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Voorzitter Theo Lam toonde zich na af-
loop verheugd over het verloop van de
cross. ‘Nog meer deelnemers dan vorig
jaar. En dat gezien de omstandighe-
den van vandaag. Wij zijn als organisa-
tie dan ook dik en dik tevreden. Het
parcours was verre van gemakkelijk,
gelukkig geen ongelukken en enthou-
siaste deelnemers. Wij zijn ook uiter-
mate blij met de grote deelname op de
kortste afstand (5 kilometer) Hier gin-
gen115 personen van start. Voor begin-
nende hardlopers een afstand die is te
overzien’, aldus Theo Lam. De op-

brengst van deze cross zal na aftrek
van de organisatiekosten, worden
overgemaakt naar de stichting ‘Spie-
ren voor Spieren’.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:
5 km (heren): 1 Sietse Brouwer Voorst
20.01; 2 Jaap van Riet Lochem 20.09; 3
David van Bergen Doetinchem 21.09.
Snelste Vordenaar: Erik de Groot in
23.42.
5 km (dames): 1 Lisa ten Molder Zieu-
went 21.18; 2 Wilma Fraas Laren 25.03;
3 Györgie Corbet Zutphen 25.54. Snel-
ste Vordense dame: Carmen Smeerdijk
in 28.39.
10 km (heren): 1 Martijn te Geershuis
Geesteren 37.32; 2 Tim van Os Nijme-
gen 37.34; 3 Eddy Menkveld Vorden
39.20

10 km (dames): 1 Carla Jager Geesteren
45.40; 2 Marian van Hilst Steenderen
45.45; 3 Ingrid Capozzi Maastricht
47.19. Snelste Vordense dame: Carla
Hartelman in 55.53.
15 km (heren): 1 Ruud van der Wal
Apeldoorn 59.38; 2 Wim van Hilst
Steenderen 1.00.43; 3 Paul Swart Velp
1.03.46.
15 km (dames): 1 Mariska Drute Borcu-
lo 1.08.43; 2 Mariëtte ten Bokkel Hen-
gelo 1.09.52; 3 Esmé Morieke Laren
1.12.27.

De Oudejaarscross werd voor het eerst
in 1980 in Vorden georganiseerd. Het
initiatief werd genomen door Johan
Pardijs. Hij wist daarbij gelijk een aan-
tal leden van de Vordense Rijwiel en
Toerclub (VRTC) De Achtkastelenrij-
ders enthousiast te krijgen. Al vanaf
de beginjaren waren start en finish op
het terrein van de voetbalvereniging
Vorden. Destijds nog bij de oude hou-
ten kantine, die met haar planken-
vloer en warme potkachel na afloop
van de cross voor warmte en een gezel-
lige sfeer zorgde. De afstanden bedroe-
gen toen 2,5 kilometer 5, 10 en 15 kilo-
meter. Later is dat over gegaan naar
één ronde van vijf kilometer, waarbij

Johan Pardijs 30 jaar geleden initiatiefnemer

Oudejaarscross succesvol verlopen

Ruud van der Wal uit Apeldoorn heeft zondagmiddag in Vorden de Oude-
jaarscross (15 kilometer) op zijn naam geschreven. Bij de dames werd Ma-
riska Drute uit Borculo winnares. Het waren spannende wedstrijden
waaraan in totaal door 326 hardlopers werd deelgenomen.De organisatie
was in handen van de stichting ‘Oudejaars Crossloop Vorden’. Het was
zondag overigens gezellig druk op de accommodatie van de voetbalver-
eniging ‘Vorden‘. De deelnemers aan de Kasteelcross (veldrit) konden zich
hier namelijk ook omkleden en douchen. Terwijl Henk Landkroon voor
de kantine voor gezellige accordeonmuziek zorgde en de uurkorven vro-
lijk brandden gingen de eerste lopers van start.

Theo Lam en Johan Pardijs.

Start 10 kilometer.

de afstanden 5, 10 en 15 kilometer
werden. Sindsdien zijn de afstanden
niet meer veranderd.

In de tachtiger jaren werd nog wel
eens door sporters gebeld met de
vraag om startgeld. Dat werd toen niet
gegeven en dat is thans anno 2009
niet anders. Met betrekking tot de prij-
zen is één ding wel veranderd. In de
beginjaren kon het gebeuren dat Jo-
han Pardijs een gewonnen prijs na-
bracht aan een prijswinnaar uit Doe-
tinchem, die na afloop te snel was ver-
trokken. Dat gebeurt nu niet meer,
wie te snel vertrekt heeft pech gehad!!
Overigens is Johan Pardijs altijd een
begenadigd sportman geweest. Hij
heeft zich jarenlang (en nog steeds) zo-
wel als hardloper, fietser, schaatser,
wandelaar verdienstelijk gemaakt en
koestert hij ook veel herinneringen
aan de door hem georganiseerde eve-
nementen. 

Het was dan ook geen toeval dat de
thans 68 jarige Johan Pardijs op deze
laatste zondag van het jaar 2009 bij al-
le afstanden het startschot mocht ge-
ven. Volgens voorzitter Theo Lam en
secretaris Hans Bruggert van de Stich-
ting ‘Oudejaars Crossloop Vorden’,
een hommage aan de man die deze
crossloop dus drie decennia geleden
heeft opgestart. 

Even een paar feiten uit het sportieve
verleden van Johan Pardijs. Hij vol-
bracht 18 keer de elfstedentocht: 10x
op de racefiets, 2x schaatsend, 1 keer
in de kano, drie keer op de ‘trekker’, 1
keer op de Solex en één keer wande-
lend (in vijf dagen)! Ook het lopen van
de Vierdaagse in Nijmegen behoort tot
zijn favoriete (sport) bezigheden. Afge-
lopen zomer was Johan overigens op-
nieuw in Nijmegen van de partij. Na
vanaf zijn 27e tot 38e bij de veteranen
van Vorden te hebben gevoetbald, wer-
den de voetbalschoenen opgeborgen
en kwam de racefiets in beeld. 

Een boer op een racefiets was toen nog
zo bijzonder dat dit in de lokale krant
kwam. Vaak was het wel even schippe-
ren met de tijd om 's zondags eerst om
vijf uur 's morgens te melken, daarna
om zeven te starten voor een lange
fietstocht en om 's middags voor het
melken weer terug te zijn. 

Er waren topjaren waarin Johan Par-
dijs achtereenvolgens 6000, 8000 of
10.000 kilometer volmaakte met daar-
bij op ‘achtergrond’ veel steun van
echtgenote en vaste supporter Alie! In
1991 kreeg Johan op de racefiets een
ernstig ongeluk, waardoor het fietsen
en hardlopen onmogelijk werd. Hij
stortte zich toen met veel overgave op
de wandelsport.

Wij wensen u een goed Oud & Nieuw!
Ribbetjes kilo € 3.49

Beenhammetje 500 gram € 3.19

Goudrenetten kilo € 0.49

Stokbrood per stuk € 0.79

Elke dag verse oliebollen van onze huisbakker 
Henry Scholten uit Zelhem, op=op!

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

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

We wensen iedereen een 
Gelukkig 2010.

***
Wegens vakantie gesloten 

van 4 t/m 20 januari.

***
Vanaf 21 januari staan we weer 

voor u klaar.



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 31 dec. Oudejaarsdienst 19.30 uur ds. J. Kool.
Zondag 3 januari 10.00 uur Nieuwjaarsontmoeting ds. B.
Neppelenbroek.

Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 31 dec. Oudejaarsdienst 19.30 uur drs. J. Tiggelaar
uit Hasselt. 
Zondag 3 januari 10.00 uur ds. C. Gros uit Aalten.

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 31 december 19.30 uur Oudejaarsviering. 
Zondag 3 januari 10.00 uur ds. Marianne Beanrd, nieuw-
jaarsbegroeting.

R.K. kerk Vorden
Zondag 3 januari 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Donderdag 31 december 17.00 uur Eucharistieviering da-
mes/herenkoor Oudejaarsavondviering. 
Zaterdag 2 januari 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 3 januari 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
27 t/m 30 dec., oud en nieuw en 2-3 januari R.C. Boersma,
Vorden, tel. (0575) 55 19 08. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. 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.

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

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het 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. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vor-
den. Tel.nr. (0575) 84 27 27.

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.

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); 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 Woonzorgcentrum 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 uur tot 12.00 uur in het
gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Eppink & Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers
Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

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

Zoekt een goed tehuis:
een 8 weken oude schattige
ruwharige teckel, teefje, met
stamboom, zeer kindvriende-
lijk opgevoed, ontwormd en
ingeent. Prijs n.o.t.k. Info:de
Boer, Meeneweg 6, Zelhem,
tel. 0314 - 621 774

�

Van uw
oude trouwring
maken wij een

modern sieraad.
Atelier

Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8, Vorden

Woensdag t/m zaterdag
10.00 tot 17.00 uur

0575-550725

Inkoop oud goud
Beelden in brons

Occasions - Reparaties

VERHUISD: Johan en
Annie Hissink - Schulenbarg
verhuizen van Krashof 7 naar
't Rikkelder 53, 7261 BE in
Ruurlo.

�

TE KOOP Complete
QUINNY kinder/wandelwa-
gen van 2007, door 1 kind
gebruikt, inclusief maxi cosy
en alle accessoires. Vraag-
prijs 450 euro tel. 0575
551122

�

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.

Hondenschool "Klein Weetink"
te Velswijk geeft het hele jaar

doorlopende puppycursussen.

Zie ook:
www.kleinweetink.nl

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

Vlaai van de week

Nieuwjaarsvlaai
met zwitserse room, 6-8 pers € 6,95

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Nieuwjaarsknallers

Oliebollen 11 stuks € 6,00
Appelbeignets    p.s. € 1,25

Wij wensen u een voorspoedig 2010

Zaterdag 2 januari zijn wij gesloten

Aanbiedingen geldig van di. 29 t/m do. 31 december.

Dagmenu’s
5 t/m 9 januari

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve maandags en dinsdags

vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50.
Veranderingen in het menu €1,25 per verandering. Dagmenu bij
ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Gelukkig Nieuwjaar • Alle beste wensen voor 2010

Gesloten van 30 december 2009 t/m 4 januari 2010.

Dinsdag 5 januari
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs met slag-
room.

Woensdag 6 januari
Uiensoep met kaas crouton / Sukade vlees met jus, aardappel-
puree en groente.

Donderdag 7 januari
Karbonade de Rotonde met gebakken aardappelen en rauwkost-
salade / Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 8 januari
Spinaziesoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en groente.

Zaterdag 9 januari (alleen ophalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade /
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 vragen en of opmerkin-

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

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Het bestuur van sportvereniging

RATTI
wenst leden,

begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig
nieuwjaar



Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Marion PolmanMarion Polman
uitvaart begeleiding

W W W . M A R I O N P O L M A N . N L

Twee jaar geleden ben ik gestart als
uitvaartbegeleider in de gemeente
Bronckhorst e.o. Op de afgelopen
twee jaren kan ik met een goed
gevoel terugkijken. Dat is natuurlijk
op de éérste plaats mogelijk
gemaakt door de families die de 
uitvaart van een dierbare aan mij
hebben toevertrouwd. Voor dit 
vertrouwen wil ik iedereen hartelijk
bedanken. Ook de goede samen-

werking met de vele instanties is zeer belangrijk voor mij
geweest. Prettig samenwerken is in dit werk heel belangrijk.

Afscheid nemen is een bijzonder moment. De afgelopen twee
jaren heb ik mij op vele manieren ingezet om de uitvaartbege-
leiding onder de aandacht te brengen. Door duidelijk te
maken dat een persoonlijke aanpak, een luisterend oor of
door er alleen maar te zijn een uitvaart ook anders en wel heel
persoonlijk kan. De vele reacties die ik heb ontvangen zijn een
teken dat mijn werk wordt gewaardeerd. Door mijn inzet, de
toewijding en het plezier in dit werk hoop ik het komende jaar
ook weer voor vele families een steun te kunnen zijn in 
moeilijke tijden.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding
Knoevenoordstraat 12
6971LJ   Brummen
T 06 55916250
E info@marionpolman.nl

Op zaterdag 2 januari 2010 

zijn:

Bakkerij Joop

De Echte bakker van Asselt

Reinier’s Groente, Fruit & Traiteur

Keurslagerij Vlogman

GESLOTEN

Start het nieuwe jaar met
De uitdaging!

SAMEN AFSLANKEN: DOET U MEE?

* 12 wekelijkse workshops
- Kies uw eigen afslankmethode

- 12 weken lang wordt u persoonlijk begeleid
- Wekelijks workshop met informatie over voeding

- U wordt uitgedaagd, gestimuleerd, gemotiveerd en beloond
- Prijs 12 workshops € 60

* De 3 toppers winnen een geldprijs
* Start workshop 13 januari van 19.00 tot 20.00 uur

In ’t Warnshuus, Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld
Start 13 januari a.s.

Bel voor meer informatie naar: Tel. 0575 - 522326
Of meldt u aan op: www.wlczutphen.nl

Wil je 5 of meer kilo 
afslanken?
Reageer op

www.wlcbronckhorst.nl

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Wij wensen iedereen 

een gezond 

en

voorspoedig 2010

Hoera, een zoon!

Jesse
Hij is geboren op 22 december 2009 om 11.00 uur,
is 52 cm lang en weegt 3470 gram.

De trotse ouders zijn:
Christiaan Lichtenberg & 
Susanne van der Tol

Het Kerspel 40
7251 CV  Vorden

”Kent u ze nog”

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

Via deze weg willen wij u graag hartelijk bedanken
voor alle blijken van medeleven die wij mochten
ontvangen na het overlijden van onze vader

Piet Hein Emsbroek

Manon en Jan Groeneveld-Emsbroek  
en kinderen
Jochem Emsbroek

Vorden, december 2009

Wij wensen u 
een Gezond en Voorspoedig 2010

R.W.A. HARTMAN
Mosselseweg 2
7251 KT Vorden
Telefoon (0575) 551637
Telefoon (06) 12412418
www.oudevoordebouw.nl

C Cultureel

C Collectief

K Kranenburg wenst een
voorspoedig

en creatief
2010
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2. Wieger Wesselink damkampioen 1985.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 28 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

3. Aanbieding boekje ouderen 26-01-1989, v.l.n.r.: Dhr. Bogchelman, dhr. Ds. Veenendaal, ?, 
3. wethouder mevrouw Aartsen, mevrouw Grille, ?, mevrouw G. Voskamp.

1. Opening schietbaan Wildenborch 
door burgemeester Vunderink. 

V.l.n.r.: ?, Bannink, R. Mennink, B. v.d. Houwen, 
J. van Amstel, mevrouw Vunderink en 

burgemeester Vunderink.

3

2



Het zal in alle opzichten weer een
uniek evenement worden. Uniek in Ne-
derland, maar inmiddels ook toonaan-
gevend in Europa. Bij veel re-anectors
in Europa heerst de mening: "Bij de
Slag om Grolle móet je geweest zijn."
De 'huursoldaten' reizen komend jaar
uit meer dan 10 verschillende landen
af, met dit jaar nieuwkomers uit Polen,
Zweden, Luxemburg en Spanje. Maar
ook de Tsjechische cavalerie met hun
prachtige paarden zijn weer aanwezig.
In totaal worden bij dit evenement
meer dan 500 vrijwilligers ingescha-
keld. Op vrijdagavond wordt het Bok-
bierfestival ingeluid met de sfeervolle
fakkeloptocht waar nagenoeg alle 800
soldaten aan mee doen. De fakkelop-
tocht is in 2008 als nieuw onderdeel
toegevoegd aan het overvolle weekend,
en door het grote succes inmiddels een
blijvertje. Ook het Scoutingterrein 'Jon-
gensstad' wordt weer omgetoverd in
het 'Harmen & Bregje' kinderparadijs.
Nieuw onderdeel in 2010 is het 
officiële Nederlands Kampioenschap
ambachtelijk Klomp maken, dat per-

fect past in de sfeer die we in het 'Slag
om Grolle' weekend willen uitdragen.
Maar ook een zeer uitgebreide 17e-
eeuwse jaarmarkt zal niet ontbreken
evenals veel straatvermaak uit vroe-
gere tijd. Na de Slag om Grolle van
2008 zijn er tal van opmerkingen bij de
organisatie binnengekomen. Deze
waardevolle tips en ideeën worden
meegenomen in de editie van 2010. Zo
zal onder andere de toeschouwerscapa-
citeit van het 'slagveld' vergroot wor-
den en zal rondom het slagveld aan de
inwendige mens worden gedacht door
ter plekke te zorgen voor diverse ver-
snaperingen. 

