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tcatnoCnenaB 
Kijk voor het actuele vacatureaanbod 

uit de regio achterin deze krant!

Behalve koffie met cake kregen de 
aanwezigen een kerstster aangebo-
den. Louise van Uden is als coördina-
tor van de Stichting Welzijn Vorden, 
nauw bij het project betrokken. Daar-
over zegt ze: ‘Wij geven als Stichting, 
jaarlijks een kleine subsidie. Dat ou-
deren ‘bewegen‘ is natuurlijk een zeer 
goede zaak en dan moet gestimuleerd 
worden. Daarnaast zijn de sociale con-
tacten heel erg belangrijk. Na afloop 
van de gym of een spelletje vinden de 
mensen het gezellig om nog even een 
poosje bij elkaar te zitten en wat na 
te praten. We hebben ook drie groe-
pen die wekelijks onder deskundige 
begeleiding bij fysiotherapeut Jan-

sen v.d. Berg in het extra verwarmde 
zwembad, zwemmen. Veelal melden 
de mensen zich bij ons op medische 
indicatie van de huisarts. Wij overleg-
gen dan met de fysiotherapeut of er 
en wanneer er plek is. Stichting Wel-
zijn Vorden heeft daarover financiële 

afspraken met Jansen v.d. Berg’, zo 
zegt Louise van Uden. Berend Bek-
man nam destijds het initiatief voor 
de oprichting van ‘Meer bewegen voor 
Ouderen’. Hij is er nog steeds nauw 
bijbetrokken. Samen met Henk Wie-
kart en mevrouw T. Bosman houdt hij 
de financiën van de groepen bij, waar-
voor de Stichting Welzijn Vorden hen 
zeer dankbaar is. Wekelijks zijn er 
ruim 60 personen in de leeftijd vanaf 
pakweg 60 jaar en ouder, actief.
De oudste deelnemer is de 88 jarige 
mevrouw R. Tragter, mevrouw H. 
Knops is 87 jaar, het echtpaar Wahl 
en mevrouw L. Nijenhuis zijn 86 jaar. 
En nog altijd volop in de running bij 
‘Meer bewegen voor Ouderen’. Loui-
se van Uden: ‘ Een paar jaar geleden 
hadden we nog een speciale groep ‘ 80 
plussers ‘. Daar zijn we mee gestopt, 
want de ‘tachtigers’ wilden toch liever 
sporten met ‘jongeren’ zo zegt Louise 
van Uden lachend. De groep ouderen 
die kiezen voor ‘sport en spel ‘ komen 
op de maandagmorgen bij elkaar. De 
ouderen die kiezen voor gymnastiek, 
sporten op dinsdagmorgen. Gezien 
het grote aantal deelnemers (circa 40) 
worden deze ouderen in twee groe-
pen gesplitst. Overigens is mevrouw 
Lenselink bij de groep ‘Sport en spel’ 
al 20 jaar van de partij en mevrouw L. 
Nijenhuis eenzelfde aantal jaren bij de 
gymgroep. Bovendien is in Wichmond 
elke dinsdagavond een volksdans-
groep actief. 

Louise van Uden bedankte deze mor-
gen Marian Groeneberg, de leidster 
van ‘Meer bewegen voor Ouderen’. 
Zij doet dit werk al 20 jaar. Voor haar 
inzet kreeg ze van de groepen een 
kleine attentie aangeboden. Mede 
door een vraag vanuit de aanwezigen, 
zal Louise van Uden bekijken of er via 
Stichting Welzijn Vorden, een cursus 
‘weerbaarheid’ kan worden opgezet. 
Behalve de verschillende activiteiten 
geeft de Stichting Welzijn Vorden 
ook cursussen en voorlichtingsmid-
dagen. Zo wordt bijvoorbeeld op 19 
april samen met andere organisaties/
Ouderenbonden, ‘Beter Zien’ georga-
niseerd. Dit met behulp van audio-
visuele middelen. Louise van Uden: 
‘Richting toekomst willen we de acti-
viteiten die in het Dorpscentrum wor-
den gehouden, uitbreiden en nieuwe 
in het leven roepen. 
Denk aan koersbal, een leuke sport 
om te beoefenen en tevens ook weer 
goed voor de sociale contacten. Wij 
hebben inmiddels al een koersbal- 
mat met ballen aangeschaft. We zou-

Zilveren ‘Meer bewegen voor Ouderen’

Louise van Uden: 
Belangrijk voor sociale contacten
Vorden - ‘Wie kriegt straks nog 
wat lekkers bie de koffie’. De 
‘ouderen‘ die dinsdagmorgen in 
sporthal ’t Jebbink gezellig bezig 
waren met sport en spel, wisten 
maar al te goed dat het een fees-
telijke dag was. Het project ‘Meer 
bewegen voor Ouderen’ bestaat 
namelijk 25 jaar en dergelijke 
mijlpalen moeten immers, zij 
het op bescheiden wijze gevierd 
worden!

Louise van Uden

den tevens ook graag meer mensen
bij het sjoelen willen betrekken. Ook
op de koffieochtend op de woensdag
hopen wij meer mensen te kunnen
begroeten. Via onze Stichting kun-
nen , met tien procent korting, ook
maaltijden van Apetito worden be-
steld. Verder wordt door ons, in sa-
menwerking met Sensire, de intakes
voor personenalarmering uitgevoerd.
Voor meer informatie en aanmeldin-
gen kunnen ze bij mij terecht (0575-
553405) Vanaf volgende week zitten
wij in het Dorpscentrum. Het kantoor
is van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 11.00 uur geopend’, zo zegt Louise
van Uden. Stichting Welzijn Vorden 
heeft Ouderenadviseur Wilma Berns
voor alle vragen op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg. Ook voor het
project Eenzaamheid en het maatjes-
project kan men voor informatie con-
tact met Wilma Berns opnemen. Zij 
is s’ morgens van 8.30 tot 10.30 uur
aanwezig op maandag, woensdag en
vrijdag. Email w.brens@sswb.nl 
Buiten deze openingstijden kan er al-
tijd met de aanwezige medewerkers
een afspraak worden gemaakt.0575-552959

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK

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

Hans Eland Raadhuisstraat 53 | 7255 BL Hengelo (Gld) | T: 0575-463777

    DEZE WEEK:
Grolsch 

per krat 

2e krat
Halve Prijs

Tonino  3.
69



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

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

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

Hervormde kerk Vorden:
Zaterdag 31 december 19.30 uur Oudejaarsdienst in de Dorps-
kerk, Ds. J. Kool.
Zondag 1 januari 10.00 uur Nieuwjaarsdienst in de Dorpskerk, 
Ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden:
Zaterdag 31 december 19.30 uur Oudejaarsdienst in de Dorps-
kerk, Ds. J. Kool.
Zondag 1 januari 10.00 uur Nieuwjaarsdienst in de Dorpskerk, 
Ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zaterdag 31 december 19.30 uur, Hr. Dijkman, Vorden.

R.K. kerk Vorden:
Zondag 1 januari 10.00 uur, viering.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 31 december 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
Dames- en herenkoor. Zondag 1 januari geen viering.

Tandarts:
27-30 december en Oud en Nieuw 31december en 1 januari 
R.C. Boersma, Vorden, (0575) 55 19 08.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, 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  afde-
lingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Inten-
sive 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 openbare 
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575)     
75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet 
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed eisende 
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen 
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 

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

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg 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, kinderopvang.

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton Rui-
terkamp 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) 52 06 12. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 
 Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@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, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 
(0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 32 zorg-
verzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 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 Rege-
linkstraat te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Last van blad in uw dak-
goot? Geen nood, ik los het 
voor u op. Bel 06 - 27373983

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

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

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

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

Alleen op afspraak.

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

Tekenen en schilderen bij
Atelier KUNSTzin va. jan. is
er ruimte v. nieuwe cursisten 
op div. dagdelen: di ocht, di
mid, woe av. do av. Iedereen
is welkom. 0575 452585
www.atelierkunstzin.nl

Te huur per 1-2-2012 mooie 
woonruimte te Keijenborg 
voor info na 18.00 uur. Tel.  
0314-640826

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

Klusjesman biedt zich
aan voor allerlei klussen in
en om het huis uurtarief a €
17.50. Tel. 06-22744556.

Dagmenu’s 28 dec. t/m 3 jan.

Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 
bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Dinsdag 27 december
Wiener schnitzel met frieten en rauwkost / IJs met slag-
room.

Woensdag 28 december
Mosterdsoep / Wokki wokki van ossenhaas en kip met wok-
groente en rijst.

Donderdag 29 december
Boerenkool met spekjes, rookworst, jus en zuurgarnituur / 
Vlaflip met bosbessensaus.

Vrijdag 30 december
Wildbouillon met tuinkruiden / Zalmfilet met dille saus, 
peterselie aardappelen en groente.
Zaterdag 31 december Gesloten.

Zondag 1 januari 2012 Gesloten.

Maandag 2 januari 2012 Gesloten.

Dinsdag 3 januari 2012
Wiener Schnitzel met gebakken aardappelen, groente / IJs 
met slagroom.

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

Wij wensen iedereen een gezond, gelukkig
en liefdevol 2012!

Wendie en Thomas & Team Grand bistro de Rotonde

Vlaai van de week

Dame-blanchevlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,95
Week-aanbiedingen

 Hartig taartje 6 pers. € 4,85
 Creme hoorntjes 5 voor € 2,50

Maandag 2 t/m donderdag 5 januari zijn wij gesloten.
Vanaf vrijdag 6 januari staan wij weer voor u klaar.

Aanbiedingen geldig van di. 20 t/m za. 31 december.

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

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

Zoekt U nog een mooie, 
bijzondere kerststal nu alle 
kerstartikelen met korting. 
WereldWinkel Vorden.



GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

 

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

Donderdag 29 december 
vanaf 10.00 uur 

tot en met 16.00 uur 
kunt u uw spaarkaart 

nog inleveren voor 
GRATIS entreebewijzen 

voor het spectaculaire 
Circus Renz Berlin

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoe-
veelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige 
bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van onze moeder, oma 
en omi

Mientje Buunk-Halfman

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar 
zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet.

Familie Buunk

Ruurlo, december 2011

Het bestuur van sportvereniging

RATTI
wenst leden,

begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig
nieuwjaar

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

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

WORKSHOP

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

www.annycactus.nl

van de Poll metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Ma. t/m za. van 09.00 tot 16.00 uur

AFSCHEID EN BENOEMING...

POSTADRES: Postbus 79, 7000 AB Doetinchem  BEZOEKADRES: Keppelseweg 1-3, 7001 CE Doetinchem
CONTACT: Telefoon (0314) 37 22 22, info@vwdknotarissen.nl, www.vwdknotarissen.nl 

Na ruim twintig jaar als notaris in Doetinchem werkzaam te zijn geweest, is aan 
mr. H.J. (Henk) van Weeghel, op zijn verzoek, door Hare Majesteit de Koningin per 
1 januari 2012 eervol ontslag verleend als notaris in Doetinchem.

Mr. J.F.M. (Jeroen) Schoot is per dezelfde datum door Hare Majesteit de Koningin tot 
zijn opvolger benoemd en zal  toetreden tot de maatschap Van Weeghel Doppenberg 
Kamps Notarissen en het protocol van mr. H.J. (Henk) van Weeghel voortzetten.

De receptie ter gelegenheid van het afscheid en de benoeming zal plaats vinden op 
dinsdag  14 februari  2012 om 15.30 uur in Amphion te Doetinchem.

Opruiming van Kerstartikelen.
Tussen Kerst en Nieuwjaar
vanaf 40% korting op kerst-

artikelen bij de Wereldwinkel!!!!
Tiny Koning Travelcounsellor

tiny@travelcounsellors.nl
0575-559090

Voor wie graag op reis wil………
Nieuw: ook agent voor Fox vakanties
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Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé

nieuws uit uw regio

www.contact.nl

Van huis uit zijn wij verbonden met de Achterhoek. Door onze plaatselijke en 

regionale uitgaven is er een sterke verwevenheid met onze lezers. En daar 

zijn we best trots op… 

Tijdens de kerstmarkt was het mogelijk  iemand te no-
mineren voor  één van de 10 luxe kerstpakket samen-
gesteld  door de ondernemers van de B&OZ.(bedrijvig en 
ondernemend Zelhem)
Er is zeer enthousiast gereageerd en de animo was zeer 
groot. 
De redenen waarom deze mensen in aanmerking kwa-
men voor dit pakket waren zeer divers. 
Moeilijke tijden, mantelzorgers, vrijwilligers werk, in-
zet voor verenigingen, ziekte etc. 
Op woensdag 21 december 2011 werden de 10 pakketen 
in ontvangst genomen.
B&OZ wenst iedereen fijne feestdagen toe.

B&OZ 
 kerstwensactie

Zelhem - De decembermaand is een tijd van gezel-
ligheid en geschenken. En de tijd om mensen die 
het nodig hebben of iets bijzonders gedaan heb-
ben eens extra in het zonnetje te zetten d.m.v. een 
luxe kerstpakket.

GEHEEL VERNIEUWD

GEHELE DAMES COLLECTIE 
NU MINIMAAL 70-90% ALLES MOET WEG!

Korte Hofstraat 2-8  | 7201 KH Zutphen

www.facebook.com/vdkam



De bandleden van Fix komen uit bands met 
uiteenlopende stijlen van Achterhoeks dialect 
tot ‘Death Metal’ en kwamen bij elkaar door 
Stanley en Dennis, die al in 2007 probeerden 
een Metallica coverband op te richten. Door 
tijdgebrek van een aantal bandleden kwam dit 
project op een laag pitje, maar het idee voor een 
band werd nieuw leven ingeblazen toen Den-
nis op een stapavond Simone tegenkwam. De 
band ‘Fuel’ ontstond en nadat drummer Ber-
kant zich, samen met een 2de gitarist Antoine, 

meldde, werd besloten onder de naam ‘Fix’ 
verder te gaan. De muziekstijl werd een beetje 
aangepast naar het iets ruigere top 40 werk 
van bands als Billy Talent, Metallica, Megadeth, 
Therapy, maar ook nummers uit de oude set, 
met muziek van o.a. Anouk, 3 Doors Down en 
Skunk Anensi, bleven op het repertoire. 
U kunt wekelijks de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen (er wordt 
geen entreegeld gevraagd) of beluisteren via 
Radio Ideaal en de livestream website Radio 
Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het program-
ma willen komen spelen, kunnen mailen naar 
live@ideaal.org of schrijven naar Ideaal Radio, 
Televisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org Post-
bus 50, 7020 AB, Zelhem.

Fix bij live@ideaal.org

Zelhem - Woensdagavond 28 december zal 
de band ‘Fix’ tussen 20.00 en 22.00 uurop-
treden in het programmalive@ideaal.org, 
dat vanuit café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem 
wordt uitgezonden.

Nieuwe trainingspakken 
voor Halle dames 2

Halle - Sponsor Inge Slotboom van de gelijknamige tweewielerspecialist Slotboom Twee-
wielers SV Halle uit Hengelo (G) kwam onlangs naar Halle om de dames van het tweede
volleybalteam van S.V. Halle nieuwe trainingspakken aan te bieden.

Op de foto S.V. Halle dames 2 samen met de sponsor.

De winkels waren geopend en ook de kramen 
boden een grote hoeveelheid leuke spullen, 
zoals zeepkettingen, sieraden, kerststukken, 
kerstspulletjes, sjaals, batik, fotografie en hout-
snijwerk. Bij de restaurants was het ook goed 
toeven. De mensen zochten een warm plekje 
om wat te drinken en te eten. Ook naast De 
Gouden Leeuw en Het Wapen van Bronkhorst 
stonden tenten opgesteld om even uit de wind 
wat te nuttigen. 

De kerststal kreeg de nodige bezoekers en ver-
schillende koren lieten hun Christmas Carol’s
horen. Voor het kwartet van vier heren bleven
de mensen echt even staan luisteren. Het klonk
prachtig. Het koor Capella Bronckhorst zong
op verschillende locaties fraaie liederen, maar
ook bij de ingang van de Kapel, waar het pop-
penspel weer veel belangstellenden aantrok. De
voorstellingen waren allen uitverkocht. “Er zijn
mensen die het voor het eerst zien, maar ook
mensen die al voor de vijftiende keer komen,”
wist de organisatie te vertellen. “Het is voor hen
pas echt kerstmis als ze het poppenspel gezien
hebben.” 
Bronkhorst waande zich in het tijdperk van zo’n
200 jaar geleden. De bezoekers konden genieten
van de kinderen van toen, vrouwen in ruisende
rokken en mannen in zwarte pakken met witte
sjaals en hoge hoeden.

Enorm veel bezoekers 
Kerstfair Bronkhorst

Bronkhorst - De parkeerplaatsen en alle 
bermen in de omgeving van Bronkhorst 
stonden vol auto’s. In het stadje was het 
koud, maar droog en erg gezellig. Af en toe 
kwam zelfs het zonnetje erbij. Er was veel 
belangstelling voor de spullen in de kra-
men en winkels en er werd genoten van 
koren die hun Christmas Carol’s zongen.

De Kerstfair Bronkhorst met zijn bezoekers.

