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Deze week
Publieksvriendelijke 
verlichtingscontrole 
in Vorden

Kerstconcert 
‘In de stal van 
mijn hart…’

Stichting 
Diyo Nepal 
in Vorden

Jeugdig talent 
Luca Notten 
ademt motorcross

Vlekkeloos verloop 
Grote Veldrit VRTC 
de 8 Kastelenrijders

Stevo viert het 
nieuwe jaar met 
Sylvester Party in 
het Dorpscentrum

Uitgave
Weevers
(0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000
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Rob Schouten en Wim Dijkstra, res-
pectievelijk voorzitter en secretaris 
van Dorpsbelang Wichmond-Vier-
akker en allebei participerend in de 
werkgroep Energiecoöperatie vertel-
len wat het plan behelst. “Als je niet 
in staat bent om zonnepanelen op je 
eigen dak te leggen in verband met 
de hoge investeringskosten of door 
de ongunstige ligging van je dak, kun 
je via deelname in de coöperatie toch 
duurzame energie kopen. Je krijgt 
groene stroom, maar via een ander 
dak. De bedoeling is dat de panelen 
op de sporthal De Lankhorst en op 
de basisschool de Garve komen te lig-
gen. En inmiddels heeft zich ook een 
bedrijf aan gemeld, dus drie daken in 
totaal”, zegt Schouten. Deze daken 
bieden ruimte aan 300 tot maximaal 
500 panelen. “Deelnemen kun je al 
vanaf één zonnepaneel, die staat 
gelijk aan één certificaat”, vervolgt 
Dijkstra. “En als certificaathouder 
ben je lid van de coöperatie.”

Kostenplaatje
Dit project kan uiteraard niet van 
de grond komen zonder kosten te 
maken. Deze probeert de werk-
groep zo laag mogelijk te houden. 
“Als we minimaal vijftig leden heb-
ben, betaalt de provincie Gelderland 
een kwart van de aanlegkosten. We 
hopen echter dat zestig of zeventig 
huishoudens een intentieverklaring 
tekenen om deel te nemen aan het 
project, zodat we deze subsidie veilig 
gesteld hebben. Verder hebben we 
via Wijbrand Pauw de firma Pierik 
bereid gevonden om de panelen te-
gen kostprijs te leveren. Het leggen 
van de panelen willen we door vrij-
willigers laten doen. Dat scheelt in de 
arbeidskosten. Het aansluiten van de 
panelen gebeurt uiteraard wel door 
een erkende vakinstallateur. Daar 
gaan we niet op bezuinigen. Volgens 
berekeningen kost een paneel in deze 
situatie ongeveer 230 euro. Dit is dan 
ook de prijs van een ledencertificaat”, 
aldus Schouten. 
Een landelijke regeling garandeert 
dat leden van een energiecoöperatie 
de komende vijftien jaar een korting 
krijgen op de energiebelasting. En dat 
betekent al gauw een aanzienlijke be-
sparing van zeven tot negen eurocent 
per kilowattuur. De terugverdientijd 
van de aanschafkosten wordt geschat 
op acht tot negen jaar.

Deelnemers
Niet iedereen kan zonnepanelen/
ledencertificaten kopen. Bij de wet 
is bepaald dat alleen particulieren 
en zzp’ers kunnen deelnemen en 
woonachtig moeten zijn in een be-
paald gebied, de zogenaamde post-
coderoos. Voor de energiecoöperatie 
Wichmond-Vierakker gaat dat om 

Zonnepanelen op dak van sporthal, school en bedrijf

Collectieve groene energie via de Energiecoöperatie
Wichmond/Vierakker - Het idee 
van een Energiecoöperatie in 
Wichmond en Vierakker is vorig 
jaar tijdens een bijeenkomst van 
Dorpsbelang Wichmond-Vierak-
ker voorgelegd aan de aanwezi-
gen. Het enthousiasme was groot 
en reden voor de vijfkoppige 
werkgroep om het idee verder uit 
te werken. Inmiddels is de werk-
groep een jaar verder en heeft het 
plan serieuze handen en voeten 
gekregen en kan het (bijna) ge-
implementeerd worden. Meewer-
kende partijen en bedrijven zijn 
gezocht, berekeningen zijn ge-
maakt en de conclusie is dat het 
een grote kans van slagen heeft. 
Begin 2015 wil de werkgroep van 
start gaan.

woonadressen in het postcodegebied 
7207, 7223, 7233, 7234, 7251 en 7255. 
“Mensen buiten Wichmond en Vier-
akker kunnen dus ook certificaten 
kopen. En deze zijn, bijvoorbeeld bij 
verhuizen uit dit gebied overdraag-
baar aan anderen die woonachtig zijn 
in de postcoderoos of aan de nieuwe 
bewoners van het huis”, verduidelijkt 
Dijkstra.

De werkgroep heeft in AGEM (Achter-
hoekse Groene Energie Maatschappij) 
een goede partij gevonden voor sa-
menwerking. Houders van ledencer-
tificaten worden klant bij AGEM. Zij 
zorgen voor een geruisloze overstap 
van de huidige energieleverancier 
naar AGEM en nemen eventuele 
kosten op zich tot een bepaald maxi-
mum. “De AGEM ondersteunt ons 
en geeft aan de coöperatie een maat-
schappelijke bijdrage van 48 euro per 
lid per jaar”, aldus Schouten.

Opbrengsten
Aan het eind van een (energie) jaar 
wordt gekeken wat de panelen opge-
leverd hebben en berekend wat dit 
per certificaat is. Dit bedrag wordt 
op de eindafrekening in mindering 
gebracht. De verdeelsleutel van de 
opbrengsten wordt elk jaar door de 
leden en het (nog te vormen) bestuur 
van de coöperatie bepaald. “Naast 
opbrengsten voor de leden, de sport-
hal en de school zal ook een deel ten 
goede komen aan een dorpsfonds 
waaruit activiteiten voor de gemeen-
schap gefinancierd kunnen worden. 
Deelname aan de coöperatie is dus 
zeker het overwegen waard, omdat 
het naast groene stroom, ook bespa-
ring op de eigen energierekening op-
levert én, zeker niet onbelangrijk, het 
bijdraagt aan de leefbaarheid en de 
voorzieningen in de gemeenschap”, 
vertelt een bevlogen Schouten. “Noa-
berschap in een modern jasje!”

Informatieavond
Op 18 december organiseert de werk-
groep Energiecoöperatie een informa-
tieavond voor alle belangstellenden 
uit bovengenoemd postcodegebied 
in het Ludgerusgebouw aan de Vier-
akkersestraatweg 37 in Vierakker 
om 20.30 uur. Aanwezigen kunnen 
deze avond een intentieverklaring 
tekenen waarin ze aangeven dat ze 
voornemens zijn om één of meerdere 
zonnepanelen aan te schaffen. 
Mocht u deze avond verhinderd zijn, 
dan kunt u via het emailadres secre-
tariaat@wichmondvierakker.nl in-
formatie opvragen of ledencertifica-
ten reserveren. De werkgroep werkt 
volgens het principe ‘Wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt’, dus aarzel 
niet (te lang)!

December 2014
1

DSW is de enige zorgverzekeraar die de premie gelijk houdt en over 2014 premie teruggeeft
DSW is de enige zorgverzekeraar die de premie gelijk houdt en over 2014 premie teruggeeft

December 2014

ZEKER BIJ DSW 
VERZEKERD 
Bij de keuze voor een zorgverzekeraar kijken 
mensen vaak alleen naar een scherpe premie 
en een prima dekking. DSW biedt dat ook,
maar bij ons mag u op nog meer rekenen. Wij 
noemen dat de zeven extra zekerheden van bij 
DSW verzekerd te zijn. In deze bijlage vindt u 
die zekerheden op verschillende plekken terug.
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U BETAALT NIET MEE 
AAN ANDERMANS 
 KORTING
DSW vindt dat als je korting kunt geven op de 
basisverzekering, de premie te hoog is vast-
gesteld. DSW hanteert geen onzichtbare opslag 
op de premie om collectief verzekerden korting 
te kunnen geven. Iedereen betaalt daarom bij 
DSW dezelfdeff premie voor de basisverzekering,
of u nu collectief of individueel verzekerd bent.

 95,-
per maand

Alleen bij DSW blijftff  de premie gelijk

ook de premies van de aanvullende verzekeringenzijn niet verhoogd
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verbazing en ergernis wat zorgverzekeraars allemaal 
weer verzinnen om de gunst van de klant te winnen.
Omdat de consument als het om verzekeraars gaat
terecht op zijn hoede is, wordt de trukendoos van de 
zorgverzekeraars steeds vernuftigeff r.
Het leggen van rookgordijnen waardoor de klant in 
het enorme aanbod gedesoriënteerd raakt helpt
daarbij.

In de kern hoeftff het allemaal zo moeilijk niet te zijn.
De basisverzekering is voor iedereen gelijk. De premie 
kan desondanks aanmerkelijk verschillen. Actueel is 
dat keuzevrijheid zo vanzelfspff rekend niet meer is.
Keuzevrijheid gaat een optie worden waarvoor moet
worden bijbetaald. DSW is de enige zorgverzekeraar 
die zich tegen deze ontwikkeling openlijk verzet.

Hoewel het lijkt alsof er heel veel te kiezen is, is het
aantal verschillende zorgverzekeraars erg beperkt.
Uiteindelijk is ruim 90 procent van alle Nederlanders 
via de vele merknamen bij 1 van de 4 grote zorg-
verzekeraars verzekerd, vaak zonder dat te weten.
Zorgverzekeraars zijn uitermate creatief in het
bedenken van manieren om bij voorkeur gezonde 
klanten aan zich te binden. Hoewel het verboden is 
om klanten op grond van hun leeftijdff of gezondheid 
uit te sluiten, vindt risicoselectie plaats. Kijk bijvoor-
beeld eens naar de zorgverzekeraar die zich openlijk 
op hoogopgeleiden richt. Dat doen ze echt niet om 
intellectuele gesprekken met hun beoogde klanten te 
kunnen voeren. Welnee, het is gewoon risicoselectie.

Hoogopgeleiden zijn gemiddeld gezondere mensen.
Ook werkenden zijn gemiddeld gezonder,rr of mensen 
die lid zijn van een sportvereniging. Zij worden gelokt
met collectieve kortingen die worden betaald door de 
mensen die aan zo’n collectief niet kunnen meedoen.
Het geld moet immers ergens vandaan komen. DSW 
heeftff ook collectiviteiten, maar de deelnemers beta-
len dezelfde basispff remie als individueel verzekerden.

Om de klant de helpende hand te bieden in het oer-
woud van niet meer te begrijpen keuzes, heb je de 
‘onafhankelijke’ vergelijkingssites, waarvoor door 
de zorgverzekeraars die eraan mee willen doen, fors ff
moet worden betaald.
DSW doet aan dit circus niet mee. Aan vergelijkings-
sites betalen wij geen cent. U zult ons er daarom 
moeilijk terugvinden. Iedereen betaalt bij ons 
dezelfdeff lage premie en bijbetalen voor keuzevrijheid 
hoeftff bij ons niet. Iedereen is bij DSW welkom, onge-
acht  leeftijd ff of gezondheid.

Aan trucs en de miljoenen verslindende TV- en 
radioreclames in de jaarlijkse jacht op nieuwe 
klanten doen wij niet mee. Het premiegeld voor deze 
miljoenenjacht zou beter gebruikt kunnen worden 
om de premie laag te houden.

De rookgordijnen
van de zorgverzekeraars

Chris Oomen
Voorzitter Raad van Bestuur DSW

DSW heeft 
één polis en 
één premie,
collectief of
individueel 
� 5,- mét 

keuzevrijheid!

DSW verzet zich tegen 
afschaf ng keuzevrijheid

DSW is tegen risicoselectie

DSW betaalt vergelijkingssites niet

DSW heeft geen TV- en 
radioreclames

voordeel
...meer

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

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

Vleesribbetjes
kilo 3.99

Geldig t/m zat. 13 dec.

...IN FORNUIZEN

pleinenfeest



Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers en verschijnt in een 
oplage van 4.500 exemplaren in: 
Vorden, Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers
Telefoon: (0575) 55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws op 
www.contact.nl
Daar vindt u ook 
de volledige 
inhoud van deze 
krant en het 
 openbare archief.

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

SCOOTER TE KOOP

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 advertentietarieven. 
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 
Weevers, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Dubieuze of anonieme opgaven 
worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer af te halen 
bij het kantoor van opgave bij Weevers. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Dagmenu’s 10 t/m 16 december

Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) 
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 10 december 
Bospaddenstoelensoep/Boerenkool met spekjes, verse worst, 
rookworst, zuurgarnituur, mosterd en jus

Donderdag 11 december
Wiener Zwiebelrostbraten, aardappelen en groente/vanille-
pudding met  slagroom

Vrijdag 12 december
Mosterdsoep/Zalmfilet met dille saus, aardappelen en groente

Zaterdag 13 december
Spare ribs, zigeunersaus, jus frieten en rauwkostsalade/ijs met 
slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 15 december
Gesloten

Dinsdag 16 december
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ijs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575 - 551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

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 bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, 
B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 
13.30-14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): 
dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens 
op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: 
dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Tandarts
13 - 14 december: G.M. Wolsink, Laren, 0573-402124.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

Belangrijke telefoonnummers
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

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 openingstijden 
het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven via 
www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en leefomgeving). 
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-hulpmiddelen 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 eerst-
volgende werkdag, ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

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

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 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 algemeen maatschappelijk werk

Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 
bellen of kijken op www.sensire.nl

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

Welzijn
Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05.
De inloop- en spreekuurtijden zijn van dinsdag t/m donderdag van 
9.00-11.00 uur. Administratief secretarieel medewerkster:
Willy Gotink, w.gotink@welzijnvorden.nl
Website: 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.

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: Maandag 13.00-17.00 uur. Dinsdag t/m donderdag:
10.00-16.00 uur. Vrijdag: 9.00-16.00 uur (i.v.m. de weekmarkt).  
Zaterdag: 10.00-14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 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, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 14 december: 10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg.
 
Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 14 december: 10.00 uur: 10.00 uur: damesgroep Zijweg

Kapel in de Wildenborch
Zondag 14 december: Mevr. J. Ruiterkamp uit Bathmen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 14 december: 10.00 uur: Dhr. J. Boon.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 december: 17.00 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. diaken Th. ten Bruin.
Zondag 14 december: 10.00 uur: Woorddienst, vg. Werkgroep.

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 december: 9.30 uur: Eucharistieviering, 
vg. F. Zandbelt, em.-priester. 

Weekenddiensten

Te koop: Kerstbomen vers 

van het land. Zelf uitzoeken.

Nordmann, Blauwspar, Zilver 

en Fijn Spar. Fam. Kappert, 

Ruurloseweg 87 Kranenburg. 

Tel.: 0575 - 556935 

of 06 - 1554 0958.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08

Alleen op afspraak.

Te koop: Kerstbomen. Diverse

soorten en maten. Ook grotere

Nordmann. Bertus Waarle,

Hamsveldseweg 2, 

7251 LR Kranenburg. 

Tel.: 0575-556865 of 

06 - 5114 8066.

14 januari starten Fleur Taken 

en Bellenbeertje in Ruurlo  

weer muziekcursussen voor 

(groot)ouder en kind (0-4jr).

www.MUZIwijs.nl

Te huur KERSTMAN en

KERSTVROUW KOSTUUMS

DS Design Molenkolkweg 33

Steenderen 0575-452001.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Repair Café Vorden zaterdag

13 dec 2014 , van 10.00 tot

12.00 uur, Kulturhus.

Harmonie Vorden

12 en 13 december

OLIEBOLLEN ACTIE

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.

Kerkhofl aan 11 -  7251 JW Vorden 
0575-470354 - 06 17236100

✓ Houtkachels ✓ Gaskachels
✓ Pelletkachels ✓ Haarden

Winterrijdag en Kerstmarktje

in het voorste gedeelte van de

CactusOase gratis toegang. 

Lees voor meer info het re-

dactiestuk in dit blad. Tel 0573

451817 website www.cac-

tusoase.nl info@cactusoase.nl

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 

51 60 15 16.

Woning gevraagd per half fe-

bruari voor jonge vrouw met 

1 klein hondje. Omgeving Vor-

den. Tel: 0575 – 551034

INDOOR KOFFERBAKMARKT

grootste van de Achterhoek

met 200 plaatsen (kersteditie)

14 december van 10.00-16.00

entree €2,- p/p (tm 12 jr gratis)

Sjoelvereniging “Ons Genoe-

gen” heeft ruimte voor nieuwe

leden. Speellocatie Coens 

Tapperij, St. Jansstraat 3 te 

Keijenborg. Elke do. av. 19.30 

- 22.00 uur is de oefenavond.

Inl. en opgave: S. Meulenbeek,

tel.: 0314 - 621979 en/of 

R. Peters, tel.: 0314 - 641343.

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

VLOOIENMARKT Zelhem
Zon. 21 Dec., 10.00 – 17.00 uur

Sporthal de Pol, info.
Kr.hr. tel.: 06-3910 8152
www.animo-markten.nl

Harmonie Vorden

12 en 13 december

OLIEBOLLEN ACTIE



Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

Wij verzorgen 
kleinschalige, 
aangepaste vakanties 
voor ouderen. 
Bel voor onze gratis 
vakantiebrochure:
(0318) 48 51 83 
Of kijk op onze site: 
www.allegoedsvakanties.nl

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Telefoon: 0575 - 55 27 49
(24 uur per dag, ook in het weekend)

Monuta Vorden
Het Jebbink 4a, Vorden
www.monuta.nl

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel 
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw 

eigen wensen te bespreken. 

Wij denken graag met u mee.

Waar liefde woont, is geen voorbij 
In alle eeuwigheid is zij

Rustig is van ons heengegaan onze lieve moeder 
en oma

Gerdina Jacoba Christina 

Gerritje 
Eskes-Gaikhorst

Geb. 4 oktober 1924 

Overleden 2 december 2014 

Weduwe van Willem Albertus Eskes

Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft 
betekend.
 Anny - Jan
  Daan
  Carlijn 
 Erna - Buddha
  Joren
  Niels 
 Coby (in herinnering)
 Herman - Mirjam
  Peter
  Maaike - Mark
  Maarten

Vorden, 2 december 2014

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Anny Eskes, Ardinckhoek 4, 7021 EZ Zelhem

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m maandag 15 december 2014

Clementine mandarijnen zonder pit!

 20 voor € 2.98
Mooie kogelharde spruiten kilo € 0.99
Op ons gehele assortiment gesneden groenten 

2e zak naar eigen keuze voor de HALVE PRIJS!!!

Nieuwe oogst Zespri kiwi’s kilo € 2.98
Deze week als kant-en-klare maaltijd keuze uit 
diverse soorten stamppotten + keuze uit
diverse vleesgarnituren p.p. € 5.95

KUIPKIST VOORDEEL!!!!!!
(groot ingekocht extra voordelig)

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

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

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

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en akties!

Vers van `t Land Boerenkool
Sterappelen Goudreinette of Elstar 3 kilo 1.99
Handperen Confrerence 2 kilo 1.00
Hutspot pakket   1.00
Grote Frieslanders of Surprise 
aardappelen  10 kilo 2.50

NU OOK BIOLOGISCH VLEES 
Voor de feestdagen

KADOTIP!!! Doe het met een Streekproductenpakket 

13 december

Café:

K!K
Allround coverband

Disco:

Flirt Night
met DJ Roy
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

100 gram gebraden gehakt + 
150 gram vleessalade

samen 245

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfsoesters

295
100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Gehakt cordon 
bleu

595
4 stuks

SPECIAL

Vavarkensfilet

220
100 gram

MAALTIJD IDEE

Prei - gehakt
schotel

498
500 gram

Gerda Aalderink
lid van verdienste

Met verdriet hebben wij kennis genomen van
het overlijden van

Bestuur en Leden

       Dansgroep
 "De Knupduukskes"

“Het is jammer maar het houdt een keer op. Ik heb een mooi leven gehad”.

Dankbaar en met gevoelens van verdriet en aanvaarding dat een verder  
lijden hem bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van onze 
vader, opa, overgrootvader en levenspartner
 

Jan Mokkink
- Johannes Hendrikus -

in de leeftijd van 88 jaar.

Weduwnaar van Levenspartner van
Dora Berdina Mokkink - Wenting Greet Mentink - Verheij

 Frans en Netty Mokkink  Carolien en Jos Joling
  Susan en Hans   Laura en Rick
   Evy   Eline

 Diny † en Ria †  Annelies en Raymond Hermans
      Jordy
      Lisa

 Jan en Louise Mokkink  John en Monique Mentink
  Rense en Eva   Joy
  Jitske en Martin   Meggy
      Rick
 Diny en Martin Huis in ’t Veld   
  Tom en Sandra
  Frank

4 december 2014
Correspondentieadres: Kanon 64, 7205 GM Zutphen

Er zal een avondwake worden gehouden op dinsdag 9 december om 19.30 uur 
in de St. Martinuskerk te Baak, waarna gelegenheid is tot afscheid nemen 
en condoleren in de kerk.
De gezongen uitvaart, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden 
op woensdag 10 december om 11.00 uur in bovengenoemde kerk. 
Voorafgaand is er tevens gelegenheid tot afscheid nemen tussen 10.30 en 
10.50 uur. Aansluitend aan de gezongen uitvaart begeleiden we hem naar 
zijn laatste rustplaats op het Parochiekerkhof te Baak. 

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in zaal Herfkens, 
Zutphen-Emmerikseweg 64 te Baak.
Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan kunt u deze advertentie als 
uitnodiging beschouwen.

verzorgt op 
vrijdag 12 en zaterdag 13 december

haar jaarlijkse

OLIEBOLLEN-ACTIE
Koopt allen onze lekkere oliebollen

1 zakje €3,50     3 zakjes €10,-



De rit is uitgezet door Jan Luiten en 
Harry Horsting. U kunt deelnemen 
in verschillende klassen afhankelijk 

van uw ervaring. Beginners kunnen
deelnemen in de C-klasse. U kunt
starten tussen 13.30 en 14.15 uur 
vanuit ’t Kontaktpunt (clubhuis van
de Graafschaprijders), Eikenlaan 2a 
in Kranenburg. De rit is ongeveer 50
km lang en gaat door de gemeente 
Bronckhorst. De rijtijd is ongeveer 2
uur.

VAMC De Graafschaprijders 
organiseert de Herfstrit
Vorden - Op zondag 14 december 
2014 organiseert VAMC De Graaf-
schaprijders de Herfstrit. Dit is 
een oriëntatie- en puzzelrit met 
de auto.

Vrijdag de gehele dag en zaterdag-
morgen zullen de leden van de Har-
monie huis aan huis de oliebollen 
verkopen. Ook kunt u vrijdag de ge-
hele dag bij het Kulturhus verse war-
me oliebollen kopen. Dat de inwo-
ners van Vorden de oliebollen lekker 

vinden blijkt uit het feit dat ieder jaar
weer  de oliebollen uit verkocht zijn.
De opbrengst van de oliebollenactie
wordt gebruikt voor jeugdopleiding
om daarmee de toekomst van de ver-
eniging veilig te stellen. Harmonie
Vorden zit ondertussen op het muzi-
kale vlak ook niet stil. 

Tijdens de kerstmarkt, zaterdag 13
december, zal worden opgetreden 
door het harmonieorkest in de kerk.
Op kerstavond zal het harmonie-
orkest haar muzikale klanken laten 
horen tijdens de kerstnachtdienst.

Oliebollenactie 
Harmonie Vorden
Vorden - Op vrijdag 12 en zater-
dag 13 december zal Harmonie 
Vorden haar jaarlijkse oliebol-
lenactie houden. Vrijdagmorgen 
vroeg, zal de bakploeg beginnen 
met het bakken van de lekkere 
oliebollen.

Deze reis is regionaal en oecumenisch 
van opzet, en de bedoeling is dat het 

reisgezelschap elkaar in de maanden
voor vertrek ontmoet op een aantal 
voorbereidingsavonden. 
Niet alleen de Sint Pieter, het Vati-
caans Museum, het Colosseum, de 
Spaanse trappen, het Pantheon etc.
zullen op het programma staan maar
er is ook voorzien in een dagreis naar
Assisi.

Voor nadere informatie kunt u zich
wenden tot ds. Jan Kool (0575-553576
of jan1.kool@planet.nl).

Reis naar Rome met ds. Jan Kool
Vorden - Op donderdag 11 decem-
ber is er een extra informatie-
avond over een geplande groeps-
reis naar Rome en Assisi. Ds. Jan 
Kool uit Vorden zal vanaf 19.00 
uur in het kerkelijk centrum De 
Voorde, Kerkstraat 15 in Vorden 
tekst en uitleg geven over deze 
6-daagse reis, die plaats vindt van 
9 t/m 14 april 2015.

