 €  5.950

Hyundai Getz 1.4 Active Cool 5 drs Benzine Blauw nov-08 12.783 €  9.950

Nissan Micra 1.2 Visia Sound 3 drs Benzine Blauw apr-03 118.000 €  5.950

Nissan Note 1.6 First Note 5 drs Benzine Blauw jan-07 37.734 € 12.950

Nissan Primera 1.8 4D Business Vision 4 drs Benzine Groen mrt-03 127.847 €  7.950

Nissan Qashqai 1.6 Tekna  5 drs Benzine Zilver sep-07 57.425 € 18.950

Nissan Qashqai 2.0 Tekna Automaat 5 drs Benzine Beige jan-08 20.322 € 24.950

Nissan Tino 1.8 Acenta MPV Benzine Zilver aug-03 93.072 €  8.950

Opel Meriva 1.6 Maxx Cool 5 drs Benzine Zilver sep-04 84.323 €  8.950

Sabaru Impreza 2.5 WRX 4 drs Benzine Blauw apr-07 46.575 € 23.950

Toyota Verso 2.2 D-4D-F Luna Navi 5p 5 drs Diesel Grijs feb-08 73.022 € 18.950

Volvo S40 1.8 Basis 4 drs Benzine Zilver mrt-06 52.803 € 14.950

Volvo S60 2.4 170 pk Intro Edition 4 drs Benzine Blauw feb-01 178.255 €  7.450

Merk Type  Deur Brandstof Kleur Deel 1 Km Prijs Merk Type  Deur Brandstof Kleur Deel 1 Km Prijs

Kruisbergseweg 8  Hengelo (G)
Tel. (0575) 46 22 44

www.herwers.nl



Toen hield de Vordense seniorenor-
ganisatie (ANBO en PCOB) in zaal ’t 
Stampertje een voorlichtingsmiddag 
over de OV- chipkaart en wat er al-
lemaal bij komt kijken bij het reizen 
per openbaar vervoer. De belangstel-
lenden hingen er in ’t Stampertje als 
het ware ‘met de benen uit’. ‘Wan-
neer we dat van tevoren hadden ge-
weten, hadden we de grote zaal van 
het dorpscentrum afgehuurd’, zo 
sprak Jan Olthaar, de man die deze 
bijeenkomst namens de organisaties 
had geregeld. De krasse Vordenaar 
(76) heeft zitting in de werkgroep 
‘Verkeer en vervoer van ouderen’ en 
was tot december jongstleden ook 
betrokken bij de ROCOV (Regionaal 
Overleg Consumenten Organisaties 
Openbaar Vervoer).
Jan Olthaar: ‘Het bezig zijn met 
openbaar vervoer voor ouderen in de 
samenleving, heeft mij altijd getrok-
ken. In 2000 ben ik samen met mij 
vrouw Hermien vanuit Noord Hol-
land in Vorden komen wonen. Toen 
was ik al nauw betrokken bij het 
openbaar vervoer. Momenteel ben 
ik nog steeds als afgevaardigde van 
de PCOB betrokken bij het Gelders 
overleg. Omschrijf het maar zo dat 

wij ons bezig houden met de belan-
genbehartiging van oudere reizigers. 
Zo was Jan Olthaar destijds ook lid 

van de werkgroep van de SBOG (Sa-
menwerkende Bonden van Ouderen 
Gelderland). Deze werkgroep was ook 
betrokken bij het stationsonderzoek 
van Syntus op de trajecten Arnhem- 
Winterswijk en Zutphen-Winters-
wijk. Dit m.b.t. de toegankelijkheid 
van ouderen tot de perrons’, zo zegt 
Jan Olthaar. Dus hoog tijd voor een 
voorlichting- bijeenkomst. ‘Als deze 
belangstelling vandaag een voorte-

ken is, dan beleeft de OV-chipkaart 
gouden tijden’, zo zegt Jan Olthaar. 
Hij liet de aanwezigen een (roze) 