De oudste kinderen vanaf 7 jaar hadden samen 
een kerstdiner gemaakt voor alle 25 kinderen 
van de locaties in Hengelo en Keijenborg. Al 
weken waren er voorbereidingen: wat gaan we 
eten, wat gaan we spelen, uitnodigingen ma-
ken. 
Sommige gerechten werden van tevoren ge-
maakt, andere werden op de middag zelf vers 
klaargemaakt. Een boodschappenlijst moest 
worden opgesteld, boodschappen gedaan, place-
mats en kerststukjes gemaakt voor op tafel. Op 
het menu stonden pannenkoeken, pizza, pad-
denstoeltjes van ei en tomaat, roerei, gevulde 
kalkoentjes en heel veel patat met zelfgemaakte 
appelmoes. Behalve de appeltjes en banaantjes 
die we elke dag eten konden de kinderen van-

daag ook kiezen uit ananas, meloen, mango, 
kiwi en heerlijke druiven van het fruitbuffet. 
En als toetje was er ook nog keuze uit drie soor-
ten ijs met sausjes en chocolademelk met slag-
room. 
Terwijl de oudste kinderen bezig waren met het 
klaarmaken van het diner speelden de jongere 
kinderen in de gymzaal ballonnendans, dat is 
een bso variatie op de bekende stoelendans. Ook 
werd er nog druk geknutseld. Het was heel erg 
gezellig en de ouders hadden bij het naar huis 
gaan veel moeite om de kinderen mee naar huis 
te nemen. Thuis hoefden ze niet meer te eten 
dat scheelt. 

De buitenschoolse opvang is in de kerstvakan-
tie open op maandag (niet op tweede kerstdag), 
dinsdag en donderdag. Op vrijdag is de opvang 
in Vorden. Alle kinderen, ook van andere scho-
len, van 4 t.m. 12 jaar kunnen gebruik maken 
van de buitenschoolse opvang op De Leer. Voor 
informatie kunt u langskomen op de buiten-
schoolse opvang op De Leer tijdens de openings-
tijden of bellen met Kinderopvang Humanitas 
tel.nr. 0314-711115.

Buitenschoolse opvang op basisschool De Leer

Kerstdiner

Hengelo - Normaal komen de kinderen op 
maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag 
naar de buitenschoolse opvang (bso) op 
basisschool De Leer in Hengelo of basis-
school St. Bernardus in Keijenborg. Maar 
op donderdag 15 december na schooltijd 
waren alle bso kinderen tegelijk uitgeno-
digd voor een speciaal feestje.

Deze woorden kregen 27 jongeren uit de regio 
Vorden-Warnsveld te horen, aan het begin van 
de smokkeltocht. Tijdens de smokkeltocht wa-
ren de jongeren agenten in geheime dienst. Ze 

moesten goederen van Post Alfa mee smokke-
len tot aan Post Bèta. Bij Post Delta kregen de
geheime agenten extra goederen en was er even
tijd om op adem te komen met versnaperingen
en drinken. De goederen moesten weg-gesmok-
keld worden uit het vijandelijke gebied. 

Natuurlijk waren de jongeren allemaal win-
naars, omdat ze de tocht goed hadden door-
staan. Maar de echte winnaars van de smokkel-
tocht kregen een welverdiende prijs! Zij konden
zich vanaf die avond, de beste geheime agenten
van gemeenschap Delden noemen.

Smokkeltocht Aspiranten Jong Gelre
Vorden - ‘Pas op! Je bevindt je in vijande-
lijk gebied! Zorg dus dat je uit het zich 
blijft van de vijand. Mocht je toch gecon-
fronteerd worden met de vijand of met de 
locale bewoners: blijf rustig, raak niet in 
paniek en probeer met een smoes weg te 
komen. Zeg vooral ook niets over de spul-
len die je bij je hebt, of wat je doet ‘.



Aan dit concept is de afgelopen 15 
jaar niets veranderd. De reden hier-
van is erg simpel, alle teams zijn erg 
tevreden over de opzet hiervan. Het 
kost organisator Jeroen Tijssen dan 
ook geen enkele moeite om ieder jaar 
16 teams bijeen te krijgen die willen 
strijden om de Vordense zaalvoetbal-
titel. Gelukkig is ook de plaatselijke 
middenstand bereid om dit evene-
ment te sponsoren, zodat Velocitas 
de contributie voor zijn leden niet op 
hoeft te schroeven.
De poulewedstrijden beginnen zater-
dag om 12.00 en duren tot ca. 19.30. 
DJ KEVIN zal vanaf 16.00 in het 
sportcafé deelnemers en supporters 

vermaken met zijn drive-in show.
De finaleronde op zondag begint om
10.00 met de strijd om de beste plaats
in de verliezers ronde. De finale hier-
van zal rond 13.15 plaats vinden. Als
deze strijd beslist is nemen de 8 beste
ploegen uit de voorrondes het tegen
elkaar op. Er wordt eerst in 2 poules
van 4 ploegen gespeeld, waarna de 2
beste teams middels een kruisfinale,
hun best moeten doen voor een plaats
in de finale. Deze zal rond 17.00 be-
ginnen. Beide dagen gratis toegang.

Om het kampioenschap van Vorden
Velocitas organiseert 
zaalvoetbaltoernooi
Vorden - Zaterdag 5- en zondag 
6 januari, organiseert Velocitas 
in sporthal ’t Jebbink wederom 
het zaalvoetbaltoernooi om het 
Vordens kampioenschap. Zater-
dag zal er eerst door de 16 deel-
nemende ploegen in 4 poules 
gestreden worden om een plekje 
in de finaleronde. Van elke poule 
plaatsen zich de 2 beste ploegen 
voor deze ronde. Beide andere 
teams spelen zondagmorgen de 
verliezers ronde, waarin zij met 
6 andere ploegen gaan uitmaken 
wie zich de beste verliezer van 
het Velocitas zaalvoetbaltoernooi 
mag noemen.

Organisator Jeroen Tijssen, geheel links

’s Ochtends werd ze opgehaald door 
haar kleuters in een huifkar en hier-
mee werd ze naar de school gebracht. 
Hier stonden de kinderen, ouders 
en leerkrachten haar op te wachten 
en zorgden voor een warm onthaal. 
Na deze feestelijke huifkartocht en 
hartelijke ontvangst, bracht juf Ma-
ria in alle groepen een bezoekje en 
“kletste” even gezellig bij met de kin-
deren. In iedere groep vond namelijk 
een workshop plaats: er werden o.a. 
schitterende schilderijen geschilderd 
en prachtige kransen en kerstbakjes 
gemaakt. Er was voldoende tijd voor 
een praatje en werden leuke herin-
neringen naar boven gehaald. Een 
aantal van deze herinneringen waren 
ook op opgeschreven en hingen in de 
hal. 

Aan het eind van de ochtend kwamen 
alle kinderen, ouders en leerkrachten 
bijeen in de hal en werden de diverse 
cadeaus aan juf Maria overhandigd. 

Hierna was het tijd voor het Vordens 
Volkslied, want daar hadden de kin-
deren de afgelopen week hard op 
geoefend. Uit volle borst werd er ge-
zongen en juf Maria genoot er zicht-
baar van. Daarna was het nog niet af-
gelopen, want de grootste verrassing 
moest nog komen! Iedereen werd 
verzocht naar buiten te gaan, want 
hier was iets verstopt onder een doek! 
De kinderen telden af en bij “nul” 
mocht juf het doek verwijderen. On-
der luid gejuich verscheen vervolgens 
het bord “het juf Maria-bos” (zie foto). 
Een blijvende en passende herinne-

ring, omdat ze zich altijd sterk heeft 
gemaakt voor het bos. 
Tijdens de verbouwing van de nieuwe 
school zorgde juf Maria er bijvoor-
beeld voor dat het bos intact bleef 
en dit najaar heeft ze er nog voor ge-
zorgd dat een aantal bomen werden 
gesnoeid. De kinderen zijn ook dol op 
het bos, want in de zomer is het lek-
ker koel en als het regent word je niet 
nat! Volgende maand gaat juf Maria 
nog met de kinderen een dagdeel 
naar kasteel Hackfort voor een feeste-
lijke natuuractiviteit en daar hebben 
ze nu al zin in. ’s Middags vond er een 
receptie plaats voor (oud)collega’s, 
(oud)bestuurders en andere genodig-
den. Ook tijdens deze receptie kwam 
haar liefde voor de kinderen en de na-
tuur in de speeches naar voren. Met 
”het juf Maria-bos” zal haar naam 
voor altijd verbonden blijven aan het 
bos en daar zal goed voor worden ge-
zorgd! Maria bedankte iedereen voor 
de geweldige dag en gaf aan ontzet-
tend te hebben genoten.

Onthulling ‘het juf Maria-bos’

Dorpsschool neemt feestelijk 
afscheid juf Maria

Vorden - Afgelopen woensdag 21 december namen de leerlingen, ou-
ders en leerkrachten van o.b.s. Dorpsschool Vorden afscheid van juf 
Maria Haanappel. Na 34 jaar voor de klas te hebben gestaan, waarvan 
een groot deel als “kleuterjuf” aan de Dorpsschool te Vorden, werd ze 
verdiend in het zonnetje gezet.

De molen is normaliter elke zaterdag 
geopend en wordt er graan gemalen, 
maar deze keer wordt de waterkracht 
van de Baakse Beek ingezet. In de mo-
len staat namelijk een verplaatsbare 
cirkelzaag, die vanuit de watermolen 
door een riem wordt aangedreven. 
Het gezaagde hout wordt gebruikt 
om de molen tijdens de openings-
uren te verwarmen. Het zagen begint 
om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 
15.00 uur.

Houtzagen 
bij 
watermolen 
Hackfort
Vorden - Vrijdag 30 december 
gaan de molenaars van Hackfort 
op een andere manier gebruik 
maken van de watermolen bij 
kasteel Hackfort.
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Op de dag dat wij hem ‘tussen de be-
drijven door’ spreken, weet Henk Hel-
legers één ding zeker, de motoren, de 
vrachtwagens, de jeeps, kunnen elk 
moment in Buenos Aires arriveren, 
waarna op Nieuwjaarsdag de Dakar 
Rally van start gaat. Tot voor kort 
‘Parijs-Dakar‘ geheten, maar vanwe-
ge onveilige toestanden in sommige 
Afrikaanse landen, verplaatst naar 
Zuid- Amerika. Nadat Henk Hellegers 
s’ werelds grootste rally (resp. in Afri-
ka en Zuid Amerika) al vijftien keer 
had meegemaakt, zat hij (als de grote 
man achter het team Honda Europe) 
vorig jaar knarsetandend thuis. Een 
normaal motorritje dat jaar in Frank-
rijk, werd hem fataal. Hij brak toen 
zijn scheenbeen en kuitbeen, waarna 
een hele lange herstelperiode volgde.
In de loop van dit jaar herstelde hij 
gelukkig en staat Henk Hellegers 
thans bij wijze van spreken te trap-
pelen om de ‘oversteek‘ naar Buenos 
Aires te maken. De imposante stoet, 
bestaande uit drie vrachtwagens (een 
6x6 truck met onderdelen voor de 

teamrijders, een 4x4 truck speciaal 
voor de drie toprijders, een 4x4 truck 
met o.m. tenten en de persoonlijke 
spullen van de rijders) en drie jeeps 
om straks het begeleidingsteam in 
Zuid Amerika te vervoeren en niet 
te vergeten de 13 motoren, zal één 
dezer dagen in Buenos Aires arrive-
ren. De equipe zelf, rijders en bege-
leiding, vertrekt Tweede Kerstdag per 
vliegtuig. ‘Dan goat wie hen‘, zo zegt 
Henk Hellegers met een brede grijns.
Dit jaar geeft de Vordenaar een ande-
re invulling aan het team. Daarover 
zegt hij: ‘Vorig jaar bestond ons team 
uit vier rijders, volgende week ver-
schijnen we met dertien rijders aan 
de start met daarnaast een volgers-
karavaan bestaande uit 18 personen. 
Wat de rijders betreft, hebben we 
een ‘top-team’ met drie rijders. Dit 
team dat apart wordt begeleid, be-
staat uit de Amerikaan Quinn Cody, 
die vorig jaar bij zijn debuut in de 
Dakar rally, op een fraaie negende 
plaats eindigde. Verder het grote 
jeugdige talent Sam Sunderland uit 

Dubai en uit Bolivia Juan Carlos Salva-
tierra, een jongen voor de toekomst. 
Ik ben zeer content met deze rijders 
en verwacht ik zelfs van Quinn Cody 
een plaats bij de eerste vijf’, zo zegt 
Henk Hellegers die zelf het ‘top- team 
‘ en de monteurs aanstuurt.
Behalve dit team, heeft Henk Helle-
gers nog andere ijzers in het vuur. 
Onder zijn supervisie verschijnt er 
nog een uit tien coureurs bestaande 

ploeg, genaamd ‘teamrijders’ aan de 
start. Dit team wordt in Zuid Ame-
rika aangestuurd door assistent - ma-
nager Mirjam Pol, die met name in 
de Dakar Rally bij de vrouwelijke mo-
torcoureurs geen onbekende is. Zelfs 
een gevreesd tegenstander want Mir-
jam presteerde vorig jaar uitstekend. 
Een 64e plaats in het eindklassement 
en wat de vrouwelijke deelnemers 
betreft, een uitermate fraaie tweede 

plaats. Mirjam: ‘Dit jaar bewust geen
wedstrijd voor mij, maar een andere
rol, waar ik mij zeer op kan verheu-
gen. Het afgelopen jaar heb ik o.m.
in Sardinië al de nodige ervaring als
assistent-manager opgedaan’, zo zegt
ze. De coureurs in het team van Henk
Hellegers hebben zich het afgelopen
jaar eveneens terdege voorbereid. 
Henk Hellegers: ‘We hebben bijvoor-
beeld testwedstrijden in Dubai gere-
den. Niet met de insteek een goed 
klassement te rijden, maar speciaal 
om een aantal systemen te testen.
Ook zijn we in oktober met tien rij-
ders en het begeleidingsteam naar
Marokko geweest. Iedere dag volgens
een bepaalt schema en met een gids
erbij, testen in de woestijn. Ook dat
gaf een goed gevoel’, zo zegt hij. Op
Nieuwjaarsdag dus in Argentinië
(Mardelplata) de start van de Dakar 
rally. Wat volgt zijn zeer zware etap-
pes door Argentinië, Chili en Peru
met op 15 januari de finish in Lima.
De coureurs die dan nog in de race
zijn, hebben er dan 9000 kilometer
opzitten. Henk Hellegers tot slot:
‘Het neerzetten van goede resultaten
is prachtig, daar gaan we tenslotte 
voor. 

MAAR NOG BELANGRIJKER: 
De Dakar Rally is voor mij pas echt 
geslaagd wanneer iedereen weer ge-
zond aan de finish terug is’.

Dakar Rally Nieuwjaarsdag van start

Uitgangspunt Henk Hellegers: ‘Gezond weer terug’

Vorden - De rust in huize Hellegers in het buurtschap Delden is nog 
lang niet weergekeerd. Daarmee bedoelt ‘lichamelijke rust’, want 
Henk Hellegers draaide in de voorbereiding naar de Dakar Rally toe, 
wekelijks ongeveer 90 uur. In de werkplaats thuis werden het gehele 
jaar door de rally-motoren gebouwd, met zoveel mogelijk originele 
Honda- onderdelen. Een klus van jewelste, waar continu drie man mee 
bezig waren. Henk: ‘Wanneer je met z’n allen volop bezig bent, merk 
je niet eens hoe laat het is’, zo zegt hij met een voldaan gevoel.

Henk Hellegers foto Henk Teerink Begeleiders team foto Henk Teerink

Motoren staan klaar

Hoewel het eindresultaat - door het 
harde werken van de jongeren en 
medewerkers van de gemeente- snel 
zichtbaar was voor de omgeving, 
hebben alle betrokken veel tijd be-
steed aan de totstandkoming hier-
van. In de periode van 13 april tot 
en met 21 september hebben er een 
tal van overleggen en gesprekken 
plaatsgevonden tussen de jongeren, 
de buurt en de betrokken instanties. 
Op 13 april kwamen de jongeren en 
de buurtbewoners voor het eerst bij 
elkaar. Tijdens deze bijeenkomst zijn 
de jongeren en buurtbewoners met 
elkaar in gesprek gegaan over de 
ideeën die zij hadden wat betreft de 
herinrichting van de JOP. Niet alleen 
kwamen er deze avond goede ideeën 
tot stand, ook leerden de jongeren 
en de buurtbewoners elkaar voor het 
eerst echt kennen. Zowel de jongeren 
als de buurtbewoners stonden er voor 
open om nader tot elkaar te komen, 

waardoor er wederzijds begrip voor 
elkaars behoeften ontstond. Na de 
eerste bijeenkomst hebben enkele 

jongeren en buurtbewoners meerdere 
malen met elkaar om tafel gezeten, 
om de tot stand gekomen ideeën con-
creter uit te werken. Op 11 mei zijn 
de resultaten van deze bijeenkom-
sten door de jongeren gepresenteerd 
aan alle betrokken buurtbewoners, 
jongeren en instanties. De sfeer was 
wederom zeer positief en de samen-
werking verliep uitstekend. Na een 
periode van overleg konden de jon-
geren - in samenwerking met mede-
werkers van de gemeente - op 10 juni 
eindelijk aan de slag met het opknap-

pen van de JOP. Het zwembad stelde 
hierbij ruimte beschikbaar voor een 
kopje koffie en tegen de middag werd 
er geluncht met verschillende betrok-
kenen. De JOP was op dat moment te-
vens zo goed als af. In de periode voor 
de officiële opening hebben de jonge-
ren de laatste puntjes op de i gezet. In 
samenwerking met de jongerenwer-
ker van Bronckhorst hebben zij verf 
aangebracht op de JOP. 
Op 21 september zijn alle betrokke-
nen opnieuw bij elkaar gekomen voor 
de heropening van de JOP. Tijdens 

deze heropening hebben de buurtbe-
woners een feestelijke BBQ georgani-
seerd. De jongeren benoemden later
dat zij de BBQ erg gezellig vonden en
zij stellen voor om binnenkort nog-
maals een activiteit met de buurt te
ondernemen. 
Al met al kan er gesproken worden
over een voorbeeld project, waarbij 
zowel de jongeren als de buurt veel
initiatief hebben getoond en waarbij
er gesproken kan worden over een 
zeer goede samenwerking tussen alle
betrokkenen.

