
Bijzondere inrichting Wehmepark 
afgestemd op bewoners en ProWonen 
plant nieuwe bomen. B  3

Stichting Muziekkoepel Vorden kreeg van Vrouwen van Nu Vorden tijdens de Uitbuikloop op zondag 27 december een donatie van 298 euro. Foto: Rob Schmitz. 

Gemeente Bronckhorst draagt muziekkoepel over

VORDEN - Als er één voorbeeld is 
van hoe je met veel enthousiasme 
iets van de grond kan tillen zijn het 
wel de mensen die achter Stich-
ting Muziekkoepel Vorden schuil 
gaan. Vorig jaar nam de stichting 
onder leiding van de Vordenaren 
Harry Jansen, Willemien Klein 
Geltink en Pim van Zeeburg het 
initiatief voor het behoud en reno-
vatie van de Vordense muziekkoe-
pel aan het Emmaplein en voor de 
organisatie van laagdrempelige 
sociaal culturele activiteiten in 
en rondom de koepel. Door al-
lerlei activiteiten te organiseren, 
financiële bronnen aan te boren 
en door schenkingen genereert 
de stichting momenteel volop 
gelden om de plannen dit jaar te 
kunnen realiseren. Het banksaldo 
van de Stichting Muziekkoepel 
Vorden nadert inmiddels het punt 
dat er gestart kan worden met de 
herstelwerkzaamheden aan de 
koepel. En eind vorig jaar heeft 
de gemeente Bronckhorst de mu-
ziekkoepel overgedragen aan de 
stichting.

Door Jan Hendriksen

De muziekkoepel is in 1948 ge-
bouwd door bewoners en in 1949 
door hen overgedragen aan de 
gemeente, die vervolgens jaarlijks 
onderhoud pleegde. In de koepel 
vonden geen culturele activitei-
ten meer plaats, de plek was de 
laatste jaren een gedoogplek voor 
jongeren. Vorig jaar zomer wer-
den door Harry Jansen, Willemien 
Klein Geltink en Pim van Zeeburg 
de Stichting Muziekkoepel Vor-
den opgericht. Zij zetten zich in 
voor behoud van de koepel voor 
laagdrempelige sociaal culturele 
activiteiten. “De nieuwe stichting 
heeft ons gevraagd of zij het eigen-

dom van de koepel over kunnen 
nemen, waarbij de speelplaats en 
-toestellen om de koepel heen van 
de gemeente blijven. 

Voor de gemeente is het hebben 
en onderhouden van de koepel 
geen kerntaak en daarom is be-
sloten het eigendom over te dra-
gen aan initiatiefnemers uit de 
samenleving, net zoals afgelopen 
jaren bij dorpshuizen is gebeurd, 
volgens een erfpachtconstructie 
(ondergrond blijft eigendom van 
de gemeente). Met de stichting 
maar ook met de jongerenwer-
ker en jongeren zijn afspraken 
over het gebruik gemaakt. Met de 
overdacht blijft de muziekkoepel 
behouden en krijgt de Vordense 
gemeenschap hier zo nu en dan 
mooie culturele activiteiten voor-
geschoteld, zonder commerciële 
doeleinden. Een goed initiatief van 
inwoners”, zo verklaart wethouder 
Paul Sessing van Wegen en Groen 
van de gemeente Bronckhorst.

12.000 euro
Aan de overgang in andere han-
den draagt de gemeente in totaal 
12.000 euro bij aan de stichting. 
Dit zijn de kosten die de gemeente 
anders de komende jaren zelf aan 
met name onderhoudskosten voor 
de koepel kwijt was. De koepel 
heeft een opknapbeurt nodig. De 
kosten hiervan bedragen ongeveer 
36.000 euro. Het bedrag van de ge-
meente wordt hiervoor gebruikt. 
De overige kosten dragen de ge-
bruikers zelf bij door onder meer 
zelf een deel van het werk uit te 
voeren en sponsors te zoeken.

Uitbuikloop
Een van de activiteiten die de stich-
ting eind vorig jaar organiseerde 
was de Vordens 1e Uitbuikloop op 

zondag 27 december. Tijdens de 
Uitbuikloop is er maar liefst 1320 
kilometer gewandeld. Een kleine 
150 wandelaars werden uitgebla-
zen door een zestal midwinter-
hoornblazers van d’ Olde Roop uit 
Zelhem. De organisatie had drie 
routes uitgezet rond Kasteel Vorden, 
Hackfort en het Enzerinck. 

Alle wandelaars ontvingen voor 
vertrek een appel of mandarijn die 
beschikbaar waren gesteld door 
Fruithandel Huusken. Na de wan-
deling was er gelegenheid om de 
Koek en Zopie tent te bezoeken. 
De inhoud van deze tent werd me-
de mogelijk gemaakt met produc-
ten van Vordense ondernemers. 
Het bestuur van de stichting werd 
in de Koek en Zopie tent geholpen 
door hun echtgenoten en Wilma 
Groot Enzerink. De blokhut werd 
opnieuw op vakkundige wijze op-
gebouwd door Bernard Wunder-
ink, Jan Hulshof en Tonny Linne-
bank. De gezellige sfeer hield aan 
tot de duisternis inviel. “Na aftrek 
van de kosten hebben we vijfhon-
derd euro op onze bankrekening 
bijgeschreven. Wanneer de 2e 
editie van deze Uitbuikloop wordt 
gehouden is nog niet bekend, 
maar dat deze er komt staat vast”, 
aldus Harry Jansen. De stichting 
werd tijdens de Uitbuikloop door 
een spontane schenking van de 
Vrouwen van Nu Vorden verrast. 
Ria van Vleuten en Marietje Hui-
tink boden namens de Vrouwen 
van Nu een cheque ter waarde van 
maar liefst 298 euro aan. Ieder jaar 
houdt Vrouwen van Nu Vorden 
een collecte ten bate van een goed 
doel.

Volgende evenement
Het bestuur van de stichting is 
druk bezig met het volgende eve-

nement. “Wat dit precies inhoud 
laten we nog even in de midden. 
Maar zoals men inmiddels weet 
zal dit wel weer aan de grote klok 
worden gehangen”, zo verklaart 
Harry Jansen met een grote glim-
lach. Ook het overige programma 
van 2016 is in de maak. Kortom, 
de Stichting Muziekkoepel Vorden 
staat niet stil. Harry Jansen: “Om 
alle plannen op tijd gerealiseerd 
te hebben zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die samen met ons 
de handen uit de mouwen willen 
steken.”

Aanmelden
Indien men in de gelegenheid is 
om de stichting hiermee te willen 
helpen kan men zich bij een van 
de bestuursleden aanmelden. Ook 
aanmelden via www.stichtingmu-
ziekkoepelvorden.nl is mogelijk. 
Het is een grote wens van de stich-
ting om medio september 2016 de 
vlag te kunnen uithangen. 

Mede de vele giften en toezeggin-
gen van inwoners van Vorden en 
omstreken als ook de Vordense 
ondernemers lijkt dit doel te sla-
gen.

 

Dinsdag 5 januari 
2016

Oud Vorden 
zoekt tweede 
webbeheerder
Ter ondersteuning van de hui-
dige webbeheerder en voor con-
tinuïteit bij afwezigheid, zoekt de 
Oudheidkundige Vereniging Oud 
Vorden een tweede webbeheerder 
voor de website www.oudvorden.
nl. 

Van de webbeheerder wordt ver-
wacht dat deze over ICT kennis op 
HBO niveau beschikt. Kennis van 
CMS zoals Joomla heeft de voor-
keur, maar is niet noodzakelijk. 
Wel wordt verwacht dat de web-
beheerder zich deze kennis eigen 
gaat maken. Het huidige werkaan-
bod vraagt gemiddeld 1 uur per 
dag en bestaat uit het via Excel 
bestanden invoeren van teksten 
en foto’s die door de leden van de 
diverse commissies worden ver-
zorgd. Daarnaast moet de website 
actueel gehouden worden middels 
berichten op de website en sociale 
media. Verder wordt verwacht dat 
de persoon affiniteit heeft met de 
doelstelling van de Vereniging en 
het werk als vrijwilliger.

Belangstellenden kunnen contact 
opnemen via onderstaand mail-
adres. 
   

 ■ webbeheerder@oudvorden.nl

De Kidscross is 
primeur
Een recordaantal van 726 deel-
nemers stond woensdagmid-
dag 30 december aan de start 
van de 35ste editie van de Ou-
dejaars Crossloop in Vorden. 
Primeur dit jaar was de Kids-
cross, waarbij de burgemees-
ter het startschot loste.
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www.vandekolkwonen.nl

10%

20%

30%

40%

50%

30%

50%

10%

20%

40%
10%

20%

30%
40%

50%

30%
50%

10%

20%

40%

VERBOUWINGS
OPRUIMING

50%

30%

10%

40%

0573 - 251761

30%

40% Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Jaargang 78



FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

onze media-adviseurs. Kijk hiervoor in de colofon op pagina 5.

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

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

Tel. 0314 - 623584    

•	 Ontwerpen	van	nieuwe,	en	veranderen
	 van	speciale	sieraden	in	opdracht	o.a.:
	 -	Trouw-	en	relatieringen
	 -	Herinneringssieraden

•	 Reparatie-	en	restauratie	werkzaamheden

•	 Zetten	van	edelstenen

•	 Verkoop	van	gouden	en	zilveren	sieraden

In Liefdevolle herinnering

2  januari 2006 2 januari 2016

Christien Bos – Willems

Nog steeds een gemis, voor altijd in ons hart.

Hans en Rita, Erwin en  Malou, Hidde en Lotte, 
Martijn en Katy, Ryan, Jax  en Christian

Beste mensen,

Op 14 januari 2016 draagt Hennie Krab-
ben haar bedrijf over aan haar dochter 
Kim. Hennie vindt het tijd om, na 45 jaar 
werkzaam in het kappersvak te zijn 
geweest, het stokje over te dragen aan 
haar dochter Kim. Zij zal de eigenaar 
van het bedrijf worden en Hennies an-
dere dochter Jo-Ann zal de creatieve 
manager blijven in het bedrijf.

Tevens proosten wij deze dag ook op het 
zelfstandig ondernemerschap van Elke 
Radstake, zij gaat verder in onze salon 
als zelfstandig schoonheidsspecialiste, 
wel onder de naam Salon Krabben & 
Krabben.

Hartelijke groeten,
Team Salon Krabben & Krabben

Dr. Grashuisstraat 22
7021 CL Zelhem
Tel. (0314) 622705
info@salonkrabbenenkrabben.nl

Uitnodiging

Graag nodigen wij 
u uit op donderdag 

14 januari 2016 
tussen 15.00 en 
20.00 uur voor 

een hapje en een 
drankje bij ons in 

de salon!

 

Op 2 januari 2016 hebben wij afscheid genomen van

Aarnout Jakob van Houte 
(Nout)

Vorden, 30 maart 1929 Vorden, 2 januari 2016
 

Echtgenoot van Tonny Denkers
 

Edith en Dick
Luuk
Tijn

 

Rens en Karin

Brinkerhof 58
7251 WP  Vorden

 

Wij zijn het Sensire-Thuiszorgteam Molenwijk en
dokter Albers dankbaar voor de liefdevolle verzorging.

 

Er is gelegenheid tot het nemen van afscheid op donderdag
7 januari tussen 19.00 en 19.30 uur bij uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4 te Vorden.
 

De crematieplechtigheid vindt plaats in besloten kring.

Wij danken u hartelijk voor uw warme belangstelling 
en uw medeleven, in de vorm van bloemen, kaarten 
en persoonlijke aandacht of hulp, na het overlijden 
van onze (schoon) moeder en oma
 

Dini Groot Roessink – Schuerink
 

Winand, Nancy & Fabian Groot Roessink
Hengelo (GLD), januari 2016

Na een mooi en goed leven, hebben wij onverwachts 
afscheid moeten nemen van mijn lieve man, pa en opa
 

Reinirus Antonius Theodorus Zents
Theet

 
• 9 april 1934              † 24 december 2015 

   Anny Zents-Berendsen
   Simone en Bert
   Bas en Ymke

De crematie-plechtigheid heeft plaatsgevonden op 
29 december.

Larenseweg 1a
7251 JL Vorden

Als uitvaartbegeleidster in de gemeenten 
Bronckhorst, Zutphen, Lochem, Brummen 
e.o. heb ik het afgelopen jaar weer vele 
uitvaarten mogen verzorgen. Dank dan 
ook op de éérste plaats aan de families die 
de uitvaart van een dierbare aan mij heb-
ben toevertrouwd, maar ook dank aan alle 
meewerkende instanties voor de goede 
samenwerking het afgelopen jaar. Wel 
heb ik gemerkt dat er onder de mensen 
steeds meer de behoefte bestaat om wat 
dingen op papier te zetten en na te den-
ken over de invulling van hun eigen uit-

vaart. Een overlijden komt meestal onverwachts en wat kan het dan 
fijn zijn dat diegene die achterblijft weet hoe de overledene het 
gewenst zou hebben. 

Om u hierbij te helpen heb ik een uitvaartdraaiboek gemaakt. Dit 
is een leidraad waar u van A tot Z kunt invullen wat uw wensen 
zijn, en hoe u wenst dat uw uitvaart eruit moet zien. U kunt dit 
uitvaartdraaiboek zonder enige verplichting en geheel gratis aan-
vragen. Tevens ben ik graag bereid u hierbij te helpen. Bel gerust! 
Voor meer informatie: 

Kijk op www.marionpolman.nl of schrijf naar 
info@marionpolman.nl of bel 06-55916250. 
 
Ook het aankomende jaar hoop ik voor velen een steun te kunnen zijn 
in moeilijke tijden.

contact_90mm_eind_jaar.indd   1 1/1/2016   1:55:43 PM

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij staan dag en nacht voor u klaar.

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

ruiterkampuitvaart.nl • info@ruiterkampuitvaart.nl
telefoon 0575 - 45 20 20

UITVAARTVERZORGING

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl 

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 9 januari.

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl 

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 9 januari.

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40
T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden grotendeels
 vergoed vanuit de basisverzekering.

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B, Hengelo Gld.
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.



Verrassend bezoek aan pinetum tijdens 
Wildenborchse Winterwandeling

VORDEN - Met groot enthousi-
asme werden de wandelaars die 
zich in de Kapel meldden voor 
de Wildenborchse Winterwande-
ling door Noam Shalgi en Harrie 
Dinkelman ontvangen. En daar 
was volgens Noam Shalgi ook alle 
redenen voor. De wandeling be-
leefde zondag 3 januari namelijk 
zijn 25ste editie. En dat moest op 
een feestelijke wijze gevierd wor-
den. En dat deed men ook. Mede 
dankzij de medewerking van maar 
liefst een dikke 25 regionale mid-
winterhoornblazers uit Ruurlo, 
Geesteren en Zelhem en door een 
passage door Pinetum De Belten.

Door Jan Hendriksen

Het was iets voor elf uur toen 
zondagmorgen de eerste wande-
laars de wat glibberige zandpaden 
rondom Kasteel De Wildenborch 
betraden. Het had zaterdagnacht 
flink geregend. En dat had sommi-
ge paden wat modderig gemaakt. 
De 402 deelnemende wandelaars 
hadden de keuze uit twee afstan-
den: een korte route van ongeveer 
zeven kilometer en een langere 
route van ruim veertien kilometer.

Voor velen was het zeer verras-
send dat men Pinetum De Belten 
van de familie Feith doorkruiste. 
Zoals de leden van de Nederland-
se Newfoundlander Hondenclub 
district Oost ervaarden die met 
enkele tientallen honden aan de 
wandeltocht deelnamen. Het pi-
netum aan de Wildenborchseweg 
omvat een terrein van bijna twee 
hectare met een kleine duizend 
verschillende bomen die binnen 
de zeven hoofdfamilies zijn gesor-
teerd op basis van geslacht, soort 
en eventuele variëteit waartoe ze 
behoren. Het woord pinetum is 
afgeleid van 'Pinus' wat pijnboom 
betekent. De pinus behoort tot 
die grote groep bomen die over 

het algemeen geen vlakke blade-
ren hebben maar veelal naalden 
of schubben. Om hun zaden te 
beschermen dragen die bomen 
meestal kegels waardoor zij 'ke-
geldragers' of wel 'coniferen' ge-
noemd worden. Een pinetum is 
dus een verzameling coniferen.

Toegankelijk
In 1974 werd Pinetum De Belten 
ondergebracht in een stichting 
met een bestuur dat deels uit le-
den van de familie Feith en voor 
een ander deel uit deskundigen 
'van buiten' bestaat. Het beleid 
van het bestuur is momenteel 
niet zozeer gericht op het uitbrei-
den van de verzameling als wel 
op de instandhouding en verzor-
ging ervan. Zo wordt er tweemaal 
per jaar uitgebreid gemest aan de 
hand van regelmatig gemaakte 
bodemanalyses en wordt er iedere 
donderdag door een team van een 
man of vijf geweid, gemaaid en ge-
snoeid. De drijfveer achter al deze 
inspanningen is geen andere dan 
de overtuiging dat zoiets moois 
als het pinetum niet verloren mag 
gaan en voor iedereen toeganke-

lijk moet zijn. Het terrein is dan 
ook te allen tijde voor het publiek 
geopend.

Midwinterhoarnblaozers
Her en der op de wandelroutes 
hadden de midwinterhoornbla-
zers zich verzameld. Bij boerderij 
Valkenhof hadden rondom de wa-
terput zich een tweetal midwinter-
hoornblazers van de Reurlse Mid-
winterhoarnblaozers verzameld. 
Het sonore geluid kwam daardoor 
nog beter tot zijn recht. De vijf-
tien leden tellende 'Reurlse ho-
arnblaozers' vierden onlangs hun 
25-jarig bestaan. De wandelaars 
kregen naast het vertrouwde glas 
glühwein of chocolademelk en 
een kop erwtensoep onderweg bij 
terugkomst in de Kapel gratis een 
lekkere warme hap aangeboden.