VOOR EN DOOR GROLLENAREN
In navolging van de laatste 'Slag' heb-
ben zich inmiddels al een ruim aantal

groepen aangemeld die het burger-
leven gaan uitbeelden anno 17e eeuw.
Misschien kunt u zich nog wel de
Grolse leprozen of de vriendengroep
uit Rietmolen herinneren die menig
bezoeker de stuipen op het lijf joegen.
We hopen dan ook dat er komend jaar
nog meer personen, duo's of groepen
aanhaken bij dit evenement. Dat kan
door de straat historisch aan te kle-
den, maar ook gewoon door histori-
sche kleding te dragen of iets met een
groep uit te beelden. U kunt met de 
organisatie contact opnemen, bijvoor-
beeld over patronen voor kleding, via
de website: www.slagomgrolle.nl.
Wilt u op de hoogte blijven van de Slag
om Grolle, blijf dan hun site bezoeken
om zo de ontwikkelingen op de voet te
volgen.

Wij berichten u daar de afgelopen
week al over, maar de organisatie
van de Slag om Grolle heeft defini-
tief alle seinen op groen kunnen
zetten om voorvarend aan de slag
te kunnen gaan met de organisatie
voor 2010. De Slag om Grolle zal
weer losbarsten op vrijdag 22, za-
terdag 23 en zondag 24 oktober
2010 en zal naar verwachting zo'n
50.000 toeschouwers naar de ves-
tingstad Groenlo trekken. Het was
nog even spannend of de benodig-
de financiële middelen er zouden
komen maar door de steun van de
fractievoorzitter van het CDA, in sa-
menwerking met de PvdA en de
VVD kon nu eindelijk een 'Go' wor-
den gegeven.

In het weekend van 22- 24 oktober 2010 vindt wederom de Slag om Grolle plaats

De Amateurs openden het volle pro-
gramma op het modderige en zware
parcours. De wedstrijd werd gewon-
nen door Atse ten Brinke uit Lichten-
voorde. Mark Broks en Peter van den
Heuvel maakten het podium com-
pleet. Bij de Masters won de Duitser
Michael Stenzel, voor Lars Rietveld en
Marco Kok. In de wedstrijd voor de
Nieuwelingen passeerde Erik Kramer
uit Hardinxveld-Giessendam de eind-
streep als eerste, gevolgd door Piotr
Havik en Stan Wijkel. Bij de Vrouwen
ging de winst naar Loes Gunnewijk uit
Zwolle. Kirsten Peetoom en mountain-
bikester Laura Turpijn eindigden als
tweede en derde. 

In de wedstrijd voor Junioren behaal-
de Emiel Dolfsma uit Kampen de zege.
Joey van Rhee en Elmar Reinders pas-
seerden de meet als tweede en derde.

De wedstrijd van de categorie Elite/Be-
loften vormde het slotstuk van de dag.
Een kopgroep van vier renners wist de
spanning er tot de laatste ronde in te
houden. De winst ging uiteindelijk
naar Kenny Geluykens uit België. Jo-
him Ariesen uit Rhenen en Maurits
Lammertink uit Enter reden naar een
tweede en derde plaats. RTV´er Rens
te Stroet uit Keijenborg reed in zijn bij-
na-thuiswedstrijd naar een vijftiende
plek. De andere RTV'ers konden in de
verschillende categorieën geen rol van
betekenis spelen. RTV Vierakker-Wich-
mond kijkt desondanks terug op een
geslaagd evenement. 
De opbouw van het parcours bracht
door de winterse omstandigheden ex-
tra werk met zich mee. De vereniging
kon echter rekenen op de inzet van
veel vrijwilligers.

Belgische winnaar in
modderige Kasteelcross
Wielrenvereniging RTV Vierakker-
Wichmond hield zondag op het
landgoed van Kasteel Vorden de ze-
vende Kasteelcross. Op vrijdag was
het vanwege de sneeuwlaag op het
parcours nog twijfelachtig of de
wedstrijden konden doorgaan. De
dooi zette echter net op tijd in.

Hieronder enkele praktische tips:
• Laat de hond op oudejaarsnacht

voor 22.00 uur aangelijnd uit. 
• Houd katten in huis en zorg dat kat-

tenluik, ramen en deuren gesloten
zijn. 

• Geef ze de gelegenheid om weg te
kunnen kruipen, bijvoorbeeld on-
der het bed.

• Controleer of uw huisdier zijn
naamkokertje om heeft, of zorg dat
hij is gechipt en geregistreerd zodat
hij snel teruggevonden kan worden. 

• Is uw dier erg bang voor vuurwerk,
haal dan wat kalmeringstabletten
bij de dierenarts. 

• Het beste is het angstige gedrag van
uw dier te negeren en u zo normaal
mogelijk te gedragen. 

• Doe het licht aan in de ruimtes waar
de dieren kunnen komen, dat
maakt de lichtflitsen van het vuur-
werk minder intensief. Zet wat har-
dere muziek van radio of tv aan. Let
op: wel een tv-zender zonder vuur-
werk.

• Vogels in een kooi kunnen panieke-
rig reageren op vuurwerkgeknal.
Een dikke deken over de kooi helpt
soms, maar een rustig plekje is vaak
nog beter.

• Koop siervuurwerk in plaats van
knalvuurwerk en vergeet ook niet
de eerste dagen van het nieuwe jaar
extra voorzichtig te zijn met het uit-
laten van de hond met het oog op
overgebleven vuurwerk.

Ook roept de Dierenbescherming ie-
dereen op misbruik van vuurwerk
naar dieren te melden bij het meld-
nummer dierenmishandeling (0900
2021210) van de Dierenbescherming,
of bij de politie 0900-8844.

Vuurwerk?
Verknal het niet voor dieren!
Dierenbescherming OverGelder roept op tot diervriendelijke jaarwisseling

Voor veel dieren is het geknal van
vuurwerk een angstaanjagende ge-
beurtenis. Dieren raken in paniek,
lopen weg en kunnen zelfs gewond
raken. Door het lawaai te beperken
tot de jaarwisseling zelf en met wat
handige tips voor eigenaren is veel
dierenleed te voorkomen. Belang-
rijk is dat eigenaars van dieren tij-
dens de jaarwisseling extra goed
op hun dieren letten.

De voetbalvereniging organiseert
zondag 3 januari in het clubgebouw
‘De Ark’ een nieuwjaarsbijeenkomst.
Dan wordt om 14.15 uur gestart met
‘originele’ activiteiten voor de spelen-

de senioren en de A-jeugd. Vanaf 16.00
uur zijn allen die de club een warm
hart toedragen welkom en zal er een
toast op het nieuwe sportjaar worden
uitgebracht.

Voetbalclub Vorden

Groen licht voor Slag om Grolle 2010

Amnesty heeft afgelopen jaar een aan-
tal acties gevoerd, maar in de maand
december is het altijd extra druk want
dan hebben ze twee acties. Op 10 de-
cember is het de Dag van de Interna-
tionale Rechten van de Mens, dan vie-
ren we dat de Verklaring van de Uni-
versele Rechten voor de Mens is onder-
tekend. Amnesty International organi-
seert voor die dag altijd een grote ac-
tie. Dat was dit jaar de actie Olievlek,
in het kort roepen ze de autoriteiten
en de oliemaatschappijen op om hun
verantwoordelijkheid te nemen voor
het opruimen van de verontreiniging
die ze in de Nigerdelta hebben veroor-
zaakt. Hierbij kreeg Amnesty ook de
symbolische schoonmaakhandschoe-
nen die ze konden uitdelen. Deze actie

hebben ze zowel bij Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys als op
de Kerstmarkt gevoerd, deze actie
heeft in totaal 422 handtekeningen
opgeleverd. Vervolgens hadden ze op
de Kerstmarkt ook nog een tweede ac-
tie, genaamd Verkrachting is killing.
Met deze actie vragen ze aandacht
voor de gevolgen van het seksueel ge-
weld in de Bosnische oorlog.
Ondanks de kou, en pennen die het
daarom niet altijd deden is het toch
gelukt 201 handtekeningen op te ha-
len. Ook hebben ze daar weer aanmel-
dingen gekregen van nieuwe brieven-
schrijvers waar ze erg verheugd over
zijn. Tevens is er flink gedoneerd en
hebben ze de artikelen kunnen verko-
pen.

Wat heeft het nu voor effect? Dat is
wat ze vaak horen tijdens de acties. De
actie olievlek bijvoorbeeld wordt door
heel Nederland gevoerd, alle handte-
keningen worden opgestuurd, dus er
komen zakken vol met post aan bij de
oliemaatschappijen, de autoriteiten
van Nigeria en de ambassades. Dit
maakt nog steeds enorme indruk. 
Goed nieuws is de rubriek op de web-
site van Amnesty waar men terug kan
vinden wat er bereikt is, dat zijn vaak
verhalen die ontzettend raken en dan
weet men ook wat het effect kan zijn. 
De werkgroep wil iedereen die zich be-
trokken voelt om zich op een of ande-
re manier in te zetten voor Amnesty
oproepen te aan te melden via een
mailtje naar a.velhorst@chello.nl

Ook voor aan- afmelding en informa-
tie: Annie Velhorst, secr. Werkgroep
Amnesty Vorden, Mispelkampdijk 1,
7251 DA Vorden, tel. (0575) 55 19 16.

Amnesty International Vorden sluit het jaar goed af!
Allereerst wil Amnesty International Werkgroep Vorden iedereen bedan-
ken die het werk ondersteunen, op welke manier dan ook: de brieven-
schrijvers, de vrijwilligers die de brieven rondbrengen, degene die hun on-
dersteunen bij de acties, donateurs, collectanten etc.

VUURWERK VERKOOP
OOK WEER VOLOP:

CARBID
En er is meer! • Super aanbiedingen

• Gebakskraam Kampioensbakker Paul Berntsen
• Carbid en ballen
• Kindergeweertjes, fop- en schetsvuurwerk
• Complete assortiment internet: www.beuseker.vuurwerkexpert.nl
• Lever 6 januari 2010 je vuurwerkafvalzak in en ontvang een vuurwerk-kortingsbon

29, 30 EN 31 DECEMBER 

Geschenkenhuis
BEUSEKER

Landlustweg 2 Steenderen
Tel. (0575) 45 11 98

dinsdag en woensdag tot 20.00 uur, donderdag tot 17.00 uur.
www.beuseker.vuurwerkexpert.nl

Tijdens de vuurwerkverkoop
29-30-31 december bij

Geschenkenhuis

BEUSEKER
verkopen wij vers gebakken 

OLIEBOLLEN, etc.



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

Wat is: A. Gewodden, geworden.
B. Bedreufd.
C. Oldejoorsaovond.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

"Op een gegeven moment trek je dat
niet meer, maar we hebben wel wat
moeten overwinnen voordat we om
hulp durfden te vragen. Je laat niet zo-
maar een vreemde op je kind passen.
Na het kenningsmakingsgesprek met
de coördinator was ons duidelijk dat
er met zorg gezocht zou worden naar
een geschikte vrijwilliger voor onze
zoon en dat dat misschien wel even
kon duren. Gelukkig kon de coördina-
tor binnen een maand melden dat er
een vrijwilliger gevonden was die met
ons en Sander wilde kennismaken. Al
tijdens het gesprek klikte het van bei-
de kanten. De vrijwilliger betrok onze
zoon in het gesprek, vroeg naar onze
wensen en maakte zijn eigen moge-
lijkheden bekend.

We zijn nu drie jaar verder en doen,
tot groot genoegen van Sander en van
onszelf, gemiddeld één keer per
maand een beroep op de vrijwilliger.
Wij vertrouwen onze zoon met een ge-
rust hart toe aan een liefdevolle oppas.
Wij gunnen alle ouders van kinderen
met een beperking een goede vrijwilli-
ge oppas!” 

IETS VOOR JOU?
Ook jij kunt iets betekenen voor ou-
ders van kinderen met een beperking.

Naast de waardering die van de ouders
krijgt, betekent het ook een verrui-
ming én verrijking van je leven. En dat
is niet in euro’s uit te drukken. Meld je
aan bij de St. Vrijwillige Oppas en
Thuishulp (VOT). De VOT is aangeslo-
ten bij de VIT Oost-Gelderland. De VIT
zorgt dat je voorbereid wordt op je
vrijwilligerswerk door je gratis scho-
ling aan te bieden. Dat wat je niet
weet, valt heel goed te leren. Kijk voor
informatie op www.stichtingvot.nl of
bel met Ekie Voorburg, coördinator,
tel. 0573-43 84 00.  Aan welke hulp
hebben deze gezinnen behoefte?

ER-OP-UIT
Marcha heeft een aan autisme ver-
wante stoornis en heeft veel begelei-
ding nodig. Ze is gek op dieren: een be-
zoek aan de kinderboerderij vindt ze
leuk. Ook samen spelen in het speel-
tuintje of samen gaan fietsen zijn leu-
ke bezigheden voor haar! Wie wil er
op woensdag of vrijdagmiddag eens
wat ondernemen met Marcha. Ze
heeft moeite met sociale vaardighe-
den en daarom moet haar tweeling-
zus het nog wel eens ontgelden. Wie
wil dit gezin een paar uurtjes helpen?

EEN AVONDJE OPPASSEN
David heeft het Down-syndroom en

hoort en ziet daarnaast ook slecht.
Vanwege zijn beperkingen is moeder
hele dagen met David in de weer maar
er zijn ook nog 3 andere broertjes en
zusjes. 
De ouders willen en moeten er eens
samen uit! Ze houden allebei erg van
film kijken en willen graag af en toe
naar de bioscoop. Het gaat om onge-
veer éénmaal per maand. Wie gunt de-
ze ouders hun avondje samen? 

EEN MAATJE
Daniëlle zoekt een maatje. Ze wil
graag met iemand naar de sport-
school maar durft vanwege haar be-
perking de stap alleen niet te maken.
Ze is 28 jaar en heeft narcoleptie. Da-
niëlle is vlotte meid en onderhoudend
in de omgang. Wil jij haar maatje
zijn?

TIJDVOORONS.NL
Op deze website staan alle vrijwillige
thuiszorgorganisaties in Oost-Gelder-
land. Ze staan allemaal te springen
om nieuwe vrijwilligers. Je vindt daar
ook andere hulpvragen.

Vrijwilliger
“Ik ben mevrouw van Dijk, moeder van Sander. Sander is 10 jaar en heeft
een verstandelijk en lichamelijke beperking. Vroeger pasten opa en oma
op Sander, maar zij worden ouder en Sander wordt groter en zwaarder.
Gevolg is dat mijn man en ik de afgelopen drie jaar niet meer samen de
deur uit geweest. Als er een feestje is, gaat één van ons er naar toe".

De sterren werden voor deze pittige
uitdaging opgesplitst in twee groepen.
Vijf van hen vormden de keukenbriga-
de en de andere vijf waren verant-
woordelijk voor de bediening en de
aankleding van het restaurant. De eer-
ste dag moesten zij, onervaren in het
restaurantwezen, al direct aan de slag,
want 's avonds kregen zij hun eerste
vuurdoop tijdens het rehearsel diner
voor cliënten van het Leger des Heils.
Het was keihard buffelen voor de
BN'ers, die er zelf voor moesten zorgen
dat het vlees niet aanbrandde en dat
de glazen heel bleven. Maar het aller-
belangrijkste was uiteraard dat er een
fantastisch diner werd geserveerd en
dat alles er tip top uitzag. De vraag
was of iedereen uiteindelijk met een
gerust hart kon gaan slapen om zich
weer op te laden voor de tweede
avond.
Dag twee stond in het teken van het
galadiner en de opbouw van een cat-
walk voor een spectaculaire mode-
show. Geen tijd dus voor een ochtend-
humeur, want een paar uur later arri-

veerden de volgende gasten alweer.
Opnieuw moesten de keukenprinsen
en prinsessen en bedienende sterren
keihard aan de slag om er een onver-
getelijke avond van te maken. 