strippenkaart zien. Deze zou al in 
november 2010 worden afgeschaft, 
,maar dankzij de vertegenwoordiging 
van de Consumenten organisaties in 
Gelderland (ROCOV) is dat tot zeker 
mei 2011 uitgesteld, omdat nog niet 
overal met een OV-chipkaart kan 
worden gereisd. Bij de Bruna in Vor-
den staat een oplaadapparaat en kan 
er ook een anonieme chipkaart (7,50 
euro) worden gekocht. Ed Ram van 

het Provinciaal Bureau gaf vervolgens 
aan de hand van een beamer de as-
pecten van de chipkaart weer.
Hij besprak eerst het reizen van de 
kaart met de bus. Reizigers die 65 jaar 
of ouder zijn krijgen 34 procent kor-
ting. Bovendien kan voor de daluren 
extra korting worden verkregen. De 
chipkaart is gebaseerd op het kilome-
ter tarief: 1 kilometer reizen met de 
bus kost 12,6 cent. Een reis met een 
snelbus is goedkoper dan een bus die 
het hele dorp door cirkelt. Bij het op-
stappen in de bus wordt 4 euro borg 
in rekening gebracht. Zo kost bijvoor-
beeld een (enkele reis) naar Zutphen 
een basistarief van 0,79 en tien keer 
12,6 cent = euro 2,05. Er moet niet 
alleen worden ingecheckt maar ook 
bij het uitstappen uitgecheckt. Als dit 
wordt vergeten ben je de borg van 4 
euro kwijt! Deze middag was er ook 
een bus van Arriva aanwezig om het 
gebruik van de chipkaart nader te de-
monstreren.
Bij het reizen met de trein moet er 
eerst 20 euro op de chipkaart staan, 
daarna moet de kaart worden geac-
tiveerd. Dit kan bij oplaadpunten op 
het perron. Zorg er vooral voor dat er 
voldoende ‘geld’ op de kaart staat. Bij 

het overstappen met de trein bij de-
zelfde vervoerder , bijvoorbeeld de NS
, hoef je niet uit te checken. Je kunt
hiermee 4 uur reizen. Jan Olthaar die
samen met zijn vrouw Hermien veel
met de trein reist naar hun kinderen
in Utrecht, Rotterdam en Den Haag
en daardoor onder de categorie ‘erva-
ren reiziger ‘ valt, kan zich voorstel-
len dat het reizen voor ouderen soms
een heel ‘gedoe’ is. Jan Olthaar: ‘ Op

het platteland is het nog vaak zo dat
voor een bezoek aan bijvoorbeeld een
ziekenhuis, een beroep op buren, kin-
deren of andere familie kan worden
gedaan.
Gelukkig hebben wij in Vorden nog
altijd een station en dan komt er
(vanaf komende zomer) de chipkaart
aan te pas. Ik zou de mensen advi-
seren, koop een dag van te voren al
een kaartje, rustig de tijd nemen. En
je vooral van tevoren goed voorbe-
reiden. Waar moet ik overstappen,
welk perron, hoe laat weer instappen
en waar etc. etc. Als ouderen orga-
nisaties doen wij er alles aan om de
mensen (ouderen) op allerlei gebied
voor te lichten. Op het gebied van
belastingen, erfrecht, huisvesting,
bankzaken, medicijngebruik e.d. Als
ouderenbonden proberen we voor ie-
dereen de drempel te verlagen. Men-
sen hebben behoefte aan voorlichting
en die geven wij met behulp van des-
kundigen, heel graag. Ook helpen wij
onze leden vrijwel gratis met het in-
vullen van de belastingformulieren.
Eigenlijk moet dus ieder ‘ouder’ lid
zijn of lid worden van een ouderen-
bond’, zo zegt ‘promotor’ Jan Olthaar
lachend.

Voorlichting OV- chipkaart

Een mens is nooit te oud om te leren

Vorden - Een mens is nooit te oud om te leren. Sterker nog, hoe ouder 
je wordt, hoe meer je nog wilt leren en weten. In de tijd waarin we 
leven en de mensen steeds ouder worden, is het een gegeven dat de 
‘grijze massa’ er niets voor voelt om thuis achter de geraniums te gaan 
zitten. Men wil er op uit, als het kan met de auto, de bus of de trein. 
Althans die conclusie kon donderdagmiddag worden getrokken.