Volgend jaar vindt de Wildenbor-
chse Winterwandeling op zondag 
8 januari plaats. Volgens traditie 
mogen de midwinterhoornblazers 
dan geen medewerking verlenen. 
Er mag immers tot en met Drieko-
ningen (6 januari) geblazen wor-
den.

Plaza Vorden topper in 
gastvrijheid
VORDEN - Kwaliteit staat bij de 
cafetaria-formule Plaza Food For 
All hoog in het vaandel. Daarom 
worden alle vestigingen een aantal 
keren per jaar onaangekondigd ge-
keurd op hygiëne, productkwaliteit, 
voedselveiligheid, gastvrijheid en 
uitstraling. Plaza Vorden scoorde 
als een van de beste tijdens het 
bezoek van de mystery guest in de 
eerste helft van 2015.

Tijdens de jaarlijkse Plaza-dag 
op 30 november jongstleden zijn 
de kwaliteitsprijzen uitgereikt en 

mocht mevrouw Chi de prijs in 
ontvangst nemen. De mysterybe-
zoeker gaf in zijn rapport aan dat 
de gastvrijheid bij Plaza Vorden 
overtuigend is en noemde de sfeer 
gezellig. "Ik kom graag nog terug op 
deze mooie locatie, de medewer-
kers zijn zeer vriendelijk. Ik voelde 
me welkom. Daarnaast zijn de pro-
ducten goed en zeer smakelijk. " Ei-
genaresse mevrouw Chi is blij met 
deze waardering: "Het is fijn dat 
de gast zijn of haar bezoek zo heeft 
beleefd. We gaan er volgende jaar 
weer voor!".

   

Prijswinnaars actie
Grotenhuys
VORDEN - Prijswinnaars vierde en 
vijfde week 'Decemberactie Albert 
Heijn Grotenhuys Vorden'.

- Fam. Loman, Galgengoorweg 5 
Vorden.
- Jan Groot Jebbink Oude Zutphen-
seweg 4 Vorden.
- Ans Gotink Adres onbekend.
- Fam. Delpeut Vierakkersestraat-
weg 29 Vierakker.
- Fam. Dijkman Beeklaan 9 
Wichmond.
- Fam. M. Ras Vierakkersestraatweg 
24 Vierakker.
- Karlo Huinink adres onbekend.
- M.G. van Amerongen Schutters-
straat 14a Vorden.
- Fam. Harink Leestensepad 112 
Warnsveld.
- Rob Groot Wassink Kerkweide 27 
Kranenburg.

Winnaars vijfde week
- Willy Derksen Zutphenseweg 83 

Vorden.
- A. Hansen Brinkerhof 14.
- K. Meutstege Het Jebbink 48 Vor-
den.
- Fam. Keeris Brinkerhof 39 Vorden.
- Jasper Mortier Insulindelaan 52 
Vorden.
- A. Wuestman IJselweg 16 Vierak-
ker.
- Birgit Bunkers Voornekamp 43 
Vorden.
- Fam. Roelofs Heerlerweg 2 Vier-
akker.
- Maaike Willemsen Mispelkamp-
dijk 5 Vorden.
- T. Klein Haneveld Kapelweg 2 
Vierakker.

In totaal over 5 weken hebben 50 
klanten een waardecheque gewon-
nen van 100,- euro. Per week zaten 
er gemiddeld 1400 kassabonnen. 
5 weken lang heeft deze actie zeer 
succesvol gedraaid. Alle prijswin-
naars hartelijk gefeliciteerd!

VORDEN - Op maandag 21 decem-
ber werden twee Ginkgo Biloba's in 
het Wehmepark geplant. De blade-
ren van deze boom, ook wel Japan-
se Notenboom genaamd, worden 
gebruikt als medicijn tegen geheu-
genverlies. Bij de oude entree van 
de Wehme stond een Ginkgo die 
geschonken was door de buren van 
De Wehme. Helaas moest de oude 
boom, net als een Winterlinde die 
geschonken door de Imkersvereni-
ging Vorden-Wichmond, plaats-
maken bij de inrichting van het 
nieuwe park. Wooncorporatie Pro-
Wonen plaatst daarom een nieuwe 
Ginkgo en een nieuwe Winterlinde 
terug op een andere plek in het 
park. Er wordt daarnaast een twee-
de nieuwe Ginkgo geschonken 
door de Stichting Vrienden van de 
Wehme. De Stichting plaatst begin 
volgend jaar een bankje waar be-
woners even kunnen zitten tijdens 
het wachten op de taxi.

In het verleden heeft de Stichting 
Vrienden van de Wehme ook nog 
een Jeu de Boulesbaan geschon-
ken. De baan lag helaas op een 
sombere plek en werd weinig 
gebruikt. Nu het terrein toch op-
nieuw wordt ingericht, is in overleg 
met de Stichting de baan verplaatst 
naar een zonniger plek naast het 
terras van de ontmoetingsruimte. 
We hopen dat deze baan nu meer 

gebruikt gaat worden.

Kers op de taart: Wehmepoortje
In oktober 1988 werd het Wehme 
poortje door de Vereniging Oud 
Vorden in samenwerking met 
plaatselijke ondernemers her-
plaatst. Het poortje is een restant 
van de pastorie van de Nederlands 
Hervormde Kerk uit 1630 die op 
deze plaats heeft gestaan. 'Wehme' 
is de Saksische naam voor 'Pasto-
rie' en betekent: "Schenking van 
grond, als uitzet bij het stichten 
van een kerk". Het poortje heeft in 

het Wehmepark een prominente 
plek gekregen tussen het terras van 
de ontmoetingsruimte en de Jeu 
de Boules baan. Het metselwerk is 
uitgevoerd in de stijl van de 17de 
eeuw: in kruisverband en met ge-
knipte voeg.

Laatste loodjes 
Het Wehmepark is daarmee bijna 
klaar. In januari wordt nog met de 
bouw van de laatste zes woningen 
aan de Wehme verder gegaan en 
volgt ook een van de laatste offici-
ele handelingen.

Bijzondere inrichting Wehmepark
afgestemd op bewoners

Een vertegenwoordiging van de Stichting Vrienden van de Wehme, de buren en ProWonen 
plant de nieuwe bomen. Foto: PR

Midwinterhoornblazers tijdens de wandeling in Pinetum De Belten. Foto: Jan Hendriksen.  

Activiteiten agenda
12 - 19 januari Koersbal 10.00 – 11.30 uur
12 - 19 januari Handwerken-Handvaardigheden 10.00 – 11.30 uur
12 - 19 januari Rummicub 14.30 – 15.30 uur
12 - 19 januari Kaarten 14.30 – 16.30 uur
9 januari Repaircafe 10.00 – 12.00 uur
Op maan-, woens- en donderdagmorgen Hobbyclub 09.00 – 12.00 uur
Elke woensdagmorgen koffie drinken 10.00 – 11.30 uur
Locatie Kulturhus het Dorpscentrum

Zie voor meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website:  
www.welzijnvorden.nl
Algemeen tel. 0575-553405
 maandag en woensdag 09.00 – 11.00 uur
Vervoersvragen tel. 0575-555282
 maandag t/m donderdag 09.00 – 10.00 uur

 

Op 8 januari is er weer Repair Cafe 
in Kulturhus het Dorpscentrum in 
Vorden. Tijd: 10.00-12.00 uur. Be-
zoekers nemen van thuis kapotte 
spullen mee. Deskundige vrijwil-
ligers bieden hun hulp aan bij het 
repareren. Alleen materiaal wordt 
in rekening gebracht. Spullen die 
niet gerepareerd kunnen worden, 
neemt de bezoeker mee terug naar 
huis.

St. Hoormij/NVVS organiseert in 
2016 spreekuur voor mensen met 
hoorproblemen elke 2e donder-
dag van januari t/m april. U kunt 
zich aanmelden bij St. Welzijn tel.
nr. 0575-553405 of e-mail: info@
welzijnvorden.nl (di/woe 9-11 uur). 
Locatie: Kulturhus Vorden.

Ontmoeting & Dagbesteding 
voor senioren in Vorden en om-
geving
Elke dinsdag van 10.00-16.00 uur 
organiseert Stichting Welzijn een 
dagactiviteit voor zelfstandig wo-
nende senioren in Vorden e.o. Dit 
biedt hen de mogelijkheid om 
samen met andere senioren aan 
een gevarieerd programma deel 
te nemen. Er is begeleiding en 
aandacht van de vrijwilligers voor 
iedere deelnemer, zodat hij/zij zich 
thuis voelt. Door het bezoeken van 
de dagbesteding kunnen senioren 
langer zelfstandig blijven wonen. 
Voor deze dagactiviteit wordt een 
eigen bijdrage gevraagd. Per 1 ja-
nuari 2016 is de eigen bijdrage € 
10,00.

Voor vragen, informatie en aan-
melding kunt u contact opnemen 
met Wilma Berns. 
Tel.:  06-20712125
E-mail: w.berns@bronckhorst.nl

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 5 januari 2016



REPARATIE EN 
VERKOOP VAN 
ALLE MERKEN 

TUIN-/PARKMACHINES 
EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 
OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN 
VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax: 0314-646723 Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem
Mobiel: 06-50676024 (achter Bistro Coen Evers)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink
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Deze week bakken onze banketbakkers extra veel 

kruidcake
Pittig gekruid en gevuld met noten, gember

en vruchtjes.

Per stuk geen
€ 4,50

maar slechts 

€ 3,60

Adelaarstraat 12 • Doetinchem 
T 0314-645899

Arnhemstraat 4 • Brummen
Beukerstraat 97 • Zutphen

www.jolinkbanket.nlwww.jolinkbanket.nl

Per stuk geen
€ 4,50

maar slechts 

€ 3,60
Per 2 stuks
voor maar
€ 5,25

en vruchtjes.en vruchtjes.en vruchtjes.en vruchtjes.Hmmmmm…..lekkerrrrr!!!
D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden gehakt

GRATIS 100 GRAM 

VLEESSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Rookworst

2 + 1 GRATIS

KEURSLAGERKOOPJE

VIB burgers

5

00

4 stuks

SPECIAL

Bonte vink

2

25

100 gram

MAALTIJD IDEE

gegrilde

Kippen poten

4

98

4 stuks

Aanbiedingen zijn geldig van 4 t/m 9 januari

VERBOUWINGSOPRUIMING
TOT 80% KORTING 

banken - kasten - eethoeken - salontafels 
fauteuils - woonaccessoires - bedtextiel

Wij ruimen op i.v.m. uitbereiding van ons woonassortiment

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!

www.dier.nu

Op een dag hoopt 
Willem vrij te zijn. 

Lees wat hem zijn leven kan terug geven in 
ons magazine Voortleven. Aan te vragen 
via nierstichting.nl/nalaten



Snoeihout 
paasvuur
KRANENBURG - Op zaterdag 16 ja-
nuari van 10.00 tot 16.00 uur kan 
er snoeihout worden gebracht 
voor het Kranenburgs paasvuur. 
De stichting CCK ziet u graag op 
het terrein aan de Bergkappeweg. 
Het brengen van snoeihout is ui-
teraard gratis en het snoeihout 
mag niet dikker zijn dan 10 centi-
meter.

   

Ont-moeten

VORDEN - Met Gerjan Hebbink op 
zondag 10 januari 2016. Gerjan is 
geboren en opgegroeid in Vorden, 
maar woont nu al drie jaar in een 
christelijke leefgemeenschap op 
De Wittenberg in Zeist. Waarom 
kiest iemand er voor om zijn leven 
te delen met 50 jongeren, en hoe 
draagt een leefgemeenschap bij 
aan de toepassing van het geloof 
in het dagelijks leven. Daarover zal 
Gerjan vertellen tijdens het eerste 
ont-moeten in het nieuwe jaar. 
Hartelijk welkom op zondag 10 ja-
nuari 2016. 's Avonds om 19.00 uur 
in het Achterhuus, Zutphenseweg 
13 Vorden. (achter de Geref. Kerk).

wordt wekelijks uitgegeven door 
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt 
in een oplage van 4.800 exemplaren 
in: ■ Vorden ■ Delden ■ Kranenburg 
■ Linde ■ Medler ■ Veldwijk ■ Vierakker
■ Wichmond ■ Wildenborch.

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10 
7131 DB Lichtenvoorde  
www.achterhoeknieuws.nl

Adverteren
verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30
Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur.

Neem contact op met onze media-
adviseur voor meer informatie:
Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Redactie
redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20 
Kopij aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur

Bezorgklachten
PBB Bezorgdienst: (0314) 62 51 59
pbbbezorgdienst@achterhoeknieuws.nl

Overname van inhoud van deze uitgave of delen 
daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend 
toegestaan na schriftelijke toestemming van de 
uitgever. De uitgever behoudt zich ten aanzien 
van de inhoud van deze uitgave en/of website 
zowel het auteursrecht 
voor conform artikel 
15 lid 1, sub 4 van de 
Auteurswet als het data-
bankrecht. 

Kijk voor het allerlaat-
ste nieuws op onze 
website. Daar vindt u 
ook de volledige inhoud 
van deze krant en het 
 openbare archief.
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Opbrengst voor Kanjers voor Kanjers
Record aantal deelnemers Oudejaars Crossloop
VORDEN - De verwachtingen wa-
ren vooraf hoog gespannen. En ze 
werden ingelost. Een record aantal 
van 726 deelnemers stond woens-
dagmiddag 30 december aan de 
start van de 35ste editie van de 
Oudejaars Crossloop in Vorden. 
Vele vrijwilligers waren op deze 
zonovergoten dag al vroeg in de 
weer om het parcours rondom 
sportpark 't Grote Veld van voet-
balvereniging Vorden aan de Ou-
de Zutphenseweg uit te zetten en 
alles startklaar te maken. Primeur 
dit jaar was de Kidscross. Het start-
schot voor dit onderdeel werd om 
12.45 uur gegeven door de burge-
meester Marianne Besselink van 
de gemeente Bronckhorst.

Door Jan Hendriksen en Wilbert Menkveld

Dat het startschot met de carbid-
bus niet helemaal vlekkeloos ver-
liep, mocht de pret niet drukken. 
Vol enthousiasme en snelheid 
vertrokken 73 kinderen. Binnen 
vier minuten was de snelste loper 
terug, gevolgd door de rest van het 
deelnemersveld. Burgemeester 
Besselink beloonde alle lopertjes 
met een verdiende medaille en 
een bidon van Kanjers voor Kan-
jers. Voor de snelste drie jongens 
en meisjes was er een beker. Fabi-
an Huetink uit Vorden won in 3.59 
minuten bij de jongens. Lynn Oos-
terhuis van AV '34 uit Apeldoorn 
was de snelste bij de meisjes in 
4.27 minuten. Geïnspireerd door 
het enthousiasme van de jonge lo-
pers van de Kidscross vertrokken 
de deelnemers van de vijftien, tien 
en vijf kilometer aan hun afstand. 
Dat de omstandigheden goed wa-
ren voor snelle tijden bleek uit de 
eerste binnenkomers bij de vijf 
kilometer. Edwin Wissema van 
AV De Liemers uit Didam won in 

een nieuw parcoursrecord: 16.27 
minuten. Bij de vrouwen prolon-
geerde Linda Ooms van Atletiek 
Vereniging Veluwe uit Apeldoorn 
haar titel in een nieuw parcours-
record van 18.31 minuten. De tien 
kilometer bij de mannen werd 
gewonnen door de Syrische Ja-
mal Hlal die traint bij AV AGRO 
in Doetinchem. Ook hij stelde het 
parcoursrecord scherper (35.52). 
Bij de vrouwen liep Katja Dem-
kes van AVA '70 uit Aalten naar 
de eerste plaats in 43.15. Bij de 
vijftien kilometer voor de liefheb-
bers van de lange afstand sloeg 
Remi Rondeel uit Zelhem evenals 

in 2014 opnieuw toe (53.50). Lisa 
te Molder van AVA '70 uit Aalten 
won bij de vrouwen (1.04.52) de 
langste afstand wat een seconde 
boven het parcoursrecord was. De 
Ton ten Have wisselbokaal voor 
de snelste lopers uit Vorden op 
de vijftien kilometer bij de man-
nen en vrouwen waren voor Da-
vid Klein en Gerke Wunderink. 
David finishte als tweede overall 
met een netto eindtijd van 56.05 
minuten. Gerke Wunderink kwam 
in 1.09.15 als vijfde binnen bij de 
vrouwen. De bokaal werd na af-
loop uitgereikt voor Ton te Have 
zelf en hij was trots op deze twee 

Vordense atleten die prima tijden 
lieten noteren. De organisatie kijkt 
tevreden terug op een geslaagd, 
sportief evenement. De opbrengst 
van de Oudejaars Crossloop komt 
ten goede aan de stichting Kan-
jers voor Kanjers (www.stichting-
kanjersvoorkanjers.nl), dat lokale 
projecten steunt in de Achterhoek 
ten behoeve van het welzijn van 
het kind, bij voorkeur met sport en 
spel. Het exacte bedrag wordt me-
dio maart bekend gemaakt. Voor 
foto's en uitslagen, zie website.
   

 ■ www.oudejaarscrossloop.nl

VORDEN - Waarom in vredesnaam 
op maandag? Dat was één van de 
prangende vragen die de leden van 
de organiserende Wielervereni-
ging RTV Vierakker - Wichmond 
vorige week maandag tijdens de 
dertiende editie van de Kasteel-
cross Vorden rondom het kasteel 
werd gesteld. "Omdat het organi-
satorisch anders niet te doen was. 
Hadden we de wedstrijd op zon-
dag na Kerst gepland dan hadden 
we Tweede Kerstdag de gehele 
dag in touw moeten zijn met de 
voorbereidingen. En dat was geen 
optie", zo verklaarde bestuurslid 
Rudi Peters van RTV.