"HET LEGER KAN DE KLEREN
KRIJGEN" 
Om aandacht te krijgen voor de grote
nationale inzamelingsactie van het Le-
ger des Heils onder het motto 'Het Le-
ger Kan De Kleren Krijgen', gingen een
aantal grote couturiers aan de slag.
Modeontwerpers Monique Collignon,
Addy van den Krommenacker, Antoi-
ne Peters, Kim Bakker en SuperTrash
gingen van de door het Leger des Heils
ingezamelde kledingstukken nieuwe
kleding ontwerpen. Deze ontwerpen
werden tijdens het galadiner middels
een modeshow aan alle gasten gepre-
senteerd. Op www.rtl.nl/herriemets-
terren kan op deze kleding worden ge-
boden. De opbrengst gaat naar het Le-
ger des Heils. 
Zie ook voor meer info op Website:
rtl.nl/herriemetsterren

Creatie Antoine Peters op web veiling

Herrie met sterren bij rtl 4

In 'Herrie Met Sterren', zetten verschillende bekende Nederlanders zich in
voor het Leger des Heils. Onder de bezielende leiding van Chef-kok Her-
man den Blijker en gastheer Winston Gerschtanowitz moesten de sterren
in twee dagen een perfect galadiner bereiden voor negentig gasten. Onder
andere Connie Breukhoven, Jeroen van der Boom, Edsilia Rombley, Nick &
Simon, Lieke van Lexmond, Robert ten Brink en Quinty Trustfull gingen
deze uitdaging aan.

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

De hoogste klassen van de lagere
school in Hummelo in 1907. Van links

naar rechts op de voorste rij: Hendrik
Garretsen, Bernard van Til, Albert Pou-

welsen, Jan Jansen en Herman Lende-
rink. Tweede rij: J. de Vries, jongen van
Schel?, Hendrik Jan Pouwelsen, Jan
Tenkink, Wicherd Bannink en Jan
Greven. 
Derde rij: onbekend, Wim Jansen,
onbekend, Jantje Frederiks, Dora de
Vries, Antje Jansen, Aaltje Greven, El-
bert van Til en Andries Garritsen. Vier-
de rij: meester Van Leusden, Hentje
Hagen, Hendrik Frederiks, Dina Maan-
dag, Grada Gerritsen, Hentje Gerrit-
sen, Grada Hagen, Hentje Uunk, nog
een Hentje Gerritsen, jufrouw Van de
Lucht en Albert Maandag. Vijfde rij:
meester Drost, Anna Lenderink, Mies
de Vries, Jo Jansen, onbekend, Hentje
Rewinkel en een meisje van Schel. 

Weet u de namen van de onbekend
personen die op deze foto staan? Stuur
uw reactie dan naar Fred Wolsink,
Wisselt 75, 7021 EH te Zelhem. E-mail:
rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (118)

In aflevering 111 lieten we een foto van de lagere school in Hummelo uit
1921 zien. We publiceerden daar al eerder (114) een reactie op. Vooral
schoolmeester Drost bleek nogal wat indrukken achtergelaten te hebben
bij mensen die er op school hebben gezeten of van horen zeggen. Zo kre-
gen we deze week een foto uit 1907 waarop deze meester Drost ook weer
te zien is. Bijna alle namen zijn bekend en stonden vermeld in het boekje
‘Hummelo en Keppel in oude ansichten deel 2'.

Jonge mantelzorgers (JMZers) zijn jon-
geren, die thuis te maken hebben met
iemand die extra zorg nodig heeft.
Dat kan zijn een broer of zus met een
beperking, een ouder met een chroni-
sche ziekte of psychische aandoening
of bijvoorbeeld een grootouder die de-
menteert. Dat is soms best zwaar. IJs-
selkring en VIT Oost-Gelderland on-
dersteunen mantelzorgers en organi-
seerden voor de JMZ’ers tussen 12 en

18 jaar uit Oost-Gelderland een gezelli-
ge middag. Onder leiding van Theo Te-
pelepta gingen 20 jonge mantelzor-
gers deze middag creatief aan de slag
en maakten de meest verrassende
beeldhouwwerken. Na een actieve
maar vooral gezellige middag keerden
de jongeren met een eigen werkstuk
huiswaarts.
Alle jongeren die zich herkennen in
de beschrijving van jonge mantelzor-
gers kunnen voor ondersteuning te-
recht bij het Steunpunt MantelZorg.
Gewoon eens een luisterend oor, voor
informatie, ontspanningsactiviteiten
of contact leggen met andere jonge
mantelzorgers. Voor nadere informa-
tie kun je contact opnemen met VIT
Oost-Gelderland, tel. 0573-438400 of
IJsselkring, tel. 0314-341919.

Voor jongeren die zorgen

Creatieve middag
Voor jongeren die thuis te maken
hebben met familieleden die zorg
nodig hebben verzorgde het Steun-
punt MantelZorg van IJsselkring
en VIT Oost-Gelderland zaterdag 19
december een creatieve middag in
Wijksteunpunt De Westhoek in
Winterswijk.

Dan wordt er vanaf 20.00 uur bij ho-
tel Bakker een Nieuwjaarsvisite ge-
houden, waarbij het borreltjes, de
oliebollen en de ‘ nieuwjaarsknie-
pertjes’ niet zullen ontbreken ! Ook
zal er die avond een oude film van
Ton Albers uit Silvolde worden ge-
draaid. Een film met oude beelden
van Vorden en de plaatselijke bevol-
king, alsmede een film over twee
kerken in het dorp. Na de pauze zal
voorzitter Gerard Klunder eigen ge-
maakte foto’ s van boerderijen in
Vorden en omgeving laten zien.

Oud Vorden

met oude films
De vereniging ‘Oud Vorden’ be-
gint haar activiteiten in het
nieuwe jaar op donderdag 7 jan.

Fotorechten: Talpa produkties b.v.



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

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

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

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

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

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

DECEMBER
30 Anbo klootschieten bij 't Olde Let-

tink

JANUARI
6 ANBO klootschieten,Olde Lettink
7 Bejaardenkring Vorden in het Dorps-

centrum
7 Klootschietgroep de Vordense pan
13 ANBO klootschieten,Olde Lettink
13 Handwerkmiddag / Kraamverkoop

Welfare Rode Kruis in de Wehme
14 Klootschietgroep de Vordense Pan
20 ANBO klootschieten, Olde Lettink
21 Bejaardenkring Vorden in het

Dorpscentrum
21 Klootschietgroep de Vordense Pan

27 ANBO klootschieten bij Olde Let-
tink

27 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme

28 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 PCOB Jaarvergadering in 't Stam-

pertje mmv Wereldwinkel

KUNST AGENDA VORDEN 
2/11 t/m 10/1 
Galerie Agnes Raben 
Expositie Hugo Pasman

13 december t/m 16 januari 
Galerie Bibliotheek Overzichts-
tentoonstelling 
Zie door bomen het bos weer

Daarnaast zal hij in de cross het Open
Nederlands kampioenschap MX 3
gaan betwisten op een 450 SX- F motor.
Ook zal hij volgend seizoen het volle-
dig Europees kampioenschap Enduro
gaan rijden. Erwin: ‘ Ik heb de afgelo-
pen drie jaren als fullprof voor Boo-
king.com het wereldkampioenschap
Enduro gereden. Het waren ontzet-

tend mooie jaren. Ik wil bij deze ook
het HM- Honda Jolly racingteam en HT
Rally raid bedanken voor de goede sa-
menwerking. Nu ik vanaf 1 januari bij
Hoco Parts BV als vertegenwoordiger
in dienst treed, is het voor mij niet
meer mogelijk om het wereldkampi-
oenschap Enduro te rijden. 

Wat betreft mijn nieuwe KTM 450 CC,
hier heb ik onlangs al mee gereden.
De motor voelde goed. Een fijne ma-
chine om mee te rijden’, aldus Erwin
Plekkenpol, die zaterdag 9 januari in
Enter de openingswedstrijd van het
Enduro-seizoen zal rijden.

Erwin Plekkenpol naar KTM
Erwin Plekkenpol maakt in het sei-
zoen 2010 de overstap van HM Hon-
da naar KTM. De Vordenaar zal in
het Open Nederlands Kampioen-
schap in de E 2 klasse op een KTM
450 EXC van start gaan.

Nog triester het verhaal van Vadim Pri-
telyak. Hij zou komende week als bui-
tenlandse coureur eveneens binnen
ons Dakar team starten. Zo half no-
vember kwam Vadim na een autoreis
van 8000 kilometer vanuit Kazachstan
naar Vorden om de motor te brengen.
De motor werd gelijk met de andere
motoren van ons team naar Argenti-
nië verscheept. Weer terug in Kazach-
stan kreeg Vadim een motorongeluk
met als gevolg een streep door de Da-
kar rally. Zeer triest allemaal. Ook leek
het er op dat Aloys Ressing vanwege li-
chamelijke problemen de rally moest
laten schieten. Gelukkig viel dat mee
en gaat Aloys toch van start’, aldus
Henk Hellegers.

Het ‘Team Honda Europe‘ bestaat wat
de Nederlandse inbreng betreft uit
Mirjam Pol, Aloys Ressing, Tonny Krab-
benborg en Gerben Vruggink. Henk
Hellegers: ‘Aloys en Tonny zijn nieuw
in het team. Weet je wat zo grappig is:
‘Deze jongens wilden altijd al een keer
in Afrika de Dakar Rally rijden. Omdat
zoals bekend vorig jaar de veiligheid in
Mauretamië niet kon worden gegaran-
deerd werd de rally naar Zuid Amerika

verplaatst. Dus richten Aloys en Tonny
toen het vizier op Argentinië en kwa-
men ze via, via bij mij terecht. We wa-
ren het binnen tien minuten eens. Bei-
den werden direct in ons Honda team
opgenomen. Uiteraard kende ik hun
kwaliteiten’, zo zegt Henk Hellegers.

De Pool Kristof Jarmuz en de Canadees
Patrick Trahan zijn de buitenlandse
coureurs in het team. Henk: ‘Kristof
Jarmuz is een coureur met potentie.
Een zeer gemotiveerde jongen. Vorig
jaar deed hij voor de eerste keer aan de
Dakar rally mee. Hij werd bij de ‘Roo-
kies‘ derde, een prachtige prestatie. Ik
verwacht dat Kristof volgende maand
bij de eerste vijftien zal rijden en heel
misschien wel bij de eerste tien. Mir-
jam Pol gaat weer voor de eerste plaats
in het vrouwen klassement en heeft
aspiraties om ‘hoog‘ in het totaal klas-
sement te eindigen. Aanvankelijk zou
de Amerikaan Quinn Cody ook voor
ons gaan rijden. Hij is een topper, een
jongen voor een podiumplaats. Helaas
trok Honda Amerika de sponsoring in,
waardoor het financieel onmogelijk
werd dat hij bij ons kwam. Jammer
voor hem, jammer voor ons. 

Gelukkig hebben we met de vier (oost)
Nederlanders en de buitenlandse cou-
reurs Kristof Jarmuz en Patrick Trahan
een zeer sterk team waar ik alle ver-
trouwen in heb’, zo zegt Henk Helle-
gers. De coureurs worden in Argenti-
nië en Chili terzijde gestaan door drie
monteurs. Johan Braakhekke Bar-
chem en Gerrit Polsvoort uit Lochem
volgen de rally in de Ginaf vrachtwa-
gen 6x6. Henk Hellegers en monteur
Marcel Bulten uit Vorden nemen
plaats in een Toyota. De derde auto
(persauto) wordt bemand door de fysi-
otherapeut Wolter van Tarel en de PR
man Marcel Verwey.

Henk Hellegers: ‘We hebben ons in ok-
tober, voorafgaande aan de Honda De-
sert Adventure (voor hen die graag een
keer onder begeleiding van Mirjam
vijf dagen in een woestijn willen rij-
den) met het team in Tunesië voorbe-
reid. Dagelijks vier ronden van 75 kilo-
meter, een testtraining om onder
meer ook de verschillende types ban-
den uit te proberen. Straks in Argenti-
nië kiezen we voor één type band. 

Vergeleken met vorig jaar, wordt de
Dakar rally dit jaar in omgekeerde
volgorde verreden, met één verschil,
dit keer heel veel door woestijnen rij-
den waarbij dus veel ‘off road‘ zal
moeten worden gereden, dus meer na-
vigatie. Wanneer de rally is geslaagd?
Ten eerste het allerbelangrijkste dat ie-
dereen weer heelhuids thuiskomt. Ten
tweede dat iedereen zijn droom zal
kunnen verwezenlijken’, zo zegt Henk
Hellegers.

Team Honda Europe in Dakar Rally

Henk Hellegers: 
'Wij zijn zeer gemotiveerd'!

Het zat Henk Hellegers (Team 'Honda Europe’) in de aanloop naar de Da-
kar Rally die op 1 januari 2010 in Buenos Aires van start gaat, in eerste in-
stantie niet mee. In een kort tijdsbestek diende zich het ene na het ande-
re probleem aan. Henk: ‘Dat begon al rond de 18e november toen wij in
Vragender ons Nederlands ‘Honda Europe Team’ presenteerden. Een paar
dagen later kreeg ik van Gerben Vruggink een telefoontje dat hij tijdens
de Oost Gelderlandrit (enduro) een botje in zijn hand had gebroken. Daar
was ik natuurlijk niet blij mee. Enfin, de hand van Gerben werd in het
gips gezet en zoals de dokter reeds had aangegeven, vorige week kon het
gips eraf en kan Gerben volgende week gewoon starten

Team Henk Hellegers.

Kees over zijn besluit: ‘In maart van dit
jaar kreeg ik een telefoontje van
Jürgen van der Goorbergh en die
maakte mij enthousiast. Jürgen zei
dat hij iets geweldigs had gezien. Een
Rage buggy,een kleine auto, oorspron-
kelijk ontwikkeld door Colin Mcrae”.
(de inmiddels overleden oud wereld-
kampioen rally rijden) Met wat aan-
passingen zou deze geschikt zijn voor
de Dakar rally. Voor de buggy zou een
nieuwe klasse gemaakt worden en je
zou net als bij de motor alleen rij-
den.Dus geen navigator er naast maar
gewoon alles zelf doen: rijden en navi-
geren. Maar ook zelf de buggy weer
uitgraven als je vast komt te zitten en
zelf de reparaties verrichten als je
schade oploopt’, zo zegt Kees.
Binnen een week na het telefoontje re-
den Kees en Jürgen op een braak lig-
gend industrieterrein in Almere uitge-
breid proef met de buggy. Ze waren
helemaal verknocht aan het nieuwe
concept. Om de Dakar rally te kunnen
rijden sloten Kees en Jürgen een over-
eenkomst af met Prodakar. Tevens
werd er eenzelfde buggy (maar dan
voor 2 personen) aangeschaft zodat de
heren zich konden voorbereiden op
Dakar. Kees: ‘de buggy weegt in origi-
nele uitvoering maar 425 kilo. Met al-
les erop en eraan voor de Dakar is het
gewicht van de buggy bijna 700 kg. Tel
daar de 140 liter brandstof, de rijder,
reserveonderdelen en het gereed-
schap bij op en je komt over de 900 ki-
lo. Dat is toch een heel verschil met de
van zichzelf hele lichte buggy. Daar-
door ontstonden er toch ook wel enke-
le flinke uitdagingen voor ons.
De uitdagingen zaten vooral in de ve-
ring en de koppeling. Dankzij Gerard
Seesing van Reiger uit Hengelo waren
de problemen met de vering snel op-
gelost met als gevolg dat dit inmiddels
één van de sterkste punten is gewor-
den van de buggy. De koppeling werd
een heel ander verhaal. De buggy
heeft een 3-cilinder 1050 cc Yamaha
motor met 140 pk en een variabele
transmissie welke in snowscooters ge-
bruikt wordt. Eigenlijk gaan ze dus de
Dakar rijden in een DAFje. Die trans-
missie werkte perfect voor de lichte
buggy. De buggy accelereert erg snel.