De TULP-methode is een hulpmiddel 
om de vreugde en harmonie in jezelf 
te verhogen, het geeft toenemende 
verlichting. Echter de principes zijn 
zo universeel, dat het elk menselijk 
(groeps)proces kan steunen. Verder 
is de methodiek onpartijdig en al-
tijd integreerbaar, omdat het een 
universele waarheid/wetmatigheid 
is (niet door mijn ego bedacht, maar 
door mijn Hogere Zelf ontvangen). 
De methode vult andere waarheden 
aan en is heel nadrukkelijk geen ge-
loofsovertuiging of religie.
Daarnaast kan Antoon bij elk proces 
inzicht geven in het ‘niveau van le-
venswijsheid’, Dit geldt voor zowel 
individuele als groepsprocessen. Hij 
overstijgt het probleem en zoekt de 
oplossing in het direct hoger gelegen 
niveau, dit geeft helderheid, inzicht, 
overzicht, houvast, bevrijding, rust, 
vertrouwen en transformatie. 
Antoon geeft binnenkort een aantal 

lezingen in zijn eigen centrum. Hij 
hoop dat veel mensen belangstel-
lend en/of nieuwsgierig zijn. Zijn 
opzet is bewust laagdrempelig. De 
bijeenkomsten duren ongeveer drie 
uur, zijn interactief, veilig en voor 
thee/koffie wordt gezorgd. In zijn 
onderbouwing wil hij zo veel mo-
gelijk gebruik maken van de vragen 
en verhalen uit de zaal. Bij (oude) be-
kenden, kunnen ook gemeenschap-
pelijke ervaringen gebruikt worden 
in de toelichting. Geen bijeenkomst 
zal hetzelfde zijn en dat maakt het 
ook leuk om eventueel vaker dan 
één keer te komen. Men hoeft ook 
niet bang te zijn voor een zweverig 
of heel theoretisch verhaal. Antoon 
nodigt je uit om wat te ontwaken, 
hij doet dat met passie, humor en 
met beide benen stevig op de grond.
Om de toegankelijkheid te optima-
liseren kan er gekozen worden tus-
sen een middag van 13.30 tot 16.30 

uur (zaterdag 13, maandag 22, dins-
dag 23 en zaterdag 27 dec) of op de 
avond van 19.30 tot 22.30 uur (don-
derdag 11, woensdag 17, donderdag 
18 en maandag 22 dec)
Doelgroep: iedereen van ongeveer 
12 jaar en ouder die bewust bezig 
is met het leven, met levensvra-
gen en/of in een lastige levensfase 
zit. Zeker (hoog) gevoelige mensen, 
mensen die zich onbegrepen voelen, 
mensen die dicht bij de natuur/bron 
leven, mensen met een hoge mate 
van levenswijsheid en mensen die 
snakken naar verandering, zullen 
geraakt worden door het verhaal.
Kosten; de bijdrage is vrij en zonder 
oordeel. Antoon vertrouwd op rede-
lijkheid en win-win. Mensen die wei-
nig te besteden hebben, maar wel 
behoefte hebben, zijn uiteraard wel-
kom. Wat Antoon betreft hoeft een 
bijdrage (het ruilmiddel) ook niet 
altijd geld te zijn. Mensen die ge-
nieten van de overvloed, en Antoon 
zijn werk een warm hart toe dragen, 
mogen hem best  deelgenoot maken 
van hun overvloed. Antoon kon al-
tijd vooral goed geven, het ontvan-
gen lukt hem steeds beter.
Voor meer info zie www.antoon-
wuestman.nl of bel 0612405530

- advertorial -

Antoon Wuestman vertaalde zijn visie 
in TULP-methode
Vierakker - Sinds 2009 werd voor Antoon Wuestman uit Vierakker 
zijn waarheid toenemend helder, hij keek anders naar ‘de werkelijk-
heid’ en zag heldere verbanden, puzzelstukjes vielen op zijn plek 
en er ontstond een ‘kloppend’ geheel. Voor zijn werk als coach en 
trainer heeft hij deze visie vertaald in een ondersteuningsmodel, de 
TULP-methode, en ontdekte meteen de universele waarde van dit 
model.

Uit volle borst werd er gezongen voor 
de Sint en zijn Pieten en vol verwach-
ting keek iedereen om zich heen of 
ze al een glimp konden opvangen van 
de Goedheiligman of zijn vervoers-
middel. Veel kinderen hadden al wel 

een vermoeden aan welke kant van 
de school de Sint en zijn Pieten zou-
den arriveren, maar toen ze helemaal 
aan de andere kant van het school-
plein ineens getoeter hoorden, waren 
de meeste kinderen toch even in de 

war. De wagen stopte, maar net toen 
de kinderen die richting op renden, 
reed plots de wagen weer weg! Geluk-
kig was dit maar een grapje van Piet, 
de wagen waarin ze aankwamen reed 
gewoon even een rondje om de school 
om het extra spannend te maken…

Toen was het natuurlijk dringen ge-
blazen bij de hekken van het school-
plein, want wie wil nu niet Sinter-
klaas gedag zeggen en een hand 
pepernoten van de Pieten? Iedereen 
natuurlijk! Gelukkig nam de Goed-
heiligman alle tijd om iedereen gedag 
te zeggen, terwijl de Pieten peperno-
ten uitdeelden. En dat niet alleen, de 
Pieten hoorden de muziek en gingen 
spontaan met wat kinderen de polo-
naise doen! 

Daarna was het tijd om naar binnen 
te gaan, na dat lange wachten was 
het toch wat te koud geworden om 
buiten te blijven. Maar dit betekende 
niet dat het Sinterklaasfeest al afge-
lopen was. De groepen 1 tot en met 
4 gingen naar de klas om cadeautjes 
uit te pakken. De kinderen van de 
groepen 5 tot en met 8 waren druk 
geweest met het maken van surpri-
ses. Uiteraard werden daarna nog 
de nodige liedjes gezongen en, heel 
belangrijk, werden er nog heel veel 
pepernoten gesnoept…

Spannende Sinterklaasintocht 
op school Het Hoge

Vorden - Het was een spannende ochtend, vrijdag 5 december, voor de 
kinderen van school Het Hoge in Vorden want Sinterklaas en zijn Pie-
ten zouden ieder moment arriveren op het schoolplein! Het was nog 
schemer, toch liepen al vele kinderen op het schoolplein rond. Ieder-
een wilde tenslotte op tijd zijn om Sint en zijn Pieten te verwelkomen.



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

Op zaterdag om 16.00 uur gaat de 
gratis toegankelijke ‘boerenkerst-
markt’ open voor publiek. Deze 
‘boerenkerstmarkt’ is het middel-
punt van het evenement, want van 
hieruit kan er gestart worden voor 
onder anderen de verlichte boer-
derijroute. Tijdens en op de kerst-
markt zullen er op gezette tijden 
live optredens worden verzorgd 
voor zowel kinderen als volwasse-
nen. Om 17.00 uur gaat de poort  
van de alom bekende kersttocht 
open. De kersttocht is een loop-
route die in groepen kan worden 
beleefd. Elke groep krijgt een lan-
taarn mee en loopt de route van het 
ene licht naar het andere met soms 
een vuurkorf als richtpunt. 
Tijdens deze tocht wordt het kerst-
verhaal beleefd, zowel in beeld als 
ook muzikaal en door spannende 
verhalen. De vele figuranten zijn 
allen door ‘De vrienden van Felt-
sigt’ in kledij gestoken die perfect 
aansluit bij de geest van het kerst-
verhaal. De tocht is een soort open-
luchtspel waar het publiek langs-
loopt, met soms onderwerpen om 
van te genieten of een moment van 
bezinning, soms om te lachen maar 
bovenal indrukwekkend mooi. De 
route is dit jaar iets veranderd, 
evenals een paar onderdelen die 
vernieuwd of zelf helemaal nieuw 
zijn, dit geldt niet voor het eind-
punt van de route want dat is on-
veranderd; de levende kerststal met 
Jozef en Maria. 

Tijdens de kerstroute komen de 
kinderen elke keer een rode lamp 
tegen waar een vraag wordt gesteld. 
Als alle vragen goed op het kerstfor-

mulier worden ingevuld, wacht er 
een verrassing onder de grote kerst-
boom die wordt uitgereikt door de 
kerstman. Er kan gestart worden 
tot 19.00 uur. Na 19.00 uur is er een 
nieuw onderdeel aan het kerstevent 
toegevoegd, namelijk: ‘Het Boeren-
landpad’. Het ‘Het Boerenlandpad’ 
is een initiatief van ‘Farm camps de 
Branderhorst’ en ‘Recreatie- en kin-
derboerderij Feltsigt’ en zal starten 
medio april 2015. Tijdens Bekveld 
in het licht kan de verkorte versie 
worden gelopen en gespeeld en wel 
in het donker. Het boerenlandpad is 
een pad over boerenerf, door lande-
rijen en dwars door de natuur met 

onderweg spelelementen en educa-
tieve momenten. Het publiek krijgt 
een lantaarn mee om de verlichte 
onderdelen te spelen of te nemen. 
Op deze sfeervolle en spannende 
manier wordt het boerenlandpad 
een unieke belevenis. Eenmaal te-
rug van de verschillende onderde-
len van het kerstevent kan worden 
genoten van overheerlijke boeren 
ijsjes, patat, warme chocolademelk 
en nog veel meer. 
Voor meer info over alle onderde-
len en tijden kijk gerust op de face-
bookpagina van www.feltsigt.nl of 
bel 0575-462828 en zie advertentie 
elders in het blad.

Kerstevent Bekveld in het licht
Bekveld - Op zaterdag 20 en 
zondag 21 december is er weer 
volop licht in Bekveld want 
dan vindt het jaarlijkse kerste-
vent ‘Bekveld in het licht’’ weer 
plaats met als basislocatie re-
creatie- en kinderboerderij Felt-
sigt aan de Bekveldseweg 5 te 
Bekveld. Het kerstevent bestaat 
globaal uit vier onderdelen die 
nauw met elkaar verbonden 
zijn, maar elk een eigen karak-
ter hebben en daarmee dan ook 
verschillende doelgroepen aan-
spreekt.

De kerstboom op het erf van Feltsigt waar de kerstman cadeaus uitdeelt.

Huntelaar schreef zelf een verhaal 
in ‘Tante Rikie’s onmundig mooie 
verhalenboek’ getiteld ‘Dreumen 
is ’t begin’ waarin hij kinderen 
oproept vooral veel te dromen, bij-
voorbeeld om spits te worden van 
het Nederlands elftal. De aanleiding 
voor het boek ontstond vanuit de 
wens om het Achterhoeks levend te 
houden. Uit de vele positieve reac-
ties blijkt dat streektaal nog steeds 
ontzettend leeft: basisschoolkinde-
ren uit Bekveld lazen in voor op ra-
dio Ideaal, Theo Wesselo las in het 

Achterhoeks voor op nationale ra-
dio en enthousiastelingen melden 
zich nog steeds aan bij bibliotheken 
en scholen als voorlezer. 

Ideefabriek Achterhoek
De organisatie hoopt dat streektaal 
meer op basisscholen door de hele 
Achterhoek gebezigd gaat worden, 
bijvoorbeeld tijdens de weekope-
ning, pauze of tijdens het overblij-
ven. Elke Achterhoekse basisschool 
ontving een gratis exemplaar dit 
najaar en kan het boek verkopen. 

De opbrengst gaat naar Ideefabriek 
Achterhoek. Achterhoekers met 
een goed cultureel idee, bijvoor-
beeld op het gebied van streektaal 
en jongeren, kunnen van de Idee-
fabriek financiële ondersteuning 
krijgen voor hun plan.  

Maak een video
Meedingen naar de gastles met 
Klaas Jan Huntelaar kan door een 
video te maken, deze te uploaden 
en op de Facebookpagina van Tante 
Rikie of Zwarte Cross te plaatsen. 
De winnende school is de instelling 
die het mooiste idee heeft hoe dia-
lect te integreren in het lesrooster 
of juist tijdens de vrije momenten. 
Tante Rikie zelf zal de winnaar kie-
zen. ‘D’r an knasterds!’, aldus de 
festivaldirectrice.

16 december leest Huntelaar op school voor uit ‘Tante Rikie’s onmundig mooie verhalenboek’ 

Klaas Jan Huntelaar trapt 
 uurtje Achterhoeks af
Regio - De locatie is nog onbekend, want elke Achterhoekse basis-
school maakt kans op een gastles met de spits van het Nederlands 
elftal. De organisatie van de Zwarte Cross en uitgever van het kin-
derboek, Feestfabriek AKG, roept Achterhoekse basisscholen op 
om in een online video van een docent, klas of de gehele school te 
vertellen wat zij gaan doen met dialect op school. Uit alle inzen-
dingen wordt een winnaar gekozen, op deze school zal Klaas Jan 
Huntelaar op dinsdag 16 december zijn verhaal voorlezen.

Ook dit jaar is het weer een zeer 

gevarieerde markt met veel am-
bachtelijk gemaakte producten 
van hout, wol, kralen, papier, 
keramiek, glas-in-lood, maar ook 
brocante, bloemwerk, Wereld-
winkel en veel lekkernijen. Voor 
de kinderen is er een knutseltafel 

waar ze dit jaar kunnen koek ver-
sieren, houtbranden en kerstver-
siering maken. 
De kerk is goed toegankelijk voor 
minder validen en parkeren is 
gratis. Meer weten? Bel G. Snelder-
Wissink 0575 441554.

Kerstmarkt St. Martinuskerk in Baak
Baak - Op 14 december wordt 
van 11.00 tot 16.00 uur in de 
prachtige Sint-Martinuskerk 
de jaarlijkse kerstmarkt ge-
houden.
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Welkoop is dé seizoenswinkel van Nederland. Je kunt bij ons 
terecht voor producten en adviezen, toegespitst op alle jaargetijden. 
Met steeds wisselende producten ziet onze winkel er dus telkens
weer anders uit. Zoals in de winter, dan richten wij ons o.a. op 
sneeuwschuivers, strooizout en vogelvoerpakketten. Kom naar de 
winkel voor het beste advies en een uitgebreid assortiment. 

Tot snel in onze winkel!

Klaar voor de winter!

VORDEN Stationsweg 16 Tel.: 0575 - 551583

Pleinfestijn
Zaterdag 13 december 2014

09.00 - 17.00 uur
Welkoop Vorden

 Warmtezakken - Rita Roekevisch

 Kaartjes maken - Eveliene Peters

 Glaskralen - Anja Gartsen

 Hartman haaksels - Yvonne Hartman

 Bloemstukken/ kerststukken - Chantal Boers en Dyanne Wessels

En natuurlijk de welbekende oliebollen en nieuwjaarsrolletjes!

Kerststallen… 
…ook in de Wereldwinkel!
Koop uw kaarsen, engeltjes,ballen,

kaarten en cadeaus dit jaar eens 

bĳ ons in de Wereldwinkel en steun

anderen in hun levensonderhoud.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Zaterdag 13 december

10.00 – 12.00 uur

Kulturhus  Vorden

Naam …………………………………….
Adres …………………………………….
Postcode ………… Plaats …………….
Toestemming bijdrage 25,- af te schrijven van 
Bankrekeningnr. ………………………..
Handtekening

……………………………..

Sturen naar:
VVV Bronckhorst
Kerkstraat 1b
7251 BC Vorden
of afgeven in de winkel

Vriend worden van vernieuwd 
VVV Bronckhorst ?

meer informatie voor inwoners van Bronckhorst
vriend worden vanaf  25,- per jaar (voor particulieren)
u krijgt van ons een leuke attentie t.w.v.  7,50
bijdrage is bestemd voor activiteiten in uw dorp
goede informatie is van groot economisch belang

Meld u aan met onderstaande bon of kom naar onze 
stand op de Kerstmarkt (in de kerk) op 13 december
Op de Kerstmarkt in Vorden presenteren VVV Bronckhorst en het 
Toeristisch Platform Vorden zich. Ondernemers kunnen lid worden.



Stichting Diyo Nepal is een kleinscha-
lige stichting die zich vooral richt op 
het arme platteland van Nepal. Dank-
zij donaties via de stichting kunnen 
er nu ruim 60 kinderen iedere dag 
naar een goede school, hebben meer-
dere dorpen de beschikking over 
drinkwater en hebben vrouwen een 
betere toekomst dankzij speciaal op 
hen gerichte projecten.

Vijf jaar geleden werd er in Vorden 
een grote actie gehouden door o.a. 
verzorgingshuis De Wehme en de 

kerken. Een jaar lang werd er geld in
gezameld voor het werk dat Ilse en 
haar man Shiva in Nepal doen. Nu, 
een aantal jaar verder, willen Shiva 
en Ilse graag vertellen en laten zien 
wat er zoal gebeurd is aan ontwikke-
lingswerk. 
Dit alles zal in een informele sfeer
zijn, waarbij ontmoeting centraal 
staat. Zondagmiddag 14 december
bent u van harte welkom van 14.00
tot 17.00 uur  in het clubhuis van de
Scouting Vorden aan de Hilverink-
weg.

Stichting Diyo Nepal  
in Vorden

Vorden - In Vorden liggen de wortels van Ilse Bennink. Zij vertrok
zeven jaar geleden naar het land met de hoogste bergen ter wereld:
Nepal. Nepal is een van de armste landen van Azië en Ilse woont en
werkt daar samen met haar Nepalese man Shiva Sapkota.Naast hun
reisbureau Pure Nepal zetten zij zich vrijwillig met hart en ziel in voor
Stichting Diyo Nepal. Zondagmiddag 14 december komen zij hierover
vertellen.

De winkel is ook dit jaar weer sfeer-
vol ingericht en er zijn weer diverse 
kerstartikelen en -accessoires te 
koop, waaronder natuurlijk de tradi-
tionele artikelen zoals kerstballen in 
diverse kleuren en een ruime keuze 
aan kerstverlichting. Eveliene Peters 
maakt diverse kaarten. In 3D, gebor-
duurde kaarten, pyramidekaarten en 
ze werkt met de zogenaamde Cuttle 
Bug (een manier van papier snijden). 
Haar kaarten zijn prachtig om te 
zien. Rita Roekevisch is aanwezig met 
haar warmtezakken. 

Deze zakken zijn gevuld met tarwe, 
en zijn heerlijk bij bijvoorbeeld een 
vermoeide rug en nek, koude handen 
en voeten, en bij buikpijn. Ook vinden 
kinderen het heerlijk om er een mee 
naar bed te nemen. Een ander goed 
idee is om zo’n zak in de diepvries 

te leggen. Deze kunt u vervolgens 
gebruiken bij een verstuikte enkel of 
zere voeten, knieën, enzovoorts. 
Anja Gartsen laat zien hoe je glaskra-
len maakt. Deze kralen maakt ze van 
staafjes glas en worden vervolgens tot 
een hangertje verwerkt. Het is alleen 
al de moeite waard om de diversiteit 
in kralen te bewonderen. Natuurlijk 
zijn deze kralen een leuk geschenk 
voor de feestdagen en mooi te combi-
neren op uw feestkleding.

Yvonne Hartman laat haar creativi-
teit in haakwerk zien. Het aanbod 
van haar creaties van kerstengeltjes, 
kerstboompjes en kerstklokjes voor 
in de kerstboom is zeer divers. Verder 
haakt ze kussens en omslagdoeken. 
Zij kan met veel passie vertellen over 
haar hobby en natuurlijk zijn er ook 
diverse artikelen te koop.  

Natuurlijk mogen Chantal Boers en 
Dayenne Wessels ook niet ontbreken 
op het pleinfestijn. Chantal en Day-
enne maken bloem- en kerststukken 
in diverse varianten. Ook kunnen zij 
voor u een stuk maken waarbij u uw 
wensen kenbaar kunt maken.
Hongerig van al deze indrukken, 
kunt u de inwendige mens een ple-
zier doen door even langs te gaan bij 
de kraam van de Vrouwen van Nu die 
weer heerlijke nieuwjaarsrolletjes en 
wafels gaan bakken. Ook de organi-
satoren van het Wim Kuyper voetbal-
toernooi zullen wederom niet ontbre-
ken en heerlijke oliebollen bakken! 

Natuurlijk staat ook de mooie vuur-
werkcollectie weer klaar. Net als de 
afgelopen jaren heeft de Welkoop 
weer diverse nieuwe artikelen en zijn 
er aanbiedingen met hele scherpe 
prijzen. Zie hiervoor de vuurwerkfol-
der die deze week bij u wordt bezorgd 
of kijk op www.goedvuurwerk.nl. 
Volgens het team van Welkoop Vor-
den zeker de moeite waard om op 
zaterdag 13 december een bezoek te 
brengen aan de winkel.

Pleinfestijn bij Welkoop Vorden
Vorden - Natuurlijk is er net als voorgaande jaren bij Welkoop Vorden 
rond de Kerst weer veel te beleven en wordt er op 13 december we-
derom de jaarlijkse kerstmarkt, ook wel het pleinfestijn genoemd, ge-
organiseerd. En wat zou het pleinfestijn zijn zonder de medewerking 
van diverse hobbyisten en verenigingen? Dankzij de medewerking van 
deze mensen heeft het pleinfestijn zo’n gezellig en sfeervol karakter.

Het centrum van Vorden rondom de 
kerk zal dan worden omgetoverd in 
een sfeervol Kerstdorp met kramen 
en blokhutten waar standhouders 
hun waren aanprijzen. Uiteraard is 
er ruim aandacht voor de ‘inwendi-
ge mens’. Oliebollen, kerstkransjes, 
glühwein, lekkere wildgerechtjes, 
ham aan het spit, noem maar op, 
het is allemaal verkrijgbaar. Voor de 
kinderen zijn er volop activiteiten. Zo 
kan de jeugd een ritje maken op een 
ezel en wie wil mag met de Kerstman 
op de foto. Naast de kramen zijn er 
optredens van het jeugdtoneel en 
diverse koren. De Kerstmarkt wordt 
traditiegetrouw afgesloten met een 
boerenkoolmaaltijd. De bonnen hier-
voor zijn tijdens de Kerstmarkt ver-

krijgbaar bij de stand van de Kerst-
commissie VOV. Tijdens de Kerst-
markt zal het centrum van Vorden
afgesloten zijn voor verkeer. Vrien-
delijk verzoek aan de inwoners van 
Vorden om op zaterdag 13 december
vanaf 8.00 uur geen voertuigen op
het plein rondom de kerk te plaatsen.

Muziekprogramma: 
(tijden zijn indicatief)
- 13.30 - 14.15 uur  

Harmonie Vorden in de dorpskerk;
- 14.15 - 14.45 uur  

Vordens mannenkoor;
- 14.45 - 15.00 uur  

Midwinterhoornblazers;
- 15.00 - 15.30 uur  

Wendy Addink en Rita Boshart;
- 15.30 - 15.55 uur  

Jeugdpopkoor Venhorst;
- 15.55 - 16.25 uur 
 Jeugdtheatergroep o.l.v. Lotte van 

Dam;
- 16.25 - 16.40 uur  

Midwinterhoornblazers;
- 16.40 - 17.10 uur  

Popkoor Zutfun;
- 17.10 - 17.35 uur  

Muziek op Venhorst (volwassenen);
- 17.35 - 18.20 uur 

Timmy van Lingen, Milou Ruiter-
kamp, Cleo Vlogman (zang) begeleid 
op piano door Jurriaan Boerstoel.

Kerstmarkt in Vorden
Vorden - Het centrum van het 
dorp zal er de komende weken 
in aanloop naar de Kerst weer 
feestelijk uitzien. Met dit jaar 
voor het eerst de nieuwe Kerst-
verlichting, mede mogelijk ge-
maakt door gemeente Vorden 
en Oranjewoud, in het prachtig 
vernieuwde centrum. Evenals 
voorgaande jaren zal er ook weer 
een gezellige Kerstmarkt plaats-
vinden. Deze zal worden gehou-
den op zaterdag 13 december van 
13.00 tot 18.00 uur.

De bewoners kregen veel ondersteu-
ning van familie en vrijwilligers, 
samen hebben zij genoten van een 

kopje koffie/thee met apfelstrudel. 
Het was een gezellige middag!

Middag uit voor bewoners 
Sensire De Wehme, Delle 
en Hackforterhof
Vorden - Bewoners van Sensire De Wehme, Delle en Hackforterhof 
in Vorden zijn een middag uit geweest naar de Intratuin in Lochem. 
De Intratuin was geheel in kerstsfeer, zodat de bewoners konden 
genieten van de gezellige sfeer.

De nieuwe website is sinds 1 no-
vember in de lucht. Er wordt hard 
gewerkt om de informatie te upda-
ten. “Dit is een enorme klus, maar 
wel erg leuk omdat je ziet dat er iets 
heel moois aan het groeien is,” aldus 
Gerrit te Velthuis, voorzitter van de 
VVV. “Ons streven is de informatie 
van alle aanbieders te actualiseren 
voor het toeristisch seizoen begint. 
Ondernemers zijn druk en denken 
niet altijd aan het aanleveren van 
hun nieuwe gegevens. Wij gaan ze 
daar op een nieuwe manier bij hel-
pen.” De VVV streeft er immers 

naar alle ondernemers optimale 
zichtbaarheid en vindbaarheid te 
geven. Iedereen die zijn vermelding 
op korte termijn wil aanpassen kan 
contact opnemen met de VVV.