Door Jan Hendriksen

Voor de dertiende keer organi-
seerde RTV Vierakker - Wichmond 
de Rabo Kasteelcross in Vorden. 
Hopelijk volgen er meer want on-
danks de matige publieke belang-
stelling blijft het een evenement 
van allure. RTV had als doel ooit 
een nationaal kampioenschap 
rondom Kasteel Vorden te orga-
niseren. Rudi Peters: "Die heb-
ben we overigens nog steeds in 
gedachten al is het voor ons wel 
duidelijk dat de sponsoring per 
jaar helaas moeilijker wordt. Ho-
pelijk krijgt de Rabo Kasteelcross 
nog eens een eerlijke kans van de 
Koninklijke Nederlandse Wielren 
Unie (KNWU). Het is uiteindelijk 
een uitdaging voor ons en zeker 
voor ons lid en professionalcrosser 
Thijs van Amerongen om een NK 
naar Vorden te halen." Vele beken-

de namen uit het crosscircuit ston-
den aan de start. Voor het eerst 
vond er een Indoorsport Vorden 
kampioenschap van Bronckhorst 
plaats. Er stonden tijdens deze 
laatste wedstrijd diverse 'soorten' 
renners aan de start. Meer en min-
der goed getrainde renners die 
het crosswerk niet schuwden. Als 
winnaar kwam Niek Versteege uit 
Hengelo (G) op de Schuttestraat 
over de finishlijn gevolgd door 
Valirus den Herder uit Wichmond 
en Dennis ten Tije uit Didam. De 
oudste deelnemer in deze cross 
was Vordenaar Anton Peters (63) 
uit Vorden. Vordenaar Johny Ad-
dink (45) die zich een dag voor de 

cross door mede organisator Peter 
Makkink had laten 'overhalen'' om 
aan de cross deel te nemen, werd 
uit de strijd genomen omdat hij 
door Niek Versteege gedubbeld 
werd. De cross bij de Amateurs/
Sportklasse werd gewonnen door 
Eddy van IJzerdoorn uit Tiel ge-
volgd door Jordy Luisman uit 
Lemelerveld en Daan Germs uit 
Tubbergen. De RTV leden Koen 
Jansen uit Baak en Simon Barge-
man uit Lochem werden respec-
tievelijk 31e en 51e. Bij de Masters 
won Maarten Nijland uit Rossum 
voor Micha de Vries uit Hilversum 
en Maikel Govaarts uit Drunen. 
Jan Weevers uit Vorden van RTV 

Vierakker-Wichmond werd vijf-
tiende en Erik Bouwmeester uit 
Vorden 35e en Eddy Heuvelink uit 
Zutphen 46e. In de –!--StartFrag-
ment--–categorie Elite-Beloften 
won Gert-Jan Bosman uit Em-
men. RTV-er Rens te Stroet uit Ke-
ijenborg eindigde als twaalfde. In 
de categorie Nieuwelingen werd 
Ryan Kamp uit Raamsdonksveer 
winnaar, bij de vrouwen Manon 
Bakker uit Swifterban en in de ca-
tegorie Junioren Yannick Vrielink 
uit Zutphen. Zie voor alle andere 
uitslagen de website.
   

 ■ www.rtvvierakkerwichmond.nl

Ook minder getrainde crossers aan de start tijdens
13e editie Rabo Kasteelcross Vorden

De Oudejaars Crossloop ging op sportpark 't Grote Veld voor het eerst van start met een Kidsrun. Foto: PR. 

De deelnemers aan de Indoorsportcross Bronckhorst aan de startlijn. Foto: Jan Hendriksen. 
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www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo
Tel. 0575-46 52 58
info@gotinkinstallatie.nl

Badkamers, wand- en vloertegels, sauna’s, natuursteen en verwarming.

AANGESLOTEN BIJ

€ 7.295,-
Badkamerknaller

Complete badkamer met:
✔ wastafel
✔ douche
✔ wandcloset
✔ handdoekradiator
✔ wand- & vloertegels
✔ incl. installatie!

(2.30 x 2.00 x 2.50 h)

Inclusief installatie!

Complete badkamer met:
✔ badmeubel
✔ inloopdouche
✔ wandcloset
✔ handdoekradiator
✔ wand- & vloertegels
✔ incl. installatie!

(2.30 x 2.30 x 2.50 h)

€ 9.295,-
Badkamerknaller

Inclusief installatie!

€ 11.495,-
Badkamerknaller

Complete badkamer met:
✔ badmeubel
✔ douche
✔ bad
✔ wandcloset
✔ handdoekradiator
✔ wand- & vloertegels
✔ incl. installatie!

(2.30 x 2.80 x 2.50 h)

Inclusief installatie!

inclusief montage!
Complete badkamers

Lochem

Volg een gratis proefles op 
16, 17, 30 of  31 januari 2016

Voor aanmelding en informatie: www.zen.nl/lochem

beter slapen
meer rust
meer inzicht
meer aandacht
meer geluk
meer energie

Mediteren met effect
Na een introductiecursus ervaart 96% van de Zen.nl cursisten:

Illustratie D
ick B

runa ©
 copyright M

ercis bv, 1992 Logo Zen.nl ©
 Zen.nl 2015

Trainingen MINDFULNESS
Alle goeds voor 2016!  

Met elke dag minder stress, minder piekeren, meer genieten. Dat kan!  
Mindfulness leert hoe je in het hier en nu je eigen rust hervindt en anders met 

stress kunt omgaan. Stoppen met piekeren! In 8 weken een ander mens voelen, 
met meer mogelijkheden om voluit te leven. Meer ontspannen en meer genieten.  
Zowel op korte als op lange termijn is de training  effectief bij vele lichamelijke en 

psychische klachten en draagt bij aan levensplezier en levenskunst!   
U bent van harte welkom! Volgende training start ma 18 jan  09.30en 19.00 uur 

www.mindfulnesscentrumdoetinchem.nl – Thea Legeland, lid VMBN 
tel. 0315-377 556 of 06-1227 1928  

Mindfulness ook voor kinderen:  op 27 jan. start een groep voor 8-11 jaar om 15.00  
de groep 12-14 jaar start om 16.30. 

Voor aanmelding: Jeanine Kappert – www.zichtopzijn.nu – 06-4355 4660
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

8 T/M 10 JANUARI8 T/M 10 JANUARI8 T/M 10 JANUARI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.      *Uit de koeling **Uit de diepvries 

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Mandarijnen

Conference peren Luxe midi bolletjes

Rode kool Zoete aardappelen

Runderhamburgers* Casselerrib*

Aardbeien 
yoghurtdrink

Walnoten

Notenmelange

Pizza margherita**

Smeerkaas 48+

Gyros of Kebab**



Nieuwjaarsconcert in de 
Dorpskerk van Vorden

A.C.W. Staring 
Blazers 
Ensemble opent 
concertseizoen 
2016
VORDEN - De Vrienden van de 
Dorpskerk Vorden openen op zon-
dagmiddag 10 januari, aanvang 
15.30 uur, het concertseizoen 2016 
met een klinkend Zondagmiddag-
Nieuwjaarsconcert. Het A.C.W. 
Staring Blazers Ensemble komt 
dit verzorgen met een luchtig 
programma waarbij meeklappen 
eventueel is toegestaan. Muziek 
van Franz von Suppé, Gioacchini 
Rossini, Giuseppe Verdi, Friedrich 
von Flotow en Edvard Grieg staat 
op de lessenaars van het Ensem-
ble.

Het A.C.W. Staring Blazers En-
semble, is opgericht in 2007 en 
bestaat uit een mooie mix van 
blaasinstrumenten en acht profes-
sionele blazers: fluit, hobo, twee 
klarinetten, tenorsax, sopraansax, 
hoorn en trombone. De blazers 
zijn allen werkzaam op de Kali-
ber Kunstenschool in Twente. Het 
ensemble staat onder leiding van 
Bennie Waanders, saxofoondo-
cent en ensembleleider op de Ka-

liber Kunstenschool. Hij is tevens 
de oprichter en arrangeur van het 
ensemble.

A.C.W. Staring
Het ensemble heeft haar naam 
verbonden aan Anthony Christi-
aan Winand Staring (1767-1840), 
een ras Achterhoeker. Geboren 
in Gendringen en hij woonde het 
grootste deel van zijn leven op het 
landgoed De Wildenborch tussen 
Vorden en Lochem.

A.C.W. Staring was onder andere 
dichter en schrijver, maar was ook 
bekend door de wijze waarop hij 
De Wildenborch bestuurde. Na-
tuur en mens kwamen bij hem 
op de eerste plaats, zo stichtte hij 
o.a. een lagere school om de boe-
renkinderen uit de omgeving de 
mogelijkheid te geven onderwijs 
te volgen. Ook liet hij veel van zijn 
gedichten op muziek zetten en te-
vens componeerde hij ook op be-
scheiden schaal zelf.

Concerten 2015 
professioneel 
opgenomen

Vrienden van de Dorpskerk
De 'Vrienden van…..' grijpen dit 
feestelijke concert ook aan om 
de inmiddels gestaag uitdijende 
groep 'Vriend(inn)en' of dona-
teurs van de Stichting te ontmoe-
ten en te belonen voor hun loyali-
teit en Vriend(in)-schap.

Nagenoeg alle concerten van 2015 
zijn professioneel opgenomen. 
Mede dankzij een genereuze bij-
drage van De Werf of Veilingcom-
missie Vorden zijn er een tweetal 
CD's samengesteld met een flori-
legium van de concertserie 2015.

Twee CD's met een verschillend 
karakter, vandaar de titel 'Muziek 
uit Vorden 2015, hoogtepunten uit 
de concertserie in de Dorpskerk'. 
Met de coverfoto op het begelei-
dend boekje van de CD's wil de 
Stichting Vrienden van de Dorps-
kerk Vorden benadrukken dat de 
Dorpskerk, letterlijk en overdrach-
telijk, 'Middenin het Dorp' staat. 
De beide CD's zullen tijdens dit 
concert met een officiëel tintje ten 
doop gehouden worden.

Toegang € 12,00 t/m 16 jaar vrije 
toegang. Voor meer informatie, zie 
de website. 
   

 ■ www.vriendenvan-
dedorpskerkvorden.nl

Nieuwjaarsconcert
'Happy Days'
ZUTPHEN - Op zondag 10 januari 
zal er in de RABO-Buitensocië-
teit van de Hanzehof te Zutphen 
het traditionele nieuwjaarscon-
cert van het groot salonorkest 
'Happy Days' plaatsvinden. Het 
wordt het 29e nieuwjaarsconcert 
van 'Happy Days'.

Happy Days gaat dit concert ge-
ven samen met het Vrouwenkoor 
'Phoenix' uit Brummen. Het is al-
weer negen jaar geleden dat beide 
verenigingen hebben samenge-
werkt en zij hebben daaraan de 
beste herinneringen bewaard. 
Het repertoire van Phoenix is zeer 
veelzijdig, dus ze konden een 
mooi programma samenstellen, 
dat zoals altijd bestaat uit een mix 

van operettemelodieën, delen uit 
musicals en andere licht klassieke 
muziek. Het concert begint om 
14. 30 uur en staat onder leiding 
van dirigente Alike Jonkman. De 
presentatie wordt traditiegetrouw 
verzorgd door Aernoud Florijn. 
De toegangsprijs is tien euro. Do-
nateurs van Happy Days hebben 
gratis toegang met de hun toege-
zonden toegangskaart. Niet-do-
nateurs kunnen telefonisch reser-
veren, (0575) 512013 (di-vr: 9.00-
16.00 uur). Het belooft weer een 
gezellig en muzikale middag te 
worden. Meer informatie over het 
orkest kunt u lezen op de website.
   

 ■ www.happydaysorkest.nl

   

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

Mevrouw Riek Menkhorst-Hilfe-
rink uit Zelhem zal op maandag 
11 januari enkele gedichten voor-
dragen. Op maandag 18 januari 
zal commissielid van Kerk en Ra-
dio, Annie Alberink, in gesprek 
gaan met Pastoor J.G.M. Scheve. 
Het programma 'De Muzikale 
Ontmoeting' wordt iedere maan-

dagavond tussen 19.00 en 20.00 
uur uitgezonden via Radio Ideaal. 
Muzikale verzoekjes kunnen t/m 
vrijdags voor de uitzending aan-
gevraagd worden via het telefoon-
nummer (0314) 622878. De kabel-
frequenties van Radio Ideaal zijn 
voor heel Oost-Gelderland: FM 
91.1 of 94.00. De etherfrequenties 
zijn 105.1 t/m 107.7 en via inter-
net.
   

 ■ www.ideaal.org

   

Gooi oude bril niet weg
BAAK/ZUTPHEN - Kringloop Li-
tania's Glimlach in Zutphen en 
het innamepunt Jos Herfkens in 
Baak zamelen voortaan oude bril-
len in. Zij zorgen er voor dat deze 
bij Hans Anders terecht komen. 
Met de inzamelactie Tweede-

Hans helpt Hans Anders mensen 
in ontwikkelingslanden om beter 
te kunnen zien. Uw hulp is daar-
bij zeer welkom. Lever uw oude 
bril(len) bij de inzamelpunten in 
en ze krijgen een nieuwe, waar-
dige bestemming.   

Het A.C.W. Staring Blazers Ensemble. Foto: PR

Zaterdag 23 januari 2016 geeft In-
ge Neijenhuis in het Kulturhus in 
Vorden een workshop over “Voe-
ten” en hun invloed op het hele 
lichaam.
Velen van u kennen Inge nog als 
Oefentherapeute Cesar. Zij had 
jaren geleden (1993-1999) prak-
tijk aan het Hoetinkhof. Zij is in-
middels verder gespecialiseerd in 
het menselijk bewegen en werkt 
als Feldenkrais practitioner in 
Doetinchem en geeft workshops 
op vele plaatsen in Nederland.

Zaterdag 23 januari 2016 geeft zij 
van 9.30-12.00 uur de workshop 
“Voeten” in het Kutlurhus Vorden.
Onze voeten zijn ons steunpunt 
en ons contact met de aarde bij 
het staan, lopen en vele andere 
activiteiten. Deze workshop met 
nieuwe ervaringen voor, van, en 
via je voeten leidt tot een veran-
derde sensatie van je gehele lijf... 
een ware aardverschuiving!
Je gaat tijdens deze ochtend zelf 
ervaren, ontdekken en spelen 
met jouw mogelijkheden. Er gaat 
een wereld voor je open. Je komt 
steviger op je benen te staan, 
voelt je krachtiger én zachter. 
Leert de innerlijke kracht vanuit je 

botten te benutten en je stappen 
worden anders. Lichter en stevi-
ger. Gerichter en vrijer.
Deze workshop is voor iedereen 
toegankelijk en een eye-opener 
als je geïnteresseerd bent in je ei-
gen bewegen.
Dus noteer vast in uw nieuwe 
agenda...

Kulturhus Vorden, 23 januari 
2016 van 9.30-12.00 uur.
Workshop VOETEN.
Kosten zijn €40.

Voor meer informatie, workshops 
over de rug en inschrijven: 
www.bewust-bewegen.com
of bel Inge op: 06-4343 1216

(Advertorial)

Voeten, ze dragen jou, bij elke 
stap die jij zet
Door Inge Neijenhuis
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Schouwburg Amphion heeft nog véél meer te bieden...
Bekijk het complete programma en boek uw tickets op:

www.amphion.nl

Schouwburg Amphion presenteert:

vr. 15, za. 16 en zo. 17 januari

PROGRAMMA:

Tijdens het Bankgiroloterij Theaterweekend ademt Nederland
theater: Bijzondere activiteiten, aansprekende programma's en 

extra voorstellingen voor een aantrekkelijke prijs!

The Bluebettes
Bang Bang! A Tribute to the 60's

Scott & Muriël (8+)
Illusieshow

Enge Buren
Ruk!

Het Habsburgs Straussorkest
Strauss & Co

Weet u het nog: beehives, fingersnapping en hip-
shaking? The Bluebettes hebben het mooiste 
repertoire geselecteerd en brengen een spranke-
lende ode aan de vrouwelijke variant van de jaren 
zestig muziek. 

Sinds Scott & Muriel in 2000 het Wereldkam-
pioenschap goochelen wonnen, reizen zij de hele 
wereld rond. Van het Wereldkerstcircus Carré tot 
Cirque du Soleil en het befaamde Circus Festival 
van Monte Carlo. Een wereld-act!

Is de muzikale voorliefde van vrouwen anders dan 
die van mannen?  Bestaat er zoiets als 'vrouwen-'
of 'mannenmuziek'? Jazeker…maar is het zo dat 
ze geen ruk van elkaars muziek begrijpen? Een 
muzikale 'rollercoaster' vol humor!

U hoort de 'Kaiserwalzer' vol met Wiener Schmalz
en de wals der walsen 'An der Schönen Blauen 
Donau'. 
Dirigent:      Jeroen Weierink
Solist:          Morschi Franz, tenor

vrijdag 15 - 20:30 uur

zaterdag 16 - 19:30 uur

zaterdag 16 - 20:30 uur

zondag 17 - 14:00 uur

Suske en Wiske De Musical (6+)
De Circusbaron
Suske en Wiske vieren dit jaar hun 70ste verjaar-
dag. Ter ere van dit feestelijke jaar komen de 
striphelden naar het theater met de familiemu-
sical 'De Circusbaron'. Met o.a. Ben Cramer.

vrijdag 15 - 19:00 uur

Voorstellingen 
voor slechts 10 EURO!

Openingstijden kassa: 
Ma. t/m za. van 10:00-14:00 uur         
Bezoekadres: Hofstraat 159 Doetinchem

 (0314) 37 60 00
@amphion0314 schouwburgamphion

Misschien wel                       theater van NL!het beste

Steun 
baanbrekend
onderzoek

Ga naar 
parkinsonfonds.nl

De grootste financier van 
wetenschappelijk onderzoek 
naar de ziekte van Parkinson. 