In de oorspronkelijke uitvoering van 0
naar 100 in 3,5 seconde!! Maar stel je
voor dat je een koppeling van een klei-
ne auto in een grote bestelbus zet en
dan ook nog een keer de hele dag door
zware zandpaden en over heuvels
moet rijden. Dan is die koppeling snel
versleten.
Jürgen en ik hebben het afgelopen
jaar zeker een tiental keren getraind
en getest op het Experience Island van
Gerard Rond in Loon op Zand. Dat is
een soort recreatiepark waar voldoen-
de mogelijkheden zijn om de buggy te
testen. Heuvels op, bocht beheersing,
vering en banden testen e.d. Ook heb-
ben wij de buggy in België getest op
het domaine Bilstain (een uitgebreid
‘hard’testterrein waar ook vele endu-
rorijders regelmatig trainen) en in de
omvangrijke bossen van Noord Bra-
bant’, zo zegt Kees Koolen. Na nog en-
kele tests in Frankrijk werd uiteinde-
lijk een redelijke setting gevonden
voor de koppeling waar Kees en Jürgen
vertrouwen in hebben.
Kees: ‘Intussen werd ik steeds enthou-
siaster’. Ook vindt de Vordenaar auto-
rijden onder winterse omstandighe-
den leuk om te doen. Zo vertelde hij
tien dagen geleden vanuit zijn vakan-
tieadres in de Oostenrijkse bergen dat
hij zich echt in zijn element voelde
toen hij met veel sneeuwval door
Duitsland naar Oostenrijk reed. ‘Ik
heb onderweg veel auto’s langs de
kant van de autobaan zien staan. Ik
kon overal gewoon doorrijden’, zo
zegt Kees lachend. Wanneer de skilat-
ten zijn opgeborgen en hij naar Bue-
nos Aires vliegt, begint voor Kees Koo-
len voor het tweede achtereenvolgen-
de jaar de Dakar rally in Argentinië.
Kees: ‘Mijn doel is uiteraard weer om
ook deze rally uit te rijden. Het par-
cours bevat veel woestijnen. Het lijkt
mij gaaf om daar door heen te rijden’,
zo zegt hij. Op de vraag of dit dan voor
hem nu wel de laatste Dakar rally
wordt, wil Kees vooralsnog geen ant-
woord geven. ‘Wellicht wordt de Da-
kar rally in 2011 weer in Afrika gehou-
den (daarover zijn inmiddels bespre-
kingen gaande, red.) In dat werelddeel
heb ik nog nooit gereden, dus wie
weet’, zo zegt Kees geheimzinnig.

Zeg nooit 'nooit' 

Kees Koolen in de buggy in
Dakar Rally

Vorig jaar nam Vordenaar Kees Koolen voor het eerst op de motor deel aan
de Dakar Rally in Argentinië. Kees houdt van motorrijden en heeft als le-
vensmotto ‘Je moet in het leven alle dingen een keer proberen en vooral
doen wat je leuk vindt. ‘Ik had er een paar jaar over nagedacht en besloot
toen om mij voor deze rally in te schrijven’, zo argumenteerde hij destijds.
Kees ervoer het rijden in Argentinië en Chili als zeer bijzonder en boven-
dien: hij reed de Dakar Rally uit1 Einde verhaal zo leek het.En dan duikt
plotseling het bericht op dat Kees Koolen volgende week opnieuw in Bue-
nos Aires van start gaat. Dit keer niet op de motor maar in een buggy!

Kees Koolen en Jurgen v.d. Goorbergh Offroad.             Foto: Henk Teerink.
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Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Groepshotel De Tienhoeve is een *****groepsaccommodatie

voor groepen van 10 tot maximaal 45 personen.
U kunt bij ons terecht voor feestelijke, recreatieve en bedrijfsmatige activiteiten.

Handwijzersdijk 4, Hengelo (gld.), 0575-467707

www.detienhoeve.nl

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.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

Ook voor stoffeer- en reparatiewerk van uw meubelen
kunt U bij ons terecht.

Openingstijden: vrijdag 13.30-21.00  •  zaterdag 9.30-17.00

Molenenk 20, Hengelo Gld. Tel. 06-54317355 of 0575-463504

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
2 januari

Happy
Newyears-

party

Wasautomaat Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

D' N DRAEJER in de Velswijk heeft 

NIEUWE BEHEERDERS
Ze nodigen u uit voor de heropening.
Op zondag 10 januari 2010 bent u 

tussen 16.00 en 22.00 uur
van harte welkom.

Graag tot ziens bij Ann en Gerjan
in D'n Draejer in de Velswijk.
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WEEKBLAD

Nu 

ook op 

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

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

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan
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Deze week
in Contact

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

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.
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CHEVROLET
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STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Dinsdag 21 november 2006
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E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl
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S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen
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Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

PARTICULIEREN
EN BEDRIJVEN

€ 25,- korting per man per dag

+10% KORTING
op materiaal (excl. glas)

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
2 januari

Happy
Newyears-

party

Just More Damesmode

2 modespecialisten onder één dak - Smidsstraat 9 - Zelhem

Wij zijn geopend van maandagmiddag t/m zaterdag Vrijdag Koopavond

ITS NOIZE

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem
tel. (0314) 62 59 95

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem
tel. (0314) 62 12 06

We knallen het jaar uit..........

ELK 2e ARTIKEL 
GRATIS!!!!!!!!!

muv. nieuwe en basis artikelen.

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, 
naast de Gazelle-Fabriek.

Ervaren allround klus-
senman b.z.a. voor 22,50

p.u.(2009) 0651980809
info@tukky.nl (zie adv.)

http://link.marktplaats.nl/
220694968

Meer informatie op www.spsb.nl

Leeftijdsgenootjes om te ontmoeten, 
mee te spelen, en vriendjes mee te
worden.

Uitdagend spelmateriaal, om te
ontdekken en vaardigheden mee eigen 
te maken. 

Spelactiviteiten die de ontwikkeling
stimuleren.

Een gezellige ruimte, waar ze zingen, 
luisteren naar verhalen en persoonlijke
aandacht krijgen.

Wennen aan vast dagritme. Een goede
voorbereiding voor straks op de
basisschool!

Dat is leuk...

De Prullenbak (Zelhem) Ot en Sien (Vorden)

ikke ook (Velswijk) P.U.K. (Keijenborg)

Hopza (Hengelo) Welpenland (Zelhem)

Nijntje (Halle)

en uw peuter is het
waard!
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Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten

Varsselseweg 20 Tel. 0575-462892
7255 NR Hengelo Gld. of 06-53362300
Website: www.deheesterhof.nl

DDDééé   bbbllloooeeemmmeeennn---
aaacccttt iiieee    ooommm   uuuwww
vvveeerrreeennniiigggiiinnnggg
ooofff    ccc llluuubbbkkkaaasss

ttteee   ssspppeeekkkkkkeeennn...
VVVoooooorrr    mmmeeeeeerrr    iiinnnfffooo:::

wwwwwwwww... tttuuulllpppeeennnaaacccttt iiieee ...nnnlll

ZELHEM Gildenweg 1 Tel. (0314) 62 36 58

SLA UW SLAG TIJDENS
DE LUCKY DEAL DAGEN 
T/M 2 JANUARI A.S.

www.schefferkeukens.nl

OOK SENSATIONELE UITVERKOOP VAN INBOUWAPPARATEN!

Kijk voor het complete opruimingsaanbod op www.schefferkeukens.nl

ENORME KORTINGEN
TOT WEL 85%

Showroomkeukens
voor knallende
veilingprijzen!

SPECIALE OPENINGSTIJDEN:

• DINSDAG   29 DEC. VAN 09.00 - 18.00 UUR

• WOENSDAG   30 DEC. VAN 09.00 - 18.00 UUR

• DONDERDAG 31 DEC. VAN 09.00 - 13.00 UUR

• VRIJDAG  1 JANUARI GESLOTEN

• ZATERDAG   2 JAN. VAN 08.30 - 16.00 UUR

SCHEFFER KEUKENS 
GAAT HET EINDEJAAR 
NOG EVEN KNALLEN!
Scheffer gaat het jaar afsluiten met

verrassend keukenvoordeel en

knallende eindejaarsacties. Tijdens onze

Lucky Deal Dagen t/m 2 januari

hebben we spectaculaire uitverkoop

van showroomkeukens en inbouw-

apparatuur.  Breng de maten mee van

uw keukenruimte om te bepalen welke

keuken er in past en maak uw keuze.

15 showroomkeukens van topmerken waaronder

                   voor bodemprijzen vanaf €900,-



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 53 van
28 december 2009 
t/m 2 januari 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m woensdag 08.00 - 20.00 uur

Donderdag 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN

Le Monferrine
Asti, Italië

Met de volle smaak van

wit fruit en muskaat

5.99      4.49



Met een positieve blik kijken we naar 2010, waarin we ook u weer het echte plaatselijke nieuws mogen brengen. Wekelijks in onze

huis-aan-huis bladen en dagelijks op internet. Ook bedanken we onze adverteerders voor het in ons gestelde vertrouwen in 2009 en 

hopen hen in 2010 weer van dienst te mogen zijn. De redacties van de weekbladen Contact, Elna en Groenlose Gids wensen u allen 

fi jne feestdagen en een voorspoedig 2010.

www.webpaper.nl

Weevers wenst u een
stralend 2010

studioEmausNetElnadrukkerij



Hartelijk dank voor het feit dat u ook dit jaar klant bij ons was. We zien u graag volgend jaar weer terug 

bij Albert Heijn en HEMA in Warnsveld.

Ook volgend jaar profiteert u van alle gemak bij Albert Heijn. U heeft de mogelijkheid om tijdens het 

winkelen zelf uw boodschappen te scannen. U bent binnen een minuut klaar met afrekenen en kunt 

gelijk beginnen met inpakken. Dat scheelt u veel tijd bij de kassa. Heerlijk toch?

Op Oudejaarsdag zijn Albert Heijn en HEMA geopend tot 18.00 uur.

Heel Warnsveld profiteert.
Gewoon bij Albert Heijn en HEMA.

Alle medewerkers wensen
u een knallend 2010!

We laten u ook volgend jaar profiteren bij Albert Heijn en HEMA in Warnsveld.



In de JOP Hummelo waren twaalf jon-
geren aanwezig voor een gesprek, in
Steenderen slechts vier. Net voor acht
uur reden er een aantal weg, die blijk-
baar de burgemeester niet wilden
spreken. De hangplek bij de parkeer-
plaats van de sportcomplexen in
Steenderen is prima. Uit de wind, ge-
sloten aan de huizenkant, open rich-
ting de sportvelden. “Daar heeft nie-
mand last van,” aldus een van de jon-

gerenwerkers. “En er zijn altijd jonge-
ren aanwezig. Het maakt niet uit wat
voor weer het is.” Het is wel jammer
dat de picknicktafel gesloopt is. “Ze
hebben er niks aan zo.” 
Burgemeester Aalderink spreekt de
aanwezige jongeren aan. “Wij zijn vo-
rige week in een paar hangplekken ge-
weest en vandaag weer. Dat heeft te
maken met het eindejaar, met vuur-
werk. Wij hebben geconstateerd dat

wij in de gemeente Bronckhorst twee
jaar geleden 40.000 euro schade had-
den aan borden, vuilnisbakken en an-
dere openbare spullen. Vorig jaar was
dat nog 20.000 euro. Dat is eigenlijk
jammer, want dat is geld wat je ge-
woon weggooit,” vertelt hij. “Het is
niet zo dat we bij jullie komen omdat
jullie nou de boeven zijn, of de daders.
Maar jullie hebben je vriendjes, broer-
tjes, de omgeving. Vertel het door.” 
Vanuit de gemeente wordt niet alleen
tegen de jongeren gepraat, zij mogen
ook naar de gemeente toe hun wensen
aangeven. Bijvoorbeeld over een oud
en nieuw feest. “Dat is de boodschap
die we brengen.” Daarop deelde de
burgemeester persoonlijk de nieuw-
jaarswens uit. 
Henk Aalderink en Taco Jansen laten
de jongeren in Steenderen hun geleer-
de begroetingen zien: die van Hum-
melo, Vorden en vervolgens Keppel. Ie-
dere jongerengroep heeft zijn eigen
methode, zo ook in Steenderen. Er
wordt hartelijk om gelachen. 
Burgemeester Aalderink is bijzonder
tevreden. De jongeren vinden de op-
roep van de burgemeester wel goed.
Het in contact komen met hen en
goed luisteren, daar gaat het om. “Ja,
het is goed om de jongens te zien. Je
ziet dat er overal een aantal staan. Het
is ook mooi dat ze verschillende soor-
ten culturen hebben, of je nou hier
bent, in Keppel of in Vorden. Alleen al
de wijze waarop ze handen geven,”
legt hij het succes van deze ronde uit.
“Het zijn allemaal groepen. Het gaat
pas echt fout als ze in groepsverband
zijn of er teveel gedronken wordt. Ik
hoop van harte dat ze er met elkaar
over praten en zeggen ‘jongens aan
het eind van het jaar minder schade’.”

Nieuwjaarswens gemeente aan jeugd persoonlijk gebracht

Dit keer geen vuurwerkschade?!

‘Gezellige feestdagen & een happy 2010! Houd het gezellig, maak niets ka-
pot en knal veilig.’ Met deze nieuwjaarswens kwam burgemeester Henk
Aalderink afgelopen vrijdagavond bij de Jongeren Opvang Plaatsen, JOP’s,
in Drempt, Hummelo, Steenderen en Zelhem, vergezeld door wethouder
Ab Boers, jongerenwerkers Taco Jansen, Sandra Krijgsman met hond
Dazzle en Wilfried Olde Hartman en wijkagent Hans de Voer.

Tijdens het gesprek met jongeren in Steenderen werd er hartelijk gelachen.

Het dievengilde heeft de laatste maan-
den, vanaf begin oktober, met enige
regelmaat ingebroken in sportkanti-
nes. In enkele gevallen bleef het bij
een poging, maar bij een negental
sportverenigingen verdwenen de da-
ders met buit. De buit varieert van
snoepgoed en drank tot geld. 

De meeste inbraken vonden plaats bij
voetbalverenigingen, maar er zijn ook
twee sporthallen, een korfbalvereni-
ging, een rugbyvereniging en een
zwembad door het inbrekersgilde be-
zocht. Plaatsen waar de dieven toesloe-
gen zijn Terborg, Doetinchem, Riet-
molen, Zelhem, Lievelde, Borculo,
Rekken, Eibergen, Ruurlo en Varsse-

veld. Een voetbalvereniging in Borculo
heeft in korte tijd zelfs twee maal on-
gewenst bezoek gehad. Hier had men
het vooral op drank en snoep gemunt.
De inbraken werden veelal in de
avond- en nachtelijke uren gepleegd,
maar ook wel overdag. Meestal wordt
er grof geweld gebruikt om binnen te
komen. Soms worden afgesloten deu-
ren in het pand ook geforceerd, waar-
door de schade alleen maar toeneemt.
De buit is in de meeste gevallen ge-
ring, maar soms wordt er toch opval-
lend veel geld bij de inbraak buitge-
maakt.

De politie adviseert beheerders van
kantines om niet teveel geld in het

pand achter te laten. Zorg, dat er op
verschillende tijden en dagen van de
week geld wordt weggebracht. Soms
kan een eenvoudige alarminstallatie
met licht- of geluidseffecten al effec-
tief zijn tegen het dievengilde. Uit po-
litieonderzoek is gebleken dat het niet
om één dadergroep gaat. Meerdere
personen maken zich aan de inbraken
schuldig. 

Onlangs werden in Lievelde op klaar-
lichte dag twee tieners overlopen bij
hun inbraak. Ze zagen kans om te ont-
komen met achterlating van hun fiets. 

De politie stelt in alle gevallen een on-
derzoek in en neemt de locaties in
haar surveillance mee. Leden van de
vereniging, buurtbewoners en ook
mensen die hun hond uitlaten wordt
gevraagd om een oogje in het zeil te
houden en bij verdachte situaties de
politie te bellen.

Inbraken in sportkantines Politie waarschuwt
Achterhoek – De politie onderzoekt en waarschuwt voor inbraken in
sportkantines. Diverse verenigingen zijn gedupeerd door het dievengilde.
De politie adviseert de beheerders om zo min mogelijk geld in het pand
te bewaren. Tips over verdachte situaties of informatie over daders zijn
welkom via tel. 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.

D66 Bronckhorst nam afscheid van de
secretaris Wim van der Kraan. Voorzit-
ter Paul Valk roemde de brede inzet
van Van der Kraan gedurende twintig
jaar als secretaris, raadslid en commis-
sielid. Leo van Eden uit Hummelo is
benoemd als secretaris.