De nieuwe website is er niet enkel 
voor toeristen maar ook voor de in-
woners van Bronckhorst. Gegevens 
over winkels en andere voorzienin-
gen worden toegevoegd. “Een site 
voor en van de inwoners”, gaat de 
voorzitter verder. “We bieden daar-
om alle inwoners de gelegenheid om 
met ingang van 2015 ‘Vriend van de 

VVV’ te worden. Uiteindelijk is het 
in ieders belang dat de informatie-
voorziening optimaal is. Dit komt 
de bedrijvigheid, de economische 
ontwikkeling en daarmee de beste-
dingen en de werkgelegenheid in de 
gemeente ten goede. Dus het belang 
van iedereen.”
Voor 25 euro kan iemand al ‘Vriend’ 
worden. Vrienden krijgen een leuke 
attentie als welkomstgeschenk. De 
opbrengsten worden besteed in de 
kern waar de vrienden wonen. Dit in 
samenwerking met het toeristisch 
platform in elk van de kernen.
Op de kerstmarkt in Vorden op 13 
december presenteert het platform 
Vorden zich samen met de VVV. 
Daar is tevens de gelegenheid om 
zich als particulier aan te melden 
als Vriend van de VVV. Onderne-
mers die nog geen lid van de VVV 
Bronckhorst zijn kunnen zich bij de 
VVV winkel aanmelden.

Vernieuwde VVV Bronckhorst 
presenteert zich op kerstmarkt
Vorden - VVV Bronckhorst toont met de lancering van de website 
haar nieuwe gezicht. De geheel nieuwe website is er niet alleen voor 
toeristen, maar nadrukkelijk ook voor de inwoners. Straks kan ie-
dereen in Bronckhorst op deze site alle informatie vinden over ope-
ningstijden van winkels, koopzondagen, huisartsen, apotheken, etc. 
Het is dan duidelijk waar en wanneer, wat mogelijk is in Bronck-
horst. Daarom biedt de VVV Bronckhorst de inwoners de gelegen-
heid ‘Vriend van de VVV’ te worden.

Zij gaat mee op onderwijsexpeditie 
naar Malawi, Afrika, om hier iets aan 
te doen. Maar ze kan dit niet alleen 
en heeft hierbij uw hulp nodig. Om 

onderwijsmaterialen voor de kinde-
ren in Malawi aan te schaffen wil ze 
€ 1000, - inzamelen. Eén van de ac-
ties zal de kofferbakmarkt in Vorden 
zijn op zondag 14 december. Mensen 
in haar omgeving hebben haar spul-
len geschonken om op de kofferbak-
markt te verkopen. Het geld dat ze 
hiermee inzamelt is geheel bedoeld 
voor het project. “Ik wil u daarom 
uitnodigen om te komen kijken bij 
mijn kofferbakactie zondag de 14e 
om een klein steentje bij te dragen”.

Ook kunt u geld doneren en 
mijn acties volgen via:
www.facebook.com/onderwijsexpedi-
tielinda
www.LindaHendriks.inactievooredu-
kans.nl

Kofferbakmarkt voor 
onderwijsproject Malawi
Vorden - Armoede, aids, oorlog, 
discriminatie, een handicap… Je 
zal er maar mee te maken krijgen 
als kind of jongere. Je kansen op 
goed onderwijs, werk en dus een 
eigen inkomen in de toekomst 
dalen schrikbarend. Wereldwijd 
gaan daardoor 57 miljoen kinde-
ren niet naar school. En nog veel 
verlaten de school tussentijds of 
krijgen slecht onderwijs. Linda 
Hendriks wil daar wat aan doen 
en houdt daarom een  kofferbak-
markt in Vorden zijn op zondag 
14 december.

In het nieuwe jaar beginnen de da-
mes met de nieuwjaarsbijeenkomst 
op 6 januari. De heer Bruggink uit 
Dinxperlo vertelt over het wildbe-

heer. De vereniging Wildbeheer pro-
beert de behoeften van wilde dieren
in evenwicht te brengen met de be-
hoeften van mensen. Beide verdienen
zij de ruimte om te gaan en te staan
waar ze willen.

In de meeste gevallen wordt er bin-
nen Wildbeheer gekeken naar de in-
standhouding en ontwikkeling van
leefgebieden, hoewel het terugbren-
gen van voormalige leefgebieden ook
steeds vaker gedaan wordt. Natuur-
lijk krijgen de dames bij de koffie een
Nieuwjaarsrolletje. Aanvang 13.30
uur in het Kulturhus.

Kerstviering Vrouwen van Nu
Vorden - Op woensdagavond 17 
december hebben de Vrouwen 
van Nu afdeling Vorden hun 
kerstbijeenkomst. Dit jaar geheel 
verzorgd door eigen leden. Twee 
contactgroepen hebben een sfeer-
volle avond voor de dames geor-
ganiseerd en ze hopen dan ook 
dat er veel leden die avond aan-
wezig zullen zijn. Aanvang 19.45 
uur in de Herberg.

Komt u dus eens kijken en uw ei-
gen Kerststal kopen. Het Wereld-
winkel assortiment voor Kerst is 
groter dan alleen kerststallen. Ook 
voor kaarsen, kaarsenstandaards, 
engeltjes, kerstballen en niet te 
vergeten kerstkaarten kunt u in de 
Wereldwinkel terecht. Ook voor 
een cadeau onder de kerstboom is 
er een ruime keuze. Toch nog een 
Kerstpakket aan iemand geven? 
Zij maken het voor u.
Koopt u bij de Wereldwinkel dan 
weet u zeker dat ergens op de we-
reld voor iemand een lichtje van 
vreugde opgaat, omdat de maker 
in zijn eigen onderhoud en dat van 
zijn gezin kan voorzien.
Helpt u mee om de wereld stralen-
der te maken?

Kerststallen 
in de 
Wereldwinkel
Vorden - Kerststallen in de 
Kranenburg een ingeburgerd 
begrip in en ver buiten Vor-
den. Maar heeft u al uw eigen 
Kerststal? De Wereldwinkel 
Vorden heeft Kerststallen in 
alle maten, letterlijk in een no-
tendop tot aan een forse stal. 
Ze komen van over de hele 
wereld en het is mooi te zien 
hoe in zoveel verschillende cul-
turen er op hun eigen manier 
uiting wordt gegeven aan de 
Kerstgedachte.



Met de intrede van kunstmest ver-
viel dit gebruik en kreeg het gebied 
een andere functie, namelijk hout-
productie. Behalve dat er een eeuw 
geleden veel naaldbomen werden 
geplant, raakten de weinig overge-
bleven heidedelen ook langzaam 
bebost. De resterende heide dreigde 
zo ook te verdwijnen. Om allerlei 
bijzondere planten en dieren meer 
leefruimte te geven, moet de oor-
spronkelijke heide echter weer wat 
terugkomen. 

Plagprojecten en schaapskooi
Natuurmonumenten is daarom in 
2003 gestart om de laatste restan-
ten sterk vergraste heide te herstel-

len door middel van plagprojecten. 
Ook werd een begin gemaakt met 
het vergroten van het heideareaal. 
Nu wordt getracht geïsoleerde delen 
met elkaar te verbinden. De afgelo-
pen periode is veel hout gekapt en 
zijn ook enkele landbouwpercelen 
tot nieuwe natuur omgevormd. 
Schapen en runderen worden inge-
zet om bebossing tegen te gaan. Ook 
is een grote, moderne, schaapskooi 
gebouwd. Of we de herder met zijn 
kudde onderweg tegen komen is 
nog maar de vraag, maar de route 
voert langs de kooi en gunt ons een 
blik naar binnen. 
Natuurgidsen van de IVN-afdeling 
Noord- en Middenachterhoek gaan 
de deelnemers voor in kleine groe-
pen en geven uitleg. Onderweg is 
er koffie à 50 cent p.p. Deelname is 
gratis, maar een vrijwillige bijdrage 
is welkom. Aanmelden is niet nodig. 

De wandeling start om 14.00 uur en 
duurt ongeveer twee uur. Startpunt 
is bij de parkeerplaatsen langs de 
N346 (Lochem-Zutphen), ter hoogte 
van kilometerpaal 10.0 op de krui-
sing met de Oude Vordenseweg 
(Pieterpad) te Lochem. Inlichtingen: 
Nienke Elshof, 0573-250903.

Wandelexcursie Grote Veld
Vorden - Zondagmiddag 14 de-
cember organiseert natuurorga-
nisatie IVN weer een mooie win-
terwandeling. Ditmaal over het 
Grote Veld, gelegen halverwege 
Vorden en Lochem. Vroeger was 
dit een open heidelandschap 
met hier en daar een vliegden. Je 
kon daarvandaan zelfs Lochem, 
Vorden en Almen zien. Boeren 
uit de omgeving lieten er hun 
vee grazen en haalden er plag-
gen uit voor in de potstal.

Let op: reserveer van te voren je 
deelname. In verband met de te ver-

wachten grote belangstelling kunnen 
alleen mensen die zich van te voren 

hebben aangemeld deelnemen. Dit
kan via www.natuurmonumenten.
nl of telefonisch bij de ledenservice
van Natuurmonumenten, 035 - 655
99 55. Kosten per persoon: €14,00 
voor leden van Natuurmonumenten,
€17,00 voor niet-leden en €12,00 voor
kinderen tot 12 jaar. Neem je verre-
kijker mee, want er zijn altijd bijzon-
dere overwinteraars die Hackfort een
goed winterverblijf vinden.

Idyllische wintersfeer
Tijdens de wandeling neemt de bos-
wachter je mee door het kasteelbos
met imposante eikenlanen van land-
goed Hackfort. Onderweg vertelt hij 
over de cultuurhistorie die het prach-
tige veertiende-eeuwse landgoed rijk
is. De watermolen, het koetshuis en
authentieke boerderijen met bolle
akkers en boomgaarden. Bossen, 
houtwallen en kronkelende zand-
weggetjes. Een weldadige combinatie
van cultuur en natuur. Misschien ligt
er sneeuw en zijn er verse sporen van
reeën of zelfs van dassen te zien. Met
de korte rondleiding door het kasteel
maak je kennis met landgoed Hack-
fort in al haar facetten.

Kijk op www.natuurmonumenten.nl
en volg ons op Twitter en Facebook:
@NM_Gelderland, www.facebook.
com/LandgoedHackfort.

Midwinterwandeling over 
Hackfort

Vorden - Lekker een frisse neus halen en een warme beloning toe? 
Ga mee met deze midwinterwandeling van Natuurmonumenten over 
landgoed Hackfort bij Vorden. De wandeling met de boswachter op 
zondag 21 december begint om 13.00 uur. Genieten van het afwisse-
lende oude cultuurlandschap en een korte rondleiding door het kas-
teel. Onderweg lekker opwarmen bij een echte winterse kop snert en 
ter afsluiting een glas glühwein in de watermolen.

Maar goed, als u toch nog wat te 
schenken heeft en het vooral doet 
met het oogmerk minder erfbelas-
ting door uw erfgenamen te laten 
betalen, dan kunt u nog tot 1 ja-
nuari gebruik maken van de grote 
jubelvrijstelling van € 100.000,00, 
mits gebruikt ten behoeve van de 
woning, zoals in mijn vorige nota-
rispraat uitgelegd. Dat wil zeggen 
voor de aankoop van een woning, 
het aflossen van een woningschuld 
(zowel een hypotheek als een par-
ticuliere lening) of het verbouwen 
van een eigen woning.
Als deze schenking wordt gebruikt 
om uw kind (of iemand anders) te 
helpen met het aflossen van zijn 
of haar woningschuld, dan is het 
van belang dat degene die wil aflos-
sen tijdig de bank informeert. De 
meeste banken hanteren namelijk 
een verwerkingsperiode voor een 
aflossing. Dat kan dus betekenen 
dat als uw kind op 15 december een 
bedrag ter aflossing bij de bank ge-
stort heeft, de bank dit pas formeel 
op bijvoorbeeld 10 januari heeft 
verwerkt. Deze verwerkingsdatum 
is dan het moment van schenken. 
De staatssecretaris heeft al aange-
kondigd daar niet coulant in te zijn. 
Het schenken voor de verbouwing 
van een woning moet ook dit jaar 
nog worden gedaan, maar de ver-
bouwing zelf mag later plaatsvin-
den en moet uiterlijk twee jaar na 
de schenking zijn afgerond, dus ui-
terlijk op 31 december 2016. Denk 
nu niet slim te zijn door na 1 janu-
ari een woning te kopen en deze te 
gaan verbouwen binnen twee jaar. 
De woning moet vóór 1 januari al 
in eigendom zijn. 
Een ander probleem kan zijn dat u 
wilt schenken aan uw kind omdat 
deze nog dit jaar een woning wil ko-
pen, maar de financiering nog niet 
rond krijgt. Dan kan er toch, mits 
de verkoper daar uiteraard mee ak-
koord is, dit jaar worden geleverd 

middels een zogenaamde Gronin-
ger akte. Dat is een akte waarbij de 
eigendomsoverdracht plaatsvindt, 
maar nog niet de betaling van de 
koopsom. In feite vindt de over-
dracht plaats onder de ontbinden-
de voorwaarde van betalen op een 
later genoemd tijdstip. Voorwaarde 
is dat de schenking nog wel dit jaar 
plaatsvindt en uiteraard ook de ei-
gendomsoverdracht. Een alterna-
tief is alvast een deel betalen (met 
de schenking) en de rest schuldig 
erkennen. Ook nu moet de verko-
per weer akkoord gaan. En als er 
een hypotheek moet worden afge-
lost vereist dat ook weer instem-
ming van de bank.
Bij een nieuwbouwwoning is de 
staatssecretaris bereid onder voor-
waarden akkoord te gaan met een 
oplevering ná 1 januari. In elk geval 
moet de grond eigendom zijn ge-
worden en er moet minimaal 10% 
van de schenking zijn gebruikt voor 
de aankoop van de grond en/of de 
eerste bouwtermijn(en).

In alle gevallen geldt dat een 
schenkovereenkomst is vereist, 
waaruit blijkt hoeveel en waarvoor 
er wordt geschonken. Daarnaast 
moet er aangifte voor deze schen-
king worden gedaan, zodat de be-
lastingdienst weet dat er gebruik 
gemaakt wordt van deze eenmalige 
vrijstelling. Die aangifte moet vóór 
1 maart 2015 zijn ingediend. Met 
het opstellen van beide stukken 
kunnen wij u uiteraard helpen.
Verder wensen wij u een mooie en 
gezellige maand met hopelijk en-
kele momenten van ontspanning.

Op de website staan nog steeds 
wekelijks nieuwe artikelen.

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken
0575-552220 
(hulleman@notarishulleman.nl)

Het zijn onzekere tijden op velerlei gebied. Dat waren ze al en dat 
blijft ook zo. Anders zou het leven maar saai worden. Onzeker zijn 
natuurlijk de veranderingen in de zorg na 1 januari aanstaande. 
De redenen die men had om juist te schenken om de AWBZ bij-
drage te doen verminderen lijken daardoor minder van belang. 
Ik hoor immers steeds vaker dat men juist door deze onzekerheid 
liever het geld niet uitgeeft maar wil bewaren voor het betalen 
van latere zorgbehoeften. Het klopt ook dat er na 1 januari veel 
minder mensen onder de AWBZ regeling gaan vallen. Men wordt 
overgeleverd aan de grillen en de financiën van de gemeente waar 
je woont. Het uitgangspunt wordt: wie het kan betalen, die be-
taalt. Maar onduidelijk is of en zo ja hoeveel de bijdrage wordt als 
je het niet allemaal kan betalen. Vandaar die toegenomen terug-
houdendheid in schenken.



Namens de politie leidde wijkagent 
Cor Kleijkamp de controle. Hij zei 
hierover: “Een deel van de bestuur-
ders werd gecontroleerd op gebruik 
van alcohol, daarbij zijn geen over-
tredingen geconstateerd. Wel vond 
ik dat er een groot aantal automo-
bilisten hun verlichting niet in orde 
hadden.  De controle is wat mij be-
treft succesvol. Vrijwel iedere be-
stuurder reageerde erg positief. De 
samenwerking met de garagehouder 
en VVN was zeer prettig. Bij de con-
trole werd gebruik gemaakt van po-
litie motorrijders en er werd op de N 
316/Hengeloseweg gecontroleerd op 
snelheid. Er werden 3.200 voertuigen 

gecontroleerd, 45 reden er te snel en 
kregen een bekeuring”. Er werden 
meerdere bestuurders aangehouden 
en hun voertuigen gecontroleerd. Er 
waren 30 koplampen defect, 22 maal 
was er sprake van defecte kenteken-
verlichting en tweemaal was de ach-
terverlichting  niet in orde. Verder 
werden 5 fietsers met defecte verlich-
ting aangehouden. Voor wat betreft 
de verlichting was dit een publieks-
vriendelijke actie. Wel werden er be-
keuringen uitgeschreven voor onder 
andere het niet dragen van de auto-
gordel en het voeren van mistverlich-
ting. Eén bestuurder moest zijn voer-
tuig laten keuren omdat de uitlaat 

teveel geluid maakte. Ook werden er 
12 bromfietsen gecontroleerd op de 
rollentestbank, allen voldeden aan de 
voorschriften.

Wim Klein Kranenbarg leidde de ac-
tie namens VVN afdeling Bronkhorst. 
Hij gaf aan: “Het is was weer een ge-
slaagde actie. Met goede samenwer-
king tussen de Politie, garagebedrijf 
Klein Brinke en VVN. De meeste 
bestuurders waren positief over de 
verlichtingsactie.” Later werd Wim 
Klein Kranenberg door Lens Vosse 
van VVN regio Zutphen in het zon-
netje gezet voor zijn inzet voor VVN 
afdeling Bronckhorst.

Publieksvriendelijke verlichtingscontrole 
in Vorden
Vorden - De politie hield woens-
dagavond 3 december samen met 
Veilig Verkeer Nederland afde-
ling Bronckhorst op de Rondweg 
en bij de ingang van Vorden een 
preventieve verlichtingscontrole.  
De nieuwe voorzitter van VVN 
afdeling Bronckhorst Dorien 
Mulderije deed de aftrap. Indien 
de verlichting niet in orde was 
konden mensen deze zelf repare-
ren of in orde laten maken door 
medewerkers van garage Klein 
Brinke om een bekeuring te voor-
komen. Een komen en gaan van voertuigen met gebreken aan de verlichting. Foto: Jan Holtrigter.

De contacten met de andere deelne-
mers dragen bij aan het voorkomen 
van sociaal isolement. Er is veel be-
geleiding en aandacht van de vrijwil-
ligers voor iedere deelnemer, zodat 
hij/zij zich thuis voelt. Het streven 
is naar een groepsgrootte van 12-14 
deelnemers. De locatie: de SOOS in 
het Kulturhus. Door het bezoeken 
van de dagbesteding kunnen senio-
ren langer zelfstandig blijven wonen, 
daardoor de regie over hun eigen le-
ven voeren, deelnemen aan de maat-
schappij en wordt hun thuissituatie 
ondersteund. 

Dagbesteding is ook voor partners 
en familie of verzorgenden vaak een 
goede oplossing. Zij kunnen met een 
gerust hart wat meer tijd voor zich-
zelf nemen, omdat ze weten dat hun 
partner of familielid goed begeleid en 
verzorgd wordt.

Het programma en de kosten
De dagindeling biedt een vaste struc-
tuur. Daarnaast is er voldoende ruim-
te voor eigen inbreng van de deelne-

mers. Er zal gestart worden met een
vaste dag in de week, dus 2 dagdelen
per week. De kosten bedragen €15,00
per dag, inclusief warme maaltijd.

Voor wie?
Ontmoeting en Dagbesteding is be-
doeld voor zelfstandig wonende se-
nioren die lichamelijk niet meer zo
goed uit de voeten kunnen, behoefte
hebben aan sociale contacten en ge-
zelligheid of structuur van de dag. 
Deze mogelijkheid kan een aanvul-
ling zijn op en/of ondersteuning van
de hulp die al geboden wordt door
professionele hulpverleners of part-
ner, familie, buren en bekenden.  

Aanmelding en vrijwilligers
Herkent u zich in de bovengenoemde
omschrijving van de doelgroep of 
kent u mensen die voor deze activi-
teit in aanmerking willen komen,
neem dan contact op. Tevens zijn wij
op zoek naar enthousiaste, creatieve
vrijwilligers, die affiniteit hebben
met deze doelgroep en activiteit en
het als een uitdaging zien om deze 
nieuwe activiteit vorm te gaan geven.

Voor vragen, informatie en 
aanmelding 
Kunt u contact opnemen met sociaal 
consulent Wilma Berns. 
T: 0575 553405 of 06-20712125
@:w.berns@bronckhorst.nl

Stichting Welzijn Vorden start in februari 2015 met:

Ontmoeting & Dagbesteding 
voor senioren in Vorden
Vorden - Ontmoeting en Dagbe-
steding organiseert overdag acti-
viteiten voor zelfstandig wonende 
senioren in Vorden e.o. Dit biedt 
de mogelijkheid om samen met 
andere senioren aan een gevari-
eerd programma deel te nemen.

Dj N4meless, ofwel Joost Lubbers, 
een jongen die onlangs een platen-
contract heeft getekend, maakt nu 
dik 3 jaar zijn eigen tracks en heeft 
sinds augustus dit jaar getekend bij 
Housepital Records waarop zijn eer-
ste release binnenkort zal uitkomen. 
Je kunt zijn tracks checken op Sound-
cloud (Soundcloud.com/n4meless). 
Benieuwd? Hij verzorgt de openings-
set deze avond.

Double H is al een beetje een bekende 
geworden, aangezien hij het afgelo-
pen jaar ook al een set verzorgde tij-
dens oud en nieuw. Afgelopen jaar 
heeft hij de hele zomer het land door 
gereisd om zijn bomvolle agenda af 
te werken en dat heeft hij gedaan tot 
op de eilanden aan toe. Party eiland 
Terschelling is voor hem bekend ter-
rein. Ondertussen is hij al een zeer 
gerespecteerde dj, niet alleen onder 
zijn collega’s maar ook onder de boe-
kingsbureaus. 

Binnenkort maakt hij zijn internatio-
nale debuut, namelijk een optreden 
in Duitsland. Aan zijn repertoire, die 
al zeer uitgebreid is, heeft hij nu ook 
de feestmuziek toegevoegd en laat 
deze onder een fijne dance sound 
door de speakers knallen! Kijk voor 
meer informatie, mixtapes en tracks 
op www.facebook.com/djdoublehmu-
sic en www.soundcloud.com/dou-
blehmusic 
 
De Sylvester Party begint 1 januari 
2015 om 00.45 uur in het Dorpscen-
trum Vorden. Kaartverkoop alleen in 
de voorverkoop bij Tankstation De 
Weule, Bruna en Fashion Corner.

Dan nog even de volgende medede-
ling: Op zaterdag 28 maart komt de 
Stevo met een nieuw evenement. 
Hoe, wat en waar horen jullie bin-
nenkort. Het is zeker verstandig om 
deze datum alvast in jullie agenda te 
zetten. De STEVO wenst eenieder al-
vast fijne feestdagen en een heel goed 
uiteinde toe.

Stevo viert het nieuwe jaar 
met Sylvester Party in het 
Dorpscentrum

Vorden - Na een succesvol verlo-
pen eerste editie vorig jaar, was 
de organisatie er met het Kul-
turhus al snel uit om nogmaals 
een samenwerking aan te gaan 
om voor de jongeren een top 
Oud&Nieuw feest neer te zetten. 
De Stevo presenteert jullie deze 
nacht de volgende Dj`s: N4meless 
en Double H. Ze zijn jong, komen 
uit de buurt en steengoed!

Double H.

Claude en Marie Verneuil zijn af-
komstig van katholieke ouders uit 
de grote provinciale bourgeoisie en 
nogal conservatief. Maar ze zijn al-
tijd ruimdenkend geweest. Het was 
echter even slikken toen hun eerste 
dochter trouwde met een moslim, 

hun tweede met een Jood en de derde 
met een Chinees. Hun hoop dat hun 
laatste dochter toch voor de kerk 
trouwt wordt aangewakkerd wan-
neer ze vernemen dat ze een brave 
katholieke jongen heeft ontmoet.

De film is geregisseerd door Philippe 
de Chauveron. De film ‘Bon Dieu!’ 
wordt vertoond op donderdag 18 de-
cember in Het Kulturhus te Vorden. 
Kaartjes voor deze film zijn verkrijg-
baar in Bibliotheek Vorden of op de 
avond zelf in Het Kulturhus. De kos-
ten zijn 5 euro per kaartje. De film 
begint om 20.00 uur.

Filmavond in Kulturhus 
Vorden
Vorden - Op donderdag 18 decem-
ber wordt de laatste filmavond 
van dit jaar gehouden. Helaas is 
het niet mogelijk om de film die 
voor december gepland was, te 
vertonen. De film is voor de bibli-
otheek niet beschikbaar. Daarom 
nu een andere film: ‘Bon Dieu!’.

De Dj’s die voor deze avond zijn in-
gehuurd, zijn echte Vordense jon-
gens, namelijk: Michel Besselink en 
Richard Martens. Beide wel bekend 
onder de oudere jeugd. Zij gaan het 
publiek trakteren op een avond vol 
muzikale herinneringen. Dat alles 
wordt die avond groots ondersteund 
door het draaien en vertonen van 
de bijbehorende originele videoclips. 
Dat alles zal op 4 grote plasma scher-
men en een speciale video Dj Booth 
te zien zijn. 