Hard werkende jongeren en buurtbewoners
Steenderen - Zoals misschien wel is opgevallen, heeft er een herin-
richting plaatsgevonden van de jongerenontmoetingsplek (JOP) - ook 
wel het jeugdhonk genoemd- in Steenderen. Afgelopen zomer hebben 
verschillende jongeren uit Steenderen - naast hun bezigheden voor 
school, werk en zaalvoetbal- tijd vrij weten te maken om dit samen 
met verschillende buurtbewoners rondom de JOP voor elkaar te krij-
gen. Naast de jongeren en de buurtbewoners hebben ook de gemeente 
Bronckhorst, de wijkagent van Steenderen, de jongerenwerker van de 
gemeente Bronckhorst, Steenderens Belang en het JEKK hun steentje 
bijgedragen aan dit project.

De JOP in Steenderen hoe het was en hoe het nu is.



A
ls de dagen korter wor-den 

en het buiten koud is, creëren 

we in huis een gezellige sfeer. 

De keuze in in bouwhaarden 

is de laatste jaren snel gestegen. Dat 

komt omdat de keuze steeds groter 

wordt. Ook voor kleine woningen zijn 

er goede oplossingen.

Heel trendy is tegenwoordig een hout-

haard met een strakke en minimalisti-

sche vormgeving. Waarbij alles gericht 

is op warmte en sfeer. Door een grote 

opening en brede branderkamer krijg 

je bij dit soort haarden haard een op-

timale vuurbeleving. Een haard kun 

je gebruiken als sfeerelement, maar 

bij een wat groter formaat kan deze 

net zo makkelijk als hoofdverwarming 

worden ingezet. De wat modernere 

uitvoeringen worden zelfs steeds vaker 

als afscheiding tussen twee delen van 

de kamer gemaakt!

Gezellig met z’n allen rond de haard

Creëer sfeer met vuur 
uit de muur
Het woord gezelligheid krijgt in de 
winter een andere lading. We vin-
den het sfeervol om in de warme 
kamer bij elkaar te zitten. Een open 
haard vormt een steeds populairder 
sfeerelement.

De nieuwste houthaarden kennen een strakke vormgeving. Foto: Harrie Leenders.

B
ij ultiem winterplezier hoort 

ook een middagje schaatsen. 

Omdat de natuur niet altijd 

meewerkt, worden in steeds 

meer plaatsen in de ‘donkere’ maan-

den van het jaar ijsbanen gemaakt 

op velden en pleinen, die na een paar 

nachten vorst al veranderen in gladde 

pisten. Wat is er mooier dan de ijzers 

onder te binden en een paar rondjes te 

schaatsen om vervolgens bij de ‘koek 

en zopie’  een warme beker chocola-

demelk te drinken? 

Schaatsen is een prachtige sport die 

amper spierpijn of blessures veroor-

zaakt. Tenminste als je op de been 

blijft staan. Het is niet moeilijk aan te 

leren, al vergt het een rustige opbouw.

Geduld is het toverwoord. Je lichaam 

moet wennen aan de schaatshouding. 

Vooral kinderen hebben het talent om

schaatsen onder te binden en na een 

paar rondjes achter een stoel, zelfstan-

dig de baan op te gaan. Toch geldt

voor iedereen: oefening baart kunst. 

Twijfel je toch over je schaatskunsten,

dan kun je altijd nog een paar lessen 

nemen in een van de vele kunstijsba-

nen die ons land rijk is. Een tip voor 

een goede houding: je tenen, knieën 

en sleutelbeen moeten zich op één lijn

bevinden. En kies voor goed materiaal.

Laat je adviseren door de vakman!

Bij ultiem winterplezier hoort ook een middagje schaatsen

We bewegen ons 
graag op glad ijs

In Nederland worden we tegenwoordig niet meer verwend met strenge win-
ters. Schaatsliefhebbers koesteren daarom de korte perioden dat de vorst 
sloten en plassen in ons land verandert in prachtige ijsbanen.

Schaatsen leer je achter de stoel. Foto: Sjoerd Geurts

E
en witte stoep resulteert vaak 

in gladheid. Om ongelukken 

en valpartijen te voorkomen 

zijn een sneeuwschuiver en 

ijsschraper handige hulpmiddelen. 

Overigens bestaat het misverstand dat 

je verplicht bent om de stoep voor je 

huis sneeuwvrij te houden. Dat is niet 

overal meer het geval. De afgelopen 

jaren is die bepaling uit veel Algemene 

Plaatselijke Verordeningen (APV’s) ver-

dwenen, omdat hij gewoonweg niet te 

handhaven bleek.

Desondanks is het veilig om op je loop-

pad en stoep het sneeuw aan de kant 

te schuiven of de ijslaag weg te schra-

pen. Met moderne, lichte sneeuw-

schuivers is dit een fluitje van een cent. 

En voor vastgetrapte sneeuw of aan-

gevroren neerslag gebruik je een ijs-

schraper. Kies wel voor goed materiaal, 

dan weet je zeker dat alleen het ijs snel 

is gebroken!

Sneeuw is leuk, maar 
soms ook lastig
Nederlandse winters lijken onvoorspelbaar. Behalve sleetje rijden, sneeuw-
ballen gooien, sneeuwpoppen maken en genieten van fraaie winterland-
schappen heeft sneeuwval ook nadelige kanten.

Sneeuwschuiven om ongelukken te 
voorkomen. Foto: Gardena

Eerst een frisse neus, dan een
heerlijke winterkoffie of – thee.

Vierakkersestraatweg 37
7233 SH Vierakker Tel. 0575-441581

  www.ludgerusgebouw.nl

Hier komt alles uit de buurt

Ludgerusgebouw

Vierakkersestraatweg 37
7233 SH Vierakker Tel. 0575-441581

  www.ludgerusgebouw.nl

Hier komt alles uit de buurt

Praktijk Jansen van den Berg BV 
verhuist 2 januari 2012 naar:

Zutphenseweg 23C, 7251 DG Vorden

Onveranderd:
telefoon: 0575-551507
fax: 0575-550700

Vernieuwd:
website: www.jansenvdberg.nl
e-mail: info@jansenvdberg.nl

Vernieuwde openingstijden:
maandag: 08.00 - 20.00 uur
dinsdag: 08.00 - 21.00 uur
woensdag: 08.00 - 19.00 uur
donderdag: 08.00 - 17.00 uur
vrijdag: 08.00 - 17.00 uur

Tot op de nieuwe locatie!
Team Jansen van den Berg BV

Jansen van den Berg BV

Het therapiebad
blijft geopend op
de Christinalaan 16
te Vorden.

C Cultureel

C Collectief

K Kranenburg
wenst u een 

voorspoedig 
en creatief 

2012
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In 2009 is Menting Bouw vanuit 
Steenderen verhuisd naar de Mole-
nenk in Hengelo Gld. De directeuren 
van Menting Bouw Harrie Peters en 
Bart Scharenborg, hebben geen spijt 
van het toen genomen besluit om te 
verhuizen. “Door de centrale ligging 
in de gemeente Bronckhorst kunnen 
we onze diensten nog meer en beter 
uitbreiden”, zeggen beiden. 
Menting Bouw doet eigenlijk alles 

wat met bouwen te maken heeft. Het 
bedrijf richt zich onder meer op het 
bouwen, verbouwen en renoveren 
van woningen, bedrijfspanden, mo-
numentenwerk en agrarische gebou-
wen. Door de jaren heen heeft het 
bouwbedrijf een grote klantenkring 
opgebouwd. “De klanten blijven ons 
trouw en daar zijn we erg blij mee. 
Wij luisteren goed naar wat de klant 
wil en denken daarin mee. Wij mer-

ken dat mensen dat erg prettig vin-
den. Vanaf het begin tot het eindtra-
ject wordt alles doorgenomen. Daar-
mee valt er veel druk weg bij de klant 
en proberen we het vertrouwen van 
mensen te krijgen”. 
Energiezuinig bouwen wordt steeds 
belangrijker. Ook dit wordt meteen 
in het voortraject meegenomen. Par-
ticuliere woningbezitters en zakelijke 
onroerend goed eigenaren kunnen 
bij Menting Bouw ook terecht voor 
het verkrijgen van het ‘energielabel 
voor woningen en/of bedrijfspanden’. 
Verder wordt het begrip ‘prefab’ in 
de bouwwereld steeds belangrijker. 
In de modern geoutilleerde machi-
nale timmerwerkplaats van Menting 

Bouw wordt veel timmerwerk zoveel 
mogelijk montagegereed gemaakt, 
zodat het werk op de bouwplaats 
efficiënter en kwalitatief beter kan 
worden uitgevoerd. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan tuinhuisjes, carports, 
(exclusieve) gastenverblijven en hou-
ten bijgebouwen.

 In de afgelopen maanden is er bij 
Menting Bouw hard gewerkt aan de 
uitbreiding van de werkplaats en op-
slag van hout. “Hiermee willen we 
iedereen de mogelijkheid bieden om 
tegen een scherp tarief hout te kopen 
en op maat te laten zagen. Dit kan 
zijn hardhout, vurenhout, plaatma-
teriaal en duurzaam FSC, PEFC hout. 

Naast het op maat laten zagen is het
ook mogelijk hout onder toezicht te
laten bewerken in onze zeer goed
geoutilleerde werkplaats”. Van alle
opdrachten (ook per mail via info@
mentingbouw.nl) worden pakketten
gemaakt die dan klaar gezet worden
en door u opgehaald kunnen worden
wanneer u dit uitkomt. Dat scheelt u
veel tijd en u hoeft niet te wachten bij
het ophalen. Natuurlijk is het tevens
mogelijk ter plekke uw bestelling te
doen en mee te nemen. 
Menting Bouw is gevestigd aan de 
Molenenk 22 in Hengelo Gld. 
Tel. 0575-451295. Fax. 0575-452522.
Mail: www.mentingbouw.nl en 
info@mentingbouw.nl

Extra service bij Menting Bouw

Het op maat laten zagen van hout en plaatmateriaal

Hengelo - Bij Menting Bouw in Hengelo kan iedereen naast de levering 
van eigengemaakte kozijnen, eventueel met of zonder draai-kiepra-
men en hefschuifpuien sinds kort ook terecht voor het kopen en op 
maat laten zagen van hout en plaatmateriaal. Het bouwbedrijf speelt 
daarmee in op de vraag van opdrachtgevers zoals bouwondernemers, 
zzp’ers en klussende particulieren.

In de goed geoutilleerde werkplaats worden onder meer draai-kiepramen gemaakt. Het op maat laten zagen van hout en plaatmateriaal is nu voor iedereen mogelijk.

Dit keer zat er wel een heel feestelijk 
tintje aan de middag, want onder de 
vrijwilligsters bevonden zich name-
lijk drie jubilarissen: Hetty Vruggink 
en Henny Kuipers, zij zijn al twintig 
jaar vrijwilligster en Diny Heijink, zij 
is zelfs al bijna dertig jaar vrijwillig-

ster. Zij zetten zich al jaren lang be-
langeloos en met veel plezier in voor 
de peuterspeelzaal.

Wanneer de peuters heerlijk kliede-
ren met verf, genieten van een ver-
haal of lekker dansen op muziek dat 

geeft Hetty, Henny en Diny een goed
gevoel. Ze zien graag dat de peuter 
blij en voldaan naar huis gaat. De da-
mes hebben namens de peuters een 
prachtig boek aangeboden gekregen
vol met tekeningen en wensjes, daar-
naast werden ze door het bestuur
SPSB ook nog eens in de bloemetjes
gezet. De collega’s en het bestuur 
hopen dat ze nog vele jaren plezier
mogen beleven bij peuterspeelzaal 
Hopza en met de peuters.

Jubilarissen bij peuterspeelzaal Hopza

Hengelo - Op zaterdag 17 december was het een feestelijke middag 
voor de vrijwilligsters van SPSB peuterspeelzaal Hopza in Hengelo. 
Onder het genot van een high-tea werd het jaar in een gezellige sfeer 
afgesloten.

De drie vrijwilligsters werden in het zonnetje gezet.

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

Als je nu met twee voertuigen langs 
elkaar heen moet, dan moet je maar 
hopen dat je er weer uitkomt. Of an-
ders niet in de sloot beland. Door alle 
bezuinigingen is er geen geld meer 
om de bermen goed te onderhouden. 
Als de gemeente het wel een keer 

doet, doen ze dit met zwart zand. Je 
kunt het wel raden als het begint te 
regen. Het wordt een modderpoel, 
ook het zand vliegt de weg op. Ook 
door al het modder wordt het weer 
oppassen. De boeren krijgen een be-
keuring als ze dit achter lieten op het 
wegdek, nu is de vraag wat gaat de 
gemeente hieraan doen. Er zit wel 1 
positieve kant aan, de autowasserij 
krijgt zo wel genoeg klanten.

Slechte bermen 
in het buitengebied
Vorden - De bermen in het bui-
tengebied van Bronckhorst zijn 
wel zeer slecht.

Zo zien sommige wegen in het buitengebied er uit
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Wat is: A. Introuwen.

 B. Jaojenne.

 C. Kundeg.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

‘Prachtige rally om te doen, waar-
bij ik wel tien pond ben afgevallen, 
maar die heb ik er intussen wel weer 
bij’, zo zegt Gerben aan de vooravond 
van de Dakar Rally 2012. Vorig jaar 
voor de Vordenaar een andere Dakar 
Rally. Gerben: ‘Ik werd toen vlak voor 
de strijd in Zuid Amerika door Kees 
Koolen gevraagd om als technische 
man het team ‘Gokobra‘ in Argentinië 
te assisteren. De hulp was van korte 
duur, want na zeven etappes was de 
rally voor Kees Koolen en Jurgen van 
den Goorbergh, vanwege materiaal-
pech, ‘voltooid verleden tijd’. Gerben 
verleende vervolgens na het uitvallen 
van Kees en Jurgen, nog de nodige 
hand- en spandiensten voor het team 
van Henk Hellegers.
Bij thuiskomst in Nederland hadden 
Koolen en van den Goorbergh één 
ding voor ogen: Nieuwe buggies bou-
wen en in 2012 wederom meedoen 
en proberen de rally uit te rijden. Ger-
ben: ‘Ik ben vanaf februari dit jaar, 
als technisch man, nauw betrokken 
bij het ‘Gokobra’ team (afkorting van 
Koolen/Goorbergh/Brazilië). Eerst ge-
zamenlijk gebrainstormd over, hoe 
pakken we het aan, wat gaan we an-
ders doen, kortom hoe bouwen we 
nog betere buggies. Daarvoor werd 
een speciaal boekje aangelegd met 
daarin alle bijzonderheden. De bug-
gies heb ik zelf, met inbreng van 
Kees Koolen bij mij thuis gebouwd en 
daarbij rekening gehouden met de 
wensen van Kees en Jurgen .
Toen de buggies klaar waren, een vol-
gende spannende fase: het testen! Dat 
hebben we o.m. een paar keer in de 
buurt van Berlijn gedaan. De belang-
rijkste test was in Rusland. Een tien-
daagse rally, die Kees en Jurgen op 
positieve wijze (uitgereden!) hebben 
afgesloten. Vanaf volgende week het 
echte grote werk de Dakar Rally in 
Zuid Amerika. Ik ben er klaar voor’, 
zo zegt Gerben Vruggink. Het ‘Goko-
bra‘ team bestaat in totaal uit acht 
personen: de coureurs Kees Koolen en 
Jurgen van den Goorbergh, de vader 
van Kees (hij zorgt voor de catering), 

vier monteurs en als technisch mana-
ger Gerben Vruggink. Wat betreft de 
administratieve rompslomp, inschrij-
ving e.d. werkt het ‘Gokobra“ team 
nauw samen met Henk Hellegers. 
Vordenaar Eddie Beeftink is ook dit 
jaar weer als chauffeur/navigator in 
het team van Johan Elferink van de 
partij. Het wordt voor Eddie de zesde 
keer dat hij aan de Dakar Rally mee-
doet. Eddie: ‘Ook dit keer weer in de 
tweede wedstrijdtruck van Johan. Wij 
proberen ook altijd een zo goed moge-
lijk klassement te rijden. Als ‘tweede 
truck‘ rijden we de rally wel met een 
andere insteek. Wanneer namelijk 
de ‘eerste wedstrijdtruck‘ van Johan 
Elferink in de problemen geraakt, 
moeten wij bijspringen. Dat gebeur-
de bijvoorbeeld ook in 2010. Johan 
kreeg problemen en dus moesten wij 
hulp bieden. Daardoor tuimelden we 
in het klassement naar de 35e plaats. 
Vorig jaar ging het beter en werden 
wij 12e‘, aldus Eddie Beeftink.