Alarmerende 
toename 
van de 

ziekte van 
Parkinson



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl 
website: www.bronckhorst.nl
volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Onze openingstijden zijn
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur
Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, 
daarna op afspraak
Donderdagavond 17.30-19.30 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

Voor veel voorkomende producten 
zoals paspoort of rijbewijs en voor een 
intakegesprek als werkzoekende kunt 
u heel eenvoudig digitaal via de website 
een afspraak maken. Voor alle andere 
afspraken (bijvoorbeeld vergunningen) 
kunt u ons bellen (0575) 75 02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

Calamiteitennr. (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

Sociale teams
Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50
E-mail: info@bronckhorst.nl
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30-12.30 uur
Dinsdagmiddag 13.00-17.00 uur
Woensdag & donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

B en w info
Burgemeester Marianne Besselink
Openbare orde en veiligheid, 
Handhaving, Communicatie, 
Publiekszaken, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke  vernieuwing

Wethouder Paul Seesing (CDA)
Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 
Breedband, Wegen en groen 
Gebiedswethouder Bronckhorst-Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 
Financiën en belastingen, 
Regionale samenwerking
Gebiedswethouder Bronckhorst-West 
en Bronckhorst-Zuid
 
Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)
Zorg (incl. jeugd) en welzijn, Personeel 
en organisatie, Facilitaire zaken, 
Informatisering en automatisering, 
Algemene juridische en bestuurszaken, 
Volksgezondheid
Gebiedswethouder Bronckhorst-Midden
 
Wethouder Jan Engels (D66)
Sport en cultuur, Onderwijs, Econo-
mische zaken, Recreatie en toerisme, 
Plattelandsontwikkeling, Kernenbeleid, 
Milieu (incl. duurzaamheid) en afval
Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & Informatie’
is een uitgave van de gemeente Bronckhorst.
Redactie: cluster communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Eind 2015 werd bekend dat de 
aangevraagde subsidies voor 
solarpark De Kwekerij in 
Hengelo beschikbaar komen. 
Met de toegezegde bedragen 
wordt het rendabel exploiteren 
van het park mogelijk. In het 
eerste kwartaal van 2016 willen 
we starten met de aanleg van 
het park.

De provincie Gelderland stelt voor 
de landschappelijke aanleg van 
solarpark De Kwekerij een sub-
sidie beschikbaar van € 300.000. 
Daarnaast stelt de gemeente hier-
voor € 39.000 beschikbaar. Eer-
der in 2015 kregen de initiatiefne-
mers van NL Solarpark 
De Kwekerij al groen licht van de 
Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland op hun SDE+ subsidie-
aanvraag voor de exploitatie van 
het nieuw aan te leggen zonne-
park in Hengelo. Deze subsidie 
vergoedt het verschil tussen de 
kostprijs van grijze energie en die 
van duurzame energie over een 
periode van 15 jaar. Dit betekent 
dat de initiatiefnemers nu defini-
tief afspraken kunnen maken met 
bedrijven over onder meer de 

grondwerkzaamheden, aanleg 
omheining, het groen en de 
zonnepanelen. Ook het concreet 
uitwerken op welke manier geïn-
teresseerden kunnen deelnemen 
door het afnemen van zonnepane-
len in het park of zonnestroom 
hoort hierbij. Hierover krijgt u 
begin 2016 meer informatie. 

NL Solarpark De Kwekerij 
Picknicken bij een vijver met 
8.000 zonnepanelen, bloementui-
nen die tot bloei komen, kinderen 
spelenderwijs van alles en nog 
wat leren over de natuur en duur-
zame energie, wandelen tussen 

Realisatie solarpark De Kwekerij in Hengelo in 2016
Uniek park waar recreëren én energie opwekken in één park hand in hand gaan 

Op 10 november 2015 was de 
mantelzorgverwendag. Wij orga-
niseerden deze speciale dag voor 
mantelzorgers, bovenop het 
mantelzorgwaardering van 
€ 100,-, die zorgvragers konden 
aanvragen tot 1 oktober voor hun 
mantelzorgers. Mantelzorgers 
die meer dan 8 uur per week en 
langer dan 3 maanden mantel-
zorg verlenen kwamen hiervoor 
in aanmerking. Dit alles als blijk 
van  waardering. Want mantel-
zorgers zijn ontzettend belangrijk 
én onmisbaar voor zieke familie-
leden of vrienden. 

Wensboom
Voor mantelzorgers die niet kon-
den komen naar de verwendag, 
kon het thuisfront een wens in 
sturen voor de mantelzorg-wens-
boom. 45 wensen kregen we bin-
nen. Een aantal wensen hebben 
wij al vervuld. Zo kookte één van 
onze secretaresses samen met 
haar man een 4 gangendiner voor 
20 personen bij een familie thuis. 
Een andere familie wilde graag 
met z’n allen op de foto. Deze foto 
maakte een gemeente-medewer-
ker, die fotografie als hobby heeft. 

Weekendje weg
Hermien uit Hengelo zorgt al 
ruim 30 jaar voor haar man. 
Sinds 1983 is ze nooit meer eens 
een tijdje weg geweest van huis. 
Zij ontving van ons een hotelbon 
om samen met haar zus een 
weekendje weg te kunnen in 
Drenthe. Dat verdient ze echt, 

volgens haar man! Voor haar 
man regelden wij vervangende 
zorg via VIT hulp bij mantelzorg. 

Slipcursus
Wethouder Antoon Peppelman 
van Zorg stond onverwacht op 
de stoep bij Herman Bijenhof uit 
Hengelo. Zijn partner Ciska had 
ons verteld over de wens van 
Herman om een slipcursus te vol-
gen. Ook dat is geregeld; de wet-
houder kwam hem dat persoon-
lijk vertellen. Herman was aange-
naam verrast en leert binnenkort 
in een dag hoe je een auto onder 
controle houdt in moeilijke ver-
keerssituaties en bij slecht weer. 

Antoon Peppelman: “Wij kunnen 
niet genoeg benadrukken hoe 
waardevol het werk is dat man-
telzorgers doen. De kracht van 
mantelzorgers is enorm groot, 
omdat zij dit doen vanuit liefde 
voor iemand in hun omgeving en 
vanuit een enorm plichtsbesef. 
Dat is niet niks. Wij weten dat én 
zien dat. Daarom dit gebaar. De 
meest bijzondere wensen en ver-
halen daarachter, vervullen we.”

Mantelzorgwensen in vervulling

Bronckhorst is doorkomstgemeente 
van een etappe in de Giro d’Italia 
2016: op 8 mei 2016 (de 3e dag) 
loopt de etappe van Nijmegen via 
de Achterhoek naar Arnhem. Wilt 
u een vergunning aanvragen voor 
een standplaats, een terras of een 
evenement rondom 8 mei, dan heeft 
u hiervoor tot uiterlijk 31 januari 
2016 de tijd.

Het peloton komt die zondag langs 
Hummelo, Drempt, Laag-Keppel, 
Veldhoek en Zelhem. Voor onderne-
mers, dorpsbelangenorganisaties, 
sportverenigingen en andere en-
thousiastelingen is het een kans om 
er een mooi feest van te maken, 
tijdens die dag of in de weken daar-
aan voorafgaand. Meer informatie 
vindt u op www.bronckhorst.nl.

Voor en door Gelderland
Vanaf 28 januari 2016 tellen we     

99 dagen af naar de start van de Giro. 
Dan kleurt Gelderland langzaam 
steeds meer roze. Het wordt een 
happening van, voor en door Gelder-
landers. Het evenementenprogram-
ma rond Giro Gelderland kent al een 
flink aantal thema’s die te vinden 
zijn op www.girogelderland.nl. 

Organiseer een piazzafeest of 
mercato!
Vanuit de provincie Gelderland is 
subsidie beschikbaar voor zogehe-
ten piazzafeesten: een soort ‘buren-
dag’ in uw wijk of straat, waarbij de 
organisatoren een vergoeding krij-
gen voor het aankleden van de buurt 
en de ingrediënten voor een lekkere 
pasta om met zijn allen samen te 
koken en te eten. Ook kunnen on-
dernemers één keer met financiële 
ondersteuning van de provincie 
samen een zogenaamde mercato 
inrichten: een markt met activiteiten 
eromheen die thematisch verband 
houden met de wielerkoers. 

Aanvragen voor subsidie voor een 
piazza of een mercato kunt u indienen 
tussen 28 januari en 1 maart 2016 
via www.girogelderland.nl. 

Giro d’Italia 2016 op 8 mei 
door Bronckhorst
Vraag voor eind januari vergunning 
voor feest of evenement aan

de unieke tuinconcepten van  
NL Greenlabel, noem maar op: het 
kan straks allemaal in het solar-
park. En, voor ondernemers die 
duurzame producten of diensten 
leveren, is het park natuurlijk dé 
plek om hun bedrijf te promoten. 
Het park komt aan de rand van 
Hengelo, in het gebied dat loopt 
van de Hiddinkdijk aan de noord-
kant tot De Heurne aan de zuid-
kant, het Vordens voetpad aan 
de oostkant en nieuwbouwwijk 
De Kwekerij aan de westkant.
NL Solarpark De Kwekerij beslaat 
7 ha. en wordt ingepast in het be-
staande landschap. Het wordt een 
echt park voor het hele dorp en 
wijde omgeving. De bomen rond-
om het terrein, de structuren van 
de ‘oude’ kwekerij en het natuur-
lijke hoogteverschil binnen het 
terrein blijven zichtbaar. Bij de 

aanleg en het onderhoud van het 
park worden alleen aantoonbaar 
duurzame materialen gebruikt. Er 
wordt zuinig met water omgegaan 
en het aantal restproducten en de 
hoeveelheid afval wordt zoveel 
mogelijk beperkt. Het belangrijk-
ste doel van dit initiatief is om 
in het park recreëren te combine-
ren met de opwekking van duur-
zame energie voor circa 600 huis-
houdens in Bronckhorst en wijde 
omgeving. Het park streeft naar 
een CO2-reductie van ongeveer 
550.000 kg per jaar en is zo ont-
worpen dat een optimaal rende-
ment van de 8.000 panelen ge-
waarborgd is. 

Mooie samenwerking
In het project werken de volgende 
partijen samen: de gemeente, 
NL Solarpark de Kwekerij en NL 
Greenlabel. De gemeente zet zich 
in voor duurzaamheid en heeft 
uitgesproken in 2030 energieneu-
traal te willen zijn. De gemeente 
stelt de gronden voor het park te-
gen een pachtvergoeding beschik-
baar. NL Solarpark de Kwekerij is 
de projectontwikkelaar en treedt 
op als leverancier van de zonne-
energie-installatie. NL Greenlabel, 
van Lodewijk Hoekstra van het 
programma Eigen Huis en Tuin van 
RTL4 en tuinarchitect Nico Wissing, 
legt zich toe op de landschappelij-
ke inpassing van het park.

Herman Bijenhof (links) kreeg een 
slipcursus cadeau voor zorgtaken thuis.



Half december stelde de ge-
meenteraad de tarieven voor de 
gemeentelijke belastingen voor 
2016 vast. Het gaat onder meer 
om de OZB, het rioolrecht en de 
afvalstoffenheffing. De belas-
tingaanlag valt eind februari bij u 
in de bus. LET OP: vanaf dit jaar 
heeft de gemeente het heffen en 
innen van de belastingen en de 
WOZ uitbesteed aan het Gemeen-

telijke Belastingkantoor Twente 
(GBT). Dat betekent dat op uw 
belastingaanslag voortaan het 
logo van het GBT staat. Dat ziet 
er als volgt uit: 

Uw betaling moet dus ook naar 
een ander rekeningnummer dan 
u gewend bent:

NL72BNGH0285141228. 

Maakt u gebruik van automati-
sche incasso, dan hoeft u zelf 
niets te wijzigen. Het rekening-
nummer verandert automatisch 
in dat van het GBT.

Belastingtarieven 2016

De gemeente besloot onlangs om 
de muziekkoepel aan de Emma-
straat in Vorden over te dragen 
aan stichting muziekkoepel Vor-
den, een initiatief van inwoners. 
De koepel is in 1948 gebouwd 
door bewoners en in 1949 door 
hen overgedragen aan de ge-
meente, die vervolgens jaarlijks 
onderhoud pleegde. In de koepel 
vonden geen culturele activiteiten 
plaats, de plek was de laatste 
jaren een gedoogplek voor jonge-
ren. Afgelopen zomer is door een 
aantal inwoners de stichting 
muziekkoepel Vorden opgericht. 
Zij zetten zich in voor behoud van 
de koepel voor laagdrempelige 
sociaal culturele activiteiten. 
De nieuwe stichting heeft ons 
gevraagd of zij het eigendom van 
de koepel over kunnen nemen, 
waarbij de speelplaats en -toe-
stellen om de koepel heen van 
de gemeente blijven. Voor de 
gemeente is het hebben en 

onderhouden van de koepel geen 
kerntaak. Daarom dragen we het 
eigendom over aan initiatief-
nemers uit de samenleving, net 
zoals afgelopen jaren bij dorps-
huizen is gebeurd, volgens een 
erfpachtconstrcutie (ondergrond 
blijft eigendom van de gemeente). 
Met de stichting, met de jongeren-
werker en jongeren zijn afspraken 
over het gebruik gemaakt.   

Mooi inwonerinitiatief
Wethouder Paul Seesing: “Met de 
overdacht blijft de muziekkoepel 
behouden en krijgt de Vordense 
gemeenschap hier zo nu en dan 
mooie culturele activiteiten voor-
geschoteld, zonder commerciële 
doeleinden. Een goed initiatief van 
inwoners!” Aan de overgang in 
andere handen draagt de gemeente 
in totaal 12.000 euro bij aan de 
stichting. Dit zijn de kosten die de 
gemeente anders de komende jaren 
zelf aan met name onderhouds-
kosten voor de koepel kwijt was. 

De stichting wil de koepel een 
opknapbeurt geven. De kosten 
hiervan zijn geraamd op ca. 36.000 
euro. Het bedrag van de gemeente 
wordt hiervoor gebruikt. De overige 
kosten dragen de gebruikers zelf 
bij door onder meer zelf een deel 
van het werk uit te voeren en 
sponsors te zoeken.

Muziekkoepel Vorden in erfpacht 
over naar stichting

Het centrum van Vorden heeft 
een nieuw jasje gekregen, om 
ervoor te zorgen dat het ook in 
de toekomst een dorp blijft waar 
het fijn wonen is met goede, 
gemakkelijk en veilig bereikbare 
voorzieningen voor inwoners 
en bezoekers. Het laatste deel-
project is de herinrichting van de 
rotonde Ruurloseweg-Horster-
kamp. 

Uitgangspunten
De uitgangspunten voor het 
ontwerp waren:
• verbetering oversteekbaar-

heid en veiligheid (vooral 
 fietsers)
• verbetering doorstroming 

doorgaand verkeer (Zutphen-
Ruurlo)

• verbetering entree Vorden 
centrum

Planning
Grondwerk archeologie:  
Week 03 t/m week 06 
Kabels en leidingen verleggen: 
Week 13 t/m week 17

Aanleg rotonde:   
Start week 18, gereed medio juli

NTP Infra uit zevenaar voert de 
werkzaamheden voor de ge-
meente uit. Zij starten in januari 
2016 met het graven van de 
nieuwe rotonde. Omdat de loca-
tie bij het kasteel ligt, gebeurt dit 
onder archeologische begelei-
ding. De exacte planning stem-
men we nog met de betrokken 
partijen af en is mede afhankelijk 
van het weer.

Inloopavond
Op 14 januari organiseren we 
een inloopavond over de plan-
nen. U bent van harte welkom 
van 19.00 tot 20.00 uur in hotel 
Bakker. Tijdens de bijeenkomst 
krijgt u informatie over de uit-
voering en de planning van de 
werkzaamheden. Uw vragen 
kunt u stellen aan medewerkers 
van de gemeente en de aanne-
mer. De bijeenkomst heeft geen 
vast programma, u kunt gewoon 
binnenlopen.

Werkzaamheden rotonde 
Vorden in januari van start
Inloopavond op 14 januari 

v
13.02

Hieronder ziet u een overzicht van de tarieven:

TARIEVEN    2016  2015 

Rioolrecht  € 261,00  € 258,00  

Afvalstoffenheffing    
vast recht  €  93,09  €  93,09  
containers gft 80 liter €  1,48  €  1,48   
  140 liter €  2,60  €  2,60   
  240 liter €  4,45  €  4,45  
containers restafval 80 liter €  4,70  €  4,70   
  140 liter €  8,23  €  8,23   
  240 liter €  14,11  €  14,11  
vuilniszak gft  €  0,37  €  0,37  
vuilniszak restafval  €  1,88  €  1,88  

Onroerende zaakbelasting       
percentagen van de heffingsmaatstaf    
eigenaren woningen   0,1294  0,1261  
eigenaren niet-woningen   0,1846  0,1786  
gebruikers niet-woningen   0,1414  0,1368  

Grafrechten      
algemeen onderhoud  €  125,00  € 125,00  
onderhoud eigen graf  €  10,00  €  10,00  

Forensenbelasting      
de belasting bedraagt bij een woz waarde van:    
€ 0                tot € 100,000  €  269,00  €  266,00  
€ 100.000 tot € 200.000  €  307,00  €  304,00  
€ 200.000 tot € 250,000   €  345,00  € 341,00  
€ 250.000 tot € 300,000  € 386,00  € 381,00  
€ 300.000 tot € 350.000  €  422,00 €  417,00  
€ 350.000 tot € 400.000  €  462,00  €  457,00  
€ 400.000 of meer  €  502,00  €  496,00 

Toeristenbelasting  tarief 2016 jaartarief   tarief 2015  jaartarief 
  p.p.p.n.     p.p.p.n.   
• Camping 
 toeristische plaats €  0,71  €  105,22 €  0,70  €  103,74  
 seizoenplaats €  0,71  €  110,76  €  0,70  €  109,20  
 vaste jaarstandplaats €  0,71  €  115,87  €  0,70  €  114,24  

• Mini-camping     
 toeristische plaats €  0,71  €  80,94 €  0,70  €  79,80  
 seizoenplaats €  0,71  €  85,20  €  0,70  €  84,00  

• Hotels €  1,49  €  149,00 €  1,47  €  47,00  

•  Bed & Breakfast / pensions / €  0,90  €  63,00  €  0,89  €  63,20  
 kampeerboerderij / herberg / 
 groepsaccommodatie    
 - meer dan 8 slaapplaatsen €  0,55  €  30,80  €  0,54  €  30,24  
 - maximaal 8 slaapplaatsen €  1,20    €  1,19   

• Groepskamperen buiten 
 reguliere kampeerterreinen    
 - meer dan 8 slaapplaatsen €  0,55    €  0,54 

• Recreatieparken / overige vakantie-onderkomens
 woningen, zomerhuisjes, recreatiebungalows, 
 kamerverhuur, trekkershutten, 
 ruimten in kastelen, cottages, 
 conferentie- en vakantieoord 
 etc. met max. 8 slaapplaatsen €  1,20    €  1,19   

• Watertoeristenbelasting      
 jachthaven jaarligplaats €  0,71  €  85,20 €  0,70  €  84,00 



Huiseigenaren in een aantal 
wijken in Hengelo ontvingen eind 
2015 een handig pakketje met 
informatie over dakisolatie en een 
tochtstrip, waarmee zij kieren bij 
ramen en deuren konden dichten. 
Ook kregen de eerste honderden 
inwoners van Hengelo een aan-
kondigingsbrief voor de plaatsing 
van de slimme meter. In 2016 
gaat er in het dorp veel gebeuren 
op het gebied van energiebespa-
ring en energieopwekking. Het 
pakketje met tochtstrip is onder-
deel van de informatiecampagne 
van het verduurSaam Energieloket. 
Het energieloket is een initiatief 
van acht Achterhoekse gemeen-
ten, waaronder Bronckhorst, 
Stichting Achterhoek Duurzaam 
Verbouwen en AGEM, Achterhoek-
se Groene Energie Maatschappij. 
Het energieloket helpt Achterhoe-
kers om hun huis energiezuinig en 
comfortabel te maken en om hun 
energiekosten te verlagen. Ook 

kan het energieloket adviseren 
hoe de slimme meter het beste 
gebruikt kan worden om energie 
te besparen. Bijvoorbeeld met 
behulp van een energiedisplay 
die ter plekke inzicht geeft in het 
actuele energieverbruik. 