Het leek de organisatie leuk om dit 
jaar eens goed te beginnen door mid-

del van een gezellig Nieuwjaarsbal.
Een avond met Dj’s, drankjes en veel
gelukwensen... 
Tevens zal iedereen op die avond ge-
trakteerd worden op een welkomst-
drankje en een paar onweerstaanbare
lekker hapjes. Iedereen “boven” de 25
is dus van harte uitgenodigd om dit
eerste spektakel in het dorpscentrum
mee te maken. 

Win kaarten
De organisatie heeft besloten om via
facebook nog 10 vrijkaarten weg te 
geven door de facebookpagina te li-
ken. Dus wil jij kans maken op één
van de 10 vrijkaarten, ga dan naar de
facebook site van het Nieuwjaarsbal.
De voorverkoop online is inmiddels
al begonnen op www.facebook.com/
nieuwjaarsbalvorden.nl 

Ook zijn er bij Fashion Corner Vor-
den en Kulturhus het Dorpscentrum
een beperkt aantal kaarten in de 
voorverkoop te verkrijgen. De organi-
satie hoopt jullie allemaal te kunnen
begroeten op 3 januari tijdens het
eerste Nieuwjaarsbal in Vorden.

Nieuwjaarsbal Vorden 2015
Vorden - Op zaterdag 3 januari 
2015 vanaf 20:30 uur presente-
ren het Dorpscentrum Vorden & 
Van Doorn Media met trots ‘Het 
Nieuwjaarsbal Vorden 2015’. Er 
is lang over nagedacht om dit te 
gaan doen en nu is het er toch 
van gekomen. Een avond speciaal 
voor de 25 plussers in en uit Vor-
den. Op deze gezellige avond gaat 
men terug in de tijd met muziek 
uit de 70’s 80’s en 90’s.

De appartementen werden snel 
verkocht, dit mede door de unieke 
locatie. Binnen 5 minuten ben je 
in het dorpscentrum of in het bui-
tengebied. Ook trein en bus zijn 
op loopafstand. Om belastingtech-
nische redenen werden op 31 de-
cember 1989 de eerste woningen 
opgeleverd en de sleutels aan de 
kopers overhandigd. In januari 
1990 werden de appartementen 
betrokken. Al snel werd vanuit de 
Vereniging van Eigenaren een be-
stuur gekozen om te waken over 
de eenheid van aankleding van het 
gebouw. Ook werden er gezamen-
lijke activiteiten ontplooid, zoals: 
bloemschikken, kaarten informa-
tiebijeenkomsten, fietstochten, 
paasbrunch en kerstdiner.
Ook vandaag de dag worden der-
gelijke activiteiten georganiseerd, 
waaraan eenieder vrijblijvend kan 
deelnemen. Al die jaren is geble-
ken dat de Galleehof een goede 
plek is om te wonen, want de be-
woners bereiken een hoge leeftijd. 
Door het bereiken van die hoge 
leeftijden ontstaat er pas de laatste 
jaren enige doorstroming. Bijzon-
der is het feit dat Gerda Wolters, 
die in 1989 als eerste samen met 
haar man Gerrit de sleutel ont-
ving, er nog steeds op 94-jarige 
leeftijd woont. Op dit moment zijn 
Neeltje Eijerkamp met haar 98 jaar 
de oudste en Riet van Mierlo met 
63 de jongste bewoners. Het 25-ja-
rig jubileum zal voor de bewoners 
niet ongemerkt voorbijgaan.

Galleehof 
bestaat  
25 jaar
Vorden - Op 26 oktober 1989 
werd door de toenmalige bur-
gemeester Kamerling van Vor-
den de eerste steen gelegd voor 
de bouw van een appartemen-
tencomplex van 21 riante wo-
ningen aan de Burgemeester 
Galleestraat. Doelgroep voor 
deze woningen had en heeft 
nog steeds de leeftijd van 55 
plus.

Zelf een persbericht insturen?

redactie@CONTACT.nl

Smakelijk cadeau
Jaarlijks geven we met elkaar weer 
heel veel kerstpakketten cadeau. 

Een fi jne traditie die waardering toont 
voor familie, vrienden, medewerkers 
en relaties. 

Het is dan jammer om in de zomer 
iets uit een kerstpakket tegen te komen 
in een keukenkastje. Herkent u dat? 
De cadeaus die maar blijven liggen?

Wilt u dat risico vermijden 
met uw kerstpakketten? 
Wilt u ook de waardering voor u als 
gever vergroten ... omdat het hele 
pakket tijdens oud en nieuw gewoon op 
gaat? Dat kan - met een royaal pakket 
verse producten van Zuivelhoeve. 

Wat te denken van een smeuïg stuk 
Comté van affi neur Marcel Petite? 
Comté is een kaas met weinig zout, 
zonder additieven of kleurstoffen. 
De melk komt van koeien die grazen in 
een afgebakend gebied in het Franse 
Jura-massief. Een Comté rijpt minimaal 
4 maanden tot zelfs 24 maanden. 
Deze Comté’s van Marcel Petite rijpen 
langzaam in Fort Antoine, een oud 
vestingwerk. Het resultaat is een kaas 
met een ongeëvenaarde smaak waar 
meer dan 83 aroma’s volgens experts 
in zijn te onderscheiden.

Als tussendoortje, in een kaasfondue of 
op een kaasplank - Comté is veelzijdig 
en altijd een bron van smaakgenot. 
Kom de smaak van Comté proeven 
in onze winkel!

Marcel Schilt 
kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten



Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl   

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

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

Word donateur

juist nu!

De TULP, centrum voor
innerlijk welbevinden

Vrede op Aarde
begint met harmonie in jezelf.

Mijn waarheid en levensintentie, de TULP
(Trust, Unique, Love en Power), 

heeft de zware beproeving doorstaan

Inspirerende, verhelderende, pakkende, interactieve en 
humoristische lezing. De TULP-methode is universeel, 
te integreren in elk proces, onpartijdig, vreugdeverho-

gend, gezond en harmoniserend.
Kosten; vrije bijdrage (zonder oordeel en ik vertrouw 

op win-win / redelijkheid)
11, 17, 18 en 22 dec. van 19.30 tot 22.30
13, 22, 23 en 27 dec. van 13.30 tot 16.30

De lezingen vinden plaats in de TULP in Vierakker

Antoon Wuestman 
IJselweg 16  7233 SJ  Vierakker
06 124 055 30 www.antoonwuestman.nl

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

Zoek het
  maar uit!
In onze vernieuwde showroom.

Dan doen wij de rest wel:

Ontwerpen, aansluiten

betegelen en installeren.

December afhaal actie

Alle Pizza’s (26 cm breed)

€ 4.99*

Alle schotels
(van nummer 73 t/m 90)

€ 8.99*

Lasagne Bolognese

€ 7.50*

*Indien u het bij ons wilt consumeren € 1,50 toeslag.
Aktie alleen geldig op maandag t/m vrijdag en niet op 
feestdagen. Eerste Kerstdag en 1 januari gesloten.

Tel. 0575-552536
WWW.RESTAURANTMEDITERRANE.NL

Ho, ho, ho... bespaar 
nu nog 1.100 euro!

Vanaf 1 januari 2015 gaat de aanschafbelasting (BPM) omhoog. Doe uzelf daarom dit jaar nog de 
nieuwe Toyota AYGO of de Yaris cadeau. Dat scheelt bijvoorbeeld op de AYGO al zo’n  € 1.100,-! 
De nieuwe AYGO is er nu nog vanaf € 9.195,-* en de Yaris vanaf € 11.995,-*.  Ontdek op Toyota.nl 
alles over onze nieuwste modellen of kom langs bij de Toyota dealer.  U bent van harte welkom!

Brandstofverbruik variëert van (EC136/2014W, EC136/2014J) 3,3 L/km (30,3 km/L) tot 5,0 L/km (20,0 km/L) en CO2 van 75 -114 gram.
Prijzen incl € 500 extra inruilwaarde. BTW en excl. kosten rijklaar maken. Afgebeeld is een 5-deurs Yaris 1.3 Aspiration met 
Design pakket vanaf € 17.445,- en een 5-deurs AYGO x-play vanaf € 11.250,-. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 – 0369 of kijk op toyota.nl voor de verkoopvoorwaarden.

Nijendijk 
Zutphen, Brinkhorst 7, 0575-572021,

www.nijendijk.nl

Goblet
Jonge Graan Jenever

1,0 Liter

€ 12,50
Hooghoudt

Zachtbitter, Beerenburg
Classic/Kalmoes 1,0 Liter

€ 11,25

The Famous 
Grouse Blended 

Scotch Whisky 1,0 Liter

€ 20,95
Aberlour

Single Malt Scotch 
Whisky 12YO 0,7 Liter

€ 35,95

Jameson
Irish Whiskey

1,0 Liter

€ 24,95

Licor43
Cuarenta Y Tres

0,7 Liter

€ 15,45
Baileys

Chocolate Luxe
0,5 Liter

€ 15,95

De Monnik
Jonge Jenever

1,0 Liter

€  9,95

VANAF

Aanbiedingen geldig 
t/m 31 december 2014.

Vind ons op 
Facebook

Ook voor al uw relatiegeschenken



Daarom is in overleg met hem een 
mooi programma van bekende en 
minder bekende kerstliederen sa-
mengesteld in verschillende talen. 
Veel van deze liederen hebben de af-
gelopen 14 jaar onder zijn leiding op 
het kerstrepertoire gestaan. Zoals al-
tijd zal het schitterende “Cantique de 
Noël” worden gezongen met als solist 

de eigen Bariton Ludo Eijkelkamp. 
En ook het wereldberoemde  “In der
Christnacht” van Franz Gruber, wat 
op geen enkel kerstconcert mag ont-
breken. 
Verder wordt medewerking verleend
door twee dochters en een familielid
van de dirigent in het gelegenheids-
ensemble “Rochanel” bestaande uit
piano, dwarsfluit en trompet. Het
concert vindt plaats op zondagmid-
dag 21 december aanvang 14.30 uur
in de Dorpskerk van Vorden. Kerk 
open vanaf 14.00 uur. De toegangs-
kaarten kosten 10 euro (inclusief 
consumptie). Kaarten zijn vooraf ver-
krijgbaar bij boekhandel Bruna en te
bestellen bij de penningmeester tel.
0575-552622 of op zondag 21 decem-
ber in de kerk.

Kerstconcert  
Vordens Mannenkoor
Vorden - Als goede traditie geeft 
het koor ook dit jaar weer een 
kerstconcert en wel op zondag 
21 december. Deze keer is het een 
zeer speciaal concert, geheel in 
het teken van het afscheid van 
dirigent Frank Knikkink. Het is 
voor hem het laatste concert als 
muzikaal leider van het Vordens 
Mannenkoor.

Aan dit concert zullen ook Marieke 
Visser, Timmy van Lingen, Simone 
Boerstel en Emile Laarveld hun me-
dewerking verlenen. Marieke Visser 
en Timmy van Lingen zullen het koor 

vocaal ondersteunen, maar zij zullen 
ook uit hun eigen repertoire zingen. 
Emile Laarveld verzorgt de percussie 
tijdens het concert. Simone Boerstoel 
zal naast begeleiding van de zang 

ook solistisch optreden op haar viool. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan op 
woensdagavond 17 december naar de 
Christus Koningkerk aan Het Jebbink 
in Vorden. Het concert begint om 
20.00 uur en de toegang is vrij. Na 
het concert wordt u nog uitgenodigd 
om met hen een glas glühwein te 
drinken en elkaar een vrolijk en zalig 
kerstfeest te wensen. Bij de uitgang 
zal een collecte worden gehouden.

Kerstconcert ‘In de stal van mijn hart…’

Vorden - ‘In de stal van mijn hart…’ is de titel van het derde kerstcon-
cert dat het koor Vokate uit Vorden zal uitvoeren. Het koor staat on-
der leiding van Jan Visser en voor de muzikale begeleiding  zorgt Paul 
Ivanov. Het belooft een gevarieerde avond te worden met bekende en 
minder bekende liederen. Het koor zingt onder leiding van di-

rigent Paul Michèl Tijssen een scala 
aan bekende kerstliederen. De IJssel-
zangers staan er om bekend dat zij de 

muziekwerken steeds op een hoog ni-
veau uitvoeren. Muzikale zuiverheid
van de te zingen werken heeft dan
ook de hoogste prioriteit bij dit koor
dat inmiddels al 63 jaar bestaat. 

De toegangsprijs bedraagt € 5,- Het
concert begint om 20.00 uur, de zaal
is open vanaf 19.30 uur. Kapel Wil-
denborch, Kapelweg 1 te Vorden.

Kerstconcert IJsselzangers 
in Wildenborchse Kapel
Vorden - Donderdagavond 18 
december geeft het vermaarde 
Zutphense mannenkoor ‘De IJs-
selzangers’ een sfeervol kerstcon-
cert in de Wildenborchse Kapel.

De eerste set werd alweer iets uitge-
steld, omdat de wedstrijd hiervoor 
weer eens uit liep. Toen er eenmaal 
begonnen werd (om 13.15), kon er 
dan ook echt geshined worden. De 
dames uit het achtkastelendorp 
begonnen scherp en bouwden een 
kleine voorsprong op aan de hand 
van een goede servicedruk. Helaas 
kregen ze de passer-lopers van Dy-
namo Apeldoorn niet goed onder 
controle. Dit resulteerde in een 
spannend slot, waarin Dash net niet 
aan het langste eind kon trekken. 
Setstand: 27-25.
Dan maar doorstomen in de tweede 
set, was het motto aan de kant van 
Dash dames 1. Met Lian Leunk aan 
service was de afspraak dat op 10-
0 pas het stokje doorgegeven zou 
worden. Helaas is dit niet helemaal 
bereikt, maar met een 8-1 voor-
sprong volleybal je toch altijd een 
stuk vrijer. Dit bleek ook in deze 
set. De voorsprong die opgebouwd 
werd, werd niet meer weggeven. 
Ook al zette de tegenstanders veel 
druk met de service, de passlijn van 
de Vordenaren had het geen mo-
ment echt moeilijk. Deze set werd 
dan ook verdiend binnengehaald 
met 18-25.

Het nieuwe motto werd hierdoor: 
vasthouden en doorgaan. Aan het 
begin van deze set ging het aardig 
gelijk op. Dash bouwde aan een 
voorsprong, waarna Dynamo weer 
op gelijke hoogte kwam. Het niveau 
van deze set was niet altijd hoog-
staand, maar er werd zeker hard 
gevochten voor elk punt. 
De servicepass lag nog steeds erg 
goed, waardoor alle aanvalster 
naar hartelust aangespeeld konden 
worden. Hier zat een prachtbal bij 
van Ilona Kortstee die zeker even 
genoemd mag worden. Zij sloeg de 
bal snoeihard rechtdoor in de hoek. 
Boven de 20 waren de Vordenaren 
heer en meester en trokken ook de-
ze set naar zich toe met 20-25.
Nu kwam het op de (hopelijk) laat-
ste set aan, waarin het motto: ‘Volle 
Polle’ was, zoals trainer Henk Wahl 
dit ook wel noemt. De vertaling 
moeten de speelsters u helaas schul-
dig blijven en hiervoor moet u dan 
ook bij de trainer zijn. Het motto 
hielp de rood-zwarten in ieder geval 
wel in hun eigen spel. Lekker vrij 
spelen en knokken met elkaar. Al 
gaven de meiden van Dynamo niet 
op, toch was ook deze set voor de 
dames uit Vorden. Alle speelsters 
hebben vandaag hun steentje bij 
kunnen dragen en de laatste set 
werd binnengesleept met alweer 
18-25.
Het Vordens volkslied werd uit volle 
borst gezongen, maar of het ook ge-
hoord werd op de tribunes is altijd 
nog de vraag in de kuil van Apeldoorn. 
Volgende week spelen ze uit in 
Varsseveld tegen de huidige koplo-
per in de divisie, VCV dames 1. Dit 
gaat gebeuren om 16.00 in het Hy-
dra sportcentrum van Pallandt. De 
aanmoedigingen vanuit het publiek 
kunnen de dames van Dash ook dan 
weer goed gebruiken, dus hopelijk 
tot dan!

Overwinning in de kuil 
van Apeldoorn
Vorden - Afgelopen zaterdag, 6 
december, mocht Dash dames 
1 als één van de weinige teams 
wel een wedstrijd spelen. Zij 
mochten aantreden in de meest 
favoriete hal van de competitie, 
namelijk Omnisport in Apel-
doorn, tegen Dynamo dames 2. 
De rood-zwarten waren niet van 
plan om hier, net als Sinterklaas 
en Zwarte Piet, cadeautjes weg 
te gaan geven. Om dit te reali-
seren moest er vanaf het begin 
keihard gestreden worden, voor 
en met elkaar. Dit begon al goed 
met enig deuntje in de kleedka-
mer tijdens het omkleden en de 
voorbereiding voor de wedstrijd.“De NTFU creëert optimale voorwaar-

den om de wielersport in Nederland 
te laten floreren en zij stimuleert 
wielersportliefhebbers om te komen 
tot een plezierig, modern en medisch 
verantwoord bedrijven van de wieler-
sport”, zo vertelt Harry Eggink die op 
deze eerste decemberzondagmorgen 
een van de drie vrijwilligers is die 
bij het inschrijfbureau op sportpark 
’t Grote Veld de toerrijders welkom 
heet. De NTFU leden hebben een le-
denpas die snel door de vrijwilligers 
worden gescand. ‘Scan en go’ is dan 
ook het motto van de organiserende 
VRTC de 8 Kastelenrijders deze mor-
gen. Daardoor ontstaat er geen lange 
wachttijd bij de inschrijftafel. 
Vordenaar Tonny Meijer (67) is geen 
lid van de VRTC de 8 Kastelenrij-
ders en de NTFU. Hij crosst met zijn 
mountainbike tweemaal per week 
door de bossen in Vorden en omge-
ving. En bijna wekelijks pakt hij op 
zondag in de regio een toertocht mee. 
Natuurlijk ontbreekt de Grote Veld-
rit niet in dat rijtje. “Dit is voor mij 
een thuiswedstrijd. En het natuur-
gebied tussen Vorden en Lochem is 
een schitterend gebied waar je deze 
vrijetijdssport kunt beoefenen. In te-
genstelling tot de Postbank en Mont-
ferland heb ik in ’t Grote Veld geen 
vergunning nodig om rond te mogen 
crossen.” In het verleden stond Me-
ijer op ‘doel’ bij VV Vorden. Moun-
tainbike is nu alweer vijftien jaar zijn 
grote passie. Individueel beoefent hij 
deze vrijetijdsbesteding. “Dat bevalt 
me het best. Je kunt je eigen tempo 
en tijd bepalen wanneer er op uit-
trekt.
Intussen voorzien op de rustlocatie 
bij vakantieboerderij ’t Gagel in Lo-

chem onder meer Anja Menkveld 
en Jan Willem Abbink de deelne-
mers van een bekertje energiedrank/
bouillon, krentenbol en een balletje 
gehakt. Deelnemers zijn vol lof over 
de routes. De Lochemse Berg was een 
flinke kuitenbijter. En verhip, tussen 
al die felgekleurde outfits staat ook 
een bekende wielrenner. Beroepsren-
ner Robert Geesink uit Varsseveld 
pakte zondag ook even de Grote Veld-
rit mee. Inmiddels maken rond het 
middaguur Fred Veldkamp en Pie-
ter van Savoyen, die een deel van de 
route hadden uitgepeild, aanstalten 

‘Verhip tussen al de felgekleurde outfits staat een bekende wielrenner

Vlekkeloos verloop Grote Veldrit 
VRTC de 8 Kastelenrijders
Vorden - Voor de helft van de 
ruim negenhonderd deelnemers, 
die zondagmorgen 7 december 
van start gingen voor de jaarlijk-
se Grote Veldrit over 30 of 45 ki-
lometer van de Vordense Rijwiel- 
en Tour Club (VRTC) de 8 Kaste-
lenrijders, is lid van de Neder-
landse Tour- en Fiets Unie (NTFU). 
Ook VRTC de 8 Kastelenrijders is 
als een van de vijfhonderd vereni-
gingen lid van deze unie.

De omstandigheden waren zondag perfect voor de deelnemers aan de Grote Veldrit van 
VTRC de 8 Kastelenrijders.

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

om de routebordjes weer bij elkaar 
te verzamelen. Immers de volgende 
toerrit van VTRC de 8 Kastelenrijders 
staat zondag 25 januari alweer op de 
agenda: De Achtkastelenrit.
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soor-
ten dubbel staafmatten, sierhekwerken, 
poorten en nog veel meer!

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten omheiningen, afrasteringen, 
schuttingen en nog veel meer!

Verkoop van diverse merken, nieuwe en 
gebruikte aanhangwagens, paardentrai-
lers, veetrailers.
Reparatie van alle merken trailers

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

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

Uw kunstgebit verdient een erkend specialist

 T. 0575 - 46 44 33 www.tppriefel.nl
 Hoetinkhof 1a 7251 XM  Vorden

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Reparaties snel en vakkundig uitgevoerd
óók in het weekend

Sint in Aktie Prijzenfestijn HOV
De volgende lotnummer zijn in de prijzen 
gevallen bij de Hengelose ondernemers:
Zit uw lotnummer erbij, gefeliciteerd! 
U kunt u naar de winkel gaan die achter
het lotnummer staat en uw prijs ophalen.
 Lotnr. Prijs aangeboden door:
 7316 De Spannevogel
 8049 Expert Hengelo
 8299 Blooms and More
 8587 Slotboom Tweewielers
 8793 Expert Hengelo
 8843 Blooms and More
 8891 Slotboom Tweewielers
 8929 Kapsalon de Barbier
 9094 Eetcafe Jansen & Jansen
 9526 Enorm Arendsen
 9574 Eetcafe Jansen & Jansen
 10174 Langeler Partycentrum
 10472 Goossens Atomica
 10500 Schoenmode Hermans
 11524 Kapsalon Wuestenenk
 11717 Langeler Partycentrum
 11768 Enorm Arendsen
 11995 Roozegaarde
 12034 Roozegaarde
 12260 Schoenmode Hermans
 12374 Roozegaarde
 12557 Langeler Partycentrum
 13862 HEMA Hengelo
 14162 HEMA Hengelo
 14255 Roozegaarde
 14295 Roozegaarde
 14432 Goossens Atomica
 14435 Roozegaarde
 14449 Wereld Winkel
 14829 Wereld Winkel
 22022 Plus Eland
 25144 Frederiks Mannenmode
 25345 Welkoop Hengelo
 25487 Bakkerij Hengelo
 25564 Frederiks Mannenmode
 25790 Bakkerij Hengelo
 26230 Bakkerij Hengelo
 27027 Bakkerij Hengelo
 27358 Welkoop Hengelo
 27409 Welkoop Hengelo
 27947 Bakkerij Hengelo
 28078 Welkoop Hengelo
 28185 Welkoop Hengelo
 28832 Welkoop Hengelo
 29349 Welkoop Hengelo
 29445 Welkoop Hengelo
 31254 AH Hengelo
 43696 Plus Eland

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

U BENT ZZP’ER?
U OVERWEEGT OM ALS ZZP’ER TE STARTEN?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

In een persoonlijk onderhoud nemen wij dan alle 

voor- en nadelen met u door. We doen dit op een 

tijdstip dat u het beste past (kan ook ‘s avonds).

(bromfiets)Rijbewijs A M

13 december

Café:

K!K
Allround coverband

Disco:

Flirt Night
met DJ Roy

dinsdag 23 december 2014

Weihnachts
oratorium

J.S. Bach
Bachkoor Holland
Concertgebouw Kamerorkest 
 onder leiding van Gijs Leenaars

Datum dinsdag 23 december 2014
Locatie Grote of Sint-Gudulakerk Lochem
Aanvang 19.30 uur
Kerk open 18.30 uur
Kaartverkoop online: www.schouwburglochem.nl/agenda 
 telefonisch: 0573 250051 
Meer informatie www.bachlochem.nl

KERSTBOMEN
Gezaagd en in pot

Servische Spar - Nordmann 
Nobilis - enz.

Alles van eigen kwekerij

Verkoop elke dag van 9.00 tot 18.00 uur
(niet op zondag)

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), 0575-462619
Bereikbaar vanaf de rotonde Banninkstraat

(garage Wassink)

 Varsselseweg 55
 7255 NR Veldhoek
 Tel. (0573) 46 10 61

Huisgemaakte salades en  tapasschotels 
voor de feestdagen! 

Rundvleessalade € 6,25 p.p.

Vissalade € 7,50 p.p.