Dit jaar hebben de monteurs van 
Johan Elferink in de voorbereiding 
extra veel arbeid moeten verrichten. 
Tijdens een rally in Rusland sloeg Jo-
han Elferink namelijk met zijn truck 
over de kop, met als gevolg de wagen 
total loss. Eddy: ‘De afgelopen maan-
den zijn we continu met twaalf man 
bezig geweest met het herstel van de 
truck. Maar het is allemaal gelukt. 
Volgende week starten we in Zuid 
Amerika net als vorig jaar met twee 

wedstrijdtrucks, waarbij ik weer als 
chauffeur/navigator in de tweede 
truck zit. Verder worden we bijge-
staan door twee service trucks’, zo 
zegt Eddie Beeftink die reikhalzend 
uitkijkt naar zijn zesde Dakar Rally.
Voor Marcel Bulten wordt het vol-
gende week zijn vierde Dakar Rally, 
opnieuw als monteur in het team van 
Henk Hellegers. Dit keer wel met een 
speciale missie, privé monteur van 
het veelbelovende talent Sam Sun-
derland, momenteel woonachtig in 
Dubai. Hij is één van de drie rijders 
van het ‘Top-team‘. Marcel Bulten: 
‘Ik heb tijdens de testwedstrijden in 
Dubai voor het eerst kennis gemaakt 
met Sam. Een zeer jonge talentvolle 
gast, geboren en getogen in Enge-
land, waar hij aan motorcross deed. 
Een blessure hield hem op gegeven 
moment een jaar uit de running. Hij 
is toen naar zijn tante in Dubai ver-
trokken en is daar gelijk gebleven. 
In Marokko klikte het gelijk tussen 
ons. Toch ook wel een voordeel dat 
ik inmiddels de nodige ervaring met 
de Dakar Rally heb opgedaan’, zo 
zegt Marcel Bulten die samen met de 
andere monteurs ook, indien nodig, 
de helpende hand kan bieden aan 
de Boliviaan Juan Carlos Salvatierra, 
ook een rijder uit het ‘Top-Team’ van 
Henk Hellegers. Mochten de rijders 
van het Top-team de rally voortijdig 
moeten staken, (hetgeen niet wordt 
verwacht), dan worden de monteurs 
bij de andere teamrijders ingezet.

Technische teams onmisbaar in 
Zuid Amerika
Vorden - Voor Gerben Vruggink 
wordt het in januari de vijfde 
keer dat hij aan de Dakar Rally 
deelneemt. De eerste twee jaren 
als monteur bij het team van 
Henk Hellegers. In 2010 kwam 
een droom uit, zelf op de motor 
in het team van Henk, deze rally 
rijden. Gerben deed het fantas-
tisch, van de 200 gestarte moto-
ren kwamen er 80 in Buenos Aires 
over de finish. Gerben Vruggink 
behaalde een fraaie 44e plaats.

Kees Koolen en Jurgen van den Goorbergh foto Henk Teerink

Begeleiding GoKoBra

Als u voor een zieke, dementerende of 
gehandicapte in uw directe omgeving 
zorgt, bent u mantelzorger. Meestal 
gaat het om zorg voor een familielid, 
zoals een partner, ouder, kind, broer 
of zus maar het kan ook gaan om zorg 
voor iemand uit uw vriendenkring of 
uit uw buurt. Je kiest er niet voor om 
mantelzorger te worden, maar het 
komt ineens op je pad. De zorgtaak 
kan soms heel zwaar zijn en varieert 
van een uurtje tot wel 24 uur per dag. 
U kunt dan wel wat hulp gebruiken!
Het Steunpunt MantelZorg wil u als 
mantelzorger ondersteunen, want 

wat gebeurt er als de mantelzorger 
overbelast raakt? Door gebruik te 
maken van de ondersteuningsmo-
gelijkheden kan dit veelal worden 
voorkomen. Tijdens deze themabij-
eenkomst informeert mantelzorg-
consulent Ekie Voorburg u over de 
dienstverlening van het Steunpunt
Mantelzorg van VIT Oost-Gelderland.
Ook is er gelegenheid om lotgenoten
te ontmoeten en ervaringen of infor-
matie uit te wisselen. 
De bijeenkomst begint om 13.30 uur,
duurt tot ongeveer 16.00 uur en is
gratis toegankelijk. Wel dient u zich
hiervoor op te geven. Dit kan tot 7 
januari door te bellen naar VIT Oost-
Gelderland, tel. 0573-438400 of te 
mailen naar info@vitoost-gelderland.nl

Voor nadere informatie belt u met 
VIT Oost-Gelderland. Op de website
www.vitoostgelderland.nl vindt u
ook de nodige informatie.

Themabijeenkomst over 
het Steunpunt Mantelzorg
Hengelo - Op 10 januari worden 
mantelzorgers uit de gemeente 
Bronckhorst geïnformeerd over 
de dienstverlening van het Steun-
punt Mantelzorg. De bijeenkomst 
wordt van 13.30 -16.00 uur gehou-
den in Partycentrum Langeler 
aan de Spalstraat in Hengelo (G).

De aanvang van de dienst is ’s middags om 17.00 uur.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo - Op zaterdag 31 december is ds. E. Laman Trip-Klein Starink 
uit Warnsveld voorganger in de kerkdienst van de Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo.

Onderweg is er gelegenheid tot het 
verkrijgen van warme en koude 
dranken. Bij het eindpunt staat er 
onder andere erwtensoep klaar voor 
de liefhebbers. Er kan gestart worden 
tussen 13.30 uur en 14.30 uur bij het 

vertrekpunt aan de Lamstraat 12a te
Toldijk bij de familie Wiltink. De kos-
ten voor deelname bedragen 2 euro
per persoon vanaf 16 jaar. De lengte
van de route is ca. 5 km. Voor nadere
informatie zie www.toldiek.nl

Midwinterwandeltocht 
Toldiek

Toldijk - Op zondag 8 januari 2012 organiseert Stichting Oranjefeesten
Toldijk een gezellige wandeltocht door de landelijke omgeving van 
Toldijk voor jong en oud. De wandelroute gaat over natuurpaden en
langs bos en sloten.



ZELHEM Gildenweg 1 Tel. (0314) 62 36 58

Bel voor een afspraak. Vraag naar de voorwaarden.
Niet in combinatie met andere aanbiedingen.

KOM VLIEGENS 
TAXFREE

BIJ SCHEFFER

VLUG
SHOPPEN
KEUKENS!

:  

MAANDAG  10.00 - 18.00 UUR

DI T/M DO 09.00 - 18.00 UUR

VRIJDAG  09.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG  08.30 - 16.00 UUR

Ik hou van lekker, en van Scheffer.

www.schefferkeukens.nl
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VAN 27 DECEMBER 
T/M 21 JANUARI 2012  
ALLE KEUKENS 
ZONDER 19% BTW! 

De wintermaanden mogen dan gezellig 

zijn maar brengen ook kou en sneeuw-

overlast met zich mee. Een last minute 

naar een tropische bestemming geeft 

je de nodige ontspanning. Maar het 

kan nóg mooier : See, Buy and 

Smile... Om taxfree te shoppen 

hoef je namelijk niet naar Schiphol. 

Bij Scheffer vliegen vier weken lang 

alle keukens zonder BTW de deur uit. 

Ook die van

Kom ook shoppen bij Scheffer en 

profi teer van de voordeligste actie 

sinds tijden!



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

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op

onze site.

Nu extra lage nieuwbouwrente!

Informeer ernaar.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

 

PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

 30,- korting per man per dag

+ 10% KORTING 
op materiaal (excl. glas)

Nijverheidsweg 6   7255 RA Hengelo   tel. (0575) 46 16 55
www.regelinkschildersbedrijf.nl   info@regelinkschildersbedrijf.nl

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

FAMILIERECHT ADVOCATEN 
Echtscheiding    Alimentatie    Mediation

Boedelverdeling    Gezag en omgang

W W W . G E U R I N K E N P A R T N E R S . N L

spannen terwijl je masseert

MEER BALANS MINDER STRESS

REBALANCING MASSAGECURSUS
de cursus start in Zutphen op

dinsdag 24 januari (10 avonden)
introductieles op 17 januari

Zweedsestraat 1 in Zutphen van 19.00 – 22.00 uur

Meer weten of aanmelden?
Hilda van Stee (0575) 527 215
www.rebalance4you.nl

Je leert een volledige ontspanningsmassage te geven en te
ontvangen. Je oefent een heel fysieke, langzame en intensieve
massage met veel aandacht voor de manier van aanraken. Je

leert diep in de spieren en weefsels te masseren,
de gewrichten te ontspannen en zachte massages te geven.

Wij wensen u een
voorspoedig 2012

  Garagebedrijf Teerink B.V.    Boeninksteeg 14, Doetinchem    0314-324453

GARAGEBEDRIJF
TEERINK B.V.

www.garageteerink.nl

Garagebedrijf Teerink wenst u een prettige 
jaarwisseling en een gezond 2012

Voor u ruim 
60 

occasions 
op 

voorraad!



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 51, 20 december 2011

Oud en nieuw is een feest voor alle Bronckhorsters! Daarom zorgen onder andere politie, ambulance en brandweer 
er samen voor dat de jaarwisseling voor iedereen veilig verloopt. Maar ook uw hulp is hierbij nodig.

-

Henk Aalderink, Burgemeester

Geachte Bronckhorsters,

Binnenkort is het oud en nieuw, een mooie traditie. 

-
veel mensen in Bronckhorst. Helaas is er ook ieder 

o.a. verkeersborden, afvalbakken en straatnaam-
-

-
bedrag is de (vuurwerk)schade die door de particu-

brand sticht of iets kapot maakt. Zie onderaan in 

omgaan met vuurwerk en incidenten vindt u hier 
allerhande tips en regels.

Vuurwerk

10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts 

 
Illegaal vuurwerk

goedgekeurde vuurwerkverkooppunten 

Carbid schieten

02.00 uur mag carbid worden geschoten.

inhoud van 40 liter

 bebouwde kom op een afstand van ten minste: 

-

-

wegen of paden gelegen
-

voor mens en dier te voorkomen
    
Hoe steekt u vuurwerk veilig af?

vuurwerk nooit open! 

(dus geen nylon). En ook niet iets met een capuchon 

of sigaar. Gebruik nooit lucifers of een aansteker 

nooit opnieuw aan 

houden 

naar dieren! 

Ruim alles weer op!

geen vuurwerk op straat liggen. En helemaal geen 

proberen die opnieuw af te steken.
 
Bescherm je ogen met een vuurwerkbril

Houdt u een oogje in het zeil?

-

offer bent van een misdaad of een ongeluk, 
 belt u: 112

bang bent voor vervelende reacties, bel dan 

openbare ruimte kunt u op werkdagen bellen 

wachten tot de volgende (werk)dag, bel dan ons 

Oud en nieuw schadevrij



De gemeenteraad stelde op 15 december 2011 de belastingverordeningen 
voor 2012 vast. De belangrijkste nieuwe tarieven zijn:

                                                                                                                   percentage of tarief 
Onroerende-zaakbelastingen  
OZB als percentage van de WOZ-waarde:  
Eigenaar woning 0,0926% 
Eigenaar niet-woning 0,0970% 
Gebruiker niet-woning 0,0792% 
  
Afvalstoffenheffing  
vast recht (ieder huishouden betaalt dit): 95,60 
vermeerderd met de kosten per container  
80 liter groene container 27,50 
140 liter groene container 38,60 
240 liter groene container 57,90 
80 liter grijze container 55,00 
140 liter grijze container 83,10 
240 liter grijze container 134,00 
verzamelcontainer groen afval 27,50 
verzamelcontainer grijs afval 83,10 
  
Rioolheffing gebruiker 238,80 
  
Toeristenbelasting (alleen van 
toepassing voor niet-inwoners) per overnachting jaartarief per 
   standplaats/ 
   slaapplaats
Camping  
toeristische plaats 0,66 97,81
seizoenplaats 0,66 102,96
vaste jaarstandplaats 0,66 107,71
  
Mini-camping  
toeristische plaats 0,66 75,24
seizoenplaats 0,66 79,20
  
Hotels 1,37 137,00
  
Bed & Breakfast / pensions 0,83 58,10
  
Kampeerboerderij/Herberg/Groepsaccommodatie                                        
met meer dan 8 slaapplaatsen 0,50 28,00
met maximaal 8 slaapplaatsen 1,11 
  
Groepskamperen buiten reguliere kampeerterreinen  
met meer dan 8 slaapplaatsen 0,50 
  
Overige vakantie-onderkomens:  
(woningen, zomerhuisjes, recreatiebungalows, 
kamerverhuur, trekkershutten, ruimten in kastelen, 
cottages, conferentie- en vakantieoord etc.)
met maximaal  8 slaapplaatsen) 1,11 
  
Watertoeristenbelasting  
Jachthaven  
jaarligplaats 0,66 79,20
  
Leges  
Paspoort 48,70 
Nederlandse identiteitskaart aan personen 
in de leeftijd t/m 13 jaar  30,00 
Nederlandse identiteitskaart aan personen 
in de leeftijd van 14 jaar en ouder  40,00 
Rijbewijs 36,15 
  
Reinigingsrechten (zie tarieven afvalstoffenheffing)  
(alleen van toepassing voor bedrijven; 
tarieven worden verhoogd met BTW)   
 
Forensenbelasting  
(alleen van toepassing voor niet-inwoners)  
waarde van het object zoals die geldt voor de OZB x 1.000:  
  
0      tot 100 198,00 
100 - < 200 226,00 
200 - < 250 254,00 
250 - < 300 283,00 
300 - < 350 311,00 
350 - < 400 340,00 
400 of meer 369,00 

Tarieven gemeentelijke belastingen 2012

Voor een eigen woning betaalt u onroerende-zaakbelasting

De gemeente kan inwoners die zelf 
hun schulden niet meer kunnen op-
lossen onder bepaalde voorwaarden 
schuldhulpverlening aanbieden. Voor 
deze dienstverlening hebben we de 
Stadsbank Oost Nederland ingescha-
keld. Vanaf 2012 helpt de Stadsbank 
klanten in de Achterhoek op een an-
dere wijze. Voortaan werkt de organi-
satie alleen nog vanuit verschillende 
locaties in de aangesloten gemeenten 
en niet meer vanuit de vaste locatie in 
Ulft. In Bronckhorst werd de dienst-
verlening, ook wel ‘consult op af-
spraak’ genoemd, als proef al vanuit 

het gemeentehuis in Hengelo aange-
boden. Dit blijft nu definitief zo. Deze 
werkwijze maakt de dienstverlening 
laagdrempeliger en toegankelijker en 
vereenvoudigt de samenwerking met 
de gemeente en andere instanties 
zoals woningbouwverenigingen en 
maatschappelijk werk. De Stadsbank 
heeft ongeveer duizend klanten in de 

hele Achterhoek, waarvan in een uit-
gestrekt gebied slechts enkele tien-
tallen klanten per week gebruik ma-
ken van het kantoor in Ulft. In januari/ 
februari 2012 worden alle klanten 
van de Stadsbank geïnformeerd over 
de nieuwe werkwijze en wat dat in 
hun specifieke situatie gaat betekenen. 
Voor meer informa-
tie over de Stads-
bank en de hulp die 
ze bieden zie ook 
www.stadsbank-
oostnederland.nl of 
scan de QR-code. 

Stadsbank Achterhoek blijft in 2012 werkzaam vanuit 
gemeentehuis

Samen met SIR-55 organiseren we 
een informatieavond voor geïnteres-
seerden in het bouwen van een wo-
ning op het Havo-terrein in Vorden. 
Stichting SIR-55 is een consumen-
tenorganisatie, opgericht om aan de 
woonwensen van medioren (50-70 
jaar) en senioren tegemoet te ko-
men. De avond is op 10 januari a.s. 
om 19.30 uur bij hotel Bakker aan 
de Dorpsstraat in Vorden.

Woonwens
Hoe wilt u als 55-plusser in Bronck-
horst wonen? Dat is het centrale 
thema van de informatieavond. Het 
regiobestuur van SIR-55 gaat met 
geïnteresseerden in gesprek om 
te vernemen hoe hun toekomstige 
woning eruit zou moeten zien. Ook 
laat SIR-55 voorbeelden zien van 
gerealiseerde SIR-55 woningen. 
De gemeente zoomt in op de ontwik-
keling van het Havo-terrein.  

Voormalige HAVO-terrein
We hebben het voormalige Havo-
terrein aangewezen als locatie waar 
SIR-55 woningen gebouwd mogen 
worden. Aan de linkerzijde van het 
perceel is een aantal vrije kavels be-
schikbaar en aan de rechterzijde is 
plaats voor maximaal zeven patio-
woningen. Het project wordt in fasen 
uitgevoerd. De patiowoningen zijn 
gepland in de eerste fase. Voor de 
zomer leveren wij de locatie bouw-
rijp op.

Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap
Bij Collectief Particulier Opdracht-
geverschap (CPO) bent u, samen met 
uw toekomstige buren, opdracht-

gever van het project. Samen bepaalt 
u de uitstraling van uw toekomstige 
woning. Over de indeling van uw wo-
ning beslist u uiteraard zelf, in over-
leg met de architect. Gedurende het 
hele ontwikkelproces heeft u invloed 
op het eindresultaat. Omdat u alle 
besluiten neemt, houdt u alle kosten 
zelf in de hand. U bouwt namelijk te-
gen kostprijs. Samen bouwen biedt 
ook schaalvoordelen, denk bijvoor-
beeld aan aankoop van keukens, 
tegels of sanitair. 

Stichting SIR-55 
Ingegeven door de wensen van de 
consument, zet SIR-55, Stichting 
Initiatieven Realisatie 55+ Woning-
bouw, zich al ruim 20 jaar in om op 
een consumentgestuurde wijze wo-
ningen te realiseren. Kern van deze 
organisatie zijn (groepen) medioren 
en senioren die zelf invloed willen 
uitoefenen en verantwoordelijkheid 
willen nemen bij de ontwikkeling van 

hun toekomstige woning. Hierbij kan 
gebruik worden gemaakt van de er-
varingen van doelgroepgenoten die 
hun woonwensen inmiddels hebben 
gerealiseerd. Hun wensen en eisen 
zijn gebundeld en dat kan als lei-
draad voor volgende projecten 
door deelnemers worden gebruikt. 
Bijvoorbeeld wensen en ervaringen 
op het gebied van toegankelijkheid, 
omgeving, bruikbaarheid, veiligheid 
en comfort. 