Minder kosten, meer comfort
Het treffen van energiebesparende 
maatregelen is een verstandige 
keuze. Woningen die voor 1975 
zijn gebouwd, zijn vaak matig 
tot slecht geïsoleerd. Daardoor 
kunnen problemen ontstaan met 
tocht, vocht, kou of geluid. Door 
belangrijke onderdelen zoals 
dak, gevel en vloer te isoleren, 
worden deze problemen wegge-
nomen. Maar ook voor nieuwere 
woningen kunnen energiebespa-
rende maatregelen verstandig 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan het 
plaatsen van zonnepanelen.

Energiebesparing in Hengelo
In 2016 wordt in Hengelo onder 
andere de ‘slimme meter’ 
geplaatst. Om bewoners hierover 
te informeren, start het verduur-
Saam Energieloket hierover 
begin 2016 een campagne. Een 
goed moment om stil te staan bij 
energieverbruik en de voordelen 
om dit omlaag te brengen.

Slimme meter in Bronckhorst
Begin januari start aannemer BAM 
in opdracht van netbeheerder 
Liander met het gratis aanbieden 

van de slimme meter aan alle 
inwoners van Hengelo. In Vorden 
vindt dit nu al plaats en vanaf half 
februari komen achtereenvolgens 
Keijenborg, Veldhoek, Hummelo, 
Toldijk, Baak, Wichmond, Vierakker 
en Bronkhorst aan de beurt. Eind 
maart moeten alle meterkasten in 
deze dorpen toekomstbestendig 
zijn gemaakt. De overige kernen in 
Bronkhorst komen later dit jaar 
aan de beurt. De slimme meter 
maakt het gemakkelijker, zeker 
als u die combineert met bijvoor-
beeld een energiedisplay, bewust 
te worden van uw energiever-
bruik. Vervolgens kunt u ook ge-
makkelijker ontdekken hoe u uw 
energiekosten omlaag kunt krij-
gen door wat simpele gedrags-
aanpassingen te doen of door en-
kele maatregelen in huis te nemen. 

VerduurSaam Energieloket
Vorige week ontvingen geïnteres-
seerde inwoners in Hengelo een 
nieuwsbrief met meer informatie 
over de ontwikkelingen. Het ver-
duurSaam Energieloket zet zich 
samen met de gemeente in voor 
energiebesparing. Zet u zich ook 
in voor een energiezuinig Henge-
lo? Graag nodigen wij u uit om te 
vertellen hoe u erover denkt en 
om uw steentje bij te dragen in 
het bepalen van de informatie-
campagne. Daarvoor kunt u 
bellen met het energieloket via 
(0314) 82 03 60 of mailen naar 
info@verduursaamenergieloket.nl

Tochtvrije woningen en slimme meters in Hengelo

Rekenkamer-

commissie

drs. W.J. Oosterveld, bereikbaar 
op tel. (06) 50 261 677, of, over de 
procedure, met mevrouw A.R.M. 
Nengerman, griffie gemeente 
Bronckhorst: (0575) 75 05 46. 
U kunt reageren t/m 15 januari 
2016 via griffie@bronckhorst.nl 
o.v.v. sollicitatie lid Rekenkamer-
commissie. De sollicitatie-
gesprekken staan gepland in de 
ochtend van 29 januari 2016 in het 
gemeentehuis van Bronckhorst.

Lid/onderzoeker Rekenkamer-
commissie, iets voor u?
De Rekenkamercommissie Ber-
kelland, Bronckhorst, Lochem en 
Montferland is op zoek naar een 
kandidaat met onderzoekserva-
ring voor de functie van extern lid 
van de Rekenkamercommissie. 
Wij zoeken iemand met voldoende 
tijd, goede contactuele eigen-
schappen gecombineerd met het 
juiste denkniveau, met affiniteit 
en kennis van lokale politiek en 
die bereid is om mee te denken 
over de veranderende rol van de 
overheid. De benoeming geldt tot 
1 januri 2018. Voor een uitgebreid 
functieprofiel verwijzen wij 
naar de websites van de vier 
deelnemende gemeenten 
(www.gemeenteberkelland.nl, 
www.bronckhorst.nl, 
www.lochem.nl, 
www.montferland.info).

U kunt ook contact opnemen 
over de inhoud van de functie 
met de voorzitter van de Reken-
kamercommissie, mevrouw 

Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente 
maakt hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts infor-
meren wij u over wat er bij ons speelt en kunt u reageren op berichten 
of een vraag stellen. Dit gebeurt al bijna dagelijks. Naast sociale media 
informeren wij u ook via deze gemeentepagina’s, onze website en aller-
hande bijeenkomsten en gesprekken. Omdat op onze sociale media 
soms bijzondere reacties en handige info voorbij komt, delen we in deze 
rubriek graag enkele berichten met u:

Het is goed om te zien 
dat veel inwoners 
mooie vrijwilligers-
actviteiten zo’n warm 
hart toedragen. Onze 
actie via facebook 
waarbij inwoners 
konden aangeven 
welke genomineerde 
van de verkiezing van Vrijwilliger van het jaar volgens hen in aanmer-
king zou moeten komen voor de publiekprijs trok heel veel stemmers! 
Alle drie de kandidaten konden rekenen op tientallen likes, een mooie 
waardering voor hen! Stemmen kan nu niet meer. De publieksprijs 
wordt op 6 januari uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie.

De besluitvorming over 
het plan voor een 35 m. 
hoog vrieshuis van Aviko 
in Steenderen hield de 
gemoederen in decem-
ber flink bezig. Zowel op 
twitter als facebook hiel-
den we live tijdens de 
raadsvergadering bij hoe 
de raadsfracties dachten 

over het plan en wat het uiteindelijke besluit was. Wist u dat wij tijdens 
raadsvergaderingen via onze sociale media altijd direct uitsluitsel 
geven over belangrijke besluiten? Snel op de hoogte zijn? Dan zijn 
onze twitter en facebookaccounts aanraders! 

 Tweets van de maand

Het is goed om te zien 

van de verkiezing van Vrijwilliger van het jaar volgens hen in aanmer-

Volg ons op twitter (@gem_bronckhorst) 
of like ons op facebook 
(www.facebook.com/gemeentebronckhorst)!

Stand van zaken werkzaamheden Huiskamer Hummelo
Tijdens rioolwerkzaamheden in 
Hummelo werd ‘bij toeval’ een 
middeleeuws grafveld ontdekt. 
Deze voormalige begraafplaats 
bevond zich naast de Hervormde 
kerk in de Dorpsstraat. Archeolo-
gen hebben de vondst zorgvuldig 
gedocumenteerd. Daarbij hielpen 
leden van de Oudheidkundige 
Vereniging Salehem uit Zelhem 
een handje. 

Vondst
In het totaal legden de archeolo-
gen 58 skeletten en 30 grafkuilen 
en -kisten vast. Ook vonden zij een 
deel van de oude muur rond de 
begraafplaats en een tonput. De 
tonput is een afgedankte ingegra-
ven wijnvat die als waterput dien-
de. Onder de begraafplaats lag 
nog een doorgebroken oeverwal 
van de Oude IJssel uit het begin 
van onze jaartelling.

Onderzoek
De intacte skeletten worden onder-
zocht door een fysisch antropoloog. 
Dit is een specialist die de lichame-
lijke kenmerken bestudeert van de 
overledenen. Zo kan hij bepalen 
wat de leeftijd is bij overlijden, of 
het om een man of vrouw gaat en 
of er sprake was van vergroeiingen, 
ontstekingen of botbreuken die 
wijzen op ondervoeding of bepaalde 
ziektes. Met deze gegevens kunnen 
onderzoekers een reconstructie 
maken van het leven in Hummelo 
in de Late Middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijd (14e t/m 18e eeuw). 
De skeletten worden na het onder-
zoek herbegraven op de algemene 
begraafplaats.

Middeleeuwse kerk
De aangetroffen begraafplaats 
hoort bij de voormalige middel-
eeuwse Katholieke Kerk, die onge-
veer op de plek stond van de hui-
dige Hervormde Kerk. De oudste 
schriftelijke vermelding van de 
middeleeuwse kerk dateert uit het 
jaar 1328, maar waarschijnlijk 
had Hummelo al in 828 (het jaar 
van de eerste vermelding van de 
nederzetting) een kerk. De eerste 
afbeelding van een kerk dateert 
uit 1743.

Hoe verder?
Deze week starten we de 
werkzaamheden weer op in de 
Dorpsstraat (Keppelseweg richting 
parkeerplaats FF naar Steef). 
De archeologen gaan dan aan de 
slag met het laatste deel van de 
archeologische werkzaamheden 
(nog ca 30 meter). Aansluitend 
leggen we de nieuwe riolering aan. 

Meer informatie
Hebt u vragen? Deze kunt u 
stellen via huiskamer@hoornstra-
infrabouw.nl. U kunt ook bellen 
met de omgevingsmanager van 
het project, dhr. Van Kruijsbergen, 
via (06) 10 94 25 05. Het project 
heeft ook een eigen facebookpagina: 
www.facebook.com/huiskamer-
Hummelo

 

Kopergravure voormalige katholieke kerk Hummelo, Jan de Beyer, 1743 

 

Afsluiting IJsselbrug Doesburg van 21 januari tot 19 februari
Auto-, vracht- en landbouw-
verkeer kan vanaf donderdag 
21 januari 21.00 uur tot vrijdag 
19 februari 05.00 uur geen gebruik 
maken van de IJsselbrug bij Does-
burg. Rijkswaterstaat en de pro-
vincie sluiten de brug tijdelijk af 
voor groot onderhoud. 

Omleiding
Het verkeer wordt omgeleid. 
Auto’s en vrachtwagens kunnen 
omrijden via Zutphen of 
Westervoort. Landbouwverkeer 
kan ook omrijden via Zutphen 

of Westervoort, maar volgt een an-
dere route in verband met te grote 
snelheidsverschillen. 
De omleidingsroutes staan met 
gele borden aangegeven. Hulp-
diensten en openbaar vervoer 
kunnen over het verbrede fietspad 
aan de noordzijde rijden.

Fietsers en voetgangers maken 
in twee richtingen gebruik van het 
fietspad aan de zuidzijde. Bij on-
gunstige weersomstandigheden 
kunnen de werkzaamheden 
worden uitgesteld.

Beperking van hinder
Om de hinder te beperken treft 
Rijkswaterstaat verschillende 
maatregelen. Zo wordt aan de Die-
rense kant van de brug een tijdelij-

ke parkeerplaats voor auto’s en 
fietsen aangelegd. Reizigers kun-
nen hun reis over de brug dan te 
voet, per fiets of met het openbaar 
vervoer voortzetten. Verkeersre-
gelaars worden ingezet om sluip-
verkeer te voorkomen.

Weekendafsluitingen voor 
schilderwerkzaamheden
In de laatste fase van de werk-
zaamheden schildert de aanne-
mer de boog van de brug. Dit ge-
beurt onder een tent. Om deze tent 
te kunnen opbouwen en afbreken 

zijn twee weekendafsluitingen no-
dig. 

Meer informatie
Weggebruikers kunnen actuele in-
formatie over de werkzaam-
heden vinden in de gratis app 
‘IJsselbrug Doesburg’. Deze is 
te downloaden in de App Store of 
Play Store. Voor vragen over de 
omleidingsroute kunt u contact 
opnemen met de provincie via 
(026) 359 99 99 of provincieloket@
gelderland.nl. Kijk op www.rws.
nl/ijsselbrugdoesburg.

Kopergravure voormalige katholieke 
kerk Hummelo, Jan de Beyer, 1743



Achterhoek, SmartHub, Slimme Boeren
ACHTERHOEK - 'Inspireer, verbind en kom samen verder' is het motto 
van de Smart Industry groep die de vierde industriële-revolutie af-
kondigt in onze schone Achterhoek en daarmee de maakindustrie 
en werkgelegenheid wil behouden. Ook bij de agrariërs in de Achter-
hoek lijkt de revolutie uitgebroken in 2015 na het afschaffen van het 
melkquotum van de melkveehouders. 'Bevrijdingsdag' zoals dit door 
sommigen genoemd werd.

De nieuwe stallen verrijzen als 
paddenstoelen uit de grond. Op 
veel bedrijven wordt de melkpro-
ductie, voor de wereldmarkt, ver-
dubbeld en deze stallen mogen 
ook wel 'Smartstallen' worden 
genoemd met een efficiënte hi-
tech inrichting en hoge melkpro-
ductie. Voorwaar een stukje boe-
renvakmanschap. Slim bezig zou 
je denken, onze melkveehouders, 
of is het de schijn die ook hier be-
driegt? Het is niet alles goud wat er 
blinkt, zo'n nieuwe stal is een zeer 
forse investering voor de boer en 
de melkprijs is door de productie 
uitbreiding nu al sterk gedaald tot 
ver onder de kostprijs. De boeren 
zijn ook vooral elkaars concur-
renten geworden om de beperkte 
beschikbare landbouwgrond. Om 
over megalomane plannen van 
ondernemers van buiten de land-

bouw maar niet te spreken. Deze 
schaalvergroting leidt dan ook tot 
een snelle sluiting van veel nu nog 
goede melkvee familiebedrijven. 
Denk aan de ontwikkeling in de 
varkenshouderij; in één genera-
tie verdwenen van op bijna alle 
boerenbedrijven gehouden naar 
nog enkele industriële bedrijven. 
Deze schaalvergroting heeft ook 
veel maatschappelijk ongewenste 
gevolgen: Bedreigt ons coulissen-
landschap, deze maakt Achter-
hoek tot de Achterhoek. Gebruikte 
productiemethoden, monocul-
tuur, intensieve bemesting en be-
werking, leiden tot sterke vermin-
dering van de vruchtbaarheid van 
de bodem en sterke afname van 
bloeiende plantensoorten, insec-
ten en vogels m.n. de weidevogels 
zijn nagenoeg verdwenen. Mijn 
vraag is of het voor Slimme Boeren 

niet erg Smart is juist een andere 
richting te kiezen. Niet de weg 
van intensivering van de produc-
tie, maar van de maatschappelijk 
gewenste ontwikkeling; koeien in 
de wei, levensmiddelen die kwali-
tatief hoogwaardig zijn, gezond en 
lekker en het liefst uit de streek ko-
men. Mensen willen graag weten 
wat ze eten en achter de produc-
tiewijze kunnen staan.

Hoe? 'Inspireer, verbind en kom 
samen verder' is het motto waar-
mee ik dit stukje begon. Gaarne 
daag ik boeren, burgers en be-
stuurders uit om samen te werken 
en te zoeken naar alternatieven 
voor schaalvergroting en intensi-
vering van de landbouw in onze 
gemeente. Te denken valt aan 
biologische landbouw, er is een 
sterk groeiende vraag naar deze 
producten. Boeren kunnen hun 
bedrijf omschakelen, eventueel in 
combinatie met recreatie en land-
schapsonderhoud en beheer.

Gelukkig Nieuwjaar,
Bronkhorst januari 2016
Theo Wentink

Bekendmakingen
In deze rubriek vindt u een verkorte versie van de bekendmakingen die wij afgelopen week 
officieel digitaal gepubliceerd hebben. Via http://overuwbuurt.overheid.nl vindt u op een-
voudige wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom geen 
rechten ontlenen. Voor veel bekendmakingen geldt dat u bezwaar kunt maken tegen het 
besluit. Ook is het soms mogelijk beroep aan te tekenen. Hoe u dat kunt doen, staat bij de 
bekendmaking zelf op http://overuwbuurt.overheid.nl. Heeft u thuis geen computer, dan 
kunt u tijdens onze openingstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

Abonneer u op e-mailservice bekendmakingen
Wilt u de officiële bekendmakingen in uw mailbox 
ontvangen, abonneer u dan via http://overuwbuurt.
overheid.nl op de e-mailservice voor bekendmakingen. 
U kunt daarbij aangeven van welke bekendmakingen 
(bijvoorbeeld ‘binnen een straal van’, maar ook welk 
soort bekendmaking) u een attendering wilt ontvangen. 