Tapasschotel € 15,- per schotel

Graag uw bestelling doorgeven vóór 20 december

EETCAFÉ
FEESTZAAL

info@eetcafedeveldhoek.nl      www.eetcafedeveldhoek.nl



Vorden 1 begon de derby in Hengelo 
voor 500 toeschouwers erg matig. 
Het veldspel in balbezit was net zo 
slecht als het weer, want er stond 
een nare vieze wind op het sport-
park in Hengelo en in de loop van de 
1e helft werd dit ook nog vergezeld 
met een constante koude miezerre-
gen. Met de wedstrijdmentaliteit is 
helemaal niets mis en vandaar dat 
er vooral op het middenveld veel 
strijd werd geleverd en waren de du-
els tussen de sterkhouders bij PAX, 
Jody Köhler en Derk Stortelder, en 
de middenvelders bij v.v. Vorden, 
Erik Oldenhave, Rick Schröer en 
Roy Böhmer, erg interessant. PAX 
vertrouwd erg op zijn verdediging 
en deze is met slechts 8 doelpunten 
ook veruit het minst gepasseerd van 
heel 3c, maar het opbouwen behoort 
niet tot de favoriete bezigheden van 
dit kwartet blauw-witten. Toch werd 
constant maar weer de bal terug 
gespeeld op deze laatste formatie 
en ondanks de goede traptechniek 
van de uitstekende keeper Jeroen 
van der Veer, kwam Vorden telkens 
eenvoudig in balbezit doordat PAX 

de bal niet in de ploeg kon houden. 
Vorden 1 deed echter de 1e helft te 
weinig met het balbezit en vooral de 
bepalende spelers in de as van het 
veld waren erg slordig en onzorg-
vuldig deze 1e helft. Symptomatisch 
voor dit spelbeeld waren twee ballen 
van aanvoerder Stefan Eggink die 
keurig opstoomde naar het midden-
veld maar hier twee keer op iden-
tieke wijze de bal zomaar over de 
achterlijn passte terwijl daar in geen 
velden of wegen een Vorden speler 
was te vinden. Toch was het de aan-
voerder van Vorden die na een half 
uur de ploeg op voorsprong zette 
toen hij met gevaar voor eigen leven 
een kopduel aanging met de weife-
lende keeper van der Veer. Terwijl 
het feestvarken uitvoerig werd beju-
beld keurde de scheidsrechter deze 
treffer af op advies van de grens-
rechter van PAX, omdat zowel Frank 
Hiddink als Rick Schröer hinderlijk 
buitenspel zouden hebben gestaan. 
Na de rust dwong de koploper meer 
af en was het overwicht in de wed-
strijd ook aan Vorden zijde. In de 
55e minuut kwam de bal erg onver-

wachts bij Gijs van der Veen terecht 
en zijn mislukte doelpoging werd 
door Frank Hiddink op waarde be-
oordeeld en met de buitenkant voet 
tikte hij de bal binnen: 0-1. Vorden 
had haar geliefde voorsprong en 
PAX baalde als een stekker want zij 
wisten dat ze tweemaal moesten sco-
ren om te winnen en met slechts 10 
doelpunten uit 11 wedstrijden is dat 
een zware opgave. 

Gijs van der Veen kwam nog een 
keer alleen op keeper van der Veer 
af, dezelfde van der Veen contro-
leerde de bal nog een keer zeer knap 
op zijn borst en gaf de bal keurig af 
en Oldenhave gaf met een steekbal 
nog een mooie kans aan Schröer 
maar al met al bleef het 0-1. PAX 
probeerde in de laatste 5 minuten 
de gelijkmaker te forceren maar 
zelfs de dreiging van de mee naar 
voren sprintende doelman van der 
Veer bracht Vorden niet aan het 
wankelen en de eerste winst in 
een uitwedstrijd van de derby van 
Bronckhorst sinds 1981 was een feit. 
Doordat AZC verloren heeft is Vor-
den 1 nu ‘Herbstmeister’ omdat met 
nog 1 wedstrijd te gaan, zondag 14 
december in Vorden tegen Vars-
seveld, de ploeg van trainer Michel 
Feukkink niet meer ingehaald kan 
worden doordat het verschil 6 pun-
ten is geworden.

Vorden 1 ‘Herbstmeister’ na 
overwinning op PAX
Vorden - Vorden 1 heeft door een 0-1 overwinning op PAX tijdens 
de derby van Bronckhorst de fictieve titel ‘Herbstmeister’ binnen-
gehaald. Met nog 1 wedstrijd te spelen in de eerste competitieronde 
tegen Varsseveld komende zondag in Vorden kan de runner-up AZC 
met 6 punten achterstand de ploeg van trainer Michel Feukkink in 
dit kalenderjaar niet meer achterhalen.

Op het slecht bespeelbare veld in El-
lecom gunde Sociï in het begin van 
de wedstrijd het balbezit aan EDS en 
hield de controle redelijk eenvoudig 
in de hand. Voorin vertrouwde het 
op zijn eigen snelheid met Kevin Es-
selink en Bouke van Dijk. Al snel had 
Sociï daardoor op voorsprong kunnen 
komen toen Esselink een opgelegde 
kans kreeg aangeboden door Maarten 
Rensink, maar hij kon de bal helaas 
niet vol raken waardoor het een mak-
kelijke prooi was voor de keeper. Aan 
de andere kant werd EDS welgeteld 
één keer gevaarlijk op het moment 
dat de Sociï-verdediging mis tastte. 
De aanvaller van EDS kwam oog in 
oog met keeper Henry Vreeman die 
zijn doel keurig schoon hield. In het 
vervolg van de eerste helft kreeg So-
ciï steeds meer greep op de wedstrijd, 
maar dit resulteerde niet in opgeleg-
de kansen. Wel had Sociï veel druk 
op de goal en de verhoudingen waren 
duidelijk. De rust werd bereikt bij 
een stand van 0-0.
Nadat de spelers en staf zich in de 
rust wat hadden kunnen opwarmen 
van de eerste helft ging Sociï in de 

tweede helft verder waar het in de 
eerste was gebleven. Een treffer hing 
simpelweg in de lucht en die zou er 
dan ook al snel komen. De rechtshalf 
van EDS dacht de bal terug te spelen 
op zijn rechtsback maar die stond op 
dat moment niet op zijn positie. De 
goed oplettende Maarten Rensink on-
derschepte de bal en legde goed breed 
op Kevin Esselink die achter de bal 
bleef. Na het omspelen van de keeper 
was het voor hem een koud kunstje 
(en koud was het!) om de 0-1 binnen 
te schieten. De verhoudingen in het 
veld waren nu ook in de score uitge-
drukt en in de 55e minuut deed Sociï 
er nog een schepje bovenop. 
Op links maakten Raymon Golstein 
en Bouke van Dijk een goede combi-
natie waarop Van Dijk de bal voor kon 
geven. Gert-Jan Loman stond goed ge-
positioneerd en kon de bal beheerst 
links van de keeper binnenschuiven. 
In het restant van de tweede helft 
bleef Sociï de bovenliggende partij 
en mocht EDS pogen om voorin ge-
vaar te stichten. Dit gevaar kwam er 
echter niet meer en keeper Vreeman 
moest zelf voor flink wat oefeningen 

Sociï boekt zakelijke overwinning 
in koude modderpoel van EDS
Wichmond - Vandaag was de laatste uitwedstrijd van de eerste speel-
ronde, de locatie was Ellecom en de tegenstander dus EDS. Deze ploeg 
staat de laatste tijd voor redelijke stabiele uitslagen en wordt zelden 
of nooit van de mat gespeeld. Bovendien weet Sociï nog van vorig sei-
zoen dat deze jongens kunnen beschikken over een Duitse mentali-
teit; doorgaan tot het bittere einde.

In de eerste helft probeerde beide 
ploegen voetballend in de buurt van 
het vijandelijke doel te komen. Dit 
leverde kansen voor beide teams op, 
echter leverde het alleen voor Ratti 
een doelpunt op. Na een klein half 
uur was het Willem Wisselink die 

een vlot lopende aanval beheerst af-
rondde. Deze goal betekende meteen
de ruststand.
Na rust ging Bon Boys meer druk 
zetten en kwam Ratti er moeilijker
uit. Na ruim een uur spelen leverde
dit een strafschop voor Bon Boys op,
vanaf elf meter werd er niet gefaald.
Niet veel later wist Bon Boys uit een
hoekschop ook nog de 2-1 binnen te
schieten. Ondanks een slotoffensief 
van Ratti werd er in het restant van
de wedstrijd niet meer gescoord. Vol-
gende week komt koploper Ruurlo op
bezoek. Wil Ratti mee blijven doen 
om de bovenste plekken dan zal deze
wedstrijd gewonnen moeten worden.

Ratti verspeelt voorsprong
Kranenburg - Na de nederlaag van 
vorige week wisten de heren van 
Ratti wat ze te doen stond om de 
aansluiting met de top te behou-
den, winnen van Bon Boys. Dit 
bleek echter makkelijker gezegd 
dan gedaan, in een gelijkopgaande 
wedstrijd was het Bon Boys die uit-
eindelijk aan het langste eind trok.

Aan de muur in huize Notten hangt 
een foto van drie jaar geleden. Het 
is de toen 6-jarige Luca op een 50cc 
crossmotor met het nummer 245. Dat 
staat voor 2 april 2005, zijn geboor-
tedatum. Dat nummer veranderde 
toen hij een klasse hoger ging rijden, 
daarin waren nummers boven de 200 
niet toegestaan. Vanaf dat moment 
reed hij met nummer 24 wat overal 
terug te zien is bij hem. Bijvoorbeeld 
op het nieuwe cross-shirt dat zwart 
met wit is. Het is ter ere van de dit 
jaar overleden teamgenoot van Luca, 
Mischa Kuit. Het maakte grote in-
druk op de jonge Luca. In de kraag 
van het nieuwe shirt voor volgend 
seizoen staat de naam van Mischa. 
Een foto van Mischa is verwerkt in 
het nummer 24 dat Luca in het groot 
op zijn cross shirt draagt.

Tegenslagen kent de jongeling niet 
en hij is vast besloten om de strijd 
met de andere rijders die veelal ou-
der zijn aan te gaan. Luca kan am-
per over de motor heen kijken. “Het 
op- en afstappen is nog wat lastig. 
Maar het rijden gaat prima”, zegt 
vader Bas Notten. Ondanks de goede 
prestaties die Luca in de voorbije ja-
ren behaalde, willen zijn ouders de 
verwachtingen vooral temperen. De 
favoriete crosser van Luca is tweevou-
dig wereldkampioen Jeffrey Herlings 
die uitkomt in de MX2-klasse. Voor 
Luca is dat een droom en aanleg heeft 
hij er absoluut voor. Met de techniek 
van Luca zit het wel goed,  hij is op dit 
moment al een zeer mooie en techni-
sche rijder. Het zal wel lastig worden 
om de absolute top te bereiken, dat 
heeft met name ook met geld te ma-
ken. Een volledig seizoen crossen met 
alles er op en er aan is niet goedkoop 
maar met behulp van sponsoren is 
het tot nu toe nog te doen. 

JP Xtreme Xperience
Luca komt evenals dit seizoen vol-
gend seizoen uit voor het JP Xtreme 

Xperience motorcrossteam uit Hen-
gelo Gld. Het team heeft 5 rijders en
iedere rijder heeft zijn eigen potje
sponsorgeld. Als er nog plek over is, 
komt er soms een sponsor van een
teammaatje op het shirt van Luca te
staan. ‘Misschien lijkt het daardoor
alsof we het financieel heel goed voor
elkaar hebben’, zegt vader Bas. Toch
zijn de middelen beperkt voor het 
team Notten. Men doet het met 1 mo-
tor en al het sleutelwerk komt voor
rekening van vader Bas. Toch hebben
de twee heren er ontzettend veel ple-
zier in en dat staat centraal voor hun.
Doordat het team het met beperkte 
middelen moet doen, krijgt vader Bas
soms wat vreemde blikken in het ren-
nerskwartier. “Dan vragen ze wat we
gaan doen als de motor kapot gaat”,
vertel hij. “Dan gaan we naar huis, 
zeg ik dan. Zo simpel is het bij ons.”
Men probeert het om twee keer in de
week te gaan trainen. Elke zaterdag
wordt er gereden en soms op woens-
dagavond. Door de week op woensdag
lukt ook vaak niet omdat het werk 
voor gaat. Vader Bart doet er alles
aan, samen met zijn vrouw, om Luca
in zijn ontwikkeling als motorcrosser
een volgende stap te laten maken. 

Zoektocht sponsoren
De zoektocht naar sponsoren is in 
volle gang en ze kunnen een vermel-
ding op de motor, shirt of aanhanger
krijgen. Daarnaast zal het JP Xtreme
Xperience Team de website, facebook-
pagina en nieuwsbrieven verzorgen.
Verder zou vader Bart het goed van 
pas komen als er ook een paar extra
handen bij komen. Beide heren zijn
van plan om de stormachtige ontwik-
keling komend seizoen een goed ver-
volg te geven. Het belangrijkste is dat
Luca er plezier aan beleeft. Feit is wel
dat de het jeugdige talent er alles aan
zal doen om zo ver mogelijk vooraan
te rijden. Luca liet weten dat zijn gro-
te vriend Mischa Kuit elke wedstrijd
met hem mee rijd.

Jeugdig talent Luca Notten 
ademt motorcross

Hengelo  - Drie jaar geleden reed Luca Notten uit Hengelo zijn eerste
wedstrijd op een crossmotor. Inmiddels is heeft hij al vele overwinnin-
gen en podiumplaatsen op zijn naam staan. Volgend seizoen zal het
jeugdige talent overstappen naar de klasse 85cc kleine wielen. Daarin
zal Luca, pas 9 jaar oud, uitkomen tegen rijders tot en met 14 jaar.

Vader Bart met zoon Luca Notte.  Foto: Henk Teerink

Voor het eerst zullen Seniorensoos en 
Oecumenische Vrouwengroep deze 
viering samen organiseren. Medewer-
king wordt verleend door het Oecu-
menische koor onder leiding van Ron 
Holtslag. De avond begint om 19.00 
uur, de zaal zal vanaf 18.30 uur open 
zijn. U bent allen van harte welkom.

Seniorensoos/Oecumenische  
Vrouwen Groep Wichmond-Vierakker

Adventviering
Vierakker - Op vrijdag 19 decem-
ber vindt een advent/kerstviering 
plaats in het St. Ludgerusgebouw 
in Vierakker.

zorgen om warm te blijven. Rensink 
(schot) en Loman (kopbal) waren nog 
het dichtst bij de 0-3, maar die zou er 
niet meer komen. Alle Wichmonders 
vonden het maar al te fijn toen er bij 
een 0-2 stand werd afgefloten. Het 
was nog steeds gruwelijk koud en nat 
en dus werd de welverdiende douche 
gretig opgezocht.

Volgende week speelt Sociï dan de 
allerlaatste wedstrijd van de heen-
ronde, thuis tegen Orderbos. Deze 
ploeg bivakkeert op de ranglijst net 
iets onder Sociï en het is een mooi 
uitgangspunt om te trachten het gat 
te vergroten. Aanvangstijd van deze 
thuiswedstrijd is 14.00 uur.

Uitslagen 7 december
EDS 1 - Sociï 1; 0-2, Keijenburgse Boys 
3 - Sociï 2; 1-3, Sociï 3 - Be Quick Z. 4; 
4-0, Sociï 4 - EDS 2; 0-2, Ruurlo 5 - So-
ciï 5 (afg.), Sociï VR1 (vrij).

Programma 13 december
Warnsveldse Boys F5 - Sociï F1

Programma 14 december
Sociï 1 - Orderbos 1; Warnsveldse 
Boys 4 - Sociï 2; Pax 8 - Sociï 3; SV Bas-
teom 7 - Sociï 4; Sociï 5 - DEO 3; Sociï 
VR1 - Ratti VR2

- advertorial -

Aktiemarkt Vorden  
vrijdagmorgen 12 december 2014
Op vrijdag 12 december 2014 a.s. houdt de marktvereniging Vorden 
weer een aktiemarkt. Wanneer u aankopen doet op de markt krijgt 
u enveloppen waarbij u kans maakt op mooie prijzen.

Bij de speciale kraam van de marktvereniging mag u zelf uw prijs uitzoeken. 
Ook kan het zijn dat u de winnaar wordt van een verrassingsmand. 
Net zoals andere keren zijn er weer leuke en lekkere prijzen te krijgen.



pleinenfeest
HENGELO GLD

12 december 2014 
12.00 uur tot 21.00 uur.

Locatie:  Centrum Hengelo Gld.

Facebook.com/winterspleinenfeest

Reuzen
kerstboom!

13 december centrum Hengelo Gld. georganiseerd door: 
Mart eten en drinken, 

Partycentrum Langeler, 
Jansen & Jansen, 

Café De Zwaan,
Café Wolbrink

De Smikkelcorner 
15.00-19.00 uur

Korenmiddag

Hoofdsponsors:

Mode
shows

meer dan 
50 kramen!

Muzikale
optredens



WINTERSPLEINENFEEST
12 DECEMBER CENTRUM HENGELO 12.00 - 21.00 UUR 

40%25% 30% 35%20%

Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84
Ruurlo - Dorpsstraat 27 - Tel. (0573) 45 31 93

Volg ons nu ook 
op facebook 

www.spannevogel.nl

2e Kerstdag

Kerstshow
in HENGELO Gld van 11.00 tot 17.00 uur

Tot wel 40%
korting prikken!

De kortingsactie loopt van 

2 december 2014 t/m 3 januari 2015.

Onze winkels zijn op 31 december vanaf 12.30 uur

en op 2 januari de gehele dag gesloten.

Bij aankoop van Meubelen, Tapijten, Gordijnen of Raamdecoratie vanaf 
€ 500,- (met uitzondering van aanbiedingsprijzen) kunt u in één van onze 
winkels een ballon met daarin een kortingsbon doorprikken en krijgt u het 
kortingspercentage dat op de bon staat.
Wij wensen u Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2015

wwwwwwwwwwww s

MODE
bij de Spannevogel

12 december voor 
de Spannevogel 

gezellig 
mode- en 

inspiratieplein!

SHOW
Shows om

16.00 uur, 17.00 uur 
19.00 uur, 20.00 uur



Onlangs droeg de gemeente het 
beheer en de exploitatie van sporthal 
De Pol en gymzaal de Thorbecke in 
Zelhem over aan de heer Hulshorst. 
Het eigendom en het groot onderhoud 
van het gebouw en de gronden blijven 
in handen van de gemeente. Afspra-
ken over onder meer toegankelijkheid, 
kwaliteit, hygiëne en veiligheid zijn 
vastgelegd in een exploitatiehuurover-
eenkomst. De initiatiefnemer gaat op 
detacheringsbasis een beheerder van 

de gemeente inhuren. Na 5 jaar gaan 
partijen in overleg over een verlenging 
van de overeenkomst. 

Diverse initiatieven
Uit het traject naar een Toekomstbe-
stendig Bronckhorst (TBB), waarin is 
opgenomen dat de gemeente op de 
kosten van de gemeentelijke sporthal-
len jaarlijks € 200.000 moet besparen 
en van inwoners een invulling werd 
gevraagd, kwamen diverse initiatieven 

tot stand. Zo zijn de sporthallen in Vor-
den, Steenderen, Halle en Hengelo al 

overgedragen aan de initiatiefnemers. 
Deze overdracht is de laatste.

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,

’s middags vanaf 13.00 uur alleen 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 intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) 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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 50, 9 december 2014

Tot 15 november kon iedereen per-
sonen of groepen aanmelden die de 
titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ verdie-
nen. Een commissie beoordeelde de 
aanmeldingen en heeft drie genomi-
neerden geselecteerd. Daarbij is 
onder andere gekeken naar de tijds-
periode dat het vrijwilligerswerk is 
verricht, de verscheidenheid en de 
omvang van het vrijwilligerswerk. 
De genomineerden zijn in willekeu-
rige volgorde:

Jong Gelre Vorden-Warnsveld
Jong Gelre Vorden-Warnsveld is een 
bruisende vereniging voor en door 
jongeren, al 100 jaar lang. Wat begon 
als een club voor jonge boeren die 
excursies organiseerde naar agra-
risch interessante plekken, is nu een 
jongerenvereniging die allerlei activi-
teiten organiseert. Sport, spel, uitjes, 
muziek en toneel. Het hoogtepunt is 
elk jaar de revue: zelf geschreven en 
zelf opgevoerd in een prachtig zelfge-
maakt decor. Goed voor maar liefst 
700 bezoekers! De 130 leden tussen 
de 16 en 35 jaar komen graag en 
maken de vereniging samen tot een 
fijne ontmoetingsplek. Ook jeugd van 
11 tot 15 jaar is welkom, zij vormt een 
aparte tak van de vereniging, maar 
telt zeker volledig mee. Hoezo is het 
saai op het platteland? De actieve 
leden maken er wat van! Ze zetten 
zich belangeloos in voor anderen, 
betrekken mensen en zetten samen 
de schouders eronder. En jong 
geleerd is oud gedaan: als leden de 
club verlaten dan profiteren andere 
verenigingen van hun aanpakmenta-
liteit en sociale instelling. Met recht 
genomineerd voor ‘Vrijwilliger van 
het jaar 2014’.

Stichting De Boerderij Zelhem
Ooit begonnen vrijwilligers in 1983 bij 

het project De Boerderij in Zelhem 
met het organiseren van dagbeste-
ding voor langdurig werklozen. Dit 
project was een idee van de voorma-
lige gemeente Zelhem en de Her-
vormde Kerk. De meeste vrijwilligers 
bleven en vormen de stevige basis 
van het activiteitencentrum. En deze 
groep doet het super! Een project om 
werkloze mensen te laten herintre-
den in het arbeidsproces is het al 
lang niet meer. Nu verzorgen de vrij-
willigers vooral activiteiten voor 
ouderen. Per week lopen maar liefst 
200 tot 300 mensen bij De Boerderij 
binnen. Computerles, leren tekenen 
of boetseren, klussen in de werk-
plaats, het is slechts een kleine greep 
uit de activiteiten. Gewoon een kopje 
koffie drinken en even komen kletsen 
mag ook. De Boerderij is een flexibele 
organisatie en heeft oog voor de 
maatschappij. Voor de ouderen in de 
omgeving vormen de gezellige activi-
teiten een welkome afleiding en een 
mooi moment om andere mensen te 
ontmoeten. Zonder De Boerderij zou 

Drie genomineerden voor ‘Vrijwilliger van het jaar’ bekend

De vrijwilligers van 2013 die we tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie in het zonnetje 

zetten

Het gemeentebestuur nodigt u van 
harte uit voor de nieuwjaarsreceptie 
op 5 januari 2015 om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.15 uur) in het 
gemeentehuis aan de Elderinkweg 2 
in Hengelo. Zet de datum vast in uw 
agenda! Alle inwoners, instellingen, 
verenigingen en bedrijven zijn van 
harte welkom. Een prima gelegen-
heid om in ongedwongen sfeer 
onder het genot van een hapje en 
een drankje elkaar het beste toe te 
wensen. Tijdens de avond is ook de 

verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ 
en de huldiging van een aantal bij-
zondere Bronckhorster kampioe-
nen. Wij begroeten u graag de 5e!

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

Stel er is een energiebedrijf dat 
energie levert uit uw eigen omge-
ving, duurzaam opgewekt uiter-
aard. Die energie is niet duurder 
dan bij andere leveranciers, sterker 
nog, in de regel is het zelfs goedko-
per. U weet, als klant, waar uw 
energie vandaan komt en waar uw 
geld naartoe gaat. Bovendien mag u 
zelf beslissen hoe een deel van dat 
geld terugvloeit naar de Achter-
hoek! Laten we dat uw maatschap-
pelijke bijdrage noemen. Overstap-
pen is meestal onpersoonlijk gedoe, 
maar in dit geval wandelt u zo bij 
het betreffende energiebedrijf naar 
binnen en spreekt iemand u aan. De 
overstap wordt ter plekke geregeld. 
Door zo’n eenvoudige handeling zou 
u bij dit lokale energiebedrijf uw 
stroom en gas gaan afnemen en bij-

dragen aan een duurzame, sociale 
en economisch sterke Achterhoek. 
Zou het niet geweldig zijn als dat 
zou kunnen? 

Ja, het kan! Ontdek hoe, op 11 de-
cember a.s. bij de kraam van AGEM 
in de hal van het gemeentehuis van 
Bronckhorst in Hengelo. Graag tot 
dan! Nu alvast meer weten over 
AGEM, zie www.agem.nu.

Zou dat niet geweldig zijn?

het leven voor velen van hen minder 
aangenaam zijn. De vrijwilligers doen 
zeer belangrijk werk. Wat fijn dat zij 
er zijn! 

Roll Over Bronckhorst
Al 10 jaar organiseert de Zonne-
bloemregio IJsselstreek het drie-
daagse wandelfestijn Roll Over 
Bronckhorst. Dit evenement is speci-
aal voor mensen die rolstoelgebon-
den zijn, of niet in staat zijn om zelf-
standig te wandelen. Er zijn in Neder-
land wel meer wandeltochten voor 
rolstoelers, maar drie dagen achter 
elkaar, dat is uniek! De fantastische 
vrijwilligers van de Zonnebloem 
maken er ieder jaar weer iets speci-
aals van voor de ca. 400 deelnemers. 
Met zorg worden routes door de 
prachtige natuur van Bronckhorst en 
de buurgemeenten gekozen. Een 
gezellig muziekje langs de route, hap-

je en drankje erbij: het ontbreekt de 
deelnemers aan niets. Ca. 60 ver-
keersregelaars zorgen op de wandel-
dagen voor veilige oversteekpunten in 
het verkeer en een groep verpleeg-
kundigen staat klaar mocht zorg 
nodig zijn. Iedere dag verhuist de hele 
organisatie naar een ander startpunt. 
En dan zijn er nog de duwers. Als een 
familielid van de deelnemer niet kan 
helpen, geen probleem! De Zonne-
bloem zorgt voor vervanging. De 
deelnemers zijn dankbaar. Zorgen 
worden even opzij gezet. Het is drie 
dagen genieten en met lotgenoten 
onder elkaar zijn, dat voelt veilig en 
vertrouwd. De Roll Over is een onmis-
baar evenement voor onze kwetsbare 
inwoners en daarom krijgt de groep 
Roll Over-vrijwilligers van de Zonne-
bloemregio IJsselstreek een welver-
diende nominatie.