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u 
zich aanmelden voor het project en/
of de informatieavond van 10 januari 
a.s. bij het secretariaat van Stichting 
SIR-55 via e-mail: 
info@sir-55.nl of 
tel. (040) 242 32 23. 
Meer informatie 
vindt u ook op 
www.sir55.nl of 
scan de QR-code.

Informatieavond Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

Havo terrein in Vorden

10 januari a.s. bent u van harte welkom

Voorbeeld van een SIR-55 woning in Groenlo

In het voorjaar van 2012 starten we 
met de herinrichting van het centrum 
van Vorden. Parallel aan deze werk-
zaamheden loopt de verplaatsing van 
de bibliotheek die nu nog op de Dorps-
straat 3 gevestigd is. B en w besloten 
hierover vorige week het volgende:

Bibliotheek
In het masterplan Vorden centrum is 
opgenomen dat de bibliotheek ver-
huist en het huidige pand aan Dorps-
straat 3 wordt gesloopt. Nadat ge-
sprekken met het bestuur van het 
Dorpscentrum uiteindelijk niet tot 

concrete afspraken leidden, besloot 
de bibliotheek onlangs voor vijf jaar 
ruimte te gaan huren in het pand van 
ProWonen aan de Raadhuisstraat 5 
in het dorp. Het gaat om een kleiner 
oppervlakte dan de bibliotheek nu 
ter beschikking heeft (van 700 m2 
naar bijna 300 m2). De nieuwe, gelijk-
vloerse bibliotheek wordt efficiënter 
en compacter ingericht, maar blijft 
het hoge servicegehalte en de media 
bieden die klanten gewend zijn. 
Ook Sensire is gevestigd in het pand 
aan de Raadhuisstraat en beide 
instanties bekijken of vormen van 
samenwerking mogelijk zijn. Naast 
de bibliotheek en Sensire heeft Pro-
Wonen in het pand ruimte voor nog 
een huurder. B en w stemden in met 
dit plan van de bibliotheek, waarmee 
de verdere uitvoeringsplannen van 
het masterplan voortgezet kunnen 
worden. Het streven is dat de biblio-
theek op 1 april a.s. is verhuisd naar 
het nieuwe adres.

Ontwikkelingen rond bibliotheek in Vorden



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.

Sirenetest

Tussen Kerst en Oud en nieuw is de gemeente gewoon open, tijdens de 
normale openingstijden. Alleen op 2 januari zijn we in verband met een 
nieuwjaarsbijeenkomst iets later open (dit geldt zowel voor het gemeente-
huis als de telefonische bereikbaarheid), te weten om 10 uur.

Gemeente op 2 januari om 10 uur open

Nieuwjaarsreceptie op 9 januari a.s.  
Komt u ook?

Sinds 2008 voert Carion voor de ge-
meente het jongerenwerk in Bronck-
horst uit. Uitgangspunt voor hun acti-
viteiten en inzet is ons jeugdbeleid. 
Hiermee willen we de jeugd in 
Bronckhorst een leefbare en plezieri-
ge leefomgeving bieden, zodat ze in 
een veilig thuis-, onderwijs- en buurt-
klimaat kunnen opgroeien tot zelf-
standige en verantwoordelijke 
volwassenen. Carion stimuleert en 
ondersteunt onder andere de open-
stelling van jeugdvoorzieningen zoals 
Try Out in Zelhem, deze is sinds de 
zomer eens per twee weken open op 
vrijdagavond, en de jeugdsoos in Hal-
le. Ook was zij één van de betrokke-
nen bij het opknappen van de JOP in 
Steenderen. Verder coördineert Cari-
on het netwerk met daarin het jonge-
renwerk, het JEKK, sportbuurtwerk, 
politie en gemeente, waar problemen 
van en met groepen Bronckhorster 
jongeren worden besproken en aan-
gepakt. Carion heeft ook de ambulan-
te jongerenwerker in dienst die als 
taak heeft het activeren en stimule-
ren van groepen jongeren op straat. 
De jongerenwerker helpt jongeren 
in de gemeente met het organiseren 
van activiteiten die ze zelf willen 
ondernemen, maar signaleert ook 
problemen en zorgt dan voor door-
verwijzing naar passende hulp. De 
gemeente zet het jongerenwerk ook 
in 2012 voort. Hiermee is € 62.210,- 
gemoeid.

Jeugd- en kleine kriminaliteit 
(JEKK)
Op ons verzoek verzorgt Lindenhout 
sinds 2006 het JEKK-werk in Bronck-
horst. De ervaringen zijn positief. 

Vooral in de samenwerking met 
jongerenwerk, politie en leerplicht 
worden resultaten bereikt in het voor-
komen van overlast door jongeren. 
De gemeente trekt voor 2012 opnieuw 
€ 60.120,- uit voor continuering van 
de uitvoering van JEKK.

Website Jong in Bronckhorst
In augustus 2010 is de website Jong 
in Bronckhorst gelanceerd. Voor het 
voeren van de eindredactie van de 
website en het ondersteunen van een 
redactieraad van jongeren is Carion 
ook verantwoordelijk. Voor deze taak 
stelden we apart € 17.510,- beschik-
baar aan Carion.

Maatschappelijke stage
De organisaties Perspectief Zutphen 
en MAS-Achterhoek bemiddelen voor 
de gemeente in de vraag en het aan-
bod van maatschappelijke stages. 

Sinds het schooljaar 2011/2012 
besteden middelbare scholieren 
verplicht minimaal 30 uur aan maat-
schappelijke stage. Op deze manier 
maken de jongeren kennis met 
vrijwilligerswerk en leveren zij een 
onbetaalde bijdrage aan de samen-
leving. Om de makelaarsfunctie goed 
uit te kunnen voeren, ontvangen 
Perspectief Zutphen en MAS-Achter-
hoek gezamenlijk een bedrag van 
€ 24.000,-.

Over de inzet van jongerenwerk voor 
de periode na 2012 wordt net zoals 
over alle andere gemeentelijke 
diensten en producten nader beslo-
ten tijdens het proces naar een toe-
komstbestendig Bronckhorst waar 
we nu aan werken, om de verwachte 
demografische ontwikkelingen (forse 
vergrijzing en ontgroening) en bezui-
nigingen vanuit het rijk op te vangen. 

Jongerenwerk ook in 2012 voortgezet

In 2012 wordt de kerstboominzamelingsactie 
weer gecombineerd met een vuurwerkafval-
inzameling. Ook dit jaar vragen wij weer de 
medewerking van de schoolkinderen in 
Bronckhorst. Jullie ontvangen € 0,50 per 
ingeleverde kerstboom. Ook voor elke volle 
zak vuurwerkafval, die ingeleverd wordt, 
ontvang je € 0,50. De speciale vuurwerkafval-
zakken zijn dit jaar weer te krijgen bij de 
basisscholen en de vuurwerkverkooppunten.

Op 4 januari a.s. kunnen schoolkinderen tussen 13.30 en 15.30 uur de kerst-
bomen en de zakken vuurwerkafval brengen naar:
Baak : speelplaats Bobbinkstraat
Halle : speelplaats Abbinkskamp
Hengelo : parkeerplaats oude gemeentehuis Raadhuisstraat/Schoolstraat
Hoog-Keppel : zwembad Hessenhal, Monumentenweg
Hummelo : parkeerplaats, Dorpsstraat 1
Keijenborg : parkeerplaats tegenover kerk, Pastoor Thuisstraat
Steenderen : Burgemeester Buddingh’plein
Toldijk : nabij speeltuin, Russerweg
Velswijk : speelplaats De Boomgaard
Voor-Drempt : parkeerplaats Dorpshuis, Kerkstraat 86
Vorden : oude zuivering, Het Hoge 65A
Wichmond : evenemententerrein, Baakseweg
Zelhem : stationsplein en gemeentewerf, Kampweg 2

Door de grootte van de gemeente kunnen wij niet voorkomen dat in sommige 
gevallen de afstand die de schoolkinderen moeten aflegggen, groot is. 
Wellicht zijn in deze situatie ouders bereid hun kinderen te helpen.

Kerstboom- en vuurwerkafvalinzameling 
op 4 januari 2012

Jeugd van Bronckhorst kom helpen en
verdien een extra zakcentje!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

T. Wentink

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 
Ontvangen op 16 december 2011: 

Ontvangen op 17 december 2011:  

Aanvragen

Ontvangen op 18 december 2011: 

Ontvangen op 20 december 2011:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 24 november 2011: 

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 behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

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

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat 
u moet doen als de sirene gaat in 

binnen, sluit ramen en deuren en 
-

derland’. Via deze omroep wordt 
u op de hoogte gehouden van de 
ramp en ontvangt u zonodig in-
structies. Op maandag 2 januari 
a.s. is de eerstvolgende sirenetest.

Het gemeentebestuur 

nodigt u van harte uit voor 

de nieuwjaarsreceptie op 

9 januari 2012 om 20.00 uur 

(inloop vanaf 19.30 uur) in 

het gemeentehuis aan de 

Elderinkweg 2 in Hengelo. 

Alle inwoners, instellingen, 

verenigingen en bedrijven 

zijn van harte welkom. Een 

prima gelegenheid om in 

ongedwongen sfeer onder 

het genot van een hapje en 

een drankje elkaar het bes-

te toe te wensen. Tijdens de 

avond is ook de verkiezing 

‘Vrijwilliger van het jaar’ 

en de huldiging van een 

aantal bijzondere Bronck-

horster kampioenen.                     

      

      

Wij begroeten u graag de 9e!



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 16 december 2011:

Afgegeven op 19 december 2011:

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Verlengen beslistermijn 

Mogelijkheden voor bezwaar 

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Zienswijze indienen?

Ontwerpvergunningen

Snoeiwerkzaamheden

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk een aantal vergunningen of 
ontheffingen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, nu in één aanvraag te combine-
ren. Dit geldt ook voor een aantal ontheffingsmogelijkheden in de ruimtelijke ordening (bestem-
mingsplannen). Dit houdt in dat u onder de koppen Aanvragen, Ontwerpvergunningen, Verleende 
vergunningen (als onderdeel van de omgevingsvergunning) en Bestemmingsplannen ruimtelijke 
ordeningsprocedures kunt tegenkomen.

Vastgestelde bestemmingsplannen
‘Buitengebied; Zaarbelinkdijk 4 Keijenborg’

Bestemmingsplannen

→ →

‘Buitengebied; Buitengebied 2011; Tolstraat ong. Drempt’

→ →

‘Vorden, Burgemeester Galleestraat 67-69’

→ →

Mogelijkheden voor beroep 

Belastingverordeningen 2012 

Nadere regels graven

Gemeentelijke regelgeving algemeen
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* Fotonentherapie (behandeling ziekte van Lyme)

OMFIETSEN A
.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD. 

Breng nu uw fiets of electrische fiets 
voor een grote (winter) beurt, 

voorkom wachttijden in de zomer
en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu  64,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu  49,50

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

Deze aktie is geldig in de maanden
december, januari en februari

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

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

NU OOK LEVERBAAR:   WINTERBANDEN
Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 

of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

DEUK OF KRAS,
WIJ HALEN HET ERUIT!

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.
Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl

EINDEJAARSSHOW
27 - 28 - 29 - 30 
    december
van 10.00  tot 17.00 uur

Profiteer deze maand nog van 10% korting

op de gehele collectie

Molenenk 20, Hengelo Gld.
0575 463153

Winkelskamp 2, Hengelo Gld.
0575 460105

www.onstenkmeubelen.nl www.ak-ziemeubelhal.nl

2e kerstdag, 31 december en 1 januari zijn wij gesloten.

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2012!

Wet bodembescherming

Burgemeester Galleestraat 67-71 in Vorden

Kennisgeving

Vaststelling besluit bodemsanering
Op 20 december 2011 is door Gemeente 

Bronckhorst een melding op grond van de 

Wet bodembescherming ingediend.

Er is gemeld dat de bodem op de 

Burgemeester Galleestraat 67 – 71 in Vorden, 

gemeente Bronckhorst verontreinigd is. Ook 

heeft Gemeente Bronckhorst een saneringsplan 

ingediend, waarin staat hoe men deze 

verontreiniging gaat aanpakken.

Rechtsmiddelen
Voor het vaststellen van deze besluiten wordt 

de zogenaamde “verkorte” procedure gevolgd. 

Dit betekent dat de besluiten niet ter inzage zal 

worden gelegd.

Belanghebbenden kunnen reageren op deze 

kennisgeving.

Op verzoek wordt een afschrift van onze 

besluiten toegezonden.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw 

reacties toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, T (026) 359 99 99.

Arnhem, 23 december 2011,

zaaknummer 2011 – 019948 / ge187600213

Gedeputeerde Staten van Gelderland

5 en 6  januari

Dorpscentrum
Vorden

Raadhuisstraat 6
7251 AB Vorden
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Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
TUINONTWERP 

TUINAANLEG (RENOVATIE) 
TUINONDERHOUD 
(SIER)BESTRATING 

VIJVERS 

102 cm
 

LED

127 cm
 

PLASM
A

NU MET 
GRATIS 
CRADLE 

T.W.V. 35.-3

94 cm
 

LED

Van experts kun je meer verwachten.

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 31 december 2011. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

SONY tablet S 32 GB
SGPT111NLSNL3. Met Trublack HD LCD scherm, geïntegreerde 

PHILIPS 94 cm 
Full HD Easy 3D LED-TV

Gegarandeerd het 
beste beeld.
Met de service van Expert!

SAMSUNG 102 cm Full HD LED-TV PANASONIC 127 cm Full HD 3D-TV

600660000

400440000

1

INCLUSIEF 2 
3D BRILLEN

849.-

999.-
HUURTEGOED
€50,-

400440000

AMBILIGHT

let S 32 GB
NL3 M T bl k HD LCD h

444.-

688.-
Beeldformaat-
garantie
van Expert.

Altijd lastig, inschatten 

welk formaat tv het best 

in uw woonkamer past. 

Laat u daarom adviseren door 

bij u thuis toch nog een maatje 

te groot of te klein vinden, 

geen probleem. Met 

onze beeldformaat-

garantie wordt de tv binnen twee 

weken omgeruild voor 

het gewenste formaat. 

AA

www

iiii

LL d

ppppppeeeeerrrrttt..
ggg,g, i insn chhchchatttetet nn 

aaatatat tv hehett bbbeestt 

onkammer paasts . 

eereren dooror 

cht uu d de tvtv 

en mmaaaaattje 

nndeden, 

bbininnen twtwtwee 

or 

ttt.

mmaaaat

ttttttt..ttttt
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De concerten kamermuziek zijn in 
Zelhem begonnen in 1971 in de bi-
bliotheek als een kleine afdeling van 
de Stichting Kunst in de Kamer. Later 
werden de concerten gehouden in de 
raadzaal van het gemeentehuis. In 
2006 is wegens de groeiende belang-
stelling de Stichting Kamermuziek 
Zelhem opgericht. In dit jubileum 
seizoen bestaat het bestuur uit voor-
zitter Johan de Boer, secretaris Joke 
Nederpelt en de leden Renée de Haan 
en Jan van Noort. Penningmeester 
Wim Kok heeft het stokje recentelijk 
overgedragen aan Jopie Pera. De web-
site wordt beheerd door Frank van 
Bekkum. 
De stichting organiseert spraakma-
kende concerten die gegeven worden 
in het Cultureel Centrum De Brink 
voor een groot en bijzonder geïnte-
resseerd publiek. De goede akoes-
tiek en het aandachtige publiek be-
staande uit echte muziekliefhebbers, 
maken samen met het hoge niveau 
van de uitvoering elk concert tot een 
belevenis. De concerten worden 5 
keer per jaar georganiseerd op een 

zondagavond. Het intieme, informele 
karakter van de oorspronkelijke ka-
mermuziekconcerten wordt bewaard 
en vaak geven de musici een toelich-
ting op het programma. 
Door te scouten op jong talent heeft 
de stichting KMZ een naam verwor-
ven met soms avontuurlijke program-
ma’s van het hoogste niveau. Vele be-
roemdheden zijn aan het begin van 
hun internationale carrière in Zelhem 
te horen geweest: Janine Jansen, Liza 
Ferschtman, Ivo Jansen, Pauline Oos-
tenrijk, Quirine Viersen, Ralph van 
Raat, Lavinia Meijer en ensembles als 
het Calefax Riet Ensemble, het Ma-
tangikwartet, het Uriël Ensemble, het 
Ruysdael Kwartet en vele anderen. 
Beroemdheden als Charlotte Margi-
ono, Louis Andriessen, Theo Loeven-
die en Ton Hartsuiker traden hier op. 
Muziekliefhebbers uit de gehele regio 
komen er voor naar Zelhem. 
Met meer dan 100 vaste abonnees 
heeft de stichting KMZ een vitale 
basis en de losse kaartverkoop erbij 
zorgt vaak voor volle zalen. 
Op 8 januari 2012 om 20.00 uur 

wordt het jubileum gevierd met een 
concert door het Uriël Ensemble, dat 
deel uitmaakt van de 40 jarige mu-
ziekgeschiedenis van de stichting. 
Het Uriël Ensemble werd in 2004 op-
gericht door vier musici die dezelfde 
passie voor kamermuziek deelden. 
Nu telt dit unieke ensemble acht mu-
sici, allen met ruime ervaring, ook 
op internationale podia. De variabele 
bezetting van strijkers, klarinettist en 
pianiste zorgt voor een afwisselende 
programmering, van trio tot sextet, 
van classicisme tot de 20ste eeuw. 
Het repertoire omvat naast vele hoog-
tepunten uit de kamermuziek ook 
bijzondere, onbekende werken. Zij 
spelen onder andere het beroemde 
‘Forellenkwintet’ van Schubert en 
het ‘Kegelstatt-Trio’ van Mozart. 
Het Uriël ensemble bestaat groten-
deels uit leden van het Koninklijk 
Concergebouw Orkest. Marijn Mijn-
ders is er tweede concertmeester, To-
moko Kurita is eerste violiste, Roland 
Krämer en Jeroen Quint zijn altviolis-
ten, Yke Viersen is cellist en Thomas 
Br3/4ndstrup is de contrabassist. Rick 
Huls is eerste klarinettist van het Ne-
derlands Philharmonisch Orkest Mit-
suko Saruwatari is pianiste. 
Zie voor meer informatie over de 
Stichting Kamermuziek Zelhem 
www.kamermuziekzelhem.nl

40 JAAR KAMERMUZIEK ZELHEM

Jubileumconcert met Uriël Ensemble

Zelhem - Op 8 januari 2012 wordt het jubileum gevierd van 40 jaar 
kamermuziek in Zelhem. Tijdens het concert in Cultureel Centrum De 
Brink aan het Stationsplein 12 te Zelhem treedt het Uriël Ensemble op, 
dat grotendeels bestaat uit leden van het Koninklijk Concertgebouw 
Orkest. Aanvang 20.00 uur.