DE KANDIDATENLIJST 
VOOR DE VERKIEZINGEN 
VAN DE GEMEENTERAAD 
OP 3 MAART 2010 BESTAAT UIT:

1. Gaston Wouters (Velswijk)
2. Johanna Prick (Vorden)
3. Anneke Hacquebard (Hummelo)
4. Hilda Nijman – Freriks (Zelhem)
5. Marcel Prop (Vorden)
6. Paul Valk (Vorden)
7. Peter Starreveld (Drempt)
8. Rien Wabeke (Vorden)
9. Dionne Mooij-Kuiters (Zelhem)

10. Jan Willem Drijver (Vorden)
11. Wim van der Kraan (Drempt)
12. Lennart van Bolderick (Vorden)

Ledenvergadering D66
De afdeling Bronckhorst van D66
hield op woensdag 16 december
een algemene ledenvergadering in
Hotel Bakker in Vorden. Daar werd
het verkiezingsprogramma voor
de periode 2010 - 2014 na een leven-
dige discussie vastgesteld. Het pro-
gramma is beschikbaar op het in-
ternet, www.d66bronckhorst.nl,
vanaf dinsdag 22 december.

Rieneke was het hele weekend in
bloedvorm, ook al had ze geen rust ge-
nomen voor deze wedstrijd. Vrijdag
zwom ze de 400 meter vrije slag en de
200 meter wisselslag. Op beide afstan-
den werd ze kampioen van Nederland
en op de 200 wissel deed ze dat ook
nog eens in een persoonlijk record. Za-

terdag stond de 200 meter vrij op het
programma en daar behaalde ze zil-
ver, achter Femke Heemskerk. even-
eens in een persoonlijk record. Zon-
dag zwom ze de 100 meter vrij en kon
als 2e zwemster door naar de A-finale,
maar deze heeft ze afgezegd, omdat
die finale vlak voor de 400 meter wis-
selslag finale plaats vond. Op die 400
meter wisselslag wilde ze een poging
doen haar eigen nationale record te
verbeteren en .....met succes! Ze verbe-
terde haar eigen record van 4.38.49
naar 4.36.91. Een unieke prestatie op
een heel zwaar nummer en dat in "ge-
woon textiel"!

In maart 2010 wil Rieneke zich op de
Swim Cup in Amsterdam kwalificeren
voor de EK in augustus te Boedapest.

Record Rieneke Terink
Op de Open Nederlandse Kampi-
oenschappen, die van 18 t/m 21 de-
cember in het Sloterparkbad te
Amsterdam werden georganiseerd,
moest gezwommen worden met de
nieuwe kledingregels van de FINA,
d.w.z. er mocht niet meer in de
snelle badpakken gezwommen
worden, maar in "gewoon textiel",
zoals die vanaf 1 januari 2010 door
de wereldzwembond verplicht is.

Zoals altijd staan de medewerkers
van AeroFitt u graag te woord over
uw persoonlijke wensen en doelstel-
lingen en zal er gekeken worden hoe
zij u daar het beste bij kunnen hel-
pen.

AeroFitt biedt een voor u op maat
gemaakt programma en lidmaat-
schap aan. 

Zo kunt u onder andere nu ook kie-
zen voor een lidmaatschap waarbij
de aandacht uitgaat naar bewegen
met fysieke beperkingen. Dit kan in-
dividueel of in groepsverband.
Mocht u ook een beperking hebben,
dan kunnen zij misschien ook iets
voor u betekenen. Twijfel niet, maar
kom vrijblijvend voor informatie.
Het team van AeroFitt is aanwezig
van 10.00 tot 16.00 uur.
Iedereen die deze dag start ontvangt
100% korting op het inschrijfgeld en
kan gebruik maken van meer interes-
sante aanbiedingen. Tevens maakt ie-
dere bezoeker kans op een levenlang
gratis lidmaatschap en vele andere
prijzen!

Sportcentrum AeroFitt Hengelo

Open dag
Misschien dat u na het lezen van
het magazine van AeroFitt inte-
resse heeft om eens een kijkje te
komen nemen of om te starten
bij sportcentrum AeroFitt. Op
zondag 3 januari is er een Open
dag met veel aanbiedingen.

Kleindierenshow Oneto Enschede
Hoenders: Wyandotte: B. Wasssink 2xF,
1xZG, H. Berenpas 2xZG, 3xG.
Dwerghoenders: Wyandotte: H. Beren-
pas 3xZG, 1xG, B. Wassink 3xG. Door-
nikse kriel: H. van Olst 2xZG. Appen-
zeller Spitskuif: H. van Olst 2xF, 3xZG,
1xG.
Konijnen: Wener: H. Nijenhuis 2xF,
2xZG. Rode Nieuw Zeelander: G. Lense-
link 1xF, 2xZG, J. Bakering 2xF, 1xZG.
Alaska: J. Bakering 3xF, 2xZG.
Sierduiven: Felegyhazer Tuimelaar: F.
van Olst 1x95, 2x94, 1x92 punten.

Gelderlandshow Bemmel
Konijnen: Groot Lotharinger: H. Borg-
man-Berenpas 4xF, 4xZG. Franse Han-
goor: R. Bruinsma 3xZG, Bram Bruins-
ma 1xG, Jelle Bruinsma 1xG. Witte
Nieuw Zeelander: H. Bolwiender 1xF,
3xZG. Gele van Bourgondië: W. Boers-
ma 4xZG, 1xG. Rode Nieuw Zeelander:
G. Lenselink 3xZG, Boyd Groot Roes-
sink 2xZG, 1xG. Hollander: E. Jansen
2xZG. Kleurdwerg: H. Gubbels 1xF,
4xZG.

P.K.V. Nieuws

Onderweg wordt men getrakteerd op
erwtensoep en glühwein of chocolade-
melk. Op een aantal plaatsen staan

midwinterhoornblazers met hun bij-
zondere blaasinstrumenten om de
sfeer helemaal compleet te maken. 

Deelnemers kunnen starten tussen
11.00 uur en 13.00 uur bij de Wilden-
borchse Kapel, Kapelweg 1 te Vorden.
Kosten voor deelname bedragen
€ 6,00, kinderen t/m 12 jaar betalen
€ 3,00. Dit is inclusief een kop erwten-
soep en een glas glühwein of een be-
ker chocolademelk. De hond mag
meelopen, maar moet wel aangelijnd
te zijn.

Winterwandeling
Zondag 3 januari is er een winter-
wandeling in de Wildenborch. De
Kapelcommissie organiseer dit
evenement voor de negentiende
keer. Er is een mooie route uitgezet
door de prachtige omgeving in en
rond de Wildenborch. Deelnemers
kunnen kiezen uit een korte route
van ongeveer 7 kilometer en een
langere route van 14 kilometer.

Op het besneeuwde parcours eindigde
plaatsgenoot Peter Makkink op de
tweede plaats. Hans Reintjes mocht
als derde het podium betreden. Een

dag later reed een aantal RTV´ers in
Nijverdal een veldrit in de GOW-com-
petitie. Bij de Masters 50+ wist Garjo
Kamphuis uit Vorden naar een derde
plaats te rijden. Ook Rudi Peters uit
Wichmond en Frans de Wit uit Zut-
phen eindigden met een vijfde en
zevende plaats in de voorste regionen.
In de wedstrijd voor de Masters 40+
reed Peter Makkink als vierde over de

finish. Hans Reintjes en Erik Bouw-
meester werden zesde en zevende. 

Er staan de komende twee weken nog
drie wedstrijden in de GOW-competi-
tie op het programma. Thijs van Ame-
rongen reed op zondag een internatio-
nale wedstrijd in het Belgische Kalmt-
hout. Hij eindigde hier als 21e. De wed-
strijd werd gewonnen door Sven Nijs.

Weevers clubkampioen RTV
Jan Weevers uit Hengelo heeft
zaterdag het clubkampioenschap
veldrijden van Wielrenvereniging
RTV Vierakker-Wichmond op zijn
naam geschreven.

FLESSENACTIE VV VORDEN: ZATERDAG 2 JANUARI 2010
Nadat we net klaar zijn met alle feestelijkheden rondom Kerst en Oud
en Nieuw en er het nodige genuttigd is, zijn er dus ook de nodige lege
flessen. Zoals vertrouwd zal ook aan het begin van volgend jaar de VV
Vorden bij u langskomen om deze op te halen. Dat jaar staat het ge-
pland voor zaterdag 2 januari. U kunt uw statiegeld- en statiegeldloze
flessen aan de weg zetten en de jeugd van de VV Vorden komt deze van-
af 10.00 uur ophalen. De actie duurt tot en met 13.00 uur. Mocht u de
flessen vergeten zijn om aan de weg te zetten, dan hindert dit niets. U
kunt tot en met 13.00 uur ook naar de Gemeentewerf in Vorden komen
om daar uw flessen aan te leveren. Het geld wat met deze actie wordt
opgehaald komt geheel ten goede van de jeugdafdeling van de VV Vor-
den. Dus steun de jeugd en zet uw flessen aan de weg!!

Vo e t b a l

L.R. DE GRAAFSCHAP
In Zevernaar werd op 12 december jl. een dres-
suurwedstrijd georganiseerd. Hester Slegt be-
haalde hier in de klasse L2 een 3e en 5e prijs met
2 keer 184 punten. Dit deed zij met het paard
Zingy. Op 19 december jl. werd er een dressuur-
wedstrijd te Lochem georganiseerd. Ondanks
het winterse weer werd er toch goed gereden. In
de klasse B behaalde Carlijn Slijkhuis met Aime
een 2e prijs met 201 punten. Marina Gotink be-
haalde in de klasse L2 een 2e prijs met 198 pun-
ten. Dit deed zij met haar paard Zapp. Allemaal
gefeliciteerd met het behaalde succes!

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



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

Op het AOC wordt de leerling inge-
deeld in een groep die past bij zijn of
haar niveau. Naast de algemene vak-
ken zoals Nederlands, Engels, wiskun-
de, natuurkunde, bewegingsonder-
wijs, economie, techniek, verzorging,
muziek, beeldende vorming en biolo-
gie oriënteert de leerling zich in de
groene vakken. Dat gebeurt tijdens de
lessen agrarische oriëntatie. Aan het
eind van het tweede leerjaar kunnen
de leerlingen kiezen uit de vakrichtin-
gen Dierverzorging, Bloemschikken,
Groene Ruimte, Groentechniek en
Verwerking Agrarische Producten.
Na de eerste twee leerjaren maken de
leerlingen een keuze uit één van de
leerwegen, passend bij de persoonlijke
capaciteiten. Dit kan de Basisberoeps-
gerichte leerweg zijn, de Kaderbe-
roepsgerichte leerweg of de Gemengd
leerweg. De Basisberoepsgerichte leer-
weg is meer praktisch ingesteld dan
de Kaderberoepsgerichte leerweg, ter-
wijl de Gemengde leerweg meer theo-
retisch is. Het diploma van elke leer-
weg biedt weer verschillende moge-
lijkheden om door te stromen naar
het Middelbaar Beroeps Onderwijs of
Havo. Daarnaast kan de leerling bin-
nen de Gemengde Leerweg een extra
vak kiezen, zodat het diploma Theore-
tische leerweg behaald wordt.
Leerlingen die meer individuele aan-
dacht nodig hebben kunnen in kleine-
re groepen binnen het LWOO ge-
plaatst worden. Daar is extra aandacht
voor de begeleiding van elke individu-
ele leerling. Om de LWOO groepen
meer tot hun recht te laten komen
starten ze in een dependance, naast
het hoofdgebouw. De LWOO-leerling
behaalt een regulier VMBO diploma
Basisberoepsgerichte Leerweg, Kader-
beroepsgerichte Leerweg of Gemeng-
de Leerweg. AOC vindt respect, struc-
tuur en veiligheid belangrijk en om er
voor te zorgen dat leerlingen en do-
centen prettig met elkaar samenwer-
ken in een veilige omgeving gelden er
huisregels. Daarnaast is er een absen-
tencontrole en is er tijdens de pauzes
toezicht in de kantines op de pleinen
en in de gangen. Tijdens de pauzes
blijven de leerlingen op school en tus-
senuren worden opgevangen door do-
centen. Naast het aanbieden van ken-
nis en vaardigheden is het hebben van
een juiste houding een belangrijke

competentie. Daarom wordt er in het
onderwijs aan het AOC steeds meer
aandacht geschonken aan aspecten
als samenwerken, onderzoekend be-
zig zijn, groepsopdrachten uitvoeren,
het samen verslagen maken en pre-
senteren. Vooral tijdens projecten wor-
den deze competenties aangeleerd.
Het diploma geeft recht op alle ver-
volgopleidingen binnen het MBO. Af-
gelopen jaar ging 35% van de leerlin-
gen naar een opleiding binnen de sec-
tor Landbouw, 21% naar de sector
Techniek, 19% naar Economie en 24%
naar Zorg. Het HAVO werd gekozen
door 1 % van de geslaagden.

HET GROENE LYCEUM
In augustus 2008 ging het Groene Ly-
ceum van start. Het is een zelfstandige
school (niet gekoppeld aan het VMBO)
die zich op een speciale doelgroep
richt. Leerlingen met een cito-score
van 537 of hoger zijn in het Groene Ly-
ceum op hun plek. Naast het theore-
tisch leren wordt er vanaf het eerste
jaar veel aandacht besteed aan buiten-
schools leren in de praktijk. 
Leerlingen werken competentiege-
richt en maken gebruik van een aan-
trekkelijke elektronische leeromge-
ving. Voor hen staan de nieuwste tech-
nieken op onderwijsgebied tot hun be-
schikking. Na 6 jaren zijn de leerlin-
gen klaar om in te stromen in het Ho-
ger Beroepsonderwijs (HBO), met als
voordeel, dat ze dit HBO in 3 jaren suc-
cesvol kunnen afronden. In feite door-
lopen ze een versneld HBO-traject in 9
jaar. De eerste 3 VMBO Gemengde
Leerweg/ Theoretische leerweg, dan 3
jaar Middelbaar Beroepsonderwijs en
3 jaar HBO. Iedere fase wordt met een
diploma afgesloten. Het Groene Lyce-
um is een onderwijsvorm, die uiter-
mate geschikt is voor de zelfstandig en
praktisch ingestelde leerling, die weet
wat hij wil. Nadere informatie vindt u
op www.hetgroenelyceum.nl of 
doetinchem@hetgroenelyceum.nl.
Tot slot is het schoolgebouw aan de
Gezellenlaan 14 in Doetinchem goed
te bereiken met het openbaar vervoer.
Bus- en spoorstation liggen op 7 minu-
ten lopen. Via school kunt u korting
krijgen op bepaalde vervoerstrajecten
De Open Dag op woensdag 27 januari
is van 14.00 tot 16.30 uur en van 18.00
tot 21.00 uur.

AOC Oost, VMBO-Groen 

Open dag

Woensdag 27 januari houdt AOC-Oost, Gezellenlaan 14 te Doetinchem een
‘Open Dag’ en laat dan op de ‘Groene Campus’ zien wat ze allemaal in huis
heeft. De school wil er zijn voor leerlingen die iets voelen voor het leren
in een combinatie van theorie en praktijk. Daarbij wil het AOC veel aan-
dacht hebben voor de individuele leerling, zodat hij of zij kan leren in een
veilige en prettige omgeving. Heb je als leerling extra zorg nodig of kom
je beter tot jouw recht in een kleinere groep dan kan dat, want je moet het
op school naar de zin hebben. Wat opleidingen betreft is er van alles mo-
gelijk. Naast starten in de brugklas is instromen vanuit collega-scholen
ook mogelijk.

De lichtobjecten die langs de routes
stonden werden met veel enthousias-
me bekeken. Vanuit de huifkar had-
den ook de kinderen een goed zicht
tot de kerstbomen, rendieren met ar-
renslee of sterren in de met sneeuw
bedekte tuinen en weilanden. Het
laatste stuk lopen over de sneeuw, met

de lampjes als wegwijzers was erg
spannend. Overal stonden vuurkor-
ven, zoals bij de herders. In de stal kon-
den de kinderen Josef en Maria ont-
moeten. In de tent om de zitschure
waren vele kramen ingericht met al-
lerhande artikelen. Van sieraden tot
Fair Trade en van kerststukjes tot ge-

wolvilte schaapjes. Ook de streekpro-
ducten en oude ambachten ontbraken
niet. Zoals de honingproducten van
imker Bob Kliest, die warme stok-
broodjes met brie en acaciahoning
serveerde en heerlijke wijn liet proe-
ven. De stoelenmatter en manden-
vlechter toonden hun werk. 

Op het toneel werd genoten van de
Bekveldband en ook bij de Toldijkse
playbackshow winnaars en de mode-
show bleven enthousiaste mensen
staan kijken.