Jan Olthaar.

Uitleg over de OV- chipkaart.

Kaartlezen in de bus.

Halverwege de eerste helft kwam 
SVBV op voorsprong doordat een in-
draaiende vrije trap in de bovenhoek 
gekopt werd. Ratti liet zich niet van 
de wijs brengen en zocht rustig naar 
openingen in de Barchemse defensie. 
Op slag van rust wist Michiel Gudde 
een hoekschop binnen te koppen 
waarmee de ruststand 1-1 was. Na 
rust bleef het duel in balans. Ratti leek 
even wat meer grip op de wedstrijd te 
krijgen en zette de tegenstander vast. 
Uitgespeelde kansen leverde dit niet 

op. Het was SVBV dat opnieuw op 
voorsprong kwam. De lange aanval-
ler glipte langs twee mensen en de 
teruggelegde bal werd via een Ratti 
been binnengewerkt. Ratti ging op 
zoek naar de aansluiting maar na on-
nodig balverlies op het middenveld 
besliste SVBV de wedstrijd.
In de laatste vijf minuten liepen de 
gasten zelfs uit naar een zeer geflat-
teerde 1-4 overwinning. Ratti wist 
de kansen niet te benutten waar bij 
SVBV alles meezat. Volgende week 
thuis tegen Delden.

UITSLAGEN
12 februari
Ratti C1G Sprinkhanen C1 verplaatst 
naar 26-02
AZSV 11 (zat)-Ratti 2 (zat) 1-7
FC Eibergen B4-Ratti B1GD 1-3
FC Zutphen E7-Ratti E2 afgelast
Brummen F7-Ratti F1 afgelast

13 februari  (zon)
Ratti DA2-SDOUC DA2 2-11
Ratti 3-Lochem SP 7 7-3
Ratti 2-Longa ‘30 9 afgelast
Ratti 1-SVBV 1 1-4
FC Zutphen 3-Ratti 4 afgelast

PROGRAMMA:
19 februari 
Ratti F1-Erica ‘76 F5 
Ratti E2-SBC ‘05 E2 
Ratti B1GD-SP Eefde B2G 
Ratti 2 (zat)-DZC ‘68 9 (zat) 
MvR C3-Ratti C1G 
Brummen D3-Ratti D1 
HC ‘03 E3-Ratti E1 

20 februari
Ratti 4 (zon)-Hoven De 3 (zon) 
Ratti 1 (zon)-Delden 1 (zon) 
FC Eibergen 4 (zon)-Ratti 2 (zon)
Rekken DA2 (zon)-Ratti DA2 (zon)

Ratti in laatste kwartier onderuit
Kranenburg - Ratti ontving SVBV 
uit Barchem. SVBV doet het dit 
seizoen erg goed en krijgt opval-
lend weinig tegendoelpunten. 
Vanaf het begin ging de wedstrijd 
gelijk op, zonder uitgespeelde 
kansen. SVBV was een paar keer 
gevaarlijk met een indraaiende 
vrije trap, Ratti forceerde een 
tweetal hoekschoppen.

Twee minuten later was het wel raak, 
maar nu voor Neede. Een snoeihard 
schot verdween onhoudbaar voor 
Vorden keeper Gerrit Wenneker in 
het doel.  Het duurde niet lang tot-
dat Vorden gelijk maakte, Niels Sie-
merink stond op de juiste plek om 
de 1  - 1 binnen te tikken. Vorden 
bleef daarna in de eerste helft een 
overwicht houden, en startte ook de 
tweede helft daarmee. Tot de vijfen-
zestigste minuut aanbrak bleef dat 

overwicht in stand, min of meer uit
niets scoorde Neede de 2 - 1. Vorden
had daarna nog een aantal kansen op
de gelijkmaker, maar toen kort voor
het eindsignaal uit een vrije trap Nee-
de de 3 - 1 scoorde was het over en uit
voor de Vordenaren.  