Het Uriël Emsemble speelt tijdens jubileumconcert van de Stichting Kamermuziek Zelhem.

De hele dag zijn er turnwedstrijden 
van meisjes (en bij voldoende opgave 
ook jongens), die in sommige geval-
len voor het eerst hun vaardigheden 
in competitieverband tonen. Dat is 
erg spannend allemaal voor de kleine 
gymnasten, met misschien wel de 

hele familie op de tribune. En ook al
wordt er geen medaille gewonnen,
het plezier staat natuurlijk voorop! 
Voor de leiding en bestuursleden is 
het veel werk, maar de hele sport-
hal vol met springende, koprollende,
radslagen makende en rennende kin-
deren geeft enorm veel vreugde en
voldoening. 
Zaterdag 21 januari 2012 dus: vanaf
8.30 uur tot ongeveer 16.30 uur in 
Sporthal Het Hooge Wessel” te Steen-
deren. 
De organisatie hoopt op een leuke
dag met veel turnplezier!

Gymnastiekwedstrijd 
voor de kleinsten
Steenderen - Zaterdag 21 janu-
ari 2012 zijn er weer zogenaamde 
pre-instap wedstrijden georgani-
seerd door DOG Baak en De Sper-
wer uit Hoog Keppel in Sporthal 
Het Hooge Wessel in Steenderen. 
Aanvang 8.30 uur.

Voorzitster Riky Hiddink opende de 
avond en heette iedereen warm wel-
kom. De kaarsen werden aangestoken, 
terwijl een gedicht werd voorgelezen: 
‘Sinds het begin is er het spreken’. 
De aanwezigen zaten aan feestelijk 
versierde tafels en genoten eerst van 
koffie of thee met een kerstkrans. De 
kerstliturgie bevatte liederen om mee 
te zingen, zoals ‘Komt allen tezamen’ 
en ‘Wat al eeuwen is verteld’. Staand 
werd Stille Nacht gezongen, waarna 
de warme chocolademelk werd ge-
serveerd, met kerstbonbons. Het door 

leden gevormde kerstkoortje zong
onder leiding van Els Veraart en met
pianobegeleiding van Suze Vermeer 
‘O Heiland kom op aarde’, ‘Stil in 
die nacht’. Bij ‘O, kind van het licht’
konden de refreinen worden mee-
gezongen. Gert Hiddink vertelde op
zijn eigen wijze het kerstevangelie.
Het kerstverhaal van Renate Barnard:
‘Een nieuw begin’, werd gelezen door
Hanneke, Henny, Jo, Betsy en Els. Na
nog een kerstverhaal en slotwoorden
van Riky Hiddink eindigde de avond
met het ‘Ere zij God’.

Kerstfeest bij Passage

Toldijk - In een sfeervol ingerichte Zaal Den Bremer verzamelden zich
maandagavond 19 december de leden van Vrouwenvereniging Passa-
ge. Het was geen vrouwenavond dit keer. Het kerstfeest werd gevierd
met iedereen die deze avond met hen mee wilden vieren. Aan deze
oproep werd goed gehoor gegeven. De aanwezig dames en heren geno-
ten volop van een sfeervol programma. Het thema van de avond was:
Opnieuw beginnen!

Het kerstkoortje zong voor een volle Zaal Den Bremer.

De tafels waren sfeervol versierd 
door de leden van de Tuinclub. Er 
was koffie en thee met wat lekkers. 
Na een muzikale opening door het 
kerstkoortje, bestaand uit leden van 
de Vrouwen van Nu, verwelkomde 
de voorzitter Joyce Gebbink de aan-
wezigen. 

Op het programma stonden vele 
kerstliederen die door het koor wer-
den gezongen, zoals ‘Laat klinken’, 
‘De Dieren’, ‘Wer klopfet an’, ‘Een 
roze fris ontloken’ en ‘Drei Könige’. 
Samen werd gezongen: ‘Midden in 
de winternacht’, ‘Maria die zoude 

naar Bethlehem gaan’, ‘Herders hij 
is geboren’ en het slotlied ‘Ere zij 
God’. 

De liederen werden aaneengeregen 
door verhalen door de Leeskring, 
gedichten en Bijbelse vertellingen. 
Veel werd in het Achterhoeks dia-
lect voorgedragen. 

Een gezellige avond, waarmee de 
vrouwen het jaar afgesloten. Op 3 
januari 2012 zien de dames elkaar 
weer op de traditionele Nieuwjaars-
visite, gehouden van 20.00 tot 22.00 
uur bij De Seven Steenen.

Kerstfeest 
van en voor 
Vrouwen van Nu
Steenderen - Maandagavond 19 december vierden de leden van Vrou-
wen van Nu Steenderen hun jaarlijkse kerstfeest in Zaal Het Anker. 
Een avond vol tradities met zang, een hapje en gedichten.

Het kerstkoortje van Vrouwen van Nu Steenderen zingen kerstliederen.



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

Diesel Oil Company is dit jaar over-
gegaan in andere handen. Voormalig 
eigenaar Henk Wikkerink uit Aalten 
vond het de hoogste tijd om het stokje 
over te geven aan een tweetal jonge, 
enthousiaste opvolgers. En de nieuwe 
directeuren in de personen van Ha-
rald Kirkskothen en Léon Derksen 
werden gevonden binnen het eigen 
bedrijf. Zij maakten reeds onderdeel 
uit van het managementteam. De 
nieuwe directie, die met terugwer-
kende kracht vanaf 1 januari 2011 
een officiële status kreeg, heeft een 
onderlinge taakverdeling gemaakt, 
hetgeen in het kort inhoudt dat Kirks-
kothen de financiële en commerciële 
gang van zaken voor zijn rekening 
neemt en dat Derksen zich helemaal 
bezig houdt met het operationele ge-
deelte van de bedrijfsvoering.
De insteek blijft ongewijzigd en dat is 
het aanbieden van een totaalpakket 
aan brandstoffen en smeermiddelen 
aan niet alleen grote industriële klan-
ten ergens in den lande, maar ook 
aan een klein garagebedrijf in een 
stad of dorp.
“Wat wij daarnaast willen, is het 
creëren van nog meer naamsbekend-
heid en daarvoor gaan onze gedach-
ten vooral uit naar het Oosten van dit 
land. Niet alleen bekendheid van on-
ze producten, maar ook van de vele 
mogelijkheden die wij als bedrijf op 
het terrein van brandstoffen, vetten 

e.d. te bieden hebben, streven wij na. 
Velen denken misschien dat wij al-
leen diverse tankstations in de gehele 
regio hebben, maar onze mogelijkhe-
den op vele daarmee verband hou-
dende en andere terreinen gaan veel 
verder. Naamsbekendheid is daarom 
erg belangrijk. En in het verlengde 
daarvan denken wij via het zijn van 
een goede sponsorpartner van de 
Arctic Challenge een aantal stappen 
te kunnen maken. Wij denken dat de 
Arctic Challenge en ons bedrijf goed 
bij elkaar passen”, aldus Kirkkothen 
en Derksen, die binnen het bedrijf 
medewerking ondervinden van circa 
30 medewerkers. Namens de orga-
nisatie van de Arctic Challenge zegt 
Jack Martin Schuurmans erg content 
te zijn met de sponsoring.
“Naast een nieuwe hoofdsponsor mo-
gen wij natuurlijk niet vergeten dat 
wij in BAL Watersport.NL in Bruinis-
se en P. van ‘t Wout Vijzel- en Funde-
ringstechnieken in Waddinxveen een 
tweetal goede sub-hoofdsponsoren 
hebben. En wat te denken van de di-
verse overige sponsors en partners? 
Zeker in deze economische mindere 
tijden mogen wij trots zijn op een 
dergelijk sponsorkorps. Het bewijs 
dat de Arctic Challenge niet alleen 
regionaal, maar ook landelijk voor 
veel naamsbekendheid zorgt. En als 
organisatie zijn wij daar uiteraard 
heel blij mee!”

Nieuws van The Arctic Challenge 2012

Nieuwe hoofdsponsor heet: Diesel Oil Company
Regio - Diesel Oil Company Lichtenvoorde is voor minimaal één jaar de 
nieuwe hoofdsponsor van The Arctic Challenge Tour, die binnenkort 
de negende editie beleeft.De directie van dit bedrijf in brandstoffen, 
smeermiddelen en aanverwante producten wil zich niet direct voor 
een langere termijn vastleggen, maar wil eerst de reacties, resultaten 
en daarbij vooral de groei van de naamsbekendheid gedurende het 
eerste jaar bekijken. DOC, gevestigd aan de Albert Schweitzerstraat in 
Lichtenvoorde met zicht op de Hamelandroute, is een bedrijf met een 
lange en rijke historie.

De nieuwe directie van Diesel Oil Company met staand Harald Kirkskothen en zittend Léon Derksen.

De kinderen van de Olburg-
se school vieren elk jaar 
kerstfeest met elkaar. De 
ouderen van Olburgen hou-
den elk jaar een Nieuwjaars-
visite. Dit jaar verzorgde de 
school in samenwerking 
met Maria Steintjes en de 
werkgroep ouderen en al-
leengaanden uit Olburgen 
een ‘High Tea’ en gingen de 
ouderen en jongeren geza-
menlijk aan tafel. Het was 
heel gezellig aan de tafels 
waar jong en oud naast el-
kaar plaatsnamen. De keuze 
aan het buffet was geweldig 
en meerdere keren ging een 
ieder langs de schalen met 
lekkers. 

Tussendoor konden ze ge-
nieten van de kerstliedjes 
die Julia speelde op haar bu-
gel. Bijna aan het einde van 
het gezellige uurtje werd 
het kerstverhaal verteld, uit-
gebeeld als schimmenspel. 
Een fraai slot van de mid-
dag. De kinderen zongen 
nog een kerstwenslied en 
daarna gingen zij weer te-
rug naar school. De ouderen 
bleven nog even bij elkaar 
natafelen en nagenieten.

‘High Tea’ in Olburgen
Olburgen - In Zaal Kraan-
tje Lek verzamelden zich 
donderdagmiddag 22 
december de kinderen 
van de St. Willibrordus-
school en de ouderen uit 
de buurt voor een geza-
menlijke ‘High Tea’. De 
kinderen hadden heer-
lijke zoete en hartige 
hapjes klaargemaakt, 
samen met hun ouders. 
Op de buffet stonden 
deze prachtig uitgestald. 
Er was koffie, maar na-
tuurlijk ook veel soorten 
thee.

Een impressie van een gezellige kerstmiddag in Kraantje Lek.
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Leden, partners, sponsoren en donateurs
en natuurlijk ook mannen die eens na-
der kennis willen maken met het man-
nenkoor zijn vanaf 20.00 uur van harte
welkom samen met hun partner.

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Zelhems Mannenkoor
Zelhem - Donderdag 5 januari 
houdt het Chr. Mannenkoor 
een nieuwjaarsbijeenkomst in 
cultureel centrum ‘de Brink’ 
te Zelhem.

“In het begin van het jaar was dat de 
invulling van de sportvelden van de 
voetbalvereniging. Voor de jeugd is 
er een trap- of sportveld gecreëerd. 
Fijn dat de gemeente Bronckhorst 
hieraan medewerking verleende. De 
jeugd maakt er dankbaar gebruik 
van! Daarnaast was het milieupark in 
Laag-Keppel onderwerp van gesprek. 
De dorpsraad heeft contact opgeno-
men met de betreffende mensen van 
de gemeente om tot een goede oplos-
sing te komen. Er zijn diverse loca-
ties onderzocht, maar er is tot nu toe 
maar één geschikte plek gevonden. 
De gemeente wil een informatie-
avond voor de inwoners en belang-
hebbenden organiseren. Daarover 

volgt nog bericht. Natuurlijk was de 
Hessenhal een belangrijk punt voor 
de verschillende dorpen. Inmiddels 
is door de gemeenteraad de beslis-
sing genomen dat Zonnewater het 
Hessenbad en de Hessenhal zal gaan 
exploiteren. Wij hopen dat Stich-
ting Zonnewater voor alle partijen 
voldoende gelegenheid zal kunnen 
bieden om gebruik te blijven maken 
van het zwembad en de sporthal. Dat 
zal bijdragen aan de leefbaarheid van 
deze omgeving. Vanaf augustus heb-
ben we kunnen beschikken over de 
inzet en kunde van Chris Frencken, 
stagiair bij het VKK en student Soci-
ale Geografie aan de Universiteit in 
Nijmegen. Chris heeft de werkgroe-

pen Senioren, Verkeer en Veiligheid 
en Milieu, Natuur en Recreatie bij-
gestaan bij de uitvoering van de ac-
tieplannen. Er zijn al verschillende 
projecten in gang gezet, zoals een 
Keppels Ommetje in Laag-Keppel, de 
verkeersveiligheid rond de Prinsen-
weg, voorzieningen voor ouderen. 
We bedanken Chris hierbij voor zijn 
werk en goede hulp. Het glasvezelnet 
heeft ook de aandacht. 
Siert Wolters heeft hierover contact 
met de firma Reggefiber. Eind 2012 
zou in deze regio een begin gemaakt 
kunnen worden met het aanleggen 
van het glasvezelnet. Voor ideeën 
staan we altijd open!” De activiteiten 
van dorpsraad DKE zijn vanaf heden 
te volgen op de website: www.dorps-
raad-ke.nl Hierop is alle informatie 
over de actieve dorpsraad te vinden 
en het is ook mogelijk om te reage-
ren op verschillende onderwerpen 
die spelen in Keppel en Eldrik.

Dorpsraad Keppel-Eldrik

Terugblik op het jaar 2011

Het afgelopen jaar heeft de Dorpsraad Keppel-Eldrik zich voor het 
eerst als zelfstandige dorpsraad, naast die van Hummelo en Drempt, 
bezig gehouden met allerlei zaken ten behoeve van de leefbaarheid 
van hun woon- en leef gemeenschappen. De bestuursleden kijken even 
terug op het afgelopen jaar.

Prinsenweg

Els Kaper-Klaver werd na een opleiding aan het toenma-
lige Kunstnijverheidsinstituut binnenhuisarchitect. Daar-
naast is ze altijd met textiele werkvormen bezig geweest. 
In de laatste jaren werkt ze meer met losse vezels, vlas, 
lontwol, textiel en papier. Ook hergebruik van oude ma-
terialen heeft daarin een plaats gekregen. Die laten vaak 
een lange boeiende levensweg zien met bloei en verval. 
Ook zijn er op deze expositie zeer verfijnd vormgegeven 
‘tekstbeelden’ te zien van lettertekens en oude talen van 
over de hele wereld. Het is verrassend hoe Els zich laat in-
spireren door de mogelijkheden van diverse materialen.
Mary Quarles van Ufford werkt graag thema gericht. Zij 
laat zich inspireren, door de dingen die haar raken. Als 
keramiste is Mary in 2006 met Glas fusen begonnen, na 
zich jaren met klei en het ontwikkelen van glazuren te 
hebben bezig gehouden. Het stoorde Mary dat - terwijl 
zij een prachtige kleur had ontwikkeld - het licht er geen 
schittering of diepte aan kon geven, omdat de klei er als 
drager achter zat. 
Na een aantal seminars bij de meester-fuser Detlef Tanz, 
raakte Mary definitief besmet met het fuse-virus. In een 
oven worden stroken glas samen gesmolten tot een plaat. 
In een volgende stook worden platen glas vervormd tot 
verschillende objecten. Op deze expositie zal Mary haar 
nieuwste werk laten zien. Heldere objecten en vazen met 
de schittering van ‘dichroid copper foil’.

het Web   Expositie
Doetinchem - Op zondag 8 januari om 15.00 uur 
wordt een tentoonstelling geopend met werk van 
Els Kaper-Klaver en Mary Quarles van Ufford. Het 
Web organiseert de jaarlijkse kunstwandelroute op 
landgoed Enghuizen in Hummelo en heeft ook een 
kunstcentrum aan de Veentjes 35 te Doetinchem. 
In de expositieruimte van dit kunstcentrum is deze 
nieuwe expositie tot en met 26 februari te bewonde-
ren. Een bezoek is zeer de moeite waard en de ten-
toonstelling is gratis toegankelijk.

IEDERE DAG:

de Wehme.

Opgave bij de Wehme.

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

sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

DECEMBER
28 ANBO klootschieten, Olde Lettink
29 Klootschietgroep de vordense pan
KUNSTAGENDA VORDEN
t/m 6 januari ABN AMRO Lustrum-
tentoonstelling KunstZondagVorden
t/m 6 januari Beeldemde kunst in cen-
trum Vorden

van der Staak

één Zanger: Dick van Welzen - Louis
Radstaak - Theo van Lijden en Henk
Boogaard.