Bronckhorst:
• diverse locaties, organiseren Roll-over Bronckhorst, vergunning verleend

Drempt:
• Zomerweg 8, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Hengelo (Gld):
• Heideweversweg 4A, plaatsen agrarische bedrijfsruimte en bekleden voorgevel 
 bedrijfsruimte, aanvraag ontvangen
• Loakendiek 1, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Loakendiek 1, bouwen garage, aanvraag ontvangen
• Tolweg 1A, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Varsselseweg 55, organiseren Zwarte Markt, vergunning verleend
• Zelhemseweg 20D, opleggen maatwerkvoorschrift, besluit genomen

Laag-Keppel:
• Van der Hardt Abersonlaan 3, kappen eik, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Burgemeester Smitstraat 19, wijzigen van bestemming naar combinatie van functies,   
 aanvraag ontvangen
• (ten oosten) Dr. A. Ariensstraat, ander bouwprogramma uitbreidingsterrein Aviko, 
 vastgesteld bestemmingsplan
• Dr. A. Ariensstraat/L. Dolfingweg, kappen 13 lindes ten behoeve van aanleg nieuwe weg,  
 aanvraag ontvangen
• Dr. A. Ariensstraat/L. Dolfingweg, aanleggen uitwegen aan nieuw aan te leggen weg,   
 aanvraag ontvangen
• L. Dolfingweg, kappen 4 lindes ten behoeve van aanleg nieuwe weg, aanvraag ontvangen
• Prins Bernhardlaan 5B, brandveilig gebruik kinderdagverblijf, vergunning verleend

Toldijk:
• Zutphen-Emmerikseweg 37, gewijzigd besluit ontheffing sluitingsuur, besluit genomen

Vierakker:
• Leestenseweg 34, bouwen tijdelijke woonunit, aanvraag ontvangen
• Vierakkersestraatweg 20, kappen eik, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Centrum, afsluiten enkele wegen tijdens Galafeest Beeckland, besluit genomen
• Langs spoor, vellen 5 bomen, buiten behandeling gelaten
• Strodijk 23, aanpassen en uitbreiden agrarisch bouwvlak, onherroepelijk wijzigingsplan

Zelhem:
• Gildenweg 14, starten bedrijf, melding beoordeeld
• Huusakker 5, tijdelijk plaatsen en bewonen woonunit, vergunning ingetrokken
• Ruurloseweg 49, wijzigen inrichting, vergunning verleend
• Schovenweg 7, organiseren Lammetjesdag, vergunning verleend
• Terborgseweg 17, bouwen schuur, aanvraag ontvangen
• Vincent van Goghstraat 71, bouwen tuinhuisje, vergunning verleend
• Wassinkbrinkweg 11, wijzigen aan- en afvoer grondstromen, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan en ontvang 
berichten over uw buurt 
per email.

Commissievergadering 
14 januari 2016 
De raadscommissie vergadert op 
14 januari om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 
Hieronder vindt u de vergader-
agenda van deze openbare 
vergadering. U bent van harte 
welkom deze bij te wonen! De 
commissie spreekt o.a. over:
• Bestemmingsplan Buitengebied 

Wiersserbroekweg 12 Vorden
 De raad wordt gevraagd het be-

stemmingsplan ongewijzigd 
vast te stellen, waarbij de woon-
bestemming van 
Wiersserbroekweg 10 ver-
schuift naar een schuur bij 
Wiersserbroekweg 12 in Vorden

• Regionale vereniging en 
 risicodeling jeugdzorg 2016
 De raad wordt gevraagd 
 akkoord te gaan met regionale 

afspraken over kostenver-
 evening en risicodeling voor 

jeugdzorg in 2016

• Investering sporthal de Pol, 
Zelhem

 De raad wordt gevraagd 
 € 50.000 krediet beschikbaar 
 te stellen voor uitbreiding van 

sporthal De Pol in Zelhem. 
 Het gebouw is eigendom van de 

gemeente. De exploitant vraagt 
om de investering voor moder-
nisering van het gebouw en 

 extra mogelijkheden voor 
 bedrijfsvoering. De exploitant 

betaalt het bedrag in 10 jaar terug

• De raad wordt actief 
 geïnformeerd over:
 - uitbreidingsplannen rundvee- 

 bedrijf Polweg 6 in Wichmond
 - project Stroomlijn IJssel
 - rapportage Sociaal Domein  

 eerste drie kwartalen 2015

De volgende raadsvergadering is 
op 28 januari 2016.

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens 
commissievergaderingen. Over 
onderwerpen die niet op de 
agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agenda-
punt ‘Mogelijkheid tot inspreken 
over niet-geagendeerde onder-

werpen’ in de commissieverga-
dering.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 
uur voor de vergadering aanmel-
den en spreektijd max. 5 minuten 
per persoon. Voor meer informa-
tie of aanmelden voor het spreek-
recht kunt u contact opnemen 
met de griffie, via tel. (0575) 75 
02 50 of griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda 
staan verwij-
zen wij u naar 
www.bronck-
horst.nl/
Gemeenteraad 
of scan de 
QR code.

Uit de raad

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie

Nieuwe stallen in het landschap. Foto: Jan Holtrigter



Giro d'Italia 2016 op 8 mei 
door Bronckhorst
BRONCKHORST - Gemeente 
Bronckhorst is doorkomstplaats 
van een etappe in de Giro d'Italia 
2016: op 8 mei 2016 (de 3e dag) 
loopt de etappe van Nijmegen via 
de Achterhoek naar Arnhem. Ini-
tiatiefnemers die een vergunning 
willen aanvragen voor een stand-
plaats, een terras of een evene-
ment rondom 8 mei, hebben hier-
voor tot uiterlijk 31 januari 2016 de 
tijd. Het peloton komt die zondag 
langs Hummelo, Drempt, Laag-
Keppel, Veldhoek en Zelhem. Voor 
ondernemers, dorpsbelangenor-
ganisaties, sportverenigingen en 
andere enthousiastelingen is het 
een kans om er een mooi feest van 
te maken, tijdens die dag of in de 
weken daaraan voorafgaand. Meer 
informatie is te vinden op www.
bronckhorst.nl.

Voor en door Gelderland
Vanaf 28 januari 2016 tellen we 
99 dagen af naar de start van de 
Giro. Dan kleurt Gelderland lang-
zaam steeds meer roze. Het wordt 
een happening van, voor en door 
Gelderlanders. Het evenementen-

programma rond Giro Gelderland 
kent al een flink aantal thema's die 
te vinden zijn op www.girogelder-
land.nl.

Piazzafeest of mercato
Vanuit de provincie Gelderland 
is subsidie beschikbaar voor zo-
geheten piazza-feesten: een soort 
'burendag' in een wijk of straat, 
waarbij de organisatoren een ver-
goeding krijgen voor het aankle-
den van de buurt en de ingredi-
enten voor een lekkere pasta om 
met zijn allen samen te koken en 
te eten. Ook kunnen ondernemers 
één keer met financiële onder-
steuning van de provincie samen 
een zogenaamde mercato inrich-
ten: een markt met activiteiten er-
omheen die thematisch verband 
houden met de wielerkoers. De 
aanvragen voor een piazza of een 
mercato kunnen worden inge-
diend tussen 1 en 28 januari 2016 
via de website.
   

 ■ www.girogelderland.nl

Voornemen
Op 2 januari vroeg ik mijn jongste 
naar haar goede voornemens, we 
reden net met de auto richting 
huis: 'Dat is dat je aan het begin 
van een nieuw jaar iets wenst 
voor jezelf. Dat je bijvoorbeeld 
minder wilt snoepen.' Goed, in 
dat voorbeeld kon ze zich sowieso 
niet vinden, maar na een wat spe-
cifiekere uitleg werd de bedoeling 
alsnog duidelijk. Nee, ze had geen 
goede voornemens. Ze was al dik 
tevreden. En ik dus ook.

Weinig te klagen zo tijdens de 
kerstvakantie, hobbelend van 
oliebol naar appelbol. Lange py-
jama-ochtenden die overgaan in 
rustige joggingbroek-middagen. 
Kleurplaten uitprinten en knut-
selwerken fabriceren. Onderweg 
van sing-a-long naar schaatsbaan 
en friet met mayonaise naar an-
dijviestamppot met jus. Om van-
daag de vrije weken af te sluiten 
met popcorn in de bioscoop.

Het getekende verhaal over een 
klungelige dinosaurus met onver-
wachte heldeninborst deed me 
terug fantaseren naar the (bijna 
vergeten) Lion King. Het leeuwtje 
van toen vertoonde verdacht veel 
gelijkenissen met de dino van nu. 
Beiden verloren in een stortvloed 
van natuurgeweld een vader. 
Gingen uit schaamte of verwar-
ring op onderzoek uit en werden 
gered door de veerkracht van het 
leven zelf. Zo ongeveer in een Dis-
ney-notendop.

En zij twee, die wel wat op elkaar 
leken, nou zij twee leken dan wel 
weer wat op ons allemaal. Met 
een levensloop ongeveer identiek 
aan die van bijna iedereen die 
hen kwam aanschouwen op een 
heel groot scherm.

We begonnen meestal - net als 
zij - hoopvol en aaibaar, ogen-
schijnlijk weinig aan de hand. 
Ergens gaandeweg volgde toch 
een grote tegenslag. Daarvan wa-
ren we even volledig uit het veld 
geslagen, maar we rezen op en 
reisden door. Volgden een niet 
zelfgekozen- doch uiteindelijk 
juist pad. Deden onderwijl vrien-
den voor het leven op en verricht-
ten ergens een heldendaad. Niet 
eens omdat we in wezen helden 
waren, maar omdat we dankzij 
verzamelde moed onze diepste 
angsten overwonnen. En daarna 
keerden we zo ongeveer volwas-
sen huiswaarts.

Zoals ik op 2 januari huiswaarts 
keerde, met op de achterbank 
een kind zonder goede voorne-
mens. Omdat ze zich niets te wen-
sen heeft, of althans niets dat zij 
en haar spaarpot niet voor elkaar 
kunnen boksen. Hetzelfde meisje, 
dat net als ik, tegen haar tranen 
vocht omdat ze zo ontzettend te 
doen had met het eenzame Dis-
ney-dier.

En terwijl ik ons op de bescheiden 
oprit parkeerde, bedacht ik me 
dat ik zelf ook geen goede voor-
nemens heb. Och, het is niet dat 
ik me niets te wensen heb. Het is 
ook niet dat mijn wens put zo bo-
demloos is dat ik niet eens begin-
nen durf. Maar het is meer dat ik 
gezien heb - in 3D en Nederlands 
gesproken - dat het goed komt. 
Dat het altijd goed komt. En als 
het niet goed komt. Nou, dan 
komt het anders. En dan wens mij 
alsnog iets goeds toe. Dat ik me 
altijd zal blijven voornemen dat 
het goed komt. Gelukkig, ook in 
een nieuw jaar.

Laatste keer Oud & Nieuw feest
STEVO een groot succes
Ook 'oud-
gedienden' 
namen kijkje
VORDEN - De 14e en laatste keer 
dat het oud en nieuw feest door de 
Stevo is georganiseerd is een groot 
succes gebleken. Mede dankzij de 
vrije entree was het feest goed be-
zocht door jong én oud. Ook wa-
ren er een behoorlijk aantal "oud 
gedienden" die toch even een 
kijkje kwamen nemen deze laatste 
keer.

Het was vooral een gezellige edi-
tie. Ook bij voorzitter Marco Hofs 
heerst er een voldaan gevoel, "Het 
feest kwam vanaf een uur of half 2 
lekker op gang, de gasten hebben 
er een goed feest van gemaakt! Ik 
denk dat ik voor alle vrijwilligers 
spreek dat het oud en nieuw feest 
met een meer dan voldaan gevoel 
is afgesloten".
Ook is er geen enkel incident ge-
weest. "In alle voorgaande jaren 
zijn er nooit grote incidenten ge-
weest, dus ik verwachtte ook hier 
voor de beveiliging een rustige 
avond" aldus Hofs.

Blacklightparty
Aan de aankleding ontbrak deze 
keer ook niets. Het thema "Black-
light party" sloeg aan. Er was flink 
geïnvesteerd in alles wat maar 
enigszins met Blacklight te maken 
had, dit gaf een gaaf effect. Ook 
de grote kroonluchter van 3 meter 
doorsnede die verzorgt werd door 
het Dorpscentrum maakte de aan-
kleding helemaal af.

De Stevo wil graag iedereen be-
danken die hebben meegeholpen 
om deze laatste Oud en Nieuw 
feest tot een succes te maken.

De Stevo is nog druk om de invul-
ling voor 2016 qua feesten rond 
te krijgen. Hoe dit er uit gaat zien 
wordt in de komende periode dui-
delijk.

Extra service 
schot in de roos
VORDEN - Shell Groot Jebbink 
is sinds kort officieel Kiala punt 
/ UPS Access Point. Deze extra 
service betekent dat u pakketten 
kunt laten bezorgen bij de shop 
van het tankstation aan de Rond-
weg 2 en ze ophalen wanneer het 
u uitkomt.

"Onze shop is 7 dagen per week 
tot 20.00 uur 's avonds geopend. 
Dit biedt mensen de gelegenheid 
om na hun werk een pakje op te 
komen halen of te versturen", ver-
telt Jan Groot Jebbink.

"De extra service is een schot in 
de roos. De pakketten stromen 
binnen, terwijl we pas sinds kort 
Kiala punt zijn."

Snel en goedkoop pakjes verstu-

ren binnen Nederland en Europa 
is ook mogelijk met Kiala/UPS.

Meer informatie
Voor meer informatie en prijzen, 

zie de website van Kiala.
   

 ■ www.kiala.nl

Nu ook pakketten ophalen en
versturen bij Shell Groot Jebbink

Jan Groot Jebbink van het Shell tankstation in Vorden. Foto: PR

De aankleding rondom het thema 'Blacklight party' gaf een mooi effect. Foto: PR

Ruim vijfhonderd wandelaars lopen 
langs duizend lichtjes

VORDEN - Ruim vijfhonderd 
wandelaars wandelden de eerste 
Herdertjestocht, georganiseerd 
door de leiding van de clubs en 
de kindernevendienst, Basis in 
Beweging en de Christus Koning-
kerk. Vele vrijwilligers waren be-
trokken die verschillende scènes 
uit het kerstverhaal speelden en 
hielpen met de opbouw. Start 
was bij de Christus Koning kerk, 
waar Vokate en Inspiration kerst-
liederen zongen. Duizend lichtjes 
volgend, ging de tocht langs de 
Gereformeerde kerk en eindig-
de bij de Dorpskerk. Onderweg 
werd het kerstverhaal werd uitge-
beeld. De geboorte van Jezus bij 
de dorpskerk was het slot van de 
wandeling, waarna men iets kon 
drinken en kerststol eten.Het kerstverhaal werd uitgebeeld tijdens de Herdertjestocht. Foto: Achterhoekfoto.nl/Paul 

Harmelink

EvaSchuurman
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Bronckhorst luidt het oude jaar knallend uit
BRONCKHORST - Tijdens oudjaar 
genoten veel liefhebbers in de 
gemeente van carbidschieten, 
onder andere in Hengelo, Ke-
ijenborg, Zelhem, Halle en Hum-
melo.

In Hummelo opende burgemees-
ter Marianne Besselink het carbid-

schiettoernooi. Dit toernooi werd 
voor de vijftiende keer gehouden 
en gestreden werd om de 'Karper-
bokaal'. In Halle was het Knalbal.

Sfeerimpressie van het carbid-
schieten. Foto's Achterhoekfoto.
nl/Albert Schreuder, Henk den 
Brok en Gerbert Vruggink
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Dash doet mee aan voorronde Jeugd 
CMV6 in Borne
Verslag geschreven door Merle
Kuiperij van Dash C2

VORDEN - Op zaterdagmorgen om 
9:30 moesten we verzamelen bij 
de sporthal om te vertrekken naar 
Sporthal de Veste in Borne. Daar 
werd de voorronde gespeeld voor 
de open club voor CMV niveau 6. 
Ons team bestond uit 3 meiden 
van de C1, Lynn, Merel en Sjors en 
4 meiden uit de C2, Dominique, 
Maud, Beau en ikzelf (Merle). Ge-
rard van Laar en Daphne Meijer 
waren de coaches.

De eerste wedstrijd moesten we 
spelen tegen AA Stad uit Almelo. 
We vonden het best spannend 
maar speelden de eerste wedstrijd 
best goed. De eerste set stonden we 
lange tijd voor maar helaas ging het 
aan het einde van de set even mis 
en verloren we net. Gelukkig ging 
het de tweede set beter en hebben 
we de tweede set wel gewonnen. 
De tweede wedstrijd moesten we 
tegen Havoc. Deze tegenstander 
was gewoon beter. We hebben 
beide sets verloren, maar wel goed 
gespeeld.

De derde wedstrijd was tegen Apol-
lo uit Borne. Ook deze tegenstan-
der was beter maar we hebben hier 
wel heel goed tegen gespeeld. Ook 
deze wedstrijd hebben we 2-0 ver-
loren. De laatste wedstrijd moest 
gespeeld worden tegen Twente 05. 
We wisten dat we als derde in de 
poule konden eindigen wanneer 
we met 2-0 zouden winnen. Als je 
derde zou worden zou je vervol-
gens nog een beslissingswedstrijd 
mogen spelen tegen de nummer 2 

van een andere poule. Omdat we 
dit wisten, waren we deze wedstrijd 
extra gespannen. Toch ging het wel 
goed en wonnen we beide sets. Met 
deze overwinning zijn we derde in 
de poule geworden en moesten we 
nog een extra wedstrijd spelen voor 
plaatsing naar de volgende ronde. 
Deze laatste wedstrijd speelden we 
tegen Webton Twente. De eerste 
set was de tegenstander duidelijk 
beter. Met een ander team in het 
veld ging het de tweede set plotse-
ling beter en wonnen we. Daarom 

moest er aan het einde van deze 
lange vermoeiende dag nog een 
set tot de 15 gespeeld worden. He-
laas hebben we deze set verloren 
en waren we uitgeschakeld. Na de 
laatste wedstrijd zijn we nog met 
z'n allen naar Mac Donalds gegaan 
en hebben we de dag nog leuk af-
gesloten.

Ondanks de uitschakeling ben ik 
tevreden over hoe we gespeeld 
hebben. Ik vond het een hele leuke 
dag en heb er veel van geleerd.