Bekveld in het licht

Kerstsfeer, kou en koopjes

Twee avonden lang genieten van de kerstsfeer, de kou en diverse koopjes.
Dat was mogelijk tijdens Bekveld in het Licht afgelopen dinsdag 22 en
woensdag 23 december bij kinderboerderij Feltsigt. Voor de looproute en
huifkartocht waren veel mensen enthousiast. De sfeer en de sneeuw
maakten alles nog feeërieker.

Imker Bob Kliest liet zijn gasten proeven van wijn en broodjes brie met honing.

Ben, Peter en Wouter, eind vorige
eeuw de oprichters van Tending Josie,
zijn wat ouder geworden. Hun wilde
haren zijn wat grijzer. Niemand
woont nog in Zoetermeer. Behalve
Ron, de nieuwe drummer. In nieuwe
formatie, meer dan ooit onvrijwillig
beladen met allerhande ervaring, Ten-
ding Josie verhaalt over het bitterzoete
avontuur dat leven heet.
Tending Josie, bestaande uit Peter De
Bruin (basgitaar), Ben Tijsma (gitaar

en backing vocals), Wouter Adriaanse
(slaggitaar en zang) en Ron Bakker
(drums en backing vocals), vertelt haar
verhalen in warme, melodische num-
mers, soms lyrisch, altijd met hart en
ziel! De leden van Tending Josie be-
schikken elk over een kleurrijk muzi-
kaal verleden. Van metal tot punk, van
gotiek tot country combineren zij hun
vaardigheden en invloeden tot een
eerlijk, eigen geluid dat je hoe dan ook
ergens zal raken. Tending Josie schrijft

de eigen nummers onder invloed van
vakgenoten als Madrugada, Antimat-
ter, Tom Waits, Anathema, Nick Cave,
16 Horsepower, Radiohead, Joy Divisi-
on, The Smiths en meer.

U kunt de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd) of
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal. Bands en
artiesten die ook live in het program-
ma willen komen spelen, kunnen mai-
len naar live@ideaal.org of schrijven
naar Ideaal Radio, Televisie & Internet,
t.a.v. live@ideaal.org Postbus 50, 7020
AB, Zelhem.

LIVE@IDEAAL.ORG

Tending Josie

Woensdagavond 30 december zal de band ‘Tending Josie’ tussen 20.00 en
22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de
Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden. Tending Josie gaat voor
Live@ideaal.org een succesvol jaar 2009 afsluiten.

Op maandag 4 januari zal dhr. Wim
Zemmelink uit Zelhem, presentator
van het programma, een overdenking
houden. Mw. Alice Nijenhuis uit Halle
zal meewerken aan het programma
van 11 januari. Voor de uitzending van
maandag 18 januari is de heer Jan Vre-

man, parochiemedewerker in Vorden,
uitgenodigd.
Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Na de uitzending
kunnen er van 20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop volgen-
de week, via het tel. nummer van de
studio : 0314-624002  De kabelfrequen-
ties van Radio Ideaal zijn voor heel
Oost-Gelderland : FM 91.1 of 94.00. De
etherfrequenties zijn 105.1 t/m 107.7

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting " bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen in het nieuwe jaar
ook weer studiogasten uitgeno-
digd.
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Begin 2009 werden in de gemeente
Bronckhorst zo’n 700 zakken vuur-
werkafval ingeleverd. Dit goede resul-
taat was voor de gemeente een reden
om met deze actie door te gaan. De
nieuwe vuurwerkafvalzakken zijn ver-
krijgbaar bij de vuurwerkverkooppun-
ten, waaronder Geschenkenhuis Beu-
seker, Landlustweg 2, Steenderen.
Daar is de vuurwerkverkoop op dins-
dag 29 en woensdag 30 december
2009, tot 20.00 uur. Donderdag 31 de-
cember is de winkel geopend tot 17.00
uur. Op verschillende basisscholen
binnen de gemeente werden de vuur-
werkafvalzakken aan de schoolkinde-
ren uitgedeeld. Daarbij werd het be-
lang van het inzamelen uitgelegd.
Niet afgestoken vuurwerk wordt de

volgende ochtend door jonge kinde-
ren gevonden en soms proberen zij
het nog een keer af te steken. Dit is ge-
vaarlijk. 

Daarom wordt woensdagmiddag 6 ja-
nuari 2010 tussen 13.30 uur en 15.30
uur op twaalf verschillende plaatsen
in Bronckhorst aan schoolkinderen de
gelegenheid geboden om hun vuur-
werkafval in te leveren. De locaties
zijn in Steenderen, Toldijk, Baak, Hen-
gelo Gld., Keijenborg, Vorden, Wich-
mond, Hoog-Keppel, Hummelo, Voor-
Drempt, Zelhem, Velswijk en Halle. Bij
elke volle vuurwerkafvalzak zal een
Beuseker Vuurwerk Kortingsbon 2010
worden uitgereikt door Geschenkhuis
Beuseker uit Steenderen.

Vuurwerk en Carbid bij Geschenkenhuis Beuseker

Vuurwerkafvalzakken en
korting

Bij Geschenkenhuis Beuseker zal de vuurwerk verkoop plaatsvinden aan
het eind van dit jaar, 29, 30 en 31 december 2009. In samenwerking met de
gemeente Bronckhorst zal bij de aankoop van vuurwerk een vuurwerkaf-
valzak worden geleverd. Een volle vuurwerkafvalzak inleveren bij één van
de inzamelpunten op 6 januari 2010 is goed voor een Beuseker Vuurwerk
Kortingsbon 2010, voor 10% korting op de aankoop van vuurwerk aan het
einde van 2010.

Bij Geschenkenhuis Beuseker worden vuurwerkafvalzakken meegegeven, goed voor een Beu-
seker Vuurwerk Kortingsbon 2010 na inlevering.

Er zijn vele diëten ontwikkeld en bijna
allemaal richten ze zich op het veran-
deren van het voedingspatroon. Wat
eet iemand nu en wat zou men beter
niet of anders kunnen eten? Als ie-
mand voldoende gemotiveerd is, lukt
het meestal wel om met zo’n dieet af
te vallen of aan te komen en soms ook
om het streefgewicht te bereiken.
Maar na verloop van tijd vallen de
meeste mensen weer terug in het ou-
de eetpatroon en neemt het gewicht
weer toe of vermagert men ongewild.
Het bekende ‘jojo’-effect. Gewicht en
gedrag kunnen dus niet los van elkaar
worden gezien. Het gaat er niet alleen
om wát men eet, maar ook waaróm ie-
mand wel of niet eet. Eten kan een
middel zijn om aan een andere be-

hoefte te voldoen. Dit betekent dat
mensen bijvoorbeeld gaan eten uit
verdriet, frustratie, eenzaamheid, ver-
veling of een negatief zelfbeeld. Eten
kan ook een verslaving zijn. Zolang de
oorzaak van het eetgedrag niet wordt
aangepakt, is de kans heel groot dat
men terugvalt in het oude eetpatroon. 

Individuele begeleiding door diëtist
en coach is de belangrijkste pijler van
het programma van Sensire diëtetiek
en Bakker & Metz. Belangrijke voorde-
len van het circa 20 weken durende
programma zijn, dat het volledig
wordt afgestemd op de individuele be-
hoefte en dat het naast voedings- en
dieetadvies voorziet in persoonlijke
coaching, een individueel leerpro-

gramma, begeleiding in de praktijk en
nazorg. Mensen worden onder meer
geholpen in het leren grenzen stellen,
het omgaan met stress, het verkrijgen
van meer zelfinzicht en een positiever
zelfbeeld, het omgaan met tegensla-
gen en het herkennen van invloeden
vanuit de directe omgeving. 

De nadruk ligt op het versterken van
de motivatie en het van daaruit zelf
verantwoordelijkheid nemen voor een
ander, effectiever gedrag. Vanzelfspre-
kend wordt er ook veel aandacht be-
steed aan het vergroten van de kennis
van voeding en een gezonde leefstijl.
Daarbij komen ook praktische zaken
aan de orde zoals het samenstellen
van het menu, gezond en bewust
boodschappen doen en verantwoord
koken. Indien gewenst kunnen men-
sen deelnemen aan een persoonlijk
beweegprogramma. Voor aanvullende
informatie over individuele begelei-
ding naar een gezond gewicht of een
persoonlijk kennismakingsgesprek
kan men contact opnemen met Sensi-
re diëtetiek via tel. (0900) 34 38 435.

Leefstijl- én gedragsverandering sleutel

Succesvol afvallen
Sensire biedt een oplossing aan mensen met over- of ondergewicht die
een gezond gewicht willen bereiken én behouden. Sensire diëtetiek en
Bakker & Metz, bureau voor coaching, hebben hiervoor hun ervaring en
deskundigheid gebundeld. Samen bieden zij een nieuw, integraal pro-
gramma aan dat naast voedings- en dieetadvies voorziet in persoonlijke
coaching, een individueel leerprogramma, begeleiding in de praktijk en
nazorg. Dit programma wordt aangeboden op verschillende locaties in de
gemeenten Berkelland en Bronckhorst.

Gelukkig zijn er mensen die de moei-
lijke eerste stap hebben gezet om de
neergaande spiraal  te doorbreken en,
eventueel met wat hulp, hun leven
weer op orde te krijgen. In de gemeen-
te Bronckhorst is Mevr. Hannie ten
Hoopen werkzaam, die als gespeciali-
seerd maatschappelijk werkende,
praktijk houdt voor rouwbegeleiding
en ander ingrijpend verlies.   Binnen
haar werkgebied, dat de hele regio
Oost Achterhoek en het aangrenzende
deel van de gemeente Berkelland om-

vat, bezoekt en begeleidt ze mensen,
middels individuele gesprekken bij
hen thuis. Aan een periode van kwets-
baarheid liggen vaak meerdere facto-
ren ten grondslag.  Daarom wordt van-
uit een breder perspectief gekeken
naar de situatie en is er aandacht  voor
dieper gelegen factoren, die van in-
vloed kunnen zijn op de situatie, zoals
die zich  op dat moment aandient. In
de praktijk gaat het vaak om complexe
levensvragen, situaties van meervou-
dig verlies  het ontwarren van knopen
in de levensloop, het hanteren van
confronterende ervaringen  of anders-
zins .   Met respect voor een ieders per-
soonlijk verhaal worden mensen, die
bereid zijn te werken  aan verande-
ring, gestimuleerd te kijken naar wat
hen is overkomen. Gaandeweg wordt
de nodige ballast opgeruimd en een
basis gelegd die ruimte biedt voor in-
zicht en perspectief. Naast individuele
rouwbegeleiding geeft Ten Hoopen
ook rouw- en nazorg aan groepen.  
Alsook themabijeenkomsten en cur-
susaanbod op maat, in opdracht van
organisaties als Alzheimerstichting,
VIT/Mantelzorg en de Kerken. 
Info (0575) 46 13 32 of per mail 
basis@hetnet.nl

Nieuwe kansen
Rond de jaarwisseling wordt er
heel wat gewenst en gepland, maar
ook gezucht en gezwegen.  Want als
je in het achterliggende jaar ie-
mand hebt verloren of andere in-
grijpende ervaringen hebt opge-
daan, kun je als een berg opzien te-
gen het nieuwe jaar. En natuurlijk
weet je wel  dat je het moet gaan
verwerken, maar je blijft in een
kringetje ronddraaien en het lijkt
wel alsof iedereen 'samen' is.  Het is
niet eenvoudig te leven met een
persoonlijk gemis, verlies van werk
en inkomen,  gezondheidsproble-
men, een voortdurend veranderd
toekomstperspectief of anderszins.

Naast actief te zijn in de nieuwbouw
en verbouw van woningen, de agrari-
sche sector en utiliteitsbouw was Meu-
lenbrugge-Barink ook leverancier van
houten mallen bestemd voor de beton-
industrie.  Menting Bouw BV heeft het
mogelijk gemaakt om alle genoemde
activiteiten van Meulenbrugge-Barink
in afgeslankte vorm, maar met alle
kennis en expertise voort te zetten.
Hiertoe zullen een aantal medewer-
kers van Meulenbrugge-Barink wor-
den overgenomen. Directeur Menting
Bouw BV Harrie Peters over de door-

start: "Het is voor ons een mooie kans
om ons als bedrijf in Hengelo Gld te
vestigen op een voor ons centrale loca-
tie. Wij denken dat ondanks een be-
drijfsverplaatsing vanuit Steenderen
naar Hengelo, onze klanten ons nog
steeds weten te vinden. 
We blijven in de regio en actief in de
nieuwbouw en verbouw van wonin-
gen en woonboerderijen, in de agrari-
sche sector, in de industriële markt en
de projectontwikkeling.  Met de aan-
vulling van de mallenmakerij breiden
we ons dienstenpakket uit en hebben
ook daarmee vertrouwen voor de toe-
komst".

Met de huidige bedrijfspanden in
Steenderen zijn gevorderde plannen
om een aantal nieuwe bedrijfshallen
te creëren en deze te verkopen dan wel
te verhuren. Hiervoor hebben zich al
kandidaten gemeld.

Bouw- en timmerbedrijf Meulenbrugge-Barink

Doorstart
Menting Bouw BV en de curator
van Bouw- en Timmerbedrijf Meu-
lenbrugge-Barink Dhr. Spliet van
JPR advocaten dat op 8 december jl.
failliet werd verklaard, maken
bekend dat Menting Bouw BV het
bedrijf Meulenbrugge-Barink heeft
overgenomen.

De Familieraad bestaat uit betrokken
familieleden en is meestal opgericht
op initiatief van één van hen samen
met een maatschappelijk werker. De
Familieraad behartigt de belangen
van familie en vertegenwoordigt de fa-
milie van cliënten in instellingen op
het gebied van geestelijke gezondheid.
De Familieraad houdt zich bezig met
zaken als informatieverstrekking over
de behandeling van cliënten, de kwa-
liteit van zorg of het leveren van een
bijdrage aan het familiebeleid van de
instelling. Ook is contact met andere
familieleden belangrijk om ervarin-

gen uit te wisselen en nieuwe aan-
dachtspunten te formuleren. Ties van
de Ven van de Familieraad GGNet ver-
telt wat zij in zo’n situatie voor u kan
betekenen. 
Iedereen die belangstelling heeft voor
dit thema is van harte welkom. De bij-
eenkomst begint om 13.30 uur en ein-
digt om 16.00 uur. De toegang is gratis
en voor de bezoekers staat de koffie en
thee klaar. De mantelzorgsalon is een
ontmoetingsplek voor mantelzorgers
van alle leeftijden; mensen die voor ie-
mand uit hun omgeving zorgen die
chronisch ziek, een beperking heeft of
hulpbehoevend is. De mantelzorgsa-
lon is gevestigd in Partycentrum Lan-
geler aan de Spalstraat 5 te Hengelo
Gld. en is een initiatief van de VIT
Oost-Gelderland.
Voor meer informatie bel de VIT Oost-
Gelderland 0573-43 84 00 of kijk op
www.vitoostgelderland.nl

12 januari 2010

Informatiemiddag 
over Familieraad
Op dinsdagmiddag 12 januari
wordt in de Mantelzorgsalon
Bronckhorst, gevestigd in Party-
centrum Langeler aan de Spal-
straat 5 in Hengelo Gld, een infor-
matiebijeenkomst over de Familie-
raad van GGNet gehouden.

Agenten komen bij de uitvoering
van hun werk regelmatig in aanra-
king met geweldssituaties, zoals
vechtpartijen, bedreigingen en be-
ledigingen. Taak van de agenten is
om verdere escalatie te voorkomen.
Helaas zijn zij zelf echter ook regel-
matig het doelwit van geweld en
agressie. Jaarlijks zijn er binnen het
korps Noord- en Oost- Gelderland
honderden geweldsincidenten te
betreuren, waarbij politieambtena-
ren slachtoffer worden. Het gaat
daarbij om beledigingen, bedrei-
gingen of fysiek geweld. Bij het me-
rendeel, ruim 85%, van deze inci-
denten gaat het om verbaal geweld. 

De politie Noord- en Oost- Gelder-
land accepteert geen agressie en ge-
weld tegen politieambtenaren en
zal hiertegen daadkrachtig optre-
den. Om dit signaal over te brengen
naar een ruime doelgroep, onder
wie jongeren, heeft de politie een
speciaal filmpje over dit thema ge-
maakt en op YouTube gepubli-
ceerd. 

In 2009 is, landelijk gezien, 65%
van de werknemers met een publie-
ke taak slachtoffer geweest van on-
gewenst gedrag zoals agressie, bele-
digingen, bedreigingen en intimi-
daties. Soms mondt dit zelfs uit in
lichamelijk geweld.  De YouTube
film is te zien via de link
http://www.youtube.com/watch?v=
2fUA5cIwR_M.