-
ken: Fransje Westerman & Ani Avramo-
va, muzikaal vertelprogramma.

Uitslag van de vijfde avond van de der-
de competitieronde van Bridgeclub 
Bronkhorst, gespeeld op 22 december 
2011 in Toldijk. Lijn A: 1. Gerda van 

Dick Brinkman & Rene Winkelman 

-

Gerda Schuurman & Gerda Tankink 

-

-

WOENSDAG 28 december is de eerste 
avond van de vierde ronde. 
De 22ste december was de jaarlijkse 
Kerstbridgedrive. Het werd een gezel-

lige avond, waarin we langzaam in
Kerstsfeer geraakten door feestelijke
kleding en lekkere hapjes. Naast dat
in alle lijnen drie prijzen te winnen
waren voor hen die op plaats 1, 4 en

kerstbakje naar huis voorzien van een
Kerst- en Nieuwjaarswens. 

LEREN BRIDGEN? 
Bridgen is een ontzettend gezellige
denksport. Begin volgend jaar start
een beginnerscursus. Geeft u zich ook
op? Doen! Het is al gauw mogelijk in
clubverband te spelen en dan heet de
club nieuwe spelers van Harte Wel-
kom. 
Secretaris Mien Vorselman kan er

of e-mail mienvanpernis@upcmail.nl

B r i d g e n  i n  T o l d i j k
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‘Hiermee zijn wij echt heel blij’, aldus 
directeur Jos Herwers. Hij is zelf groot 
liefhebber van de sportieve Z-model-
len van Nissan en van de GTR. ‘Onze 
vestiging in het Gelderse Hengelo, de 
kleine plaats tussen Doetinchem en 
Zutphen, willen we laten uitgroeien 
tot specialistisch centrum voor de 
sportieve modellen van Nissan. Lan-
delijk hebben we in de afgelopen ja-
ren al een reputatie opgebouwd als 
dealer met een groot aanbod nieuwe 
en gebruikte Nissans van de Z-lijn. De 
toevoeging van de GTR, één van de 
snelste sportauto’s die er op dit mo-
ment verkrijgbaar is, betekent een 
geweldige opsteker.’

‘Begin volgend jaar doen we nog een 
officiële aftrap met een openings-
festijn voor het Nissan High Perfor-
mance Center in Hengelo. Hengelo 
moet echt op de kaart komen te staan 
als hét adres in Oost-Nederland met 
een grote keuze uit nieuwe en ge-
bruikte sportieve modellen van Nis-
san. En ook als hét adres waar de spe-
cialistische kennis van de bijzondere 
techniek van deze auto’s in huis is.’

BOVEN VERWACHTING
De aanstelling van een tweede GTR-
dealer houdt direct verband met het 
succes van deze supersportauto in 
ons land. De verkoopaantallen over-
treffen de verwachtingen voor 2011. 
Van deze liefhebbersauto zijn er twee 
keer zoveel verkocht als gepland, ook 
al gaat het nog altijd om kleine aan-
tallen. Het geeft wel aan dat Nissan 
serieus meetelt bij liefhebbers van 
supersportauto’s en wel zo sterk dat 
een tweede GTR-dealer op zijn plaats 
is.

HOGERE PRESTATIES
Bij de jongste 2012-versie, die in 
maart bij de dealer staat, zijn de toch 
al hoge prestaties naar een nog hoger 
niveau getild. De motor, het onder-
stel en de versnellingsbak zijn verder 
verfijnd. Het maximumvermogen is 
daardoor gestegen van 390 kW (530 
pk) naar 404 kW (550 pk). Het maxi-
mumkoppel groeide van 612 naar 632 
Nm en is beschikbaar tussen 3.200 en 
5.800 krukasomwentelingen. Cijfers 
die zorgen voor een acceleratie van 0 
naar 100 km/uur binnen de 3 secon-

den. Hoge prestaties die overigens 
wel gepaard gaan met een vermin-
derd gemiddeld brandstofverbruik. 
Dat is gedaald van 12 naar 11,8 liter 
over 100 km.

Voor de 2012 GTR is de carrosserie 
stijver gemaakt en zijn keramische 
remschijven leverbaar. Ook is een 
achteruitrijcamera standaard. Nieuw 
is ook de ‘For Track Pack’-versie (al-
leen rechtsgestuurd) met een nog 
sportiever afgestemd onderstel, extra 

remkoeling en aluminium Spec_V-
wielen van Rays. Om het gewicht te
verlagen is de achterbank verwijderd.
De voorstoelen zijn voorzien van leer
met een hogere wrijvingscoëfficiënt,
zodat de inzittenden bij circuitge-
bruik stevig blijven zitten.

Gelderse Hengelo wordt thuishaven voor nieuw Nissan High Performance Center

Herwers aangesteld als exclusief dealer van Nissans 
supersportauto GTR
Hengelo, 23 december 2011 – Liefhebbers van de technisch hoogstaan-
de en zeer snelle Nissan GTR kunnen voortaan terecht bij Herwers 
Nissan in het oosten van Nederland. Samen met Visscher Amsterdam 
is dit de tweede dealer in ons land die door Nissan is geselecteerd om 
exclusief de GTR te verkopen en te servicen. Herwers doet dat vanuit 
een volledig op Nissans sportieve modellen gericht Nissan High Perfor-
mance Center in de vestiging in Hengelo (Gld).

De muzikale omlijsting van het feest 
wordt dit jaar verzorgt door maar 
liefst 2 DJ’s.
DJ Kevin zal in de nacht beginnen 

met draaien. Hij is een ervaren DJ 
die het publiek alvast zal opwarmen!  
Daarna zal DJ Geert Bergers de sport-
hal uit zijn voegen doen barsten!!

Zoals andere jaren zijn de kaarten al-
leen verkrijgbaar in de voorverkoop. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij :
Tankstation Weulen Kranenbarg, Mi-
tra Sander Pardijs en Fashion Corner, 
allen te Vorden.
Het belooft weer een knallend feest te 
worden en we willen iedereen graag 
verwelkomen in de nacht van 31 de-
cember op 1 januari. Kijk voor meer 
info op: www.stevo.nu of volg ons via 
Twitter: @stevovorden of  Facebook: 
Stevo Vorden.

Laatste kaarten Oud en 
Nieuwfeest Vorden in de verkoop

Vorden - Evenals de afgelopen jaren beloofd het Oud & Nieuwfeest in 
de sporthal te Vorden weer een succes te worden. De laatste kaarten 
liggen nu bij de voorverkoopadressen. Dus haast je naar één van de 
voorverkoopadressen voor je te laat bent. Wij zijn er in ieder geval 
helemaal klaar voor om er weer een top feest van te maken. Sporthal 
‘t Jebbink zal weer omgetoverd worden tot een sfeervolle zaal, waar je 
ogen tekort komt. Natuurlijk ontbreekt ook dit jaar de champagne-
bar niet. Zodat we met z’n allen kunnen toasten op het nieuwe jaar!

Het belangrijkste verschil met voor-
gaande edities is dat er op vrijdag-
avond 8 juni een heuse pre-party 
georganiseerd zal worden. Voorheen 
was de vrijdagavond uitsluitend be-
stemd voor de vrijwilligers die allen 
hun steentje bijdragen aan het festijn.  
Bij deze nieuwe pre-party is het voor 
vrijwilligers, sponsoren en buurt-

bewoners mogelijk een introducé
mee te nemen. Zo kiezen zij zelf de
mensen met wie zij graag een feestje
willen vieren. De eerste reacties zijn
positief en de organisatie hoopt dan
ook op een daverend succes. 
De muzikale invulling zal deze avond
verzorgd worden door de inmiddels 
bekende Disco Kings en wellicht zul-
len er nog meerdere (bekende) ar-
tiesten hun gezicht laten zien.Heb 
je dus zin in een feestje? Zorg dan 
dat je erbij bent op deze  Reurpop
pre-party! Kijk medio januari op 
www.reurpop.nl voor meer informa-
tie.

Besloten Reurpop pre-party 2012
Ruurlo – Het Ruurlose muziek- 
en popfestival Reurpop viert 
volgend jaar haar lustrum. In 
verband met dit jubileum zal het 
festival in juni nog breder van op-
zet zijn dan voorgaande jaren.

Gezien de hoogte van het bedrag van 
ruim € 12 mln en de verslechtering 
van de algemene reserve is het voor 
de VVD essentieel om tot een gede-
gen afweging te komen. Ook gemeen-

schapsgeld kan maar één keer wor-
den uitgegeven. En gelet op de inge-
zette bezuinigingen op de WMO en
de extra taken die vanuit het rijk op
de gemeente afkomen, vindt de VVD
dat het niet geoorloofd om op basis
van beschikbare informatie zoveel
geld weg te geven. 

Het is de VVD onduidelijk waarom
projectontwikkelaars schadeloos ge-
steld moeten worden voor het onder-
nemersrisico dat zij lopen.

Uitwerking dekking Regionale 
Woonvisie onvoldoende
De VVD fractie vindt de uitwer-
king en de informatievoorzie-
ning van het raadsvoorstel over 
de dekking t.b.v. uitvoering van 
de Regionale Woonvisie onvol-
doende om nu een besluit over te 
nemen.

Vanaf 1 januari 2012 kan iedereen 
met deze vragen rechtstreeks contact 

opnemen met de diëtist, logopedist, 
fysiotherapeut en ergotherapeut van
Sensire. Een verwijsbrief is niet meer
nodig. Kijk in de polisvoorwaarden
van de zorgverzekering of de diëtist,
logopedist, fysiotherapeut en ergo-
therapeut vergoed worden. 

Voor de adressen en meer informatie
op www.sensire.nl.

Zonder verwijzing naar de diëtist, logopedist, 
fysiotherapeut en ergotherapeut 

Vanaf 1 januari 2012
Regio - Op een verantwoorde ma-
nier een aantal kilo’s verliezen? 
Altijd al iets willen doen aan het 
vele verslikken? Graag blijven 
bewegen ondanks het ouder wor-
den? Na het stofzuigen en dwei-
len uitgeput, kan dit anders?

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Kinderen hadden samen met het 
team een viering voorbereid. Hierin 
ging het over het donker als symbool 
voor de nare omstandigheden waarin 
mensen kunnen zitten. Ten tijde van 
het kerstverhaal de Romeinse over-
heersing maar ook in het hier en 

nu...Tijdens de viering werd het van 
heel donker steeds een beetje lich-
ter. De geboorte van Jezus (de basis 
van de viering van Kerst) bracht licht 
voor de mensen.  Om te symboliseren 
dat we ook nu licht voor elkaar  kun-
nen betekenen eindigde de viering 

buiten op het schoolplein met een 
grote zee van lichtjes die samen een 
ster vormde. 

Het was genieten samen met de kin-
deren, ouders, familie en vrienden. 
De kinderen zongen liedjes en speel-
den een schaduwspel. Aan het eind 
samen warme chocolademelk drin-
ken met heel veel lichtjes om ons 
heen!

Een bijzondere viering

Van donker naar licht...

Veldhoek - Met dit thema was de kerstviering van CBS Veldhoek aange-
duid. In het gemeenschapsgebouw achter de school werd donderdag-
avond 22 december jl. kerst gevierd.

Zo ook dit jaar. Door de groepen 1 en 
2 worden kerstkaarten gemaakt, die 
dan samen naar de brievenbus wor-
den gebracht. Er worden kerstbakjes 
gemaakt met hulp van de ouders. Op 
de laatste donderdag voor Kerst werd 
het Kerstfeest gevierd met het zingen 
van kerstliederen op het schoolplein 
en in elke groep een “kerstdiner”. Op 
de foto groep 1-2a met juffrouw Wen-
neke en de Kerstmannen.

Kerst Rozengaardsweide
Hengelo - Rond Kerst zijn er op 
OBS Rozengaardsweide in Henge-
lo altijd diverse activiteiten.

“Rond de feestdagen willen we onze 
klanten altijd graag een hart onder de 
riem steken, dit jaar hebben we hen 
een kerstboomhanger/kerstfiguurtje 
gegeven. Uit de reacties van de klan-
ten blijkt dat ze dit erg waarderen, 
en daar doen we het voor!” aldus 
Mirjam Janssen, verzorgende in team 

Keijenborg-Bekveld. Zowel klanten 
als medewerkers van Sensire kijken
terug op een gezellige en geslaagde 
ochtend. Mevrouw Maalderink, een
klant van één van de teams zei: “Wat
leuk dat jullie dit voor ons doen“ al-
dus Mw. Maalderink.

Kerstvrouwen Sensire Hengelo 
verrassen klanten

Hengelo - Op 16 december en 21 december hebben wijkteams van Sen-
sire in Hengelo hun klanten verrast met een kerstattentie. Verkleed
als kerstvrouw, brachten medewerkers van team Varssel en team Ke-
ijenborg-Bekveld hun klanten een bezoek.

Tijd voor het volgende onderdeel van 
het programma; de kerstvoorstel-
ling.
Voor de inmiddels aanwezige ouders 
en opa’s en oma’s hadden alle groe-
pen iets ingestudeerd. Groep 1 en 2 
beet het spits af met het vertellen en 
uitbeelden van het kerstverhaal. Een 
klein Jozef en Maria verwelkomden 
twee stoere herders, drie statige ko-
ningen en vier lieve engeltjes in de 
stal bij het kindje Jezus. Het stukje 

was goed ingestudeerd door de kleu-
ters. Met het liedje ‘Jingle Bells’ slo-
ten zij hun bijdrage af.
Groep 3 en 4 droeg een mooi vers 
voor over duizenden sterren en één
heel bijzondere ster. Vervolgens ging
het publiek met groep 5 en 6 vijftig
jaar terug in de tijd met het verhaal
over Flappie van Youp van ’t Hek. Met
geestige, in sepia gekleurde foto’s op
het digibord visualiseerden ze het 
droevige verhaal van het konijn zeer
treffend.
Hekkensluiter van de voorstelling
was groep 7 en 8. Zij zongen ‘We are
the world’ van Michael Jackson, bege-
leidt door Anouk en Kyra op gitaar.
Alle optredens werden met een warm
applaus ontvangen.
Voor de kinderen werden er na de 
voorstelling films gedraaid en de ou-
ders konden in de mooi versierde hal
samenzijn onder het genot van een
hapje en een drankje. Het was een ge-
zellige avond; een goede afsluiter van
het jaar. De St. Martinusschool wenst
een ieder fijne feestdagen en een heel
gelukkig 2012.

Gezellige kerstviering 
St. Martinusschool Baak
Baak - Pannen en schalen gevuld 
met allerlei lekkers werden in de 
namiddag afgelopen woensdag 
meegenomen naar de St. Mar-
tinusschool. Er was ’s middags 
thuis druk gekokkereld door de 
kinderen en ouders. Om 17.00 
uur werden alle heerlijkheden 
in buffetvorm in de klas gezet en 
kon het smullen beginnen. Voor 
een ieder was er genoeg van zijn 
garing bij. Na een uur waren de 
schalen zo goed als leeg en de ma-
gen van de kinderen, leerkrach-
ten en hulpen gevuld.

De mensen van Biljart Vereniging “de 
Keu” hebben ook dit jaar weer alle re-
gisters los getrokken om tijdens het 
Potbiljarten het zo aangenaam moge-
lijk te maken.
Zo is er niet alleen het Potbiljarten 
zelf, maar is er ook de mogelijkheid 
om mee te doen aan het spel “Rad 
van Fortuin”, daarbij heeft u 3 x de 
kans om het rad te laten draaien elke 
keer stopt het rad op een getal, alle 
getallen worden bij elkaar opgeteld, 

en de persoon die het hoogste aantal 
punten heeft gaat met een leuke prijs 
naar huis. En zoals ieder jaar is er ook 
nu weer een loterij waarbij er mooie 
prijzen te winnen zijn, dit maal 
hebben wij als hoofdprijs een door 
Ëxpert”beschikbaar gestelde Kleuren 
- TV.  Voor stemming muziek is ook 
gezorgd.

Kortom, wilt u op 31 december met 
familie of bekenden het oude jaar 
afsluiten, dan komt u toch gezel-
lig naar de Café “Marktzicht” aan 
de Bleekstraat 3. Op de Site van Bil-
jart Vereniging  “de Keu” staat in de 
Agenda meer informatie te lezen. 
www.bvdekeu.nl

Potbiljarten bij 
B.V. “De Keu”
Hengelo - Zoals ieder jaar is er 
ook nu weer op 31 december in 
club Café Marktzicht, beter be-
kent als café Wolbrink het altijd 
weer gezellige Potbiljarten.

Voor Romée en Ashley begon de dag 
al vroeg, want ze moesten om 09.00 
uur al beginnen met de warming-up. 
Waarna om 09.15 uur de wedstrijd 
officieel begon. In de categorie Instap 
niveau 12, waarin Romée Kappert 
moest uitkomen, was een sterk deel-
nemersveld, desondanks behaalde zij 
een 15de plaats met een puntentotaal 
van 47,250. 