Vordenkeeper Gerrit Wenneker was
erg teleurgesteld na afloop over zijn
team ´Droevige wedstrijd van Vor-
denkant vandaag, hoeveel kansen heb
je nodig om te scoren? Ik heb slechts
drie schoten op doel gehad, maar die
gingen er wel alle drie in. We hebben
niet echt opgelet, met name niet bij
de spelhervattingen van Neede. We
waren niet met de bal bezig, maar
meer met ons zelf. Teveel kijken naar
je eigen positie bij vrije trappen van
de tegenstander, te weinig letten op
de bal. En dan krijg je er zomaar twee
om de oren. Was echt niet nodig ge-
weest vandaag.´

VV Vorden
Vorden - Vorden begon sterk aan 
de wedstrijd in Neede, een aantal 
mogelijkheden in het begin lever-
den echter geen doelpunten op. 
De kans daarop was er wel in de 
vijftiende minuut, toen Frank Hi-
ddink mocht aanleggen voor een 
strafschop na een handsbal bij de 
thuisploeg. Hiddink miste echte 
deze kans op voorsprong voor 
Vorden.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Kassamedewerkers en
Vulploeg medewerkers m/v
Een vaste baan is gelukkig nog ver weg voor jou. 
Maar lekker bijverdienen om wat meer te kun-
nen besteden is natuurlijk nooit weg. Of je nou 
spaart voor een scooter, de nieuwste iPod, een 
nieuw mobieltje of om uit te gaan. Bij Super de 
Boer hebben we wel een leuk baantje voor je. Je 
kunt in de middag, in de avond en op zaterdag 
bij ons terecht. Afhankelijk van je interesses en 
capaciteiten kom je te werken als kassamede-
werker of als vulploeg medewerker op de versaf-
deling of op de afdeling Houdbaar.

Meer informatie?
Bel met Super de Boer Grotenhuys en vraag naar 
Roelie Lichtenberg. Tel. (0575) 55 27 13

Ook lekker
bijverdienen?

Is op zoek naar een

Financieel administratief medewerker (m/v)

en een

Ervaren assistent-accountant (m/v)

Voor beide functies zijn wij op zoek naar een enthousiast persoon met interesse 

voor cijfers en ambitie voor het vak. Een passende opleiding en enkele jaren 

ervaring maken het dat je prima in staat bent om ons team te komen verster-

ken. Vanzelfsprekend ben je accuraat en flexibel ingesteld. 

De werkzaamheden behorende bij de functie van financieel administratief mede-

werker bestaan voornamelijk uit het verwerken van financiële administraties 

voor onze klanten. 

De werkzaamheden behorende bij de functie van ervaren assistent-accountant 

bestaan voornamelijk uit het samenstellen van jaarrekeningen, het verzorgen 

van belastingaangiften, het adviseren en begeleiden bij bijzondere opdrachten 

voor onze klanten.

Wie zijn wij? Wij zijn een jong, dynamisch kantoor met een team van zes perso-

nen waarin een prettige en collegiale werksfeer heerst.

Wat bieden wij? Een baan met een hoge mate van zelfstandigheid en volop afwis-

seling, met voldoende mogelijkheden tot verdere groei.

Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatie (met cv) naar:

Oudenampsen

Administratieve en Fiscale dienstverlening

T.a.v. H.J. Oudenampsen CB

Raadhuisstraat 2-A

7251 AB  Vorden e-mail: houdenampsen@oudenampsen.nl

Avonturijn gaat de tussenschoolse 
opvang op de basisschool de Garve 
in Wichmond verzorgen. Daarom 
zoeken wij op korte termijn een 
enthousiaste

TSO dagcoördinator m/v
voor het verzorgen van de tussenschoolse opvang 

3-5 uur per week

De dagcoördinator wordt ‘de spin in het web’ van Avonturijn op school en is 
verantwoordelijk voor de algehele uitvoering van de tussenschoolse opvang. Bij 
voorkeur is de coordinator steeds tussen de middag aanwezig. Want hij/zij vormt 
immers de schakel tussen school, Avonturijn, de overblijfkrachten, de kinderen 
en hun ouders.