‘Geweld tegen politie’
op YouTube

Politiefilm
De politie Noord- en Oost- Gel-
derland heeft dinsdagmorgen
22 december op YouTube een
filmpje gepubliceerd over ge-
weld tegen de politie. Met deze
film wil de politie een duidelijk
maken dat geweld en agressie te-
gen politieambtenaren niet
wordt getolereerd. Het is de eer-
ste keer dat de politie Noord- en
Oost-Gelderland op YouTube
een film plaatst.

Vooral uit de samenzang bleek dat de-
ze buurtvereniging veel zangtalent in

het midden heeft! Dit alles onder ge-
not van een hapje en een drankje. Het

was uitstekend verzorgd door de ver-
eniging en er werd al samen uitgeke-
ken naar volgend jaar. Dit was de mu-
zikale afsluiter van 2009 voor Enjoy. 

231Voor 2010 staat het nodige al op
het programma. Zo begint men op

dinsdagavond 19 januari met een op-
treden in de Bongerd in Steenderen.
Zij houden deze avond hun nieuw-
jaarsbijeenkomst en Enjoy komt de
avond muzikaal opluisteren. Mocht u
muzikaal gezien goede voornemens
hebben, en hebt u met u zelf afgespro-

ken dat u er in 2010 voor gaat, zich nu
echt gaat aansluiten bij een koor. 

Kom dan vanaf 12 januari wekelijks
oefenen in het Anker te Steenderen.
Ook u bent van harte welkom wan-
neer u vindt dat Enjoy bij u past!

Enjoy flitsend van start
Enjoy heeft aan het einde van 2009 nog een optreden verzorgt bij buurt-
vereniging de Hoop in Doetinchem. Dit was een zeer geslaagd optreden
dat bij het publiek en de koorleden erg in de smaak viel. De middag werd
gevuld met gezongen eigen repertoire, gedichten en samenzang.
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Antwoorden

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Gewodden, geworden: 
1. ‘Iemand laoten geworden’, iemand zijn gang laten gaan.

‘Laot mi’j maor gewodden.’
2. ‘Argens met können gewodden’, ergens mee overweg

kunnen. ‘Hee kan nog neet gewodden met ’t peerd an de
liene.’

B. Bedreufd:
1. Vervallen, verwaarloosd, rommelig. ‘De kamer ligt ter zo

bedreufd bi’j, d’r is niks op’eruumd.’
2. ‘Een bedreufd mense’, een zielige vrouw.
3. ‘Ne bedreufden’, een stakker.
4. ‘Bedreufd spul’, een akelige toestand.

C. Oldejoorsaovond: Oudejaarsavond. ‘Op oldejoorsaovond
wodn bi’j euze volk ’t olde joor uut’ekaart, um twaalf uur
kwam de bloodwoste dan op taofele.’

Gitarist/componist Marcel Verheugd
en zangeres Carla Koehorst brengen
een Nieuwjaarsconcert, met oud,
nieuw èn nieuwste repertoire! Aan-
vang 20.00 uur,Entreeprijs 15 euro.
Sinds 2007 is Flor d’Luna verbonden
met de Portugese Fadomuziek. Marcel
en Carla verbleven twee maal in Lissa-
bon, in de wijk Alfama. Hier hebben ze
op uitnodiging diverse malen gemusi-
ceerd en ontvingen daar veel warme
en enthousiaste reacties. 

Inmiddels legt Flor d’Luna zich steeds
meer toe op eigen interpretaties van
de Fadomuziek, door middel van ei-

gen composities. Daarnaast zijn ook
de tradities van de Spaanse Flamenco
en Latijns Amerikaanse muziek een
inspiratie voor nieuw repertoire. Dit
zal dan ook de basis gaan vormen voor
hun tweede CD, die eind 2010 zal uit-
komen. Wellicht zal er hiervan alvast
een tipje van de sluier worden gelicht
tijdens dit Nieuwjaarsconcert….

De zaal van kasteel Hackfort leent zich
bij uitstek voor de bijzondere en intie-
me sfeer die Flor d’Luna neerzet bij
een concert. Absoluut een opwarmer
voor een inspirerend nieuw jaar! 
Zie ook www.flordeluna.nl  

Aanmelden verplicht bij ledenservice
Natuurmonumenten (035) 655 99 11
of www.natuurmonumenten.nl

Nieuwjaarsconcert Flor d'Luna
Op zondag 16 januari 2010 is het
duo “Flor d’Luna” te gast in het kas-
teel Hackfort.

“Masselink en de Covik zijn bekende
begrippen hier in deze regio,” moti-
veert Estrella Hermans de naam van
het bedrijf. “In principe verandert er
niet zoveel, alleen dat het bedrijfs-
hoofd wijzigt. Het gaat om ‘vertrouw-
de gezichten, vernieuwde bedrijfsvoe-
ring’. De jongens blijven gewoon het-
zelfde. Er komt er eentje bij en dat is
Alwies. Marcel zit hier al twintig jaar
en ik bijna twee.” Alwies Hermans was
tot twee jaar geleden bedrijfsleider bij
Praktijkcentrum De Marke, de onder-
zoeksboerderij in Hengelo Gld. Thuis
had hij een melkveebedrijf, die zijn
vrouw Estrella samen met haar
schoonvader grotendeels runde, na de
geboorte van de drie dochters. Haar
eerdere baan had zij daarvoor al opge-
geven. Twee jaar terug reageerde
Estrella op een vacature uit de krant
en ging bij Masselink B.V. werken. De
rollen werden toen omgedraaid en Al-
wies vervolgde met zijn vader het
werk op de boerderij, wat inmiddels
fors is geautomatiseerd en gegroeid. 

Het idee om het bedrijf over te nemen
van Jan Masselink, kwam pas vorig
jaar. Jan gaf op een gegeven moment
aan in bespreking te zijn met partijen
om het bedrijf over te laten nemen of

mee samen te werken. Toen dat niet
lukte, vroegen Marcel en Estrella zich
af of het iets voor hun was. Na een lan-
ge periode van overleg, onderhande-
len en besluitvorming, het schrijven
van een businessplan en een financi-
eel onderzoek was per 1 november
2009 Masselink de Covik B.V. een feit. 
Marcel Klein Reesink blijft verant-
woordelijk voor de planning, de in-
koop en het organisatorische werk
binnen. Estrella Hermans doet de fi-
nanciële en personele zaken, naast het
algemene management en Alwies
Hermans is gericht op het klantencon-
tact, de begeleiding van de uitvoering
en wat algemene managementtaken. 
Masselink de Covik B.V. levert grond-
verzet, loonwerk, regulier sloopwerk,
straatwerk, gladheidbestrijding en het
(container) transport. “De combinatie
tussen grondverzet en loonwerk zorgt
dat je spreiding in je werkzaamheden
houdt en dat je ook winterwerk, zoals
straatwerk en sloopwerk hebt,” aldus
Estrella. “Deze dagen is er vanwege de
sneeuwval veel vraag om terreinen te
schuiven en te strooien.” De samen-
werking met Jan Masselink is er op het
gebied van storten van puin, bouw- en
sloopafval, asbest, uitruilen van mate-
rieel of personeel. 

Jan Masselink gaat verder met Masse-
link Recycling B.V.: voor het storten
van de diverse afvalstromen zoals o.a.
puin en bouw en sloop afval kan men
nog steeds op de Covikseweg 3a te-
recht. Evenals het puinbreken, de ver-
koop van granulaat en het industriële
en overheidssloopwerk. Het terrein als
de huisvesting is inmiddels opge-
splitst. 
In de aankomende periode worden bij
Masselink de Covik B.V. een aantal
kleine aanpassingen gerealiseerd.
“Het gaat om een stukje professionali-
teit, wat fine-tuning. We misten dat
niet, want de aandacht lag daar niet
op. Maar we hopen straks een professi-
onele uitstraling te hebben, niet al-
leen naar de klant en de leveranciers,
maar ook naar het personeel. 
Met andere woorden, we willen de
puntjes op de i zetten.” 
Buurt, klanten en leveranciers kregen
onlangs een brief waarin het nieuwe
management zich voorstelde en bin-
nenkort zal er officieel ‘buurt’ ge-
maakt worden. Voor Marcel, die van-
uit Baak naar de Covik verhuisde,
werd door de buurt al een spandoek
met versierde boom geplaatst om hem
welkom te heten. 
Bij deze wil het team van Masselink de
Covik B.V. alle inwoners van Bronck-
horst alle goeds toewensen voor 2010. 
Masselink de Covik B.V., Covikseweg 3,
7221 CM Steenderen. Telefoon (0575)
45 15 02.

Vanaf november aan de Covikseweg: Masselink de Covik B.V.

Vertrouwd – Vernieuwd

Marcel Klein Reesink en Estrella en Alwies Hermans runnen per 1 novem-
ber 2009 het bedrijf Masselink de Covik B.V. Dit vernieuwde maar ver-
trouwde bedrijf houdt zich bezig met grondverzet, loonwerk, regulier
sloopwerk, straatwerk en (container) transport.

Het personeel van Masselink de Covik B.V. in winters Steenderen. Op de foto ontbreken Simon Bles en Erik Menkveld.

Bij de beginnerscursus wordt u ver-
trouwd gemaakt met de computer en
te werken met Windows programma
's als Word, internet en e-mail. Deze
cursus bestaat uit tien dagdelen. De
kosten hiervoor bedragen € 70,-- exclu-
sief cursusboek, ubs-stick en koffie.
Het cursusboek kost € 17,50.
De vervolgcursus gaat dieper in op de
stof die u tijdens de beginnerscursus
hebt gehad. Deze cursus bestaat uit
tien dagdelen. De kosten hiervoor be-
dragen € 70,--, exclusief cursusboek,
ubs-stick en koffie. Het cursusboek
kost € 24,50

Bij de cursus bestandsbeheer leert u
uw bestanden op de juiste manier op
te bergen, terug te vinden en niet actu-
ele bestanden te verwijderen. Deze
cursus bestaat uit zes dagdelen. De

kosten hiervoor bedragen € 50,--, ex-
clusief cursusboek, ubs-stick en koffie.
Het cursusboek kost € 10,--.
De cursus Excel geeft u inzicht in het
werken met rekenkundige formules,
grafieken, het maken van adres- en le-
denbestanden. Deze cursus bestaat uit
tien dagdelen en kost € 70,¿--, exclusief
cursusboek, ubs-stick en koffie. Het
cursusboek kost € 21,--.
De cursus digitale fotografie richt zich
op het fotograferen met een normale
digitale fotocamera. Gebruik van de
camera, belichting, beeldcompositie
en opdrachten als fotograferen op lo-
catie komen aan de orde. Deze cursus
bestaat uit zes dagdelen. De kosten
hiervoor bedragen € 50,--, exclusief
koffie. Bij voldoende deelname is er de
mogelijkheid om u in te schrijven voor
de zaterdagmorgen.

Bij de cursus Fotobewerking leert u
o.a. een foto vergroten, verkleinen,
aanpassen van kleur en belichting,
klonen en retoucheren, fotomontage
en trucage, toevoegen van tekst, toe-
passen van effecten en randen enz. De-
ze cursus bestaat uit tien dagdelen. De
kosten hiervoor bedragen € 70,--, ex-
clusief cursusboek met een fotobewer-
kingsprogramma, ubs-stick en koffie.
Kosten boek inclusief fotobewerkings-
programma, € 29,95.

De cursussen worden gegeven in de
Oranjehof aan de Prinses Beatrixstraat
in Zelhem en in de Zonnekamp aan de
Magnoliaweg in Zelhem. U kunt zich
tot 15 januari opgeven bij dhr. Han
Legters, Fortstraat 7, 7025 CD Halle,
tel. 0314-631036 of per e-mail op Han-
Halle@hetnet.nl. Daarbij wordt u ver-
zocht kenbaar te maken op welk dag-
deel u het liefst de cursus volgt. U
kunt kiezen voor de ochtend, de mid-
dag en de avond. De Anbo Zelhem pro-
beert zo veel mogelijk rekening te
houden met uw keuze.

ANBO computercursussen
De ANBO Zelhem start in februari weer met een aantal computercursus-
sen. Zo is er een cursus voor beginners, een vervolgcursus, een cursus be-
standsbeheer, een cursus Excel, een cursus Foto Bewerken en een cursus
digitale fotografie. De cursus wordt gegeven per dagdeel van twee en een
half uur en er wordt gewerkt met het besturingssysteem Windows XP.

De IJsselmannen staan bekend om
hun plezier voor het zingen, de varia-
tie in liederen en de interactie tussen
koor en publiek. Het koor verzorgde
optredens bij havenrondvaarten, zorg-
instellingen, congressen, bedrijven,
overheidsinstellingen en shantyfesti-
vals. Shantykoor de IJsselmannen is op-
gericht in 2002 in Ouderkerk aan den
IJssel. In korte tijd groeide het man-
nenkoor uit tot 75 leden en behoort
thans tot één van de grootste shantyko-
ren van ons land. Gemiddeld wordt op-
getreden met circa 45 personen. Het
repertoire bestaat uit ruim 75 zee-
mansliederen, zowel nationaal als in-
ternationaal georiënteerd. Op Prinsjes-
dag 2005 werd een erehaag gevormd
voor H.M. de Koningin. Gastoptredens
bij Sail-Amsterdam en de Wereldha-

vendagen in Rotterdam. Met succes
werd deelgenomen aan festivals in
Noorwegen, België en Tsjechië. Eerste
prijzen werden gewonnen bij het
Houtmansplantsoenconcert in Gouda
(2006) , bij het grote shantyfestival in
Leidschendam (2007) en bij een shanty-
korencompetitie tijdens de eerste Rot-
terdamse Haven Sloepraces( 2008). Het
optreden in de grote zaal van HCR de
Gouden Karper aan de Dorpsstraat in
Hummelo begint om 14.00 uur. Mu-
ziekvereniging de Eendracht verzorgt
in de pauze een klein concert. Toe-
gangskaarten kosten ¤ 10,- en zijn van-
af 11 januari in de voorverkoop te krij-
gen bij Spar Janssen te Hummelo,
keurslagerij de Worstepinne, Ooipoort-
straat te Doesburg en Alma wooninte-
rieur, Laarstraat te Zutphen.

Shantykoor

De IJsselmannen

De Stichting Evenementencommissie Hummelo houdt op 7 februari een
uniek concert voor de regio. De zaal van hotel De Gouden Karper ademt
die dag de sfeer van stoere mannen en frisse wind uit.Shantykoor De IJs-
selmannen uit Oudekerk aan de Amstel is dan te gast in Hummelo. Op
hun website www.de-ijsselmannen.nlkunt u een alvast een aantal geluids-
fragmenten van dit geweldige koor beluisteren. Vorig jaar is hun 4e CD
‘Wind in de zeilen’ verschenen.



Dit waren de laatste woorden van bur-
gemeester Henk Aalderink op het eind
van de raadsvergadering die afgelopen
donderdag voor het laatst werd gehou-
den in de raadszaal van het gemeente-
huis in Hengelo. Hiermee kwam een
einde aan een belangrijke periode. 

De eerste officiële raadsvergadering in
het gemeentehuis van Hengelo was

ook op 17 december, maar dan wel in
het jaar 1936. 
Op de laatste raadsvergadering droe-
gen de dames en heren raadsleden,
wethouders en burgemeester kledij
zoals dat vroeger gebruikelijk was.
Mannen in zwarte pakken en vrouwen
in lange jurken met prachtige hoedjes
zette de tijd voor even terug. Na de be-
handeling van de agendapunten blik-

te de nestor van de raad, Herman Gos-
selink, terug op de laatste vijf jaar toen
door herindeling de nieuwe gemeente
Bronckhorst is ontstaan. Tot slot ging
burgemeester Henk Aalderink ver te-
rug in de historie van de gemeente
Hengelo en het gemeentehuis. Hierna
werd door het vertonen van een dvd
nog eens in beeld gebracht de geschie-
denis van het gemeentehuis. De eerst-
volgende gemeenteraadsvergadering
is in het nieuwe gemeentehuis van
Bronckhorst.

17 december 1936 - 17 december 2009

Laatste gemeenteraadsvergadering

“Het is 17 december 2009 en het is 22.53 uur. Dit was de laatste vergadering
in dit gemeentehuis. Ik sluit de vergadering”.