Bekendmaking ‘Vrijwilliger van het 
jaar’
Wie ‘Vrijwilliger van het jaar 2014’ 
wordt, maakt wethouder Jan Engels 
bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente op 5 januari in het 
gemeentehuis. De groep die de titel 
‘Vrijwilliger van het jaar 2014’ wint, 
ontvangt naast de eretitel een geld-
bedrag van € 500,-. De andere twee 
genomineerden krijgen een geldbe-
drag van € 50,-.

Belang vrijwilligerswerk
Met de verkiezing laat de gemeente 
zijn waardering blijken voor het vrij-
willigerswerk. De benoeming is een 
symbolische prijs en de verkozen vrij-
williger representeert alle Bronck-
horster vrijwilligers.

Sporthal De Pol en gymzaal Thorbecke over naar initiatiefnemer



Wie gebruik maakt van grijze en groe-
ne containers kreeg eind november 
een informatiebrief in de bus. In deze 
brief van de gemeente en Circulus-
Berkel (de nieuwe naam van Berkel 
Milieu) leest u wat er komende tijd 
verandert op het gebied van afval. Ook 
leest u in de brief uw inzameldagen 
van december t/m maart en informa-
tie over de bestelactie. Heeft u de 
informatiebrief onverhoopt niet ont-
vangen, neemt u dan contact op met 
Circulus-Berkel.

Grijs 1x in de 4 weken
Vanaf 1 januari 2015 wordt restafval 
in Bronckhorst 1x per 4 weken opge-
haald. Nu is dat nog 1x per 2 weken. 
GFT blijft 1x per 2 weken opgehaald 
worden, papier en kunststof verpak-
kingen 1x per 4 weken. De inzamelda-
gen van december t/m maart vindt u 
op de voorzijde van de informatie-
brief. Bewaar deze info!

Omruilactie grijze container
Omdat het restafval minder vaak 
wordt opgehaald, heeft u mogelijk 
behoefte aan het omruilen van uw 
grijze container voor een groter for-
maat of wilt u een 2e grijze container 
aanvragen. Of misschien heeft u zo 
weinig restafval, dat u liever een klei-
nere grijze container wilt. Speciaal 
hiervoor organiseren de gemeente en 
Circulus-Berkel een gratis omruilac-
tie. Aanmelden voor de actie kan nog 
t/m 21 december! In januari ontvangt 
u uw nieuwe container. Aanmelden 
kan via www.circulus-berkel.nl (klik 
op de knop ‘Bestelactie’) of bel hun 
servicenummer, tel. (0900) 99 52. 

Zelf restafval wegbrengen naar 
milieuparkje
Vanaf 1 januari 2015 leggen we bij de 
milieuparkjes gefaseerd ondergrond-
se containers voor restafval aan. Deze 
containers zijn voor algemeen 
gebruik. Inworp van een vuilniszak 
van 60 liter kost € 1,88. U kunt hier-
voor alvast een gratis pas aanvragen 
waarmee u straks toegang tot deze 

containers heeft. Dit kan een handige 
oplossing zijn voor wie weinig restaf-
val heeft en dit liever zelf wegbrengt 
naar de milieuparkjes. U kunt er dan 
voor kiezen uw grijze container in te 
leveren. Ook voor wie (af en toe) veel 
restafval heeft en dan even niet uit-
komt met de grijze container, kan de 
pas een uitkomst zijn. U kunt in dat 
geval altijd een extra zak restafval 
wegbrengen naar een milieuparkje. 
Aanmelden voor de pas kan op dezelf-
de manier als de omruilactie: kijk op 
www.circulus-berkel.nl en klik op 
‘Bestelactie’ of bel de servicelijn van 
Circulus-Berkel: (0900) 95 52.

Andere inzameldagen oranje 
container
Het kunststof blijft 1x per 4 weken 
ingezameld worden. Wél veranderen 
vanaf 1 januari de inzameldagen van 
de oranje container. De gemeente 
geeft vanaf 1 december geen papie-
ren afvalkalender meer uit. De inza-
meldata voor de eerste vier maanden 
vindt u op de informatiebrief. De inza-
meldata vanaf 1 april 2015 vindt u op 
de digitale afvalkalender op www.cir-
culus-berkel.nl en de Afvalvrij-app.

Zuivel- en sappakken bij het 
kunststof
Vanaf 1 januari 2015 kunt u lege zui-
vel- en sappakken in uw eigen oranje 
container doen. Handig, u hoeft hier-
voor dus niet meer naar een milieu-

parkje! Ook al blijft daar wel de moge-
lijkheid voor, voor wie geen oranje 
container heeft. Of als u meer heeft 
dan in de oranje container past. De 
pakken worden in de recyclingfabriek 
gescheiden van de kunststof verpak-
kingen en apart verwerkt. Uit de pak-
ken wordt papier, kunststof en alumi-
nium teruggewonnen. Heeft u nog 
geen oranje container, vraag deze dan 
gratis aan bij Circulus-Berkel. Dit kan 
nu eenvoudig via de bestelactie, maar 
het hele jaar kunt u hier ook voor bel-
len naar (0900) 95 52.

Afvaltarieven
Voor de kosten van de afvalinza-
meling geldt dat ieder huishouden 
het vastrechttarief betaalt en daar-
naast een variabel tarief dat afhan-
kelijk is van het aantal keren dat u 
de container aan de weg zet en de 
grootte van de containers die u 
heeft gekozen. Hoe beter u scheidt, 
hoe minder u betaalt. U hoeft de 
container dan immers minder vaak 
aan te bieden. Voor een compleet 
overzicht van de tarieven van 2015 
zie: www.circulus-berkel.nl. 

Meer informatie
Heeft u de informatiebrief niet ontvan-
gen? Wilt u hulp bij het aanmelden 
voor de bestelactie? Of heeft u andere 
vragen, bijvoorbeeld 
over de milieuparkjes? 
Bel (0900) 95 52. Meer 
informatie leest u op 
www.circulus-berkel.nl 
of scan de QR-code.

Aanmelden voor container-bestelactie
kan t/m 21 december 
Afvalwijzigingen per 1 januari nog eens op een rij

Het milieuparkje aan de Dorpsstraat 
in Hummelo gaat naar een andere 
plek. De huidige locatie maakt 
onderdeel uit van het project de 
‘Huiskamer van Hummelo’ en wordt 
heringericht als parkeerplaats/eve-
nemententerrein. Nabij basisschool 
De Woordhof op de Keppelseweg 
komt een nieuw milieuparkje. De 
verplaatsing is in overleg met de 
Dorpsraad Hummelo en de mede-
zeggenschapsraad van de school tot 

stand gekomen. Het nieuwe parkje 
krijgt ondergrondse containers voor 
restafval (pas later in 2015 te 
gebruiken), glas, papier, kunststof 
verpakkingen/zuivel- en sappak-
ken, kleding en incontinentiemateri-
aal. Het milieuparkje is vanaf 22 
december te gebruiken. In de week 
van 15 t/m 19 december kunt u met 
uw afval uitwijken naar de milieu-
parkjes in Hoog- en Laag-Keppel.

Milieuparkje Hummelo verhuist

Huidige locatie Toekomstige locatie

In de weken voor kerst, van 8 t/m 19 
december, slaan alle regionale 
omroepen de handen ineen voor de 
actie ‘Samen voor de Voedselbank’. 
Omroep Gelderland roept verenigin-
gen, scholen, bedrijven, buurten en 
particulieren op om levensmiddelen 
in te zamelen.

Kom ook in actie
In Nederland leven 1 miljoen mensen 
onder de armoedegrens en dit aantal 
stijgt nog steeds. In Gelderland zijn 
10 duizend huishoudens aangewezen 
op de voedselbank. Daarom zetten 
we een mooie actie op touw. Het zou 
toch geweldig zijn als bijvoorbeeld 
verenigingen een hele dag alle spe-
lers een pak rijst mee laten nemen of 
dat u een keer wat extra’s haalt bij 
het boodschappen doen. Help een 
ander met wat u kunt missen. Kom nu 
in actie, Samen voor de voedselbank!

Geef uw levensmiddelen op het 
gemeentehuis af
We zoeken mensen die alleen, met 
hun straat, buurt, bedrijf of sportclub 
iets willen geven. De gemeente 
ondersteunt de actie met een inza-
melpunt in de hal van het gemeente-
huis. Levert u uw levensmiddelen 
daar in, bijvoorbeeld na het bood-
schappen doen, dan zorgen wij er 
samen met omroep Gelderland voor 

dat het bij de voedselbank terecht 
komt! U kunt uw spullen ook bij 
Omroep Gelderland brengen. Kunt u 
meteen een plaatje aanvragen en 
maakt u kans om uitgenodigd te wor-
den bij de grote winterbarbecue. De 
leukste actie wordt beloond met een 
professioneel filmpje over uw bedrijf, 
school, dorp of club!

De actie ‘Samen voor de voedselbank’ 
loopt van 8 t/m 19 december en 
wordt op Omroep Gelderland dage-
lijks uitgezonden in het voedselbank-
journaal en in een live uitzending op 
19 december. Kijk voor meer info en 
het aanmelden van uw actie op
www.voedselbank.gld.nl.

‘Samen voor de Voedselbank’
Daar doet u toch ook aan mee?

Vorige week besloten we medewer-
king te verlenen aan het plan om 
zonnepanelen te plaatsen op het dak 
van de loods van de gemeentewerf 
in Zelhem (hier is plaats voor ca. 300 
panelen). Dit gebeurt door en op ini-
tiatief van AGEM/Zon op Nederland 
Cooperatie UA. De raad stemde eind 
oktober in met de bouw van een 
nieuwe werf/kazerne in Hengelo. De 
huidige werf in Zelhem wordt dan 
seizoenstalling.

AGEM start begin 2015 een wer-
vingscampagne om inwoners in een 
bepaalde straal (de zogenaamde 
postcoderoos: postcodes 6999, 
7002, 7004, 7009, 7021, 7025, 7255 
en 7256) te interesseren om deel te 
nemen en enkele panelen af te 
nemen. Het project is met name 
interessant voor mensen die geen 
mogelijkheid hebben op het eigen 
dak zonnepanelen te plaatsen. Zij 
krijgen op deze manier de kans om 

toch hun eigen duurzame energie op 
te wekken en in cooperatieverband 
korting te krijgen op hun energiebe-
lasting. Als het project doorgaat 
(hiervoor moeten alle zonnepanelen 
afgenomen worden), wordt de coo-
peratie opgericht. 

Het plan past bij de ambitie van onze 
gemeente om in 2030 energieneu-
traal te zijn. Voor de plaatsing van 
panelen op het dak is geen vergun-
ning nodig. Voor de gemeente zijn 

geen kosten verbonden aan het pro-
ject. De bedoeling is dat de zonnepa-
nelen zo gauw ze zijn uitgegeven 
aan belangstellenden op het dak 
worden geplaatst. We overwegen 
nog of in een later stadium aan de 
initiatiefnemers ook de mogelijkheid 
geboden kan worden om zonnepa-
nelen te plaatsen op een deel van 
het werfterrein in Zelhem.

Zonnepark Hengelo 
Zoals bekend loopt in Bronckhorst 
ook nog ander een zonne-energie 
project: solarpark De Kwekerij in 
Hengelo. Hiervoor is onlangs een 
vergunning verleend. De initiatiefne-
mers van dit park komen naar ver-
wachting ook in 2015 met een wer-
vingsactie voor inwoners om te 
investeren in zonnepanelen. Hier 
kunnen inwoners rendement ont-
vangen op de geproduceerde zonne-
energie, ook zonder dat zonnepane-
len op het eigen dak nodig zijn.

Zonnepanelen op dak gemeentewerf Zelhem

De gemeente en de Stichting Peuter-
speelzalen Bronckhorst (SPSB) heb-
ben afgesproken de ingangsdatum 
van de voorgenomen harmonisatie 
peuterspeelzalen en kinderopvang 
op te schuiven tot aan de zomerva-
kantie van 2015. Hierdoor is meer 
ruimte om de harmonisatie voor alle 
betrokkenen partijen, voor de mede-
werkers van de peuterspeelzaal-
groepen, de vrijwilligers, de kinderen 
en hun ouders zo zorgvuldig en soe-
pel mogelijk te realiseren. Tot het 
moment van de harmonisatie zet de 
SPSB haar activiteiten ongewijzigd 
voort en verandert er voor ouders en 
kinderen dus niets. 
De harmonisatie peuterspeelzalen 
en kinderopvang heeft tot gevolg dat 
dan voor peuterspeelzalen één vrij-
williger niet meer naast één vol-
waardige beroepskracht mag wor-
den ingezet, maar dat dit twee 
beroepskrachten moeten zijn. De 
personeelkosten worden voor SPSB 
dan zo hoog, dat zij niet kan voldoen 
aan deze wijziging binnen de 
bestaande financiële kaders.

Nieuwe wetgeving
De personele eisen komen voort uit 
gewijzigde wetgeving, die per 1 janu-
ari 2015 in werking zou treden. Uit 
gesprekken met het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en de VNG bleek dat deze datum nog 
niet vast ligt. Gemeente en SPSB 
besloten daarom meer tijd te nemen 
voor een zorgvuldige afhandeling 
van de bedrijfsmatige en personele 
overdracht  van SPSB naar de kin-
deropvang. Medewerkers, vrijwilli-
gers en ouders zijn hierover geïnfor-
meerd.

Harmonisatie peuterspeelzalen 
en kinderopvang doorgeschoven

De dagen worden korter, buiten 
wordt het kouder; de open haard of 
kachel kan weer aan. De brandweer 
adviseert u om uw schoorsteenka-
naal schoon te houden en de houtka-
chel aan te steken met de zogenaam-
de Zwitserse methode. Zo kan er vei-

liger en schoner gestookt worden. 
Een vervuild of verstopt kanaal kan 
namelijk een schoorsteenbrand of 
koolmonoxidevergiftiging veroorza-
ken. Voor meer informatie over 
schoorsteenonderhoud, wat te doen 
bij schoorsteenbrand en hoe de Zwit-

serse methode werkt 
zie www.vnog.nl of scan 
de QR-code en Youtube. 
Kijk hier zeker eens op 
en voorkom problemen!

Brandweer adviseert Zwitserse 
methode bij aansteken haard



De gemeente heeft besloten dat 
inwoners met hoge medische kosten 
vanaf 2015 een compensatie voor 
deze kosten kunnen krijgen. We slui-
ten daarvoor een voordelige collec-
tieve zorgverzekering af bij Menzis, 
waar deze inwoners gebruik van 
kunnen maken. 

Landelijke tegemoetkomingen 
afgeschaft
Tot voor kort waren er twee landelij-
ke regelingen die chronisch zieken 
en gehandicapten financieel onder-
steunden bij hoge zorgkosten: de Wet 
tegemoetkoming chronisch zieken 
en gehandicapten (Wtcg) en de Com-
pensatie eigen risico (Cer). Deze zijn 
onlangs afgeschaft. Inwoners die de 
Cer ontvingen, kregen hierover al in 
2013 een brief van het Centraal 
Administratiekantoor (CAK). Als u 
vorig jaar een tegemoetkoming ont-
ving in het kader van de Wtcg, dan 
krijgt u in december een brief van het 
CAK over de afschaffing van deze 
regeling. 

De afschaffing van deze landelijke 
regelingen is een feit. Maar wij vin-
den het belangrijk dat inwoners die 
het echt nodig hebben, kunnen (blij-
ven) rekenen op een compensatie in 
hun zorgkosten. 

Collectieve zorgverzekering
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 
80% van de medische kosten die 
chronisch zieken en gehandicapten 
maken, te verzekeren zijn. De collec-
tieve zorgverzekering die de 
gemeente al heeft bij Menzis, wordt 
daarvoor uitgebreid. Mensen met 
een inkomen lager dan 130% van het 
sociaal minimum en met een laag 
vermogen (met uitzondering van bij-
voorbeeld een koopwoning of auto) 
komen in aanmerking voor deze 
regeling. De gemeente betaalt een 
deel van de premie, zodat deze inwo-
ners minder hoeven te betalen. Daar-
naast kunnen inwoners een pakket 
afsluiten waarin het eigen risico is 
meeverzekerd. Ook die extra kosten 
neemt de gemeente voor een deel op 
zich. 

Inwoners zonder ziekte of handicap
Ook inwoners met een laag inkomen  
(tot 130% van het sociaal minimum) 
die niet chronisch ziek of gehandi-
capt zijn, kunnen een collectieve 
zorgverzekering via de gemeente 

afsluiten. Zij komen in aanmerking 
voor verzekeringen met een lagere 
dekking. Ook daarbij betalen wij een 
deel van de premie, zodat de premie 
voor inwoners lager is. 

Hoe kunt u deelnemen?
Inwoners met een lager inkomen die 
bij ons bekend zijn, krijgen binnen-
kort van ons een persoonlijke brief 
over de collectieve zorgverzekering. 
Ontvangt u geen brief, maar denkt u 
dat u wel in aanmerking komt en 
heeft u interesse in de verzekering, 
dan kunt u zich aanmelden op www.
gezondverzekerd.nl/mijngemeente/
bronckhorst. Doen! 

Meer informatie
Als u nog vragen heeft of een com-
pleet aanvraagpakket op papier wilt 
ontvangen, dan kunt u langsgaan bij 
het sociaal team bij u in de buurt (kijk 
voor locaties en openingstijden op 
www.bronckhorst.nl/socialeteams) 
of contact opnemen met de gemeen-
te via info@bronckhorst.nl of tel. 
(0575) 75 02 50.

Vanaf 2015 compensatie mogelijk voor chronisch zieken en gehandicapten 
bij hoge zorgkosten. Wellicht iets voor u?

Alle gemeenten gaan vanaf 2015 steeds meer taken uitvoeren die nu nog bij 
provincie of het rijk horen. Het gaat vooral om taken op het sociaal terrein: be-
geleiding van zorgbehoevenden mensen (AWBZ), jeugdzorg, (passend) onder-
wijs, re-integratie en participatie van mensen met een  afstand tot de arbeids-
markt. Deze overheveling van taken noemen we ‘decentralisaties’. Met het 
overhevelen van de taken wordt tegelijkertijd flink bezuinigd op het budget. 
 Gemeenten krijgen minder geld voor de taken dan het rijk en de provincie er 
tot nu aan uitgeven. De gemeenten moeten alles dus heel efficiënt 
 organiseren en waar mogelijk samenwerken om de kosten te drukken. Dat 
betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden over wat we wel en niet 
kunnen doen. In deze rubriek houden we u op de hoogte van de  veranderingen 
op het sociaal terrein en hoe dit ook in Bronckhorst stap voor stap vorm krijgt.

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de 
gemeente belangrijke, nieuwe taken. 
We worden verantwoordelijk voor de 
jeugdhulp en participatie van mensen 
met een arbeidsbeperking. Ook rege-
len we de begeleiding van ouderen en 
mensen met een beperking bij het zo 
zelfstandig mogelijk leven. Eerst 
regelden het rijk en de provincie dat, 
maar nu gaan wij het doen. Om te 
voorkomen dat inwoners met vragen 
op het gebied van ondersteuning 
langs verschillende instanties en 
loketten moeten, zijn we gestart met 
sociale teams in vijf kernen. De socia-
le teams zijn hét aanspreekpunt voor 
inwoners met vragen over onder-
steuning op het gebied van zorg, wel-
zijn en werk. Wij doen ons uiterste 
best om eventuele veranderingen 
voor u soepel te laten verlopen. Bij de 
veranderingen betrokken inwoners 
ontvangen binnenkort een brief van 
ons met informatie. 

Wethouder aanwezig bij sociaal 
team voor u
Wethouder Peppelman (van zorg) is 
de komende weken bij alle locaties 
een keer aanwezig om te horen wat 
er speelt en wat inwoners die er 
langskomen bezighoudt. Heeft u tips 
voor de gemeente? U bent van harte 
welkom om met hem in gesprek te 
gaan. Zie de data hieronder:

Het sociale team in Zelhem

In gesprek met wethouder 
Peppelman over zorg

Met een ferme handdruk van verkeers-
wethouder Paul Seesing beklonk het 
nieuwe bestuur van Veilig Verkeer 
Nederland afdeling Bronckhorst op 4 
december in het gemeentehuis in Hen-
gelo hun doorstart en de samenwer-
king met de gemeente op het gebied 
van veilig verkeer. De lokale afdeling 

houdt zich bezig met voorlichting en 
educatie voor verschillende doelgroe-
pen. Voorbeelden zijn verkeersexa-
mens en opfriscursussen van ver-
keersregels. In het bestuur zitten voor-
malig wethouder Dorien Mulderije 
(voorzitter), Jan Beverdam, Jaco Volt-
man, Wim Klein Kranenbarg en Jan 

Holtrigter. De eerste actie was de 
publieksvriendelijke verlichtingscon-

troleactie in Vorden op 3 december 
2014 samen met de politie en garage 

Klein Brinke uit het dorp. Voorheen was
al een tijd een lokale afdeling actief in 
Bronckhorst, die maakt nu een door-
start. Enkele bestuursleden waren 
daarin al actief. Paul Seesing vindt een 
verkeersveilig Bronckhorst belangrijk 
en maakt zich hier samen met de VVN 
afdeling graag hard voor. Dorien Mul-
derije: “Ons motto is: Geeft u om veilig 
verkeer? Iedereen veilig over straat. 
Daar zetten wij ons voor in.“

Doorstart VVN in Bronckhorst

Uit de raad

Raadsvergadering  
11 december 2014
Op 11 december vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare vergade-
ring begint om 20.00 uur. U bent van 
harte welkom om deze vergadering 
bij te wonen. Op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwer-
pen:

Bekveldseweg 7 Hengelo
 De raad wordt gevraagd het be-

stemmingsplan, dat betrekking 
heeft op het wijzigen van de woon-
bestemming in een agrarische be-
stemming voor een zaadverede-
lingsbedrijf, ongewijzigd vast te 
stellen

 onderhoud gemeentelijke monu-
menten

 B en w vragen de raad kennis te ne-
men van de Rapportage monumen-
tenonderzoek gemeente Bronck-
horst en op basis van deze rappor-

tage te kiezen voor voorlichting aan 
monumenteneigenaren op het ge-
bied van onderhoud/restauratie 
van hun monument

gebied Bronckhorst
 De gemeente gaat naar twee hoofd-

bestemmingsplannen: één voor 
landelijk gebied en één voor stede-
lijk gebied. De raad wordt gevraagd 
de nota van wijzigingen voor het 
landelijk gebied vast te stellen 

 B en w vragen de raad de verorde-
ningen en tarieven voor de ge-
meentelijke belastingen en heffin-
gen voor 2015 vast te stellen

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

Hoe kan ik mijn stem laten horen?
Tijdens de raads¬vergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens de 
commissievergadering. Over onder-
werpen die niet op de agenda staan 
heeft u hiervoor de mogelijkheid tij-
dens het agendapunt ‘Mogelijkheid 

tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering.

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

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

Datum Tijdstip Locatie
17 december 2014 15.00 - 17.00 uur Sociaal team Bronckhorst Midden
   (Hengelo)
19 december 2014 10.00 - 12.00 uur Sociaal team Bronckhorst Oost
   (Zelhem)
7 januari 2015 15.00 - 17.00 uur Sociaal team Bronckhorst Noord
   (Vorden)
28 januari 2015 15.00 - 17.00 uur Sociaal team Bronckhorst Zuid
   (Hoog-Keppel)
29 januari 2015 15.00 - 17.00 uur Sociaal team Bronckhorst West
   (Steenderen)

De exacte locaties van de sociale 
teams vindt u op www.bronckhorst.
nl/socialeteams. Daar vindt u ook de 

actuele openingstijden van de sociale 
teams gedurende de week.

 
 



Openbare bekendmakingen

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

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 27 november 2014:

Ontvangen op 30 november 2014:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 20 november 2014:

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Tweede ontwerpbeschikking

Zienswijze indienen?