   

Flessenactie v.v. Vorden zeer geslaagd 
met tussenstand van 1500 euro
VORDEN - De voetbalvereniging 
Vorden heeft op zaterdag 2 januari 
traditioneel het jaar geopend met 
de flessenactie. Met zo'n 250 jeugd-
leden en ongeveer 50 jeugdleiders 
werd er om 10.00 uur gestart en 
werden alle wijken in Vorden be-
zocht om de flessen op te halen. 
Met deze actie, die inmiddels al 
meer dan 25 jaar bestaat, wordt er 
ieder jaar een mooi bedrag bijge-
schreven in de clubkas.

De actie wordt georganiseerd van-
uit de jeugdcommissie en dit jaar 
hebben René Nijenhuis en Wilbert 
de Leeuw het gehele draaiboek in 
elkaar gezet. Vanaf de gemeente-
werf op 't Hoge waren rond 09.45 
uur alle jeugdleden en leiders met 
auto en aanhangwagen aanwezig 
en na het openingswoordje van 
voorzitter Marc van der Linden 

gingen de elftallen de wijken in. 
Volgens een nauwgezet schema 
kwamen alle huizen in de dorps-
kern Vorden aan de beurt en tevens 
werd dit jaar ook Wichmond be-
zocht, dit vanuit de samenwerking 
die v.v. Vorden heeft met Socïi.

In samenwerking met Albert Heijn 
Grotenhuys staat er de laatste drie 
jaar ook bij de flesseninnamema-
chine van deze supermarkt een 
afvaardiging van de jeugdafdeling 
van v.v. Vorden, waardoor ook via 
deze wijze mensen in de gelegen-
heid zijn om hun statiegeldbon in 
te leveren ten gunste van de ver-
eniging. Dit jaar is de actie uitge-
breid en was het mogelijk om in 
de 1e week van januari nog steeds 
uw statiegeldbon toe te wijzen aan 
de voetbalvereniging Vorden. Toen 
met behulp van de 'dinsdagploeg' 

aan het einde van de middag alle 
flessen waren verzameld, gesor-
teerd en ingeleverd bij de AH en de 
Aldi kon de penningmeester met 
volle tevredenheid melden dat de 
actie geslaagd was met een tussen-
stand van 1500 euro.

Nieuwjaarsreceptie
De voetbalvereniging Vorden 
houdt op zondag 17 januari haar 
nieuwjaarsreceptie. Vanaf 14.00 
uur zijn alle leden, donateurs, vrij-
willigers, ouders van jeugdleden 
en supporters uitgenodigd om met 
elkaar het nieuwe jaar met elkaar 
op een gezellige wijze in te luiden. 
Tijdens deze nieuwjaarsreceptie 
zullen ook de jubilarissen gehul-
digd worden en dit jaar zijn er naast 
twee 25-jarige , twee 40-jarige en 
één 50-jarige zelfs ook een 60-jarig 
lid die gehuldigd wordt.

   

Velocitas toernooi 2016
VORDEN - Op zaterdag 9 en zon-
dag 10 januari zal z.v.v. Velocitas 
het jaarlijkse zaalvoetbal toernooi 
organiseren waar er om de titel 
"beste zaalvoetbalteam van Vor-
den" en de daarbij horende Lubron 
wisselbokaal zal worden gestreden. 
16 teams zullen in vier poules strij-
den om een plaats in de winnaars 
ronde van zondag 10 januari. De 
acht teams die hierin slagen zul-
len in twee poules uitmaken welke 
teams er in de halve finale gaan 
strijden om een plaats in de finale, 
die omstreeks 17:15 uur zal worden 
gespeeld. De acht teams die zich 
niet kwalificeren bij de beste acht 

zullen op zondagochtend uitma-
ken wie zich de beste verliezer van 
2016 mag noemen.

De algehele wedstrijdleiding zal 
ook dit jaar weer in handen zijn 
van Nick Wenneker en zijn twee 
compagnons. Deze uitstekende 
scheidsrechters zorgen er al jaren 
voor dat de wedstrijden niet alleen 
binnen de lijnen maar ook daar 
buiten (planning, tussenstanden 
en de communicatie) in goede ba-
nen worden geleid. Tevens zijn zij 
verantwoordelijk voor het toeken-
nen van de fairplay cup. Tijdens het 
toernooi wordt het nieuwe score- 

en tijdswaarnemingsbord voor het 
eerst in gebruik genomen. Het idee 
voor een nieuw scorebord is in mei 
2015 ontstaan met de wens deze 
ook vanuit de zaal te bedienen is. 
Het nieuwe scorebord kon gereali-
seerd worden dankzij de hulp van 
het coöperatiefonds van de Rabo-
bank en met sponsorbijdragen van 
Vordense en regionale onderne-
mingen, waardoor het toernooi ook 
dit jaar weer mogelijk is gemaakt.

Toegang voor beide dagen is gratis. 
Zie voor de speeltijden en de poule 
op onze Facebook pagina: zvv-Ve-
locitas.

Plastic kringloop
EIBERGEN - IVN en KNNV Oost-
Achterhoek organiseren in onder-
linge samenwerking een thema-
avond op woensdagavond 13 ja-
nuari in 'De Huve', Grotestraat 52, 
7151 BD te Eibergen en wel van 
20.00 tot ca. 22.00 uur. De toegang 
is gratis met alleen een bijdrage 
voor de koffie.

De spreker, Eric Mol, is verant-
woordelijk voor het afval- en 
grondstoffenbeleid in de ge-
meente Bronckhorst. Deze thema-
avond komt hij vertellen over di-
verse afvalkringlopen, met name 
over die van plastics, en probeert 

dat ook visueel duidelijk te maken. 
Is afval scheiden nuttig en belang-
rijk? Wat wordt er daarna mee ge-
daan? Is dat positief of slecht voor 
het milieu? Wat kan ik er zelf aan 
bijdragen? Op die vragen krijgt 
u hopelijk een bevredigend ant-
woord.

Voor meer informatie over deze 
thema-avond kunt u telefonisch 
contact opnemen met Hans 
Berndsen.
   

 ■ 0545-477222 (na 12.00 uur)

   

Activiteitenmiddag voor 
kinderen met beperking
HOOG-Keppel - Op de zondagen 6 
maart en 5 juni 2016 vindt er een 
activiteitenmiddag plaats speci-
aal voor gezinnen met een kind 
met een beperking in Zorgbad 
Zonnewater in Hoog-Keppel. Be-
halve de ontmoeting voor ouders 
is er voor de kinderen een leuke 
activiteit.

Ook broertjes en zusjes zijn van 
harte welkom! Begeleiding is aan-
wezig. Doel van dit gezinsuitje is 
het bieden van een respijtmiddag 

aan ouders om in een relaxte sfeer 
met elkaar te spreken en ervarin-
gen uit te wisselen.

VIT-hulp bij mantelzorg coördi-
neert de activiteitenmiddag, in sa-
menwerking met het sociaal team 
Bronckhorst Midden.

Voor informatie en/of aanmelden 
kunt u terecht bij Ilja Bomers, via 
i.bomers@vithulpbijmantelzorg.
nl of (0544) 82 00 00.

Voor geluksbeleving
In januari start ik weer met een 
cursus mediteren en mindful-
ness in Hengelo en Doesburg.
De meest voorkomende reden 
waarom mensen gaan medite-
ren, is om zich fitter, gelukkiger en 
energieker te voelen. Daarnaast 
verhoogt het je innerlijke rust en 
kalmte. Je gaat alles dieper en 
intenser ervaren, en je gedachten 
zijn helder en geordend. Door me-
ditatie wordt het stress-hormoon 
verlaagd, je bloeddruk neemt af 
en het werkt ook bij slapeloos-
heid en piekeren. Je prestaties 
zullen optimaliseren, want je kunt 
je beter focussen en concentreren. 

Maar wat vooral zo prettig is, het 
heeft ook een positieve invloed op 
je gezondheid en geluksbeleving.
Er wordt gewerkt met o.a. adem-
halingsoefeningen, concentratie- 
en visualisatie oefeningen.
De lessen worden 1x per 14 dagen 
gegeven in kleine groepen. Wil je 
deze heerlijke ontspanning ook 
eens beleven, neem dan contact 
op met Karlista Fontijn: 0575-
465501/06-37307452 of karlista-
fontijn@gmail.com.
Er wordt op 2 locaties les gegeven: 
Koningsweg 14 te Hengelo(Gld.) 
en Het Arsenaal in Doesburg.
www.karlistafontijn.nl

-Advertorial -

Minder stress in 2016?
Meer genieten en stoppen met piekeren? Dat kan!
Op 18 januari gaan in Mindfulness Centrum Doetinchem trainin-
gen van start, begeleid door Thea Legeland. De training  leert 
anders omgaan met stress en is effectief bij vele lichamelijke en 
psychische klachten.

Een anti-piekertraining die bij-
draagt aan levensplezier en le-
venskunst, ook op de lange ter-
mijn. In acht weken een ander 
mens voelen en meer voluit leven! 
Deelnemers ervaren de aandacht 
voor zichzelf vaak als een cadeau-
tje voor zichzelf. Meer genieten, 
minder piekeren en beter zorgen 
voor jezelf.

Mindfulness betekent: met aan-
dacht in het hier en nu zijn, zonder 
piekergedachten over toekomst 
of verleden. Het betekent beter 
ontspannen en stress beter han-
teren. 
Ook positieve veranderingen in 
levensstijl en een positiever beeld 
van zichzelf en anderen behoren 
tot de resultaten. U bent van harte 
welkom!

Startdatum 8-weekse trainin-
gen: maandag 18 januari 9.30 
uur en 19.00 uur.
Binnenkort start ook de vervolg-
training: Compassievol Leven.
Bij problemen rond voeding en 
gewicht is de speciale training 
Mindfulness en eten een aanrader. 

Voor info en aanmelding:
Thea Legeland, www.mindfulness 
centrumdoetinchem.nl  of bel 
0315-377556 of 06-12271928.

Mindfulness Centrum Doetinchem 
biedt tevens Mindfulness voor 
kinderen, verzorgd door Jeanine 
Kappert van www.zichtopzijn.nu.
Op 27 januari start een groep voor 
kinderen van 8-11 jaar om 15.00 
uur. Om 16.30 uur start een groep 
voor 12-14 jaar.

WORKSHOPS & CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op via 
verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30.

De teams hebben hard gestreden voor de winst. Foto: PR
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Voor vakwerk ga je naar 
de specialist

Zutphen/Vorden - Kasper Vrielink 
heeft een groeiend dakdekkersbe-
drijf. Kasper werkt al 30 jaar als dak-
dekker en heeft sinds ruim 5 jaar een 
eigen bedrijf. In de regio krijgt zijn 
onderneming steeds meer voet aan 
de grond. ‘Goed vakmanschap’, dat is 
zijn credo.

Met acht man personeel, een ploeg 
ZZP’ers en een uitgebreid wagenpark 
doet het bedrijf alles op het dakterras-
sen en -kapellen. Vrielink: “We doen al-
les wat de klant wil op het gebied van 
daken.” 

Sinds vier jaar is het dakdekkersbedrijf 
van Kasper Vrielink gehuisvest in Vor-
den. Vanuit deze locatie bedienen zij 
zowel particulieren als bedrijven. “Het 
gaat goed”, zegt Vrielink. “We krijgen 
veel grote opdrachten. Flats, bedrijfs-
panden en woningcoöperaties.” Onder 

de aanvragen bevinden zich ook veel 
monumentale panden, zoals het Oude 
Stadhuis in Zutphen. “Hierbij wordt ge-
bruik gemaakt van zink en lood”, merkt 
Vrielink op. “Wij hebben een eigen zet-
terij die alle zinken goten kan maken 
en nazetten. Wij leveren alles op het 
gebied van zink.”

Kasper Vrielink Dakwerk is naar eigen 
zeggen onderscheidend. Naast repa-
ratie en onderhoud van monumentale 
daken, krijgt het bedrijf ook regelma-
tig opdrachten voor reguliere pannen-
daken. “Erop of eraf, folie eronder. Wij 
doen het allemaal.” Op het moment 
komen veel aanvragen voor een dak- of 
schoorsteeninspectie binnen, Vrielink: 
“Voor de winter geen overbodige luxe.” 
Bij werkzaamheden aan monumen-
tale daken heeft Vrielink te maken met 
wettelijke regelgeving: “Dan gelden er 
strikte regels waaraan wij ons moeten 

houden, maar wij hebben de kennis 
hiervoor in huis.” Volgens Vrielink geldt 
dat herhaling de kracht is van reclame. 
Een aanbieding heeft hij in principe 
niet. “Mensen moeten hun keuze laten 
vallen op mij vanwege mijn regionale 
vakwerk. Met mijn huidige klantenkring 
loopt het goed.” Niet gek dat mensen 
terugkomen. Service staat namelijk 
hoog in het vaandel bij Kasper Vrielink 
Dakwerk. “Ik bied goed vakmanschap . 
Alles gaat om aandacht. Aandacht voor 
de klant.”

Contact
Kasper Vrielink Dakwerk
Postadres: Tollensstraat 2, 
7204 CX Zutphen. Bezoekadres: 
Ambachtsweg 11, 7251 KW Vorden
T: (0575) 519701
M: (06) 22467236
E: info@kaspervrielink.nl
W: www.kaspervrielink.nl

Kasper Vrielink
Vakman in daken

● Gemiddeld 8,9 voor 
 klantvriendelijkheid
● Gemiddeld 8,6 voor 
 vakmanschap
● Geen voorrijkosten
● Een vakman voor al 
 uw werkzaamheden
● Ruime garantie
● Al 10 jaar een succesvolle formule

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

André van der Horst
‘t Spiker 45, 7231 JM Warnsveld

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

a.vanderhorst@klussenier.nl
www.klussenier.nl

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236, 0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl
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Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren • Laminaat

Houten vloeren • Bamboe vloeren

Vloeronderhoud • Raamdecoratie

Gordijnen • Behang

Krijtverf • Horren

Foto: Gerard Kiezenbrink



Spontane actie inzameling tijdens 
nieuwjaarsconcert

VORDEN - Tijdens een uitverkoch-
te zaal De Herberg in Vorden en 
bij het optreden van de Vordense 
band De Bankdirecteuren, werd 
speciaal aandacht gevraagd voor 
Stichting Muziekkoepel Vorden. 
Vordenaar Edwin Gotink had 
het plan bedacht om tijdens het 
nieuwjaarsconcert een of meer 
muntjes te doneren in de mi-
nikoepel.

Hij sprak in de pauze de zaal en-
thousiast toe en wist de aandacht 
naar de juiste plek te sturen. Han-
nie Hendriksen van De Herberg 
betaalde deze muntjes vervolgens 
aan de stichting uit en doneerde 
ook nog een extra bijdrage. Er 
werd maar liefst 400 euro opge-
haald. De Stichting Muziekkoepel 
Vorden streeft er naar om rond 
september de koepel te kunnen 
opleveren.

Er worden steeds meer onder-
nemers in en om Vorden bereid 
gevonden hun steentje, in welke 
vorm dan ook, bij te dragen. De 
begroting van de koepel tikt tegen 
de 37 duizend aan. Momenteel 
is er nog sprake van een onder 
temperatuur, maar de medische 
begeleider(s) van de stichting ge-
ven aan dat er goede overlevings-
kansen zijn.

Het eerstvolgende evenement 
dat bij de koepel wordt georgani-
seerd is om de koepel koortsvrij 
te krijgen. Zelfs de Bankdirecteu-
ren hebben hun bijdrage aan het 
welslagen van dit uniek burgerini-
tiatief toegezegd. Volg het nieuws 
door de vinger aan de pols (van de 
koepel) te houden.
   

Sander Meijerink naar KPN NK Sprint
VORDEN - Plaatsgenoot Sander 
Meijerink heeft een startbewijs 
weten te bemachtigen voor het 
KPN NK Sprint op vrijdag 22 en 
zaterdag 23 januari 2016 in het 
Thialf stadion te Heerenveen. In 
dat weekend wordt er ook om de 
Nederlandse allround-titel ge-
streden.

Sander kan zich daar meten met 
de sprinttop van Nederland, dank-
zij zijn behaalde 7e plaats tijdens 
de Utrecht City Bokaal. Tijdens 
dit tweedaags evenement dat af-
gelopen weekend plaatsvond 
wordt tweemaal een 500 meter en 
tweemaal een 1000 meter gere-
den. Vooral op de 1000 meter liet 
Sander zien op weg te zijn naar de 
definitieve aansluiting met de Ne-
derlandse top.

   

Twee nieuwe tractoren Bronckhorst
BRONCKHORST - Onlangs zijn 
er door Pelgrom Hummelo BV 
twee nieuwe Massey Fergu-
son tractoren afgeleverd aan 
de gemeente Bronckhorst.  
 
Na tien jaar met volle tevreden-
heid met de vorige Massey Fergu-
son tractoren gewerkt te hebben, 
zijn deze modellen vervangen 
door de twee nieuwste model-
len uitgerust met een vario trans-
missie. Net voor de kerstdagen 
konden de chauffeurs gelukkig 
gemaakt worden en werden de 
sleutels overhandigd door Erik en 
Mark Pelgrom.

Er werd maar liefst 400 euro opgehaald.  Foto: Sabrine Baakman

Sander Meijerink. Foto: PR

Overhandiging van de sleutels. Foto: PR

Het nieuwe jaar is begonnen
Het is druk geweest de afgelo-
pen weken. Héél druk zelfs. En 
nu, nieuwjaarsdag, is er tijd om 
een column te schrijven over on-
ze kaaswinkel die door zóvelen 
de afgelopen maand is bezocht.

Service in de winkel
Vooral dankzij mijn team van en-
thousiaste, servicegerichte dames 
hebben we iedereen vlot kunnen 
helpen. Hartelijk dank aan Hanne-
ke, Valerie, Frida, Roos en Jasmijn 
voor hun bijdrage en vooral voor 
het plezier om er met elkaar iede-
re keer weer een leuke dag van te 
maken.