Ashley Proosten moest uitkomen in 
de categorie Pupil 2 niveau 12 en be-
haalde hier met 47,200 punten een 
gouden medaille. Na de eerste wed-
strijdronde stonden de deelnemers 
voor de tweede wedstrijdronde al te 
trappelen van ongeduld. In deze wed-
strijdronde moesten Femke en Ilse 
laten zien hoe goed zij de oefenstof 
beheerste. Femke Lammers en Ilse 
de Leeuw kwamen allebei uit in de 
categorie Pupil 1 niveau 11. Femke 
behaalde hier een 12de met een pun-
tentotaal van 47,850. Haar sterkste 
onderdeel was de balk, heel erg knap, 
want de balk is een heel moeilijk on-

derdeel. De balk is namelijk maar
een paar centimeter breed is en staat
hoog boven de grond. Ilse stond na
3 onderdelen op de 3de plaats, maar
kreeg uiteindelijk de zilveren  me-
daille omgehangen. Ze had een pun-
tentotaal van 50,950. Ook haar beste
onderdeel was de balk. In de 3de 
wedstrijdronde was Esmée Berendsen
aan de beurt. Esmée had veel last van
zenuwen, door een promotieregeling
vanuit de gymnastiekbond (KNGU) 
was eind november pas bij haar be-
kend dat ze een divisie hoger moest
uitkomen. Daardoor had ze in totaal
maar 5 keer haar oefenstof kunnen
oefenen. Uiteindelijk werd ze 8ste in
de categorie Jeugd niveau 9 met een
puntentotaal van 46,650. 

De tweede voorwedstrijd staat voor 
25 februari 2012 in Ruurlo gepland.
Dus er is nog voldoende tijd om de
oefenstof nog beter onder de knie te
krijgen. Sparta wenst Romée, Ashley,
Femke, Ilse en Esmée heel veel succes
bij de volgende wedstrijd.

Deelname door turnsters Sparta 
aan 6de en 7de divisie in Laren
Laren - Zaterdag 17 december was de eerste voorwedstrijd in de 6de en
7de divisie, welke werd gehouden in de Braninkhal in Laren Gld.

Nu het einde van het jaar in zicht 
is maken we weer de balans op 
van het afgelopen jaar en nemen 
we ons vaak voor om een aantal 
dingen in het nieuwe jaar beter 
te gaan doen. In plaats van jezelf 
streng aan te pakken, nodigt de 
8-weekse Mindfulness cursus je uit 
om juist vriendelijk naar jezelf te 
kijken. Lees de ervaringen van eer-
dere deelnemers aan de cursus voor 
wat voor effect deze milde manier 
van kijken op je kan hebben op de 
website www.demindfulnesszaak.
nl. Naast de Mindfulness cursus 
organiseert De Mindfulness Zaak 
op zondag 22 januari een Mindu-
flness stiltedag in Vorden. De dag 
zal bestaan uit het beoefenen van 
verschillende vormen van medita-
tie. Voor informatie en aanmelden 
voor de Mindfulness stiltedag of de 
Mindfulness 
www.demindfulnesszaak.nl

Mindfulness 
cursus en 
stiltedag: 
minder stress, 
meer genieten
Vorden - De Mindfulness Zaak 
organiseert in januari 2012 
een Mindfulness stiltedag en 
op dinsdag 24 januari gaat 
er weer een nieuwe 8-weekse 
Mindfulness cursus van start.

Wij blijven bereikbaar onder de ge-
bruikelijke nummers: Stichting Wel-
zijn Vorden (coördinator Louise van 
Uden en adm. medewerker Willy 
Gotink) onder nummer 0575-553405 
en ouderenadviseur (Wilma Berns) 
onder nummer 0575-553159.

Nieuwe Huisvesting
Vorden - De Stichting Welzijn 
Vorden is met ingang van maan-
dag 2 januari 2012 gevestigd in 
het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6, Vorden.



afd. Dialect

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

Wat is: A. Introuwen: Bij de (schoon)ouders gaan wonen. 
  “Argens introuwen”. “Die beiden bunt door in-etrouwd”.

 B. Jaojenne: Vrouw zonder eigen mening, ja-knikster. 
  “Wat dee zeg, door köj niks van op an, dat is jo ne jaojenne”. 

 C. Kundeg: Bekend zijn met (iemand, iets). 
  “Ik bun neet kundeg met aer”. “Ik bun hier neet zo kundeg”.

Antwoorden
We’j nog van too?

Inwoners van de gemeenten Brum-
men, Bronckhorst, Lochem en Zut-
phen krijgen de mogelijkheid van 
de nieuwe voorziening gebruik te 
maken. Het nieuwe brengpunt zal 
de huidige voorziening op industrie-
terrein De Mars in Zutphen vervan-
gen. Tevens zal de nieuwe faciliteit 
onderdak bieden aan het kantoor 
en de wagenparkstalling van Ber-
kel Milieu, nu nog gevestigd aan de 
Loohorst 8 in Zutphen. Het te ont-
wikkelen servicepunt sluit naadloos 

aan op de visie van Berkel Milieu en
de samenwerkende gemeenten op
een afvalvrije toekomst. Henk Knip,
directeur van Berkel Milieu: “Afval
is geen afval meer, maar grondstof. 
Door afval te scheiden en her te ge-
bruiken, besparen we CO2-uitstoot
en kosten en zorgen we voor behoud
van grondstoffen.” 
Afval scheiden gebeurt al volop in en
nabij huis en met het nieuwe breng-
punt biedt Berkel Milieu de bewoners
daarnaast straks de mogelijkheid op
één centraal punt al hun (grof) huis-
houdelijk afval apart aan te bieden. 
Dat geldt voor het gratis wegbrengen
van glas, papier, kunststof verpak-
kingen etc. maar ook voor nog bruik-
bare goederen die via de Kringloop
een nieuw leven krijgen. Daarnaast 
kunnen allerhande materialen te-
gen betaling weggebracht worden, 
zoals bijvoorbeeld grof snoeiafval, 
versleten meubilair, oude matrassen
en puin. Door deze ter plekke uit te
sorteren, kunnen ze optimaal gerecy-
cled worden.

Berkel Milieu koopt grond aan op Revelhorst 4 in Zutphen 
voor regionaal brengpunt

Behoud van grondstoffen 
staat centraal
Zutphen - Berkel Milieu heeft een 
kavel aangekocht op het nieuw 
te ontwikkelen bedrijventerrein 
Revelhorst 4 in Zutphen. Berkel 
Milieu gaat hierop een regionaal 
brengpunt realiseren waar be-
woners hun (grof) huishoudelijk 
afval optimaal kunnen scheiden. 
Doel: zoveel mogelijk ingeleverde 
grondstoffen hergebruiken. De 
nieuwe voorziening zal naar ver-
wachting in de loop van 2013 in 
gebruik genomen worden.

Ze willen anders zijn dan een ander, 
maar muziek maken kunnen ze wel 
en met de stemmen van Wilko en 
Maaike kunnen ze zich een breed 
repertoire aanmeten.De muzikanten 
maken muziek van de jaren 60 tot 
de jaren 90, met lekkere oude hits 
van vroeger en echte Rock and Roll 

voor jong en oud.Je hoort nummers 
van o.a Queen, Robert Palmer, Elvis 
Presley, Janis Joplin en ZZ-top.
In Jhonny and the rockers spelen 
Jhonny-bas en 2e stem, Ewout-gitaar 
en 2e stem, Frank-drums en 2e stem, 
Stefan-toetsen en harmonica, Remi-
sologitaar, Wilko-zang en Maaike-

Zang. U kunt wekelijks de uitzendin-
gen van live@ideaal.org in ‘de Malle-
molen’ bijwonen (er wordt geen en-
treegeld gevraagd) of beluisteren via 
Radio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Jhonny and the rockers bij 
LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 4 januari speelt de band ‘Jhonny and the 
Rockers’ tussen 20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal.
org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Een glasvezel aansluiting in het bui-
tengebied kost zo’n 25 tot 30 miljoen. 
Dit komt neer op zo’n 15 miljoen per 
gemeente. Nu in deze tijd van een 
crisis waar weer een hoop bezuinigd 
moet worden bij de overheden is de 
vraag of ze dit bedrag bij elkaar kun-
nen krijgen. Wat we wel jammer 
vinden is dat de gemeente Bronck-
horst wel een hoop overheeft voor de 
kernen. Een voorbeeld is de kern van 
Vorden, hier wordt voor 5,5 miljoen 
weer vernieuwd. Waarom zo vraag 
ik mij af ? Schijnbar tellen de toe-
risten meer als de inwoners van de 

buitengebieden. Dan moet er nog 12
miljoen vrij gehouden worden door 
beloftes voor woningbouw die niet
waargemaakt kunnen worden. To-
taal is het 17,5 miljoen. Hiervoor had
je heel buitengebied van Bronckhorst
van glasvezel kunnen voorzien. 

Een glasvezel aansluiting in het bui-
tengebied kost zo’n 2000 euro per 
aansluiting. Reggefiber wil niet meer
betalen dan 1000 euro. De overige 
1000 euro zal door de bewoner of
door een andere financier betaald 
moeten worden. Toch is het raar dat
de inwoners in het buitengebied er
voor moet betalen voor een aanslui-
ting, terwijl de inwoners in de ker-
nen alles voor niets krijgen. Uit een
onderzoek dat te vinden is op www.
regio-achterhoek.nl is te lezen dat
een glasvezel in het buitengebied van
de Achterhoek zeer belangrijk is. 

Wilt u meer weten wat de voordelen
zijn van een glasvezel aansluiting of
wilt u zich aanmelden kijk dan eens
op www.buitengebiedopglasvezel.nl

Glasvezel buitengebied

Nog lang niet genoeg 
aanmeldingen
Vorden - Schijnbaar hebben de 
inwoners in het buitengebied 
van Bronckhorst en Berkelland 
niet zoveel belangstelling voor 
een glasvezel aansluiting. Er heb-
ben zich nog maar 761 zich aan-
gemeld van de 7800. Om kans te 
maken voor een glasvezel aanslui-
ting in het buitengebied moeten 
we het aantal van 7800 hebben. 
Maar ook het financiële gebeuren 
moet rondkomen.

De Stichting blijft bereikbaar onder 
de gebruikelijke nummers: 0575- 
553405 (coördinator Louise van Uden 
en adm. Medewerker Willy Gotink) 
en ouderenadviseur (Wilma Berns) 
onder nummer 0575- 553159.

Nieuwe huisvesting
Vorden - De Stichting Welzijn 
Vorden is met ingang van 2 
januari 2012 gevestigd in het 
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 
6 te Vorden.

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek

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

In de gemeente Bronckhorst wordt de laatste 
tijd weer vaker ingebroken in bedrijfsauto’s. Het 
politieteam Bronckhorst adviseert bedrijven en 
bezitters om de auto’s en busjes goed af te slui-
ten. Politieagenten zijn tijdens de surveillance 
extra scherp op geparkeerde bedrijfsauto’s. 

De politie benadrukt het belang van samenwerken. 

Bedrijven kunnen structurele maatregelen nemen, 

zoals het gebruiken van een autoalarm, om een 

inbraak te voorkomen. 

Haal als bezitter van een bedrijfsauto waardevolle 

spullen uit de auto en zet de auto in het zicht. Vraag 

buren om een oogje in het zeil te houden en waar-

schuw de politie bij een verdachte situatie. Noteer 

indien mogelijk kentekens van auto’s. 

De politie zal geparkeerde bedrijfsauto’s extra in de 

gaten houden tijdens surveillances.

GEREEDSCHAP 
De autokrakers zijn vooral uit op dure en professio-

nele (elektrische) gereedschappen. Ook navigatie-

systemen zijn populair.

VOORKOMEN
De politie adviseert dan ook om het de inbrekers zo 

moeilijk mogelijk te maken. Sluit de bedrijfsauto af 

en parkeer deze in het zicht. Plaats de bedrijfsauto 

zoveel mogelijk tegen een vast voorwerp, zodat 

inbrekers de achterdeuren of schuifdeuren van de 

auto niet kunnen openmaken. Hierdoor beperk je 

de kans op een auto-inbraak.

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

0900 – 8844 voor minder spoedeisende zaken    

           

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

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

   
Hengelo, Elderinkweg 2         

0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem 

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

 

           

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

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

HOREN  ZIEN  BELLEN
OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES

Inbraken in bedrijfsauto’s



www.weevers.nl

Bed & Breakfast Olthuys is gelegen in het buitengebied van 
Vorden tussen de kastelen Medler en Wildenborch. Er zijn twee 
gastenkamers op de voormalige hooizolder die elk beschikken 
over een eigen bad, een aparte (stort)douche, een separate 
wc, electrisch verstelbare bedden, fl atscreen tv én de moge-
lijkheid om thee te zetten. De gehele stijl is te omschrijven als 
basic chic. Vanuit de kamers heb je prachtig uitzicht. Er is een 
grote gemeenschappelijke gastenruimte in de vroegere deel 
met o.a. een zithoek met haard en een tv. Hier is ook de grote 
open keuken waar uw gastheer het ontbijt bereidt. Op verzoek 
kan uw gastheer een heerlijk drie gangenmenu koken. Ook kan 
men, bij boeking van beide kamers, zelf koken en de keuken 
er apart bij huren. Bij mooi weer kan men op het achterterras 
buiten eten of onder de honderd jaar oude walnotenboom re-
laxen. De B & B heeft een eigen toegang dus optimale privacy. 
Ons erf grenst aan het natuurgebied Het Grote Veld. Ook bie-
den we één tentplek in de tuin aan, met gebruik van een eigen 
badkamer op de begane grond van de boerenhoeve. De deel 
biedt ook mogelijkheden voor een besloten 

bijeenkomst, tot maximaal vijftien personen.
Het “Winnen met Weevers” arrangement 
bestaat uit twee overnachtingen voor 

twee personen inclusief uitgebreid ontbijt.

Bed & Breakfast Olthuys
Mosselseweg 5
7251 KT Vorden
telefoon: 0575 559590
e-mail: info olthuys.nl
website: www.olthuys.nl
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Het is hier gemoedelijk
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Gastvrij Achterhoek – het is hier gemoedelijk is ons motto voor “Winnen met Weevers” in 2012. 

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

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

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

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

arrangement en de nabije omgeving. 

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

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

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

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

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

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

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

jan
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Geniet van de gastvrije Achterhoek!
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EINDEJAARSKNALLER
BIJ RUESINK

Prijs Panda Active incl. BTW, kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Deze actie is geldig t/m 31 
december 2011. Niet in combinatie met andere acties. Registratie september 2011. Vraag naar de voorwaarden. 
Belastingvoordelen zijn gebaseerd op de voorgestelde wetgeving zoals bekend op 20 september 2011. *Bron: 
JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde  gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) van de best verkochte 
Europese automerken in 2010. Het afl opend krediet wordt verstrekt door Fiat Financial Solutions, handelsnaam 
van FGA Capital Netherlands B.V. te Lijnden. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. FGA Capital Netherlands B.V. is 
kredietgever en werkt onder vergunningsnummer 12013694 als aanbieder van consumentenfi nancieringen. In het 
jaarlijkse kostenpercentage worden alle kosten voor een krediet bij elkaar genomen.

Gemiddeld brandstofverbruik: 4,8 l/100 km (1 op 20,8). CO2: 110 g/km. 

36 maanden voor maar 0% rente 
Totaal

Kredietbedrag
Looptijd 

in maanden
Vaste debet-rentevoet 

op jaarbasis
Jaarlijkse Kosten 
Percentage (JKP)

Termijnbedrag 
per maand

Slot-
termijn

Totaal te 
betalen bedrag

3  5.000,- 36 0,0% 0,0% 3  138,89     3     -   3  5.000,-
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

METAALBEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VVN875477
 
Werkzaamheden:
Als algemeen metaalbewerker ben je verantwoordelijk voor het 
zagen, bewerken en nameten van profielen. 

Functie eisen:

SALES MANAGER M/V 
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VMK868916 
 
Werkzaamheden:

geven aan de groei en ontwikkeling van het bedrijf weet je wat er 

je prognoses op, bent verantwoordelijk voor grote deals en speelt 
in op de wensen van de klant.
 
Functie eisen:

MIG/MAG LASSER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VMK878355

Werkzaamheden:

 
Functie eisen:

SALES ENGINEER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK868917
 
Werkzaamheden:

oplossingen en heb je intern veel overleg met de afdeling verkoop 
en de overige engineers.

Functie eisen:

WERKVOORBEREIDER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK878348
 
Werkzaamheden:

taken hierbij zijn het inkopen van de benodigde materialen, het 

ervoor dat levertijden worden gehaald en je organiseetr de trans

tot aan de verzending.

Functie eisen:

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

PLANNER M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO878387 

Als planner houd jij je bezig met het plannen van de monteurs 
op basis van contracten dan wel losse orders, het afspraken 
van afspraken met en aanspreekpunt zijn voor klanten, het advi-
seren van de leidinggevende inzake knelpunten, het signaleren 
en rapporteren van capaciteitsgebrek, het zorgdragen voor 
verspreiding van de planning en de communicatie met de mon-
teurs en het verwerken van digitale urenlijsten en reisrapporten 
van de monteurs en deze doorzetten naar de juiste personen.

De kandidaat die wij zoeken heeft ervaring als planner, bij voor-
keur in een technische omgeving, beschikt over minimaal MBO 
werk- en denkniveau, door opleiding of ervaring verkregen en 
is zorgvuldig en tactvol doch doelgericht in communicatie met 
externe en interne contacten. Je beschikt over een goede kennis 
van kantoorautomatisering en bekendheid met ERP is een pré.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. Te-
lefoonnummer: 0575-555518 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

Ben jij enthousiast,modebewust, klantgericht en representatief? Dan zijn wij 
op zoek naar jou! Wij bieden je een leuke werkomgeving en salaris conform 
cao. Spreekt dit je aan stuur dan je cv, motivatiebrief met pasfoto t.a.v. 
Edward Hidding naar Edward@vanderkam.nl

Korte Hofstraat 2- 8 | 7201 KH Zutphen

VOOR ZOWEL PART-TIME ALS FULL TIME VOOR 
ONZE HEREN EN DAMESAFDELING.

Amersfoort - Gouda - Zutphen

facebook: www.facebook.com/vdkam

GEZOCHT,
JONG VERKOOPTALENT M/V



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 52 van 27 t/m
31 december 2011

www.ah.nl
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