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verleende vergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Mogelijkheden voor beroep 

door:

Voorlopige voorziening

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Verordening Reinigingsheffingen Bronckhorst 2015 

Verordeningen gemeenteraad 

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

RECTIFICATIE
Ingetrokken omgevingsvergunning en hieraan ten grondslag liggend vrijstellingsbesluit            

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

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



rouw&
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en extra koopavonden- kun je er bin-
nenwandelen; om kennis te maken 
met de meiden, rond te snuffelen, een 
workshop te volgen of ideeën te delen 
en een kop koffi e te drinken. Misschien 
niet alles maar wel veel is mogelijk bij 
de Grolse Meiden. 
Het Beste Idee van de Achterhoek win-
nen betekent ook meedenken over het 
op de kaart zetten van de Achterhoek. 
Vijftienhonderd euro ontvingen de mei-
den. Een klein deel daarvan mag in de 
winkel maar het grootste deel moet 
besteed worden aan een hoger doel, 
de Achterhoek. Over hoe ze dat aan-
pakken, zitten de Grolse meisjes nog 
volop in de brainstormfase. Wel heb-
ben ze heel duidelijk ideeën over hoe 
ze anderen zouden kunnen helpen om 
zelf hun onderneming te starten en 
hun kennis delen over wat de voor- en 
nadelen zijn van het bundelen van in-
dividuele kracht. Het klinkt natuurlijk 
ontzettend gezellig, van die meiden bij 
elkaar. “Maar je moet het uiteindelijk 
wel zelf doen om het te laten lukken”, 
zegt Leonie die samen met Marjolijn 
de meest zakelijke van het stel is. Hoe 
stem je goed met elkaar af, wat wordt 
de rolverdeling, hoe blijf je onderschei-
dend? Allemaal zaken die de meiden 
nog steeds aan het ontdekken zijn. 
“Als we vergaderen is het hier gewoon 
een kippenhok”, zegt Marjolijn lachend. 
“Maar dan trekt Ellen wel aan de bel 
en stuurt er weer op aan om concreet 
te blijven. “Dat is haar kracht”, vindt ook 
Linda. “Ze is er goed in om even op de 
rem te trappen, terug te kijken en weer 
een richting te bepalen.” Linda zelf is 
meer van de vormgeving, geeft het 
bedrijf een gezicht. Ellen, Eline en Mar-
jolijn zorgen voor de inrichting van de 
winkel en Leonie houdt zich ondertus-
sen bezig met de centjes. “En Eline is 
onze handyman”, daarover zijn de mei-
den het eens. “Ik loop inderdaad met 
de boormachine rond”, beaamt Eline. 

Ondertussen stapt een mevrouw de 
winkel binnen. “Zijn jullie vanavond ook 
open”, vraagt ze. De cliëntèle van Grol-
se Meisjes is heel divers. “Wij richten 
ons op jonge mensen en gezinnen die 
normaal gesproken naar Zutphen of 

Alle vijf zijn het creatieve meiden die 
hun eigen ding te doen. De ene maakt 
kleding en accessoires, de ander verza-
melt gekke vintagespullen en weer een 
ander houdt zich bezig met grafi sche 
vormgeving en fotografi e. Wonen en 
lifestyle en schilderkunst en ontwerp is 
de passie van de andere twee. Linda, de 
fotograaf en jongste van het stel, had al 
een eigen bedrijf maar de andere mei-
den werkten –naast hun reguliere baan- 
gewoon vanuit huis. Ze maakten op-
drachten voor vrienden en kennissen en 
breidden hun kringetje steeds verder uit. 
Speelden met de gedachte om te gaan 
ondernemen maar die stap durfden ze 
niet te zetten. Toen bruggenbouwer en 
stadsmanager Linda Commandeur de 

meiden heel slim bij elkaar bracht -ze 
kenden elkaar nauwelijks-, bedachten 
ze dat ze in plaats van alleen ook best 
samen konden. De Grolse Meisjes 
was geboren. Ze hadden er helemaal 
niet op gerekend dat ze ook nog tot 
Beste Idee van de Achterhoek werden 
gebombardeerd maar wel erg fi jn om 
een klein startkapitaal te winnen om 
de Grolse droom waar te kunnen ma-
ken. ‘Moedig, dynamisch, eigentijds 
en een bestrijding tegen de leegstand 
van panden’, stond in het juryrapport 
te lezen. Van alle aandacht die dat op-
leverde zijn ze nog steeds een beetje 
duizelig. Op 21 november, vóór de sint 
en kerstdrukte, gingen ze open. Op vrij-
dag en zaterdag –en op koopzondagen 

Doetinchem gaan om te shoppen”, legt 
Leonie uit. “Wat wij bieden is anders 
dan anders”, vult Linda aan. “Dat mer-
ken we aan de enthousiaste reacties 
die we krijgen, ook van de wat oudere 
mensen die vooral heel nieuwsgierig 
zijn. ‘Dat is wel heel apart’ zeggen ze 
dan.” Leonie: “Ondertussen hebben 
we al heel wat keren uitgelegd wat 
een pop-up store eigenlijk is. Dat ken-
nen ze hier niet.” Zelf zijn de meiden 
behoorlijk open-minded. Het enorme 
winkelpand dat ze het komende half 
jaar huren en dat ooit deel uitmaakte 
van een supermarkt, is diep. De da-
mes hebben het winkeloppervlak wat 
verkleind maar de artistiek opgetrok-
ken ‘muur ‘, herbergt nog een fl inke 
achterliggende ruimte die mogelijkhe-
den biedt. Wat ze ermee gaan doen 
weten ze nog niet. Eerst maar eens 
zien, vinden de Grolse Meisjes die 
vanzelfsprekend allemaal uit Groenlo 
komen en daarmee ook over de no-
dige dosis nuchterheid beschikken. De 
meiden staan er voor open wanneer 
iemand de winkel zou binnenstappen 
om het team te willen versterken. “Zo 
iemand moet natuurlijk wel een beetje 
ons gedachtegoed delen en ook echt 
willen meedraaien”, vindt Leonie, die er 
net als de andere dames ook nog een 
reguliere baan op nahoudt en een ge-
zin. Alleen de vijfentwintigjarige Linda 
heeft geen kinderen. “Ze is dan wel 
jong”, zegt Ellen “maar af en toe heeft 
ze uitspraken waarvan ik echt sta te kij-
ken. Heel wijs.” 

Is het soms niet lastig, van die vrou-
wen onder elkaar? “We zijn wel heel 
duidelijk tegen elkaar”, zegt Leonie. 
“En als er iets is, moeten we het wel 
gewoon kunnen zeggen tegen elkaar.” 
Marjolijn merkt droogjes op: “Maar het 
zijn geen levensbedreigende beslissin-
gen die we hoeven te nemen ofzo.”In 
ieder geval geen dingen waarover 
we ruzie hoeven te maken”, vindt ook 
Linda. What’s next? “Volgende week 
hebben we ons eerste kinderfeestje”, 
zegt Eline, de voormalige juf uit het 
basisonderwijs. En daarmee begint er 
alweer een nieuw hoofdstuk van de 
Grolse Meisjes.   

Nieuws

Afgelopen week. Een foto op internet. 
Mijn gedachten gaan meer dan twin-
tig jaar terug in de tijd. Ik ontmoet de 
verpersoonlijking van liefde en mede-
dogen. Een Indiase die haar leven ten 
dienste stelt van de liefde, de toewij-
ding en het goddelijke. De eerste keer 
zag ik haar in Zwitserland, waar ze de 
ene na de andere westerling in haar 
armen nam. De blik waarmee ze die 
mensen aankeek, vergat ik nooit meer. 
Alleen maar liefde en mededogen. Als 
baby al was ze de verpersoonlijking van 
het goddelijke en was ze regelmatig in 
extase. Ze heeft meer dan drieëndertig 
miljoen mensen op schoot gehad, vele 
studenten haar leringen meegegeven 
en haar goede doelen zijn niet van de 
lucht. Ze loopt net zo makkelijk stenen 
te sjouwen als dat ze twaalf uur lang 
non-stop in kleermakerszit zit om te 
zingen en als levende godin iedereen 
liefde te geven. Ik zag haar ook in Bel-
gië en in Nederland en toen kreeg ik 
het in mijn kop om naar India te gaan. 
Vijf weken lang bracht ik door in Kerala, 
op het terrein van Amma, de knuffel-
moeder. Elke dag twee keer een knuf-
fel. Twee keer per week tot diep in de 
nacht haar gezang, begeleid door haar 
band. Haar leringen, buiten op het dak 
van het roze suikerspinachtige gebouw 
met uitzicht over zee en op de ach-
tergrond de geluiden en geuren van 
Zuid-India. Meditatieles op de rumoe-
rigste plek die je je kunt voorstellen. 
Het was een bijzondere periode, want 
Amma werd 40 jaar. Wekenlang werd 
er gebouwd aan een nieuwe enorme 
hal die pal naast onze vrouwenslaap-
zaal kwam te staan. Regelmatig wer-
den we opgeschrikt door de werkploeg 
die rustig ‘s nachts om twee uur ging 
staan timmeren en boren. Amma zou 
op haar verjaardag 20.000 mensen in 
haar armen nemen. Helaas beleefde ik 
Amma’s alles mee vanaf een afstand, 
ziek in bed. Ik hoorde de muziek uit de 
luidsprekers schallen en moest met 
horten en stoten en fi jngeknepen billen 
over de hordes mensen die met gezin 
en al alle gangen bezetten heen stap-
pen, hopend dat ik niet leegliep voordat 
ik op de wc zat. Terug in Nederland was 
ik zo relaxed dat ik gewoon op het rode 
licht wachtte met mijn fi ets in Amster-
dam terwijl iedereen om me heen door 
rood raasde. Nu zag ik een foto. Twaalf 
religieuze wereldleiders die wereldge-
schiedenis schreven in het Vaticaan. Ze 
ondertekenden ceremonieel een inten-
tieverklaring tegen mensenhandel en 
moderne slavernij, die ze een misdaad 
tegen de menselijkheid noemen. Ze 
roepen iedereen op samen te werken 
om alle vormen van slavernij de wereld 
uit te hebben per 2020. Vooraan in het 
midden twee in het wit geklede men-
sen. De paus met ernaast de kleine In-
diase Amma. Dat vind ik nou nieuws! 
Jammer dat het journaal daar anders 
over dacht.

 

 

‘Moedig, dynamisch, eigentijds’ Door Meike Wesselink

Wij proberen een agenda te maken van activiteiten of evenementendie leuk en interessant zijn voorvrouwen. Laat het ons weten!

Agendatips!

Bel of mail ons:edactie@contact.nl of 0575 55 10 10
r

Grolse Meisjes, v.l.n.r.: Eline, Leonie, Linda, Marjolijn en Ellen.

Ze wonnen het Beste Idee van de Achterhoek en nog geen twee weken later 
openden de Grolse Meisjes hun pop-up store in hartje Groenlo. De meiden 
zijn net weer een beetje geland van de overweldigende aandacht en drukte 
die op ze afkwam maar zijn nu alweer plannen aan het smeden hoe ze hun 
vleugels kunnen uitslaan in de regio. Maak kennis met Eline (33), Ellen (44), 
Leonie (32) , Linda (25)en Marjolijn (35).

in kerstsfeer
Zaterdag 13 december 2014,
14:00 tot 18:00 uur

Om de grote kerstboom bij de Remi-
giuskerk in Hengelo extra in het licht 
te zetten, is er een gezellige muzikale 
middag georganiseerd door de plaat-
selijke horeca.

Kom ook naar de tuin van de kerk waar 
de kerstboom staat.

Locatie: Spalstraat 2 in Hengelo

in de bieb
Woensdag 10 december 2014, 
10:00 tot 11:00 uur

Samen een boekje kijken, plaatjes 
aanwijzen en benoemen, versjes 
leren, verhaaltjes vertellen en ernaar 
luisteren, versterkt de band tussen 
ouder en kind maar is ook een goede 
basis voor een grotere woordenschat 
en een voorsprong op de schoolcarriè-
re. Tijdens Boekstart in de bibliotheek 
van Hengelo wordt voorgelezen, 
gezongen en gespeeld. Deelname is 
gratis. Wel graag inschrijven via 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Locatie: Sterrenweg 10 in Hengelo

Repair Café
Donderdag 11 december 2014, 
13:30 tot 16:00 uur

Heb je ook iets thuis liggen dat kapot 
is, gooi het niet weg maar kom naar 
het Repair Café in Lochem.
Bij het Repair Café kunnen mensen 
terecht voor reparaties aan elektrische 
apparaten, andere apparaten zoals 
grasmaaiers en meubels en herstel-
werkzaamheden aan kleding, zoals 
een kapotte jaszak. Ook voor een ge-
zellig kopje koffi e zijn mensen welkom!

Locatie: Hanzeweg 20 in Lochem

verbouwing 
De Kas
Zaterdag 6, 13, 20 en 27 december 
om 11:00 en om 14:00 uur

Momenteel wordt het uitgebrande 
hoofdgebouw van De Kas in Zutphen
hersteld. Daarnaast komt er onder 
meer een restaurant en een educatieve 
praktijkruimte. Neem een kijkje tijdens 
de bouwwerkzaamheden.
Info: www.atelier3d.nl/bouwmee

Locatie: De Kas, Harenbergweg 1
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Dit jaar is het de Friendship Gospel 
Choir te gast: ruim vijftig zangers en 
zangeressen deels met Amerikaanse 
roots. Zij staan garant voor een swin-
gende avond vol black gospel.
Het Friendship Gospel Choir uit Soest 
zingt vooral ‘black gospel’: de mee-
slepende, swingende en feestelijke 
religieuze liederen,  oorspronkelijk 
vooral bekend in de zwarte kerken in 
het zuiden van de Verenigde Staten.
Gospel heeft zijn wortels in de sla-
vernij in het zuiden van de VS, waar 
Afrikaanse slaven massaal bekeerd 
werden tot het Christendom. Zij com-
bineerden traditionele Afrikaanse rit-
mes en zang met spirituele en Chris-
telijke teksten. In de twintigste eeuw 
werd gospelmuziek overal op de we-
reld populair. Uit gospel ontstonden 
allerlei andere, niet uitsluitend reli-

gieus geïnspireerde, muziekvormen,
zoals disco, soul en funk. Wereldster-
ren als Aretha Franklin, Whitney 
Houston en Marvin Gaye begonnen 
allemaal in het gospelkoor van hun
kerk.

Bevlogen dirigente
Het Friendship Gospel Choir bestaat
deels uit oud-medewerkers van de 
voormalige Amerikaanse lucht-
machtbasis Soesterberg, die de mu-
ziek van hun eigen land erg misten in
Nederland en daarom maar een eigen
gospelkoor oprichtten. 
Dirigente Edith Casteleyn was pia-
niste bij het kerkkoor van de Ame-
rikaanse luchtmachtbasis en kreeg 
daar het gospel-virus te pakken.  Ze 
werd dirigente van het koor en daar-
na richtte ze zelf maar liefst vier gos-
pelkoren op. Casteleyn deed ervaring
op in Afrika en natuurlijk in de Ver-
enigde Staten.

Kerststemming verzekerd!
Het Friendship Gospel Choir zingt
bekende liederen en spannende a ca-
pella. “Dit concert zal u ongetwijfeld
helemaal in kerststemming brengen.
Mis deze bijzondere avond niet!”

Groot Gospelkoor in 
Remigiuskerk

Hengelo - Ook dit jaar organise-
ren de Vrienden van de Hengelose 
Remigiuskerk weer Aan de Voor-
avond van Kerst, een muzikale 
avond in kerstsfeer, op zaterdag 20 
december. De kerk gaat om 19.30 
uur open en get concert vangt om 
20.00 uur aan. De entree bedraagt 
10 euro per persoon.

Foto: Ronny Rozenberg
Trudy Dijkstra
Toen beeldend kunstenaar Trudy 
Dijkstra hoorde dat de Schilders-
oordschool leeg stond en te huur 
werd aangeboden door de gemeente 
Bronckhorst, nam ze het initiatief 
om meer kunstenaars enthousiast te 
maken om daar een atelier te reali-
seren. “Ik vond het zo’n mooie plek, 
we zijn heel blij dat de gemeente ons 
deze kans biedt.”
Voor Trudy is het realistisch fijnschil-
deren van de natuur en dieren haar 
passie. Ze tekent daarnaast al jaren 
mandala’s en schreef drie mandala-
boeken. “Daarnaast geef ik creatieve 
cursussen en workshops voor groe-
pen. Er kan met verschillende materi-
alen worden gewerkt. Tijdens het te-
kenen en schilderen wordt naast ont-
spanning en plezier ook het denken, 
voelen en handelen aangesproken 
waardoor een stukje bewustwording 
ontstaat. Ik ben ook Natuurcoach, 
waar mensen individueel kunnen ko-
men. Natuurcoaching kan in de na-
tuur zelf plaatsvinden, maar ook aan 
de hand van foto’s in mijn atelier.”
Tijdens de open dag exposeert Trudy 
eigen werk en laat voorbeelden zien 
van cursussen en workshops die bij 
haar te volgen zijn. De nieuwste fol-
ders daarover liggen dan klaar.

Eesjen Ploeg
Eesjen Ploeg werkt onder de naam 
Kynto. Als talentarchitect brengt zij 
haar passie voor talentontwikkeling, 
aandacht en organiseren en beel-
dende kunst tezamen. Zij adviseert, 
traint en coacht talenten en organisa-
ties en ontwikkelt empowermenttra-
jecten. “Om vrouwen met een mul-
ticulturele achtergrond en langere 
afstand tot de arbeidsmarkt te helpen 
om een zinvolle bijdrage te leveren 
in de maatschappij,” legt ze uit. Van 
jongs af aan is ze creatief bezig; haar 
vader was architect en haar oma leer-
de haar haken, breien en borduren. 
Ze begon met vrij borduurwerk, op 
gevoel, intuïtief. Van lieverlee werd 
het werk groter.
Haar schilderijen zijn een combinatie 
van oude kunstnijverheidtechnieken 
zoals haken, breien, macramé en bor-
duren verwerkt met textiel en verf. 
“Dat vind ik heerlijk. Het vrije, het 
losse, het laten ontstaan. Het spelen 
met kleuren.” Ze wil haar advieswerk 
en creativiteit combineren. “Ik wil op 
creatieve wijze een verbinding leggen 
tussen het oude en het nieuwe, met 
aandacht voor verwerking, frustratie 
of verdriet, waar gaandeweg het pro-
ces iets moois uit kan ontstaan.”
De open dag gebruikt Eesjen om haar 
werk, programma’s en cursussen 
borduren en mixed media te promo-
ten. Er zijn vele voorbeelden van haar 
werk te bezichtigen.

Arjen Vonk
Jarenlang stond Arjen Vonk als leraar 
aardrijkskunde en geschiedenis voor 
de klas in het middelbaar onderwijs. 
De kunst sluimerde altijd wel en een-
maal zonder baan maakte zijn inner-
lijk zelfportret hem duidelijk dat hij 
in de kunst verder moest gaan.
Arjen is beeldend kunstenaar, met 
beeldhouwen als kern. “Ik werd door 
mijn vriendin meegenomen naar een 
beeldhouwcursus en ben toen met 
het virus besmet geraakt,” lacht hij.
Hij startte twee jaar geleden aan de 
Academie voor Schone Kunsten in het 
Belgische Arendonk, afdeling beeld-
houwen. “Het oude gildewerk leren. 
Vooral heel veel technieken, maar er 
is ook ruimte voor vrij werk. Ik werk 
heel intuïtief.” Naast het algemene 
deel koos hij voor steenbewerking, 
maar werkt daarnaast met hout, oud 
ijzer en dingen van de kringloop. “Ik 
wil dingen samenbrengen.”
Zijn eerste speksteenwerk, een vogel, 
bleef jarenlang staan, tot hij onlangs 
bij het uitstrooien van de as van zijn 
ouders, een stuk ijzer vond. Teza-
men met de urn, hout en de steen, 
creëerde hij een feniks die uit zijn as 
herrijst.
14 december heeft hij een gevari-
eerde expositie met beeldhouwwerk, 
maar ook schilderijen, tekeningen en 
foto’s.

Sandra Witteman
Goudsmid Sandra Witteman volgde 
de vierjarige opleiding voor goudsmid 
aan de Vakschool voor Edelsmeden 
in Amsterdam. In 2000 begon ze met 
Witteman Edelsmederij voor zichzelf. 
Ze ontwerpt gouden en zilveren siera-
den, waarin zij eveneens edelstenen 
of paardenharen verwerkt en maakt 
sieraden in opdracht. Daarnaast geeft 
ze cursussen zilver gieten in ossa se-
pia, goudsmeden, een NIEUWE cur-
sus ring met cabochonsteen maken 
en de workshop zilveren druppels 
gieten. De laatste is ook zeer geschikt 
als kinderpartijtje.
Met haar nieuwe lijn sieraden waar 
paardenhaar in wordt verwerkt, de 
collectie EDEL, heeft zij een speciali-
teit in handen: armbanden met een, 
twee of drie gedraaide strengen, col-
liers gecombineerd met edelsteen of 
ringen met paardenhaar ingelegd. 
Sandra vindt het werken met paar-
denhaar geweldig. “Het is het mooist 
wanneer het haar van het eigen (over-

leden) paard erin verwerkt wordt!”
Naast het maken van nieuw werk, 
repareert en verandert Sandra zilve-
ren en gouden sieraden, of werkt sie-
raden van oud goud om tot nieuwe 
sieraden.
Tijdens de open dag geeft Sandra 
een inkijk in haar ruime atelier. Er 
is informatie over de workshops en 
de cursussen. Natuurlijk toont zij de 
nieuwste sieraden met paardenhaar.

Jan en Naomi de Groot
Directeur Jan de Groot en dochter 
Naomi de Groot zijn twee van de 
leerkrachten van de Internationale 
Advent School voor kinderen van 5 
tot 18 jaar. De voertaal is Engels, dat 
wordt als eerste geleerd. Wereldwijd 
zijn er 6000 scholen, deze in Zelhem 
is de tweede in Nederland. “Het ACE 
systeem is een individueel program-
ma binnen een groep,” legt Naomi 
uit. “Dat is heel uniek, het betekent 
dat alle kinderen op hun eigen niveau 
kunnen leren.” De oudere leerlingen 
die vakonderwijs willen volgen, gaan 
daarvoor naar een andere school.
“We beginnen ‘s morgens met de 
theoretische lessen hier. ’s Middags is 
er praktijkles op Het Kervel in Hen-
gelo Gld. Dat kan van alles zijn, wij 
denken aan de totale mens,” vertelt 
Jan. Hij noemt voorbeelden als leren 
schoonmaken, tuinieren, timmeren, 
naaien, breien en koken, hoe de ver-
warming in elkaar zit en dergelijke 
technieken. De afwisseling zorgt er-
voor dat kinderen beter leren. “Als 
ze van school komen, dan is ons doel 
dat ze goed zelfstandig door het leven 
kunnen.” Zestig karaktereigenschap-
pen van Jezus, zoals vriendelijkheid, 
behulpzaamheid en beheersing, zijn 
per leeftijdsniveau in het lessysteem 
geïntegreerd.
Op 14 december kunnen belangstel-
lenden het dan gedeeltelijk ingerich-
te lokaal bekijken.

Prijsvraag
De kunstenaars hebben een prijs-
vraag bedacht. Zij zetten tijdens de 
open dag in de centrale hal een bus 
neer waar iedere bezoeker een naam 
mag opschrijven die zij bij deze school 
en bij de kunstenaars vinden passen. 
De persoon waarvan zij de naam het 
beste vinden, heeft de prijsvraag ge-
wonnen en heeft de keuze om bij één 
van hen een gratis workshop te ko-
men volgen.

Fantastische herbestemming 
Schildersoordschool: kunst en onderwijs
Zelhem - De Schildersoordschool 
aan de Frans Halsstraat in Zel-
hem kwam een jaar geleden leeg 
te staan, omdat verschillende 
scholen verhuisden naar geza-
menlijke schoolgebouwen. Nu 
wordt het pand voor de komende 
vier jaar verhuurd aan vier kun-
stenaars en een internationale 
school. Op 14 december houden 
zij een open dag. Wethouder Jan 
Engels is als vertegenwoordiger 
van de gemeente Bronckhorst 
aanwezig bij deze opening. Van 
14.00 tot 17.00 is iedereen van 
harte welkom om een kijkje te 
komen nemen onder het genot 
van een hapje en drankje.

Naomi de Groot, Sandra Witteman, Eesjen Ploeg, Arjen Vonk en Trudy Dijkstra.

De kunstenaar Raaf ziet zichzelf 
soms als druïde en baseert zijn acts 
deels op mystiek uit voorchristelijke 
tijden. In oude Germaanse gebruiken 
werd feest gevierd rond de midwinter 
zonnewende. Raaf Theater komt met 
een gloednieuwe act naar de Reurlse 
Winterdag. De act heet L’homme 
Universal en behoeft volgens Raaf 
geen verdere uitleg. Eerder dit jaar 
werd een kinderprogramma in het 
kader van de schilder Mondriaan ont-
wikkeld en bij bestudering van deze 
kunstschilder, die de Achterhoek be-

kendheid gaf in New York, is univer-
seel een kernwoord. Universele kunst
wordt begrepen over de hele wereld.
Net als elk mens over de hele wereld
een zelfde/universele behoefte heeft:
Een eigen huis en een beetje warmte!
Daar staan we elk jaar rond de kerst-
tijd even bij stil. De act probeert te
behelzen: Geloof, hoop en liefde.
De voorstellingen die Theatergroep 
Raaf tijdens de Reurlse Winterdag 
verzorgt zijn mede mogelijk gemaakt
door de Regio Bank Ruurlo.