Tot de taken van de dagcoördinator behoren:

Competenties die wenselijk zijn:

Durf je deze uitdaging aan, neem dan contact op met Avonturijn. Tel. 0573-458130 
of via e-mail: tso@avonturijn.nl. Je schriftelijke reactie zien wij graag op het adres 

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een bedrijf in de omgeving van Doetinchem zijn we op zoek 

naar een:

MANAGER R&D M/V
VIO812179 – Fulltime

Als Manager R&D geef je leiding aan de afdeling R&D. Je bent ver-

antwoordelijk voor vernieuwing, verbetering en optimalisering van 

producten, het analyseren en doen van voorstellen aangaande het 

productassortiment om te komen tot structurele omzetgroei van 

productlijnen, het bieden van technische ondersteuning bij (out)

sourcing van bestaande en nieuwe producten en bij de selectie 

van nieuwe leveranciers, vertegenwoordigt het bedrijf naar buiten 

toe op het gebied van technische (product)aspecten en je bepaalt 

mede de strategie voor de nieuw te ontwikkelen producten en 

markten. Je maakt deel uit van het managementteam.

Je hebt een afgeronde opleiding HBO/WO WTB of vergelijkbaar. Je 

beschikt over goede analytische en organisatorische vaardigheden, 

bent communicatief sterk, gedreven, vasthoudend, oplossing-

gericht en flexibel. Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten, 

expliciet in het leiding geven aan ontwikkelprojecten. Kennis van en 

ervaring met technische toepassingen op het gebied van hydrauliek 

en mechatronica is een vereiste. Het is van belang dat je de Engelse 

en Duitse taal goed beheerst.

Indien je geïnteresseerd bent dan nodigen wij je van harte uit te 

reageren. Aanmelding of eventuele vragen kun je richten aan Ingrid 

Olivier. Telefoonnummer 0575-555518 of via E-mail: werk@eppd.nl. 

Op internet is Euro Planit te vinden via www.europlanit.nl.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VIO807618

Werkzaamheden;
Als financieel administratief medewerker houd je je bezig met de 
debiteuren en crediteuren administratie, het inboeken van BTW 
aangiftes en het voorbereiden van de maand- en jaar afsluiting. 
Je hebt maandelijks overleg met de accountant en vervangt de 
receptioniste bij afwezigheid.

Functie eisen;

WERKVOORBEREIDER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenummer; VCP811372
 
Werkzaamheden;
Je werkzaamheden bestaan uit op efficiënte wijze de realisatie van 
een product of project te bewerkstelligen. Het voorbereiden van 
productieorder en het uitzetten van de juiste productiemethoden. 
Wij zoeken een kandidaat die op zoek is naar een volgende stap 
in zijn carrière.

Functie eisen;

CONVENTIONEEL DRAAIER &
ASSEMBLAGEMEDEWERKER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VIO965878
 
Werkzaamheden;
Het betreft een veelzijdige functie. Je zult je deels bezig houden met 
het conventioneel draaien van kleine series/enkele stuks en deels 
met de assemblage van machines ten behoeve van de voedings-
middelenindustrie.

Functie eisen;

JUNIOR PROCESOPERATOR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VIO812123

Werkzaamheden;
Je krijgt verschillende taken. Zo controleer je de voortgang van 
het productieproces in de fabriek en grijp je in als dat nodig is. Dit 
doe je bijvoorbeeld door de productielijn stil te leggen of om te 
leiden. Tevens controleer je de installaties en signaleer je eventu-
ele afwijkingen. Klein onderhoud voer je vaak zelf uit. Het grotere 
werk wordt door de technische dienst gedaan. Je krijgt een interne 
opleiding.

Functie eisen:

ASSEMBLEERDER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenummer; VCP811373
 
Werkzaamheden;

zoek naar een ervaren assembleerder. Na een gedegen inwerk-
periode assembleer je samen met je collega’s geconditioneerde 
stations.

Functie eisen;



*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!
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Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 14 februari 2011 t/m zondag 20 februari 2011. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.
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