Het college en de raad tijdens de laatste raadsvergadering in het gemeentehuis van Hengelo.

Via ‘bieb link’, een dienst van www.bi-
bliotheek.nl, die ook beschikbaar is
via de website van de bibliotheek
www.bibliotheekwestachterhoek.nl,
kunnen nu diverse bestanden full-text
van huis uit geraadpleegd worden.
Daarmee krijgt de gebruiker in een
oogopslag toegang tot literatuur, ach-
tergronden en actualiteit en hun on-
derlinge dwarsverbanden. Naast de ar-
tikelen uit de Volkskrant zijn ook Kees-
ings Historisch Archief en Picarta van

huis uit beschikbaar met uw biblio-
theekpas.

‘Bieb link’ luidt hiermee de definitieve
integratie van journalistiek werk in de
collectie van de Nederlandse bibliothe-
ken in, door een dieplink te vormen
naar uiteenlopende informatiebron-
nen. Gewoon thuis even inloggen met
de bibliotheekpas en er gaat een wereld
open. “Daarmee wordt het informatie-
aanbod verrijkt en nog beter bruikbaar
voor studie en werk”, aldus Hans van
Velzen, directeur van de Openbare Bi-
bliotheek Amsterdam en projectleider
van deze samenwerking tussen de bi-
bliotheken en de Volkskrant. 

Volgens Van Velzen versterkt de digita-
lisering het instituut bibliotheek als
organisator van informatie. En gek ge-
noeg leidt ‘thuisgebruik’ van die infor-
matie niet tot teruglopende bezoe-
kersaantallen. Want naast het aanbie-
den van digitale informatie die leden
thuis kunnen raadplegen, blijft de bi-
bliotheek een prettige studie- en ont-
moetingsplaats waar je afspreekt met
vrienden, medestudenten, collega’s
en klanten.

‘Bieb link’ vormt toegang tot verrassend en
verbindend informatieaanbod

Bibliotheek 
verrijkt boekenaanbod
De Bibliotheek West Achterhoek
breidt de online collectie uit met
journalistiek werk. Naast litera-
tuur en boeken in het algemeen
had de online bibliotheekbezoeker
al de beschikking over historische
archieven en krantenkoppen (men
kon het hele artikel uitsluitend in
de bibliotheek inzien). Juist dit
laatste verandert nu, want de actu-
aliteit wordt toegevoegd, in de
vorm van gratis digitale toegang
tot volledige Volkskrant artikelen
uit het betaalde archief. En daar-
voor hoeven de leden van de biblio-
theek hun woning of kantoor niet
meer te verlaten.

Sinds enkele jaren voeren de 21 ge-
meenten in de regio Gelre-IJssel sa-
men met politie, OM, Halt, IrisZorg,
Tactus en GGD projectactiviteiten uit
om het alcoholgebruik bij jongeren te-
rug te dringen. De activiteiten richten
zich allereerst op ouders. Daarnaast
wordt samengewerkt met onder meer
scholen, horeca en sportverenigingen. 

De inzet is om op iedere plek waar jon-
geren komen zo veel mogelijk dezelf-
de alcoholboodschap te laten horen.
Stel het gebruik ervan zo lang moge-
lijk, minstens tot het 16e jaar, uit. 

Het is nog niet lang bekend dat de her-
senen ook in de puberteit nog volop in
ontwikkeling zijn. Daardoor zijn de her-
senen van pubers extra gevoelig voor de
schadelijke werking van alcohol. 

Alcohol heeft vooral invloed op het ge-
bied in de hersenen voor concentratie,
geheugen, zelfbeheersing en plan-
ning. Deze menselijke vaardigheden
zijn hard nodig in de maatschappij,
bijvoorbeeld op school en op het werk.
Alcoholgebruik verstoort de hersen-
ontwikkeling en onderzoek hiernaar
toont hersenschade aan Jongeren

drinken veel alcohol. Zo drinkt 29%
van de tweedeklassers (13–14 jaar) re-
gelmatig alcohol. Van de vierdeklas-
sers (15-16 jaar) drinkt drie kwart re-
gelmatig alcohol. 

Jongeren die alcohol drinken, drinken
vaak veel. Ruim tweederde van de
drinkers is een binge-drinker. Binge-
drinkers drinken niet regelmatig,
maar bij gelegenheden wel veel. Je
bent al een binge-drinker als je in de
laatste vier weken vijf of meer alcohol-
houdende drankjes bij minimaal één
gelegenheid hebt gedronken.

De projecten zijn nu volop in uitvoe-
ring, de samenwerking staat stevig op
de rails en er worden goede resultaten
behaald. De gemeenten laten hiermee
zien te staan voor de veiligheid en
voor de gezondheid van de jongeren.

Alcoholmatiging jeugd
De factsheet ‘Alcoholgebruik bij jongeren’ beschrijft hoe de gemeenten in
het werkgebied van GGD Gelre-IJssel zich volop inzetten om het alcohol-
gebruik door jongeren tegen te gaan. Aan alcoholgebruik op jonge leef-
tijd kleven risico’s, omdat lichaam en geest zich nog ontwikkelen. Via
vernielingen, geweld en verkeersongevallen is er ook maatschappelijke
schade.

De burgemeester begroet de raadsleden.

De zestig deelnemers en vele toe-
schouwers worden tijdens het toer-
nooi voorzien van een warme kop
soep, ter beschikking gesteld door Su-
per de Boer Grotenhuys in Vorden. 

Ook bakkerij Besseling in Wichmond
zorgt zoals elk jaar voor de 'fair-play
taart' en versnaperingen tussen de

wedstrijden door. Harbarch Sport in
Zutphen maakt het mogelijk dat het
toernooi gespeeld kan worden met
een officiële zaalvoetbal. 

Dat voetbal mensen dichter bij elkaar
brengt bleek wel uit de enorme res-
pons van lokale bedrijven die het
Wichmonds Zaalvoetbal Toernooi een
warm hart toedragen. Ondanks de cri-
sis waren zij bereid om een bijdrage te
leveren. Naast de eerder genoemde
sponsoren willen we ook graag de vol-
gende ondernemingen bedanken: Au-
tobedrijf Langwerden, café D'n Olde
Kriet, autorijschool Van der Linden en
camping Warnstee. We gaan er vanuit
dat het Star Travel WZT net als andere
jaren ook dit jaar weer een succes
wordt, waar sportieve prestaties hand
in hand gaan met vriendschap. Het
toernooi vindt plaats in sporthal de
Lankhorst in Wichmond.

Lustrum Star Travel WZT
Op maandag 28 december wordt
voor de vijfde keer het Star Travel
WZT gehouden. Het Wichmonds
Zaalvoetbal Toernooi is een initia-
tief van en voor jongeren van Wich-
mond en omstreken. Het zes uur
durende toernooi telt ongeveer zes-
tig deelnemers en wordt voor een
groot deel gefinancierd door het
reisbureau van Hilde Hissink; Star
Travel. Zij is tevens hoofdsponsor
van het gelijknamige zaalvoetbal-
team dat het toernooi organiseert.

Om onnodig wachten op het nieuwe
rijbewijs te voorkomen adviseert het
Centraal Bureau Rijvaardigheid om
het nog in gebruik zijnde rijbewijs
tijdig op geldigheidsduur te contro-
leren. Leden van de seniorenorgani-

saties ANBO, PCOB en Unie KBO, in
de regio's Lochem, Ruurlo, Vorden,
Warnsveld, Zutphen en wijde omge-
ving, kunnen voor informatie en
aanmelden, dagelijks, terecht bij het
secretariaat van de ANBO-afdeling
Vorden, tel. (0575) 552003. 

Ook niet-leden, die de belangenbe-
hartiging van de seniorenorganisa-
ties een warm hart toedragen en ze
daarin ook daadwerkelijk willen
steunen door lid te worden, kunnen
eveneens gebruik maken van deze
financieel aantrekkelijke keurings-
mogelijkheid.

Rijbewijskeuringen 70-plussers
In de eerste helft van 2010 vinden
de medische keuringen voor 70-
plussers, ten behoeve van de ver-
nieuwing van het rijbewijs, plaats
op respectievelijk 16 januari, 27
februari, 20 maart, 17 april, 29
mei en 26 juni. Keuringslocatie:
Woon- en Zorgcentrum "De
Wehme", Nieuwstad 32 te Vorden.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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De gronden die voor het
hippisch woonproject in-
zetbaar zijn liggen op de
plaats waar nu een var-
kenshouderij is gevestigd.
Naast de sanering van de-
ze veehouderijlocatie wor-
den er ook nog andere vee-
houderijlocaties gesa-
neerd. De gemeente
Bronckhorst is bereid om
onder voorwaarden mede-
werking te verlenen.
Het dorp Velswijk krijgt
ook extra voorzieningen
door deze uitbreiding, dat

ook weer de leefbaarheid
van een dorp ten goede
komt.

Bouwen voor gegadigde
met passie paarden uit
de gemeente Bronck-
horst
Als paardensporter - paar-
denhobbyist droom je er-
van om s'ochtends wakker
te worden en de paarden
vanuit het slaapkamer-
raam vredig te zien gra-
zen in de wei of je eigen
paard te kunnen zien in

de stal. Slechts een deel
van de paardenbezitters
in de gemeente Bronck-
horst  heeft de paarden bij
hun eigen huis staan. De
meeste paardeneigenaren
zijn voor het huisvesten
van hun paarden aange-
wezen op de pensionstal,
de manege of de boer om
de hoek of misschien wat
verder weg.  Het is niet
voor iedereen financieel
haalbaar om een huis met
een paardenweide en stal-
ling te kopen. Men wil de-
ze mogelijkheid wel bie-
den om daarmee deze
droom ook voor gegadig-
den uit de gemeente
Bronckhorst met zowel
een kleinere als iets grote-
re beurs te laten uitko-
men.

Woonconcept en positi-
onering ten opzichte
van bestaande dorp
Gelnspireerd door de En-
gelse bouwstijl zal er een
ruitersportcentrum met
voorzieningen en daarom
heen woningen in de
goedkope en duurdere
sector worden gereali-
seerd. Er zal een zoveel
mogelijk natuurlijk ge-
groeid dorpsbeeld worden
gecreëerd. Er zal een
hoofdgebouw komen als
beeldbepalende factor en
centrum van dit plan. In
dit ruitersportcentrum
komen de rijhallen met
paardenstallen en voorzie-
ningen als ondergeschikte
horeca, een ruimte voor
een paardenartsenprak-

tijk, een ruitersportwinkel
en daar waar mogelijk in
relatie tot de paarden-
sport behoefte aan is. In
directe relatie met het rui-
tersportcentrum worden
twee bedrijfswoningen ge-
bouwd. Op korte afstand
van het Ruitersportcen-
trum zullen 7 woningen
worden gerealiseerd in
goedkoop en middelduur
segment. Op iets meer af-
stand komen ter afron-
ding van het plan 5 vrij-
staande woningen op gro-
te kavels in het duurder
segment.

Marktonderzoek
Companen uit Arnhem is
bereid gevonden om een
marktbehoefte onderzoek
uit te laten voeren naar
dit initiatief. Om te weten
waar behoefte aan is en
ook in welke prijsklasse
eventuele gegadigden wo-
ningen willen kopen zou
men graag willen zien dat
belangstellenden- gelnte-
resseerden in dit hippisch
wonen project via onder-
staande internet site een
vragenlijst zouden willen
invullen. Op deze wijze
wordt inzichtelijk wat toe-
komstige bewoners van
dit project willen. Men
zoekt paardenmensen die
hier willen wonen en dit
wel leuk vinden. Voor
meer informatie, internet
met de link http://onder-
zoek.companen.nl/paar-
dendorpvelswijk
Het plan is ontwikkel door
Roy Barthen van "'t Bonte
Paard advies" uit Didam.

AANLEIDING INITIATIEF 
De gemeente Bronckhorst profileert zich als de
paardengemeente van Nederland. In deze gemeente
past daarmee ook prima een hippisch wijk. De lig-
ging van de gronden waarop het hippisch wonen
met zijn voorzieningen moet komen ligt onder de
rook van Doetinchem in het dorp Velswijk.

Hippisch wonen in Velswijk, gemeente Bronckhorst

"Wonen met en bij je paard"
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GEREEDSCHAPSMAKER M/V
Omgeving Vorden – Fulltime – vacaturenummer; VJB00863

Werkzaamheden;
De werkzaamheden bestaan uit het zelfstandig maken van
spuitgietmatrijzen. Ook het onderhouden van matrijzen en het
oplossen van problemen zijn onderdeel van deze functie. Je bent
in deze functie allround inzetbaar dus je gaat draaien, frezen,
slijpen en zinkvonken en draadvonken.

Functie eisen;
- Ervaring in soortgelijke functie;
- afgeronde MTS-WTB opleiding of gelijkwaardig;
- ervaring met de bediening van CNC-machines.
- ervaring met CAD/CAM is een pré;

WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR M/V
Omgeving Lochem - fulltime - vacaturenummer; VVN00702

Werkzaamheden;
Het zelfstandig tijdig opstellen van scherpe kostbegrotingen van
potentiële projecten en het bewerkstelligen van een zodanige
technische en administratief-oranisatorische werkvoorbereiding
en begeleiding van projecten op locatie, dat een kwalitatief
optimale en tijdige projectuitvoering tegen minimale kosten
gewaarborgd is. De calculator rapporteert aan het hoofd bedrijfs-
bureau.

Functie eisen;
- MBO/HBO opleiding werktuigbouw of bouwkunde;
- ervaring met calculeren, werkvoorbereiding en het begeleiden

van projecten;
- ervaring met staalconstructies;
- gedegen kennis van automatisering;
- goede communicatieve vaardigheden;
- analytisch en opmerkingsvermogen;
- accuraat.

GRAFISCH VORMGEVER M/V
Omgeving Zutphen - fulltime - vacaturenummer; VJB00865

Werkzaamheden;
Voor het vormgeven van een periodiek magazine, het bewaken
van de huisstijl en het bedenken en vormgeven van mailshots
in samenwerking met de IT-ers zoeken wij een creatief en com-
mercieel denkend vormgever. Ervaring is mooi maar creativiteit
en commercieel denken is het belangrijkste. Het is een full time
job maar deeltijd is bespreekbaar.

Functie eisen;
- Afgeronde grafische opleiding;
- ervaring met de programma's Indesign, Illustrator en Photoshop;
- beheerst Engels in woord en geschrift;
- kennis van multimedia programma's is een pré;
- in staat te werken onder tijdsdruk i.v.m. deadlines;
- commercieel denkend;
- flexibel.

MONTEUR LAAGSPANNINGSNETTEN/
OPENBARE VERLICHTING M/V
Omgeving Vorden – fulltime – vacaturenummer; VIW001

Werkzaamheden;
Als Monteur Laagspanningsnetten/Openbare Verlichting draag
je zorg voor het maken van huisaansluitingen en het aanleggen,
verwijderen en onderhouden van openbare verlichting. Elektro-
technische montagewerkzaamheden zoals het maken van ver-
bindingsmoffen en eindsluitingen maken deel uit van je taken.
Verder trek je kabels en verricht je enig noodzakelijk grondwerk.
Voor deze functie is het van belang dat je tekening lezen.

Functie eisen;
- Afgeronde opleiding richting elektrotechniek;
- Enige relevante werkervaring;
- rijbewijs B (C en/of E is een pre);
- diploma MLN of de bereidheid deze te gaan halen;
- VCA diploma.
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PROJECTLEIDER WERKTUIGBOUW-
KUNDE M/V
Omgeving Winterswijk – fulltime – vacaturenummer;
VDB00857

Voor een relatie in de omgeving van Winterswijk zijn wij op zoek
naar een Projectleider Werktuigbouwkunde. Als Projectleider
ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, begeleiden en
uitvoeren van projecten ten behoeve van technische sys-
temen. Daarbij houd je de technische, organisatorische en
financiële aspecten in de gaten en onderhoud je de interne en
externe communicatie en coördinatie. Je zult veel werkzaam
zijn in de intensieve landbouw.

Binnen deze functie zul je veel tijd in het buitenland, voor-
namelijk Duitsland, doorbrengen. Om deze reden zoeken wij
iemand die de Duitse en Engelse taal goed beheerst. Van
belang is dat je een afgeronde opleiding HTS Werktuig-
bouwkunde of Civiele Techniek hebt en minimaal drie jaar
relevante werkervaring. Daarnaast dien je een proactieve en
flexibele instelling te hebben.