L’homme Universal: Geloof, hoop en liefde

Theater Raaf van de partij 
 tijdens de Reurlse Winterdag

Ruurlo - Theater Raaf uit Winterswijk maakt al bijna twintig jaar fan-
tastische creaties voor steltenlopers. Evenals vorig jaar zal de theater-
groep Raaf tijdens de Reurlse Winterdag van de partij zijn.
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Kerst in Hummelo
De dorpsstraat in Hummelo in Hummelo in kerstsfeer

Zaterdag 13 december 2014  14.00 - 20.00 uur

Van stands met kerstbloemwerk, (kerst)brocante, woondecoratie, lifestyle 
producten en cadeauartikelen, tot heerlijke streekproducten en diverse 

proeverijtjes. Geniet in de plaatselijke horeca van een lekker drankje en een 
heerlijke winterse kaart. Bij kraampjes in en rond de dorpskerk zijn als vanouds 

kerststukjes, notenkransen, warme wafels, kniepertjes en glühwein te koop.

ENTREE  EN  PARKEREN GRAT IS

De straten zijn sfeervol verlicht en ook vuurkorven 
ontbreken niet. Diverse koren brengen kerstliederen 
ten gehore. Voor de kinderen is er een springkussen, 

maar ook een heuse, levende kerstknuffelstal met 
rendieren, konijntjes, cavia’s, ezels en geitjes.

Kerstmarkt  16.00 uur

Boerderijroute 16.30 uur

Kersttocht
 open vanaf  17.00 uur

Live optreden  18.00 uur

Kersttocht 
 sluiting  19.00 uur

Boerenlandpad
 open vanaf  19.00 uur

Live optreden  20.00 uur

Boerderij route 
 sluiting  21.00 uur

Boerenlandpad
 sluiting  21.00 uur

Sluiting event  22.00 uur 

In- en verkoop 

Kalveren, schapen en varkens  

VEE- en VARKENSHANDEL 

GERARD BULTEN 

Toldijk, tel. 0575-451328 

BEKVELD 
IN HET LICHT

Recreatie- en Kinderboerderij Feltsigt

Bekveldseweg 5, 7255 KG 

Bekveld/Hengelo

www.feltsigt.nl

20 + 21 dec.
TOEGANG GRATIS!

Boeren
Kerstmarkt 

PRIKKELT Media ook 

JOUW ZINTUIGEN….. 

Optimaal FM is op zoek naar nieuwe en doorgewinterde 
radiomensen om hun creativiteit een impuls te geven: 

Laat ons eens horen, hoe uniek jij bent.

Wij zoeken?
Programmamakers
Studenten journalistiek
Burgerjournalisten met gevoel voor nieuws  
uit de Achterhoek
Studiotechnici voor onze digitale studio’s
Social media experts

 

Is jouw interesse gewekt? Mail naar vrijwilliger@optimaal.fm.
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Bert Onstenk werkte 23 jaar in het 
agrarisch loonwerk en werkt nu zo’n 
zes jaar als zzp-er in de dienstverle-
ning, de laatste jaren vooral voor de 
gemeente Zutphen. Sinds 2008 heeft 
hij eveneens een eigen bedrijf, BEGEO 
handelsonderneming en dienstverle-
ning, ontleend aan zijn naam: Bert 
Gerard Onstenk. Hij verdiepte zich 
in het voeren met een zelfrijdende 
mengvoerwagen. “Dat moest gaan 
lopen, ik geloofde er in,” vertelt Bert. 
“Ik ben van boerenafkomst en vind 
het contact met de boeren prachtig.

Nieuwste voermengwagen
Na eerst met een gehuurde meng-
voerwagen te hebben gewerkt, kocht 
hij vijf jaar geleden een mooie ge-
bruikte Siloking voermengwagen van 
een jaar oud met maar 700 draaiuren. 
Na vijf jaar en 7000 draaiuren, is deze 
ingeruild voor een nieuwe, grotere Si-
loking Premium 2015. Deze nieuwe 
voermengwagen is geleverd via LMB, 
Landbouw Mechanisatie Bedrijf Vor-
den. Het onderhoud en kleine repara-
ties doet Bert zelf, al heeft de nieuwe 
machine wel meer elektronica.
“De oude Siloking is gemaakt om op 
een erf te werken en 20-30 kilome-
ter per uur te rijden, de nieuwe is op 
een paar punten aangepast en meer 
geschikt voor over de weg,” legt Bert 
Onstenk uit. De nieuwe wagen kan 40 
kilometer per uur halen en ligt met 
de bredere banden stabieler op de 
weg. Het werk wordt zeven dagen per 
week uitgevoerd. “Als ik naar de ge-
meente ga, nemen een aantal zzp’ers 
mij waar, deze drie vaste vervangers 
weten precies hoe het werkt.”
Het voeren van de koeien, wat Be-
geo overigens zonder contract aan-

biedt, met de mengvoerwagen wordt 
voornamelijk in de wintermaanden 
gedaan, slechts een aantal melkvee-
houders laten ook ’s zomers voeren. 
“In de zomer lopen de meeste koei-
en buiten, dan valt er niet zoveel te 
mengen,” vertelt Bert. Als de koeien 
op stal staan, komt hij altijd op de-
zelfde tijd voeren, de koeien weten 
het direct. “Ik haal gras, maïs, hooi 
en bijproducten, rijd door de stal en 
dat is het.” Melkveehouders kunnen 
ook een beroep op Begeo doen indien 
eigen materieel kapot is, bij ziekte of 
wanneer ze op vakantie gaan.

Veel besparen
Melkveehouders kunnen veel bespa-
ren door het voeren over te laten aan 
Bert Onstenk en zijn mengvoerwa-
gen. Uit onderzoek is gebleken, dat 
als zij zelf het voer mengen, het veel 
brandstof kost. De veehouders ge-
bruiken namelijk twee trekkers, een 
om te laden en een om te mengen. 
Zo kost voeren gemiddeld een uur. 
“Ik laad en los in een kwartier,” lacht 
Bert. 
Weten wat de koeien eten is belang-
rijk. De laadlijst werd voorheen mon-
deling of via een Begeo brievenbus op 

het erf doorgegeven. Nu kan dat ook 
via de computer. “De boer kan in de 
computer inloggen en aangeven wat 
hij wil voeren. Dat komt bij mij op 
de DairyTuner in de cabine.” Dat ap-
paraat geeft de hoeveelheden precies 
aan en tijdens het inladen telt deze 
af tot nul. Als dat klaar is, kan Bert 
lossen. Het apparaat stuurt de voer-
gegevens weer terug naar de boer, of 
er komt een nieuw briefje.

Constante samenstelling
Bij melkveehouder Henk Zemme-
link in Hengelo kon Bert Onstenk 
zijn nieuwe voermengwagen in be-
drijf nemen. Henk is heel tevreden 
over het voeren door Bert. “Als ik 
met de trekker ga mengen, schep ik 
snel honderd kilo teveel. Het voer is 
nu constant van samenstelling.” Hij 
lacht. “Ik kan ’s morgens rustig ont-
bijten, want Bert is aan het voeren. 
Bovendien bespaar ik op jaarbasis 
duizenden euro’s aan brandstof en de 
koeien geven meer en betere melk.”
BEGEO handelsonderneming en 
dienstverlening, Weth. Camper-
manstraat 24, 7227 DT Toldijk, tele-
foon (06) 51235256. Meer informatie 
www.begeo.nl.

Bert Onstenk toont nieuwste voermeng-
wagen van Loonvoerbedrijf BEGEO
Toldijk - Donderdagmiddag 4 de-
cember reed Bert Onstenk voor 
het eerst met zijn nieuwe zelfrij-
dende voermengwagen Siloking 
Premium 2015. Die ochtend nam 
hij afscheid van zijn oude wagen, 
waarmee hij vijf jaar lang bij ver-
schillende melkveehouders in 
Toldijk en omstreken de koeien 
voerde.

Bert Onstenk van Loonvoerbedrijf BEGEO met zijn nieuwe mengvoerwagen.

In de hal van 8000m2 zijn zo’n 200 
plaatsen beschikbaar. De vorige kof-
ferbakmarkten waren een groot suc-
ces en zeker nu de markt in het teken 
van Kerst staat, zal het wederom een 
gezellige dag worden. De organisatie 
van de kofferbakmarkt zal deze keer 

dan ook een echte Kerstsfeer creëren.
Natuurlijk ontbreekt de welbekende
en supergezellige ‘koffiehoek’ ook 
deze keer niet. Hier kunt u heerlijk
genieten van een bakje koffie, thee
chocolademelk of glühwein. En als u
na het zien en kopen van al dat moois
trek heeft gekregen, kunt u een heer-
lijke hamburger, tosti of plak kren-
tenbrood met spijs bestellen. 

U kunt in de buurt gratis parkeren
en de entree bedraagt € 2,- vanaf 12
jaar. De kofferbakmarkt is van 10.00
uur tot 16.00 uur aan de Enkweg 17
te Vorden.

Grootse indoor kofferbak 
verkoop van de Achterhoek
Vorden - Op zondag 14 december 
organiseert kringloopbedrijf de 
Boedelhof uit Vorden de, inmid-
dels in verre omtrek, bekende 
kofferbakmarkt. Het is de 4e 
keer dat de gezelligste en groot-
ste overdekte markt van de Ach-
terhoek gehouden wordt.

Er zijn zo’n 40 stands met onder meer 
kerstbloemwerk, (kerst)brocante, 
woondecoratie, lifestyle producten 
en cadeauartikelen. En naast heer-
lijke streekproducten zijn er diverse 
proeverijtjes. Bij kraampjes in en 
rond de dorpskerk zijn als vanouds 
kerststukjes, notenkransen, warme 
wafels, kniepertjes en glühwein te 
koop. De Dorpsstraat is sfeervol ver-
licht en ook vuurkorven en fakkels 
ontbreken niet. Bij de plaatselijke ho-
reca kunt u genieten van een lekker 
drankje en een aantrekkelijke win-
terse kaart.

De Kerstman zal zijn opwachting 
maken en tussen dit alles door bren-
gen het koor Feeling uit Drempt en 
het vrouwen barbershopkoor Mira-

cle Sound kerstliederen ten gehore.
Daarnaast verrast Xandra Storm het
publiek met haar handorgel en tre-
den midwinterhoornblazers op. Voor
de kinderen is er niet alleen een
springkussen, maar ook een heuse,
levende kerstknuffelstal met rendie-
ren, konijntjes, cavia’s, ezels en geit-
jes.
Kortom, Kerst in Hummelo biedt de-
ze zaterdag veel gezelligheid, warmte
en inspiratie. U bent van harte wel-
kom! Kerst in Hummelo wordt geor-
ganiseerd door de Stichting Vive la 
France met medewerking van plaat-
selijke ondernemers en vrijwilligers.
Nadere informatie over dit gezel-
lige evenement: Marita van Haarlem
(0314) 74 50 40 of  is te vinden op:
www.vive-la-france.nl.

Dorpscentrum Hummelo 
in kerstsfeer

Vorden - Ook dit jaar is de Dorpsstraat in Hummelo op zaterdag 13 de-
cember van 14.00 tot 20.00 uur het decor voor Kerst in Hummelo, een
sfeervol evenement dat in het teken staat van de komende feestdagen.
Wie op zoek is naar een bijzonder cadeautje of het met de kerstdagen
thuis nog gezelliger wil maken, zal hier zeker iets van zijn gading vin-
den of geïnspireerd raken door wat diverse standhouders presenteren.

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

Door alle activiteiten heeft Harrie 
zich ontwikkeld tot een expert, die 
daarnaast ook liefhebber is. Hij weet 
precies wat er te koop is. Aanstaan-
de zaterdag 13 december laat hij op 
sportpark Meisterskamp het mooiste 
uit de collectie zien tijdens een show, 
die om 19.30 uur begint. Harrie: “De 
kantine van de voetbalvereniging is 
open, er is koffie/thee en we laten 
zien wat er zoal te koop is. Tante Ri-
kie is uitgenodigd om haar kruittuin-
tje te komen aansteken.”
Vorig jaar deed Harrie een poging om 
ook in Hengelo (G) een verkooppunt 
in te richten, maar dit bleek toch te 
veel te worden, vooral ook om alle 
veiligheidsvoorschriften, die in acht 
moeten worden genomen. Dit jaar 

dus alleen een winkel in Halle en 
daarnaast de webshop op de web-
site www.harrieboem.nl. Harrie: “De 
webshop is nu al geopend. Mensen 
kunnen hun bestelling opgeven, die 
dan tijdens de openingstijden van 
de winkel in Halle kan worden afge-
haald.”
In de webshop staan meerdere specia-
le aanbiedingen. Harrie: “We zijn dit 
jaar toch scherp in de prijs. Iedereen 
moet betaalbaar lekker vuurwerk af 
kunnen steken.”
Harrie merkt wel een verdere ver-
schuiving van knalvuurwerk naar 
siervuurwerk. Hij schat in dat nu zo’n 
70% van het vuurwerk siervuurwerk 
is. Hij hoopt wel dat de huidige over-
heidsregels niet verder aangescherpt 

worden. Harrie: “Dit jaar mag vanaf 
18.00 uur vuurwerk afgestoken wor-
den en dat moet ook zo blijven. De 
branche doet er zelf ook alles aan om 
het geheel veilig te houden en gevaar-
lijk materiaal wordt uit de productie 
gehaald. Als man met passie voor 
vuurwerk hoop ik toch dat de tradi-
tie van vuurwerk met oud en nieuw 
blijft bestaan.”
Het blijft een vreemde vorm van de-
tailhandel. Drie dagen per jaar open 
met een landelijke omzet van meer 
dan 65 miljoen Euro. Harrie en Ri-
chard zijn er het hele jaar mee bezig, 
maar genieten die laatste dagen van 
het jaar van de ‘reuring’ in hun win-
kel aan de Dorpsstraat en het massale 
afsteken rond de jaarwisseling.

Vuurwerkshow op Meisterskamp om collectie te presenteren

Verkoop vuurwerk via winkel en 
webshop
Halle - Drie dagen per jaar heeft 
Harrie Mellendijk, beter bekend 
als ‘Harrie Boem’, zijn winkel aan 
de Dorpsstraat in Halle slechts 
geopend. Toch houdt hij zich, 
samen met zijn broer Richard, 
het hele jaar bezig met vuurwerk 
en vuurwerkshows. Zo ontwik-
kelde hij, samen met Tante Ri-
kie, in het afgelopen jaar nog 
een compleet nieuwe show voor 
de Zwarte Cross en verzorgde hij 
op diverse festivals, maar ook 
op bruiloften en allerlei andere 
feesten vuurwerk ter verhoging 
van de feestvreugde. De maand 
december staat in het teken van 
het consumentenvuurwerk, dat 
op de laatste drie dagen van het 
jaar verkocht mag worden.

‘KOOP VANNACHT, DAN KRIJGT U 50% 
KORTING!’
U heeft deze en vergelijkbare kreten ongetwij-
feld vaker gehoord en gelezen. En natuurlijk 
bent u al eens in de winkel geweest waar u uw 
keuken of meubel als bouwpakket zelf mee 
naar huis kunt nemen. Het is niet moeilijk om 
te roepen dat je de goedkoopste bent. Het blijft 
namelijk voor u heel moeilijk vergelijken. Net 
zoals bij ‘GRATIS PLAATSEN’. Het heeft voor 
u echter geen enkele betekenis als u niet 
weet welke keuken of u krijgt en wat de prijs 
is waar die 50% korting van af gaat. Of als u 
moet tekenen voor u de winkel verlaat omdat 
de volgende dag deze prijs niet meer geldt. 
Waar het voor u echt om gaat is wat u aan het 
eind, als de keuken helemaal klaar is moet 
betalen. Bij een grote aanschaf als een keu-
ken is het van belang dat u de offerte rustig 
thuis kunt bekijken. Dan kunt u vergelijken 
en zien dat de apparaten bij de een wel goed-
koper op papier staan dan bij de ander, maar 

de keukenmeubelen zijn weer aanmerkelijk 
duurder. Daar schiet u niets mee op. Geen 
enkel bedrijf kan ‘gratis’ werken, simpelweg 
omdat de materialen en uurlonen niet gratis 
zijn. Wilt u een goedkope keuken? Voor nog 
geen €1.900,- kan dat bij Elsinghorst. U hoeft 
de keukenkasten niet zelf in elkaar te zetten, 
want dat is al gebeurd. Wilt u dat uw keuken 
ook geplaatst en aangesloten wordt? Ook dat 
kan, alleen niet gratis. Wij vertellen dat liever 
dan te roepen dat de keuken nog geen €3000,- 
kost en dat hij gratis geplaatst wordt. Laat 
onze adviseurs uw keuken tekenen en bere-
kenen op een eerlijke manier. U heeft dan één 
adres, de zekerheid van een degelijk bedrijf, 
gecombineerd met vaste lage prijzen en een 
uitstekende service. Meer weten? Kijk dan op 
de site www.bruggink-bv.nl/nieuws. Wilt u 
elke maand nuttige tips via email ontvangen 
en bovendien elke maand nog kans maken 
op een cadeaubon? Abonneer u dan gratis op 
onze nieuwsbrief op www.bruggink.bv.nl

Wat is een goedkope keuken?
Advertorial
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De speellocatie is bij Coens Tap-
perij aan de St. Jansstraat 3 in 
Keijenborg. Iedere donderdag-
avond is er een oefenavond. 
Voor meer informatie en opge-
ven: Zie contactjes/keitje/gidsje 
elders in deze krant.

Sjoel-
vereniging 
zoekt 
 nieuwe 
leden
Keijenborg - Sjoelvereniging 
‘Ons Genoegen’ heeft nog 
ruimte voor nieuwe leden.

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl  

De organisatie wil het feest graag 
dichter bij de kinderen brengen door 
een locatie op loop- of fietsafstand 
van de scholen te zoeken. Dit is lo-
gistiek gemakkelijker, goedkoper en 
milieuvriendelijker. Bovendien werkt 
een project in de directe leefomge-
ving van de kinderen inspirerend en 
het leidt tot meer betrokkenheid en 
de interesse. Verschillende scholen 
hebben samen met  het comité de 

nieuwe opzet uitgeprobeerd en wa-
ren enthousiast.
Daarom komt het comité ook graag
in contact met particulieren die graag
iets aangeplant willen hebben of goe-
de ideeën hebben hierover. U kunt
contact met ons opnemen via  boom-
feestdagbronckhorst@gmail.com .
 
Het thema voor de Boomfeestdag
2015 is “Bomen &Water”. Voor meer
informatie over de achtergronden 
en geschiedenis van de Nationale
Boomfeestdag kunt u eens een kijkje
nemen op www.boomfeestdag.nl .
Verder bestaat het comité uit “t On-
derholt, In het groen, Piek Zweverink
hoveniers, Velhorst groot groen en
Bomenbelang Bronckhorst.

Thema voor de Boomfeestdag 2015 is ‘Bomen &Water’

Nationale boomfeestdag
Regio - Voor het derde jaar wordt 
de boomfeestdag door Comité 
Boomfeestdag Bronckhorst geor-
ganiseerd.  De jaren daarvoor lag 
de organisatie bij de gemeente. 
De boomfeestdag vindt plaats op 
woensdag 18 maart 2015.

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

-  12 couverts vaatwasser
- 65 liter RVS hete lucht oven
- Koelkast 97 liter met vriesvakje 13 liter
- Schouw 60cm RVS max 410m3/h
- 4-pits RVS gaskookplaat met vonkontsteking

- Vierkante RVS spoelbak
- Tafel van 160 x 90 cm
- Design ladekast met verborgen besteklade
- Design wandkast met vouwdeur

KEUKEN

5 3.270,-
 incl. BTW excl. montage

Wessels Keukens & Vloeren  Nobelstraat 11, Lichtenvoorde  T 0544 378680  www.wesselskeukens.nl 
Kijk op 

onze geheel 
nieuwe website.

Xeno Trendy Mix – Magnolia hoogglans hoekkeuken met zwart blad.  

afhaalprijs

Inclusief BTW en arbeid 
(primeren – egaliseren – plakken)

T 0575 200 001     www.grootroessinkmakelaardij.nl

   OPEN HUIS
Zaterdag 13 december
van 10.00 tot 12.00 uur

IDYLLISCH GELEGEN 
WOONBOERDERIJ

Dr. A. Ariënsstraat 41- 41b

7221 CB  Steenderen

Vraagprijs € 725.000,-- k.k.

Kerstsamenzang  in de Martinuskerk te Warnsveld 

op zondag 21 december, aanvang 14.30 uur.

Dit jaar geeft  het YMCA Cicadakoor op zondag 21 december a.s. een 
Kerstsamenzang. Het programma varieert van traditionele, welbekende liederen 

tot nieuw repertoire. Ook wordt  er prachtig pianomuziek ten gehore gebracht 
door onze pianist Roel Praas. We gaan natuurlijk met alle aanwezigen een 

aantal bekende Kerstliederen zingen.  

Als gastkoor komt 4-Joy. Dit koor bestaat uit elf enthousiaste zangers o.l.v. 
dirigent Jan Klene met pianobegeleiding van Jan Blewanus. De algehele 
muzikale leiding van deze middag staat o.l.v. Laurens Schneider, dirigent 

van het Cicadakoor. De toegang is gratis. Na afloop wordt er wel een collecte 
gehouden ter bestrijding van de onkosten.

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding DECEMBER
Knallend het jaar uit met

onze ballonnen-prikaktie!
Prik uw eigen korting

tot wel 40%*
* Vraag naar de voorwaarden.
Aktie geldt t/m 3 januari 2015.
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Heeft een rouwmees verdriet?

Drinkt een pimpelmees?
Is een ringmus getrouwd?
Is een schreeuwarend boos?

Heeft een lachstern plezier?

Heeft een mantelmeeuw het koud?

Applaudisseert een klapekster?

Is een rotgans lastig?
Is een brandgans heet?
Ziet een brilduiker slecht?
is een beflijster geil?
Verbaas je
want een gevangen konijn
is het haasje

J. Wagenvoort

In het nieuwe jaar is de kleding-
bank op 6 januari weer open met 
de normale openingstijden van 
13.00 tot 14.30 uur. In januari is 
de kledingbank op zaterdag 31 ja-
nuari geopend van 10.00 tot 13.00 
uur. U kunt op de genoemde data 
kleding komen halen en brengen. 
De kledingbank is er voor iedereen. 
De opbrengst van de kleding komt ten 
goede aan de voedselbank Zelhem. 
Mocht u voedingsproducten uit het 

kerstpakket over hebben dan kunt
u die op de genoemde data komen
brengen of op (iedere) vrijdagoch-
tend van 11.00 tot 12.00 uur (geen
alcoholische dranken). Ook complete
kerstpakketten zijn welkom. U vindt
de kleding- en voedselbank aan de
Johannes Vermeerstaat, aan de ach-
terzijde van de voormalige Schilder-
soordschool in Zelhem. De vrijwil-
ligers wensen de aanleveraars en de
klanten fijne feestdagen toe.

Openingstijden kleding- en 
voedselbank Zelhem

Zelhem - Rondom de feestdagen hanteert de kledingbank aangepaste
openingstijden. Zo is er in december geen zaterdagopenstelling. De
laatste openstelling is op 16 december. De kledingbank is dan wel lan-
ger open, namelijk van 13.00 tot 16.00 uur.

Vandaag de uitwedstrijd van Quintus 
E2 tegen Pacelli/Wessels Keukens E2 
in het Sourcy Center in Zieuwent. De 
dames begonnen met 2-0 voorsprong, 
maar daarna ging het helemaal mis. 
Pacelli was gewoon feller. Eindstand 
7-3.
Jongens D1 speelden tegen Udi ‘96 D1 
in Sporthal Kermisland in Arnhem. 
Het was een super sportieve wed-
strijd met een ruststand 6-1. Helaas 
verloren de Hengeloërs de wedstrijd. 
Eindstand 18- 4.

De meiden van D2 hebben een uit-
wedstrijd gespeeld in Sporthal ‘t Rik-
kenhage in Ruurlo tegen Blauw Wit 
D1. De eerste helft moesten ze aan-
vallend nog een beetje opwarmen, 
ruststand 1-2. Tijdens de tweede helft 
speelden ze elkaar mooi vrij, zijn er 
hele mooie doelpunten gemaakt en 
zat de verdediging goed dicht. Eind-
stand 2-8.
De eerste helft van de Dames Seni-
oren tegen Blauw Wit DS2 in Sport-
hal ’t Rikkenhage in Ruurlo ging vrij 
moeizaam. Twee speelsters raakten 
geblesseerd, een daarvan kon niet 
verder spelen, de ander kon op wils-
kracht de wedstrijd hervatten. De af-

spraak de bal zo lang mogelijk in de 
ploeg te houden en de kansen goed 
af te wachten, leverde de Hengelose 
dames uiteindelijk toch de verdiende 
winst op. Uitslag 14-20.

In Sporthal De Pol in Gaanderen 
speelden de Heren B1 van Quintus 
tegen Minerva HB1. De wedstrijd was 
vanaf het begin spannend, want de 
score liep gelijk op, tot aan 8-8. Pas 
in het laatste deel van de eerste helft 
kwam het thuisteam op lichte voor-
sprong, 