De perfecte kaasplank?
Veel vragen gingen de afgelopen 
week over de samenstelling van 
een kaasplank voor bij de borrel of 
als afsluiter van het diner. Op een 
zorgvuldig samengestelde kaas-
plank liggen kazen uit verschil-
lende ‘kaasfamilies’, de vijf hoofd-

groepen binnen het kaasassorti-
ment. Denk aan witkorstkazen, 
gewassen korstkazen, blauwader-
kazen, geiten-/schapenkazen en 
harde/halfharde kazen. Stel een 
kaasplank samen uit kazen van 
mild naar pittig. Aangevuld met 
een kaasdip en wat vijgenbrood 
ontstaat er de perfecte afsluiter 
van de maaltijd waar u nog lang 
van nageniet!

Nieuw jaar, nieuwe kazen
In het nieuwe jaar presenteren we 
steeds weer iets nieuws, zoals het 
hele gamma aan Zuivelhoeve boe-
renkaas (die u uiteraard kunt proe-
ven!). Ook gaan we op bezoek bij 
de Cono kaasmakers in de nieuw-
ste en groenste kaasmakerij van 
Europa. Zo blijven wij hét adres 
voor iedere kaasliefhebber!

Ik wens u een kaasgaaf 2016!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

(Advertorial)

Mindfulness cursus: 
minder stress, meer genieten!
Op dinsdag 19 januari gaat in 
het Kulturhus van Vorden een 
8-weekse cursus Mindfulness 
van start.

Is 2016 het jaar waarin je de Mind-
fulness cursus gaat doen? Aarzel 
niet langer en doe mee, zodat je 
in 2016 minder stress zult ervaren 
en meer zult genieten.

In de 8 bijeenkomsten van 2 uur 
leer je op een milde wijze om te 
gaan met emoties en gedachten 
waardoor je meer in het hier en 
nu kunt leven en minder zult pie-
keren. Mindfulness is voor ieder-
een die graag beter wil slapen, het 

zelfvertrouwen wil vergroten, an-
ders wil omgaan met (chronische) 
pijn, aan het herstellen is van een 
burn-out, kortom: Mindfulness is 
voor iedereen die kalmer en sta-
bieler door het leven wil gaan.

De cursus wordt gegeven door 
een professionele trainster. Wil je 
eerst kennis maken met Ilse van 
Dijk om te zien of de cursus iets 
voor je is? Neem dan contact op 
voor een vrijblijvend kennisma-
kingsgesprek.

Voor meer info en aanmelden ga 
naar www.demindfulnesszaak.nl 
of bel 06 44 53 88 02.

Dit jaar bestaat Praktijk Balans 
voor voetreflexologie en massa-
ge’s 15 jaar.  Zij wil haar klanten 
en anderen graag mee laten ge-
nieten. Daarom heeft zij het hele 
jaar door voor elke maand iets 
leuks bedacht zodat een ieder 
kan meeprofiteren.

Jolande Loman begon in 2001 
met haar voetreflexpraktijk. Eerst 
thuis op een klein kamertje be-
gonnen met de voetreflex. Na 
twee jaar besloot ze haar prak-
tijk uit te breiden met massage’s, 
daarvoor week ze uit naar een 
ruimte in Vorden wat ze huurde. 
Dat was heel fijn, maar de wens 
om een eigen ruimte te hebben 
bleef bestaan. Ruim een jaar later 
werd besloten de garage thuis te 

verbouwen. Ze begint met op 15 
januari een open huis te houden 
voor een ieder die graag eens 
wat meer wil weten over al haar 
behandelingen en eventueel een 
hele korte behandeling wil onder-
gaan, dit alles is gratis, en men 
hoeft hiervoor geen afspraak te 
maken. Voor verdere acties houd 
de facebookpagina Praktijk Ba-
lans in de gaten.
Tijdens deze open dag maak je 
kans op een gratis 30 min behan-
deling.

Praktijk Balans
‘t Jebbink 22 - Vorden
Ingang praktijk naast het huis.

Voor meer info zie advertentie 
elders in deze krant.

(Advertorial)

Praktijk Balans viert feest

WORKSHOPS & CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op via 
verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30.

Wat is er te doen in de omgeving?
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Voor de zorgverlening binnen het kleinschalig woon-zorgcomplex De 
Heemhoeve aan de Bultenszijweg in Zelhem zoekt Heemzorg v.o.f. 
i.v.m. toenemende zorgvraag van de daar wonende ouderen

Verzorgenden/Verpleegkundige niv. 3 en 4

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die zelfstandig werken een 
uitdaging vinden. 

Sollicitatie via e-mail: sollicitatie@heemzorg.nl
Heemzorg v.o.f. Bultenszijweg 18, 7021 JX Zelhem
Zie voor meer informatie: www.deheemhoeve.nl

De Heemhoeve
Wonen & Zorg

www.careaz.nl

Vakantiewerk? Voorwaarts gas!

Persoonlijk, dichtbij en vertrouwd

Voor de zomer van 2016 daagt 

Careaz jou uit voor vakantiewerk 

in de zorg. Ontdek bij ons hoe 

leuk dat is en maak kans op 

kaartjes voor de Zwarte Cross. 

Je krijgt goede begeleiding, 

uitgebreide informatie, een 

prettige werksfeer én natuurlijk 

een goed salaris! FNV Jong 

riep Careaz niet voor niets uit

tot beste vakantiewerkgever. 

Dus waar wacht je nog op? 

Kom werken bij Careaz en win 

die kaartjes voor de Zwarte Cross!

Race naar www.careaz.nl 
voor onze vacatures en vakantie-

werk. Of bel voor meer informatie 

met onze afdeling HRM op 

telefoonnummer 0544 – 374273.

Huize Sonnevanck
Particuliere Woon- en Zorgvoorziening voor Ouderen

TE HUUR AANGEBODEN: Mooi appartement of zit slaapkamer. 

Per 1-2-2016 of later, voor één ouder echtpaar of alleenstaande.

Het appartement bevindt zich op de eerste etage in het centrum van het 

dorp Hengelo. Het heeft een mooi uitzicht en er is een traplift aanwezig. 

Er is ook gelegenheid om heerlijk in de tuin van de zon te genieten, ook 

bestaat er de mogelijkheid om gedeeltelijke zorg, huishoudelijke hulp of 

verzorgende maaltijden van Huize Sonnevanck te betrekken. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mary Woltering. 

Tel. 0575-461814 of 06-13136519.

Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

Meer dan alleen een uitzendbureau, 
dat is Match 4U. Bij ons draait het om mensen.
Dat is onze toegevoegde waarde.

Bedrijfsleider Horeca m/v

Ben jij een people manager en zoek je een afwisselende 
functie als bedrijfsleider binnen een groeiend horecabedrijf?

Functieomschrijving
In de functie van Bedrijfsleider Horeca ben je verantwoordelijk voor 
de dagelijkse leiding van de onderneming, maar zet je daarnaast 
ook de lijnen uit voor de lange termijn. Voor het  goed kunnen 
uitoefenen van deze functie is het belangrijk dat je communicatief 
zeer sterk bent. Je bent de manager, organiseert werkzaamheden, 
je maakt de planning en tevens ben je gastheer/gastvrouw. Je 
inspireert de medewerkers en weet ze te motiveren. Bovendien is 
het belangrijk dat je met social media kan omgaan en dit op een 
positieve en zakelijke manier weet te gebruiken. 
Je bent iemand die proactief is, initiatief neemt en over organisa-
tietalent beschikt. Je bent ondernemend en ambitieus. Het bedrijf 
waar je werkzaam bent is in de zomermaanden 7 dagen per week 
geopend. De keuken sluit om 19.30. Het is dus belangrijk dat je 
bereid bent om in het weekend te werken.

Assistent Accountant m/v

Wil jij je ontwikkelen in de accountancy en heb je affini-
teit met de agrarische sector?

Functieomschrijving
In de functie van Assistent Accountant zorg je ervoor dat je klanten 
adviseert op basis van hun cijfers. Je bent werkzaam binnen de 
agrarische sector, dus affiniteit met deze branche is een eis van 
onze opdrachtgever. Je werkzaamheden bestaan verder uit het 
uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van 
jaarrekening. Het uitzoeken van financiële stukken en het coderen 
en inboeken van aangeleverde gegevens en facturen. Tevens ver-
zorg je de aangiftes omzetbelasting en inkomstenbelasting.

HR medewerker m/v

Heb jij ervaring als HR medewerker en ervaring met admi-
nistratieve processen?

Functieomschrijving
Als HR medewerker ben je verantwoordelijk voor de administra-
tieve verwerking van alle personeelsgegevens. Daarbij behoort 
ook het zelfstandig uitvoeren van de salarisadministratie. Kennis 
van het voeren van een salarisadministratie is dan ook gewenst. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren 
en beheren van het personeelsbeleid. Daarbij kan je denken aan 
de werving, selectie en begeleiding van nieuwe medewerkers, 
inventariseren van de opleidingsbehoefte, ziekteverzuimbegelei-
ding en het  beheren van het tijdregistratiesysteem. Het betreft een 
individuele en zelfstandige functie voor circa 20-24 uren per week.

Servicemonteur m/v

Heb jij kennis van witgoed en ben jij een servicemonteur 
die zelfstandig kan werken?

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een zelfstandige 
servicemonteur die werkzaamheden bij particulieren kan uitvoe-
ren. De werkzaamheden bestaan uit het lokaliseren van storingen 
aan witgoed apparatuur en waar nodig voer je hier reparaties aan 
uit. Het is daarom van belang dat je kennis van witgoed hebt. In 
de functie van servicemonteur komt het ook voor dat je regelmatig 
bruingoed zoals beeld- en geluidselektronica installeert bij parti-
culieren. Ook het aanleggen van stopcontacten, draden trekken 
en andere elektra werkzaamheden zijn niet onbekend voor jou. Het 
gaat om een functie voor 24 of 32 uur, maar 38 uur is bespreekbaar.

Montagemedewerker /  
Gereedschapsmaker m/v

Kun jij erg nauwkeurig werken en ben 
jij op zoek naar specialistisch en vak-
kundig montagewerk?

Functieomschrijving
De taken van een montagemedewerker / 
gereedschapsmaker bestaan uit het maken 
van specialistische onderdelen en de eind-
montage van mallen en zeer nauwkeurige 
gereedschappen. Voor dit werk is het van 
belang dat je zeer nauwkeurig kunt werken en 
enkele jaren ervaring hebt in de montage van 
bijzondere producten.

 Houtkachels 

 Pelletkachels

 Gaskachels 

 Haarden

 Rookkanalen   

 Montage

Kerkhoflaan 11
7251 JW Vorden

0575 - 470354

Onze showroom is geopend op:
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

www.hetkacheltje.nl

15-jarig bestaan
 Praktijk balans 

OPEN HUIS
15 Januari 2016 van 11.00 - 16.00 uur

‘t Jebbink 22, Vorden
Ingang praktijk naast het huis.

www.balansvorden.nl
Zie redactioneel artikel elders in deze krant.

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Medische diensten 
Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen, tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken van 
nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunstgebit. 
Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

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

Tandarts:
09 - 10 januari, B.W.A.M. Polman, Lochem, tel. (0573) 25 14 83. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
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, Dorpsstraat 16.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
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. Kleinere meldingen over de openbare 
ruimte? Bijv. over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde 
kom (dus niet de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de ope-
ningstijden het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook door-
geven via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en leefom-
geving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, omdat het niet 
kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan ons calamiteitennr. 
(06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen en het drukrioleringsysteem in 
het buitengebied svp melden via tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulp-middelen zoals een 
niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens kantoortijden 
het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, 
als het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, ons calamiteiten-
nr. (06) 13 10 07 77.

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

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

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

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

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

Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, verzorgingshuiszorg, 

verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en voeding, maaltijdservice, 
personenalarmering en thuisbegeleiding. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag bereikbaar 
voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.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.

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag 
een verpleegkundige aanwezig. Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld. 
Tel. (06) 20 58 55 54, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl. 
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Sociale teams Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er terecht met 
vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, 
schulden of werk. Telefonisch zijn de teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. 
Ook e-mailen is mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en openings-
tijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 
Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en 
woensdagmorgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl
Voor vervoersvragen: ma. t/m do. van 09.00 - 10.00 uur, alleen telefonisch 
(0575) 55 52 82.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 
w.gotink@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 
Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of (0800) 02 30 550. 

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, 
Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, gespecialiceerd 
in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, 
ook ambulant.

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur.
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het Hoge 3, 
7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? 
Schakel het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners van Bronckhorst. 
Telefonisch spreekuur maandags van 18.00-19.00: 06-52662996 
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

SchuldHulpMaatje Bronckhorst
Voor hulp bij schuldenproblematiek, tel. (06) 83 03 90 05.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 10 januari, 10.00 uur: dhr. P. van Veen uit Zwolle.
Zondag 10 januari - Kapel in de Wildenborch, 10.00 uur: 
ds. D. van Doorn, Almen. 1e C: Diaconaal werk (Plaatselijk ouderenwerk); 
2e C: Eredienst & Pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 10 januari, 10.00 uur: ds. T. Gaastra uit Ruurlo.
Zondag 10 januari - Kapel in de Wildenborch, 10.00 uur: 
ds. D. van Doorn, Almen. 1e C: Diaconaal werk (Plaatselijk ouderenwerk); 
2e C: Eredienst & Pastoraat

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 10 januari, 10.00 uur, Hr. R. Baauw. 

R.K. kerk Vierakker
Zondag 10 januari, Geen viering. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 10 januari, 9.30 uur, Woord en Communieviering, vg. werkgroep. 

Contactjes
Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is 
men als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de 
Kamer van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentie-
tarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; 
elk karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Achterhoek Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder 
nummer af te halen bij het kantoor van opgave. Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Oorlogspullen gezocht tegen 
goede prijs! A.van Hooft 06-
53719728.
   

Te huur per 1 februari 2016 
gedeelte van boerderij in bui-
tengebied Vorden.ind ruime 
zitkamer,3 slaapk,badkamer 
met ligbad.vloerverwar-
ming.eigen ingang.alles be-
gane grond. tel 0575556227.
   

Hondenschool Klein Weetink 
uit Velswijk begint weer met 
de nieuwe cursussen op za-
terdag 16 januari. Aanmel-
dingen en/of inlichtingen: Ap 
Peters, 0314 - 641436. Han-
neke Peters, 0314 - 641949. 
Zie ook :www.kleinweetink.
nl.
   

Te koop: houtkloofmachine, 
een kolomboormachine, 
aanhangwagen en een kip-
penhok (1.25x0.90). tel. 
0341-631647.
   

Naailes in Zelhem; Leer je 
eigen kleding naaien! Lessen 
op een ochtend of avond per 
week. Ook speciale avon-
den voor tieners vanaf 13 
jaar. Vraag naar de moge-
lijkheden. Ook het adres om 
kleding te laten maken en 

verstelwerk. Modevakschool 
Thea 06 23151520 Theavz@
kickmail.nl.
   

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

GEZOCHT; Oude brommers, 
onderdelen en verzamelin-
gen van o.a Zundapp, Kreid-
ler. Bromfietswinkels opge-
let: we kopen ook graag uw 
oude winkelvoorraad op. tel 
06-15268461 of 06 48591665.
   

Te huur: kl. app. kamer/keu-
ken/slp.kamer/badkamer, 
hoek Nieuwstad/Norenburg-
str. 2 te Zutphen. m.i.v. 01-
01-2015 Prijs € 475,00 incl. 
water excl. g+l. Tel. 06 16 60 
16 49 of 0575 523474.
   

OVERGEWICHT? VOEDINGS-
ADVIES van ervaringsdeskun-
dige, na consult van 30 min. 
weet u alles! 0657671509.
   

Op zaterdag 23 januari is er 
een workshop OPSTELLIN-
GEN van het Verlangen in 
Miste. meer info: 0623345441 
of www.wilmatepaske.nl

VLOOIENMARKT
VORDEN 

Zondag 24 januari
10.00 - 17.00 uur

Sporthal ‘t Jebbink
Bleekenweg 14

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT
DOESBURG

Zondag 31 januari
10.00-17.00 uur

Sporthal Beumerskamp
Breedestraat 39

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

6 t/m 12 januari 2016 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consumeren  
€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en 
dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 6 jan. Champignonsoep/Zuricher geschnetzetes met 
rösti en groenten

Donderdag 7 jan. Boerenkool met spekjes, rookworst, jus en zuur-
garnituur/apfelstrudel met vanillesaus en slagroom

Vrijdag 8 jan. Groentesoep/Zalmfilet met dille saus, gebakken 
aardappelen en groente

Zaterdag 9 jan. Varkenshaassaté met pindasaus, aardappelen en 
rauwkostsalade/IJs met slagroom 

 (alleen afhalen of bezorgen)
Maandag 11 jan. Gesloten
Dinsdag 12 jan. Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/

IJs met slagroom

OOK: waardebonnen, à-la-carte, eetfeestjes, lunch-koffie met gebak, 
high wine, high beer en high tea! 

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

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



€ 9,95€ 9,95Onbeperkt
fitness 

Onbeperkt
fitness € 9,95€ 9,95€ 9,95€ 9,95

per 4 weken!per 4 weken!
€ 9,95€ 9,95€ 9,95€ 9,95€ 9,95€ 9,95€ 9,95€ 9,95

**

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld, 
T: 0575 46 50 01, hengelo@aerofitt.nl www.aerofitt.nl

BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

* Vraag naar de voorwaarden. 

Doordeweeks geopend van 06.30 - 22.30 uur, 
vrijdag tot 22.00 uur
Zaterdag 08.45 - 18.00 uur geopend 
Zondag 09.30 - 18.00 uur geopend
Zaterdag- en zondagmiddag fitness begeleiding 

NU NOG VOORDELIGER!

START NU MET EEN JAAR
BASIC AEROFITT

Openingstijden:

kwekerij - hovenier - bloemisterij - tuincentrum - kwekerij - hovenier -

27 december (3de kerstdag)
van 08.00 uur tot 10.00 uur

Daarna tot 3 januari 2016

en van 4 t/m 16 januari 2016

* m.u.v. planten, diervoeding/artikelen,
cadeaubonnen, hovenierswerk, snijbloemen.

- tuincentrum - kwekerij - hovenier - bloemisterij -tuincentrum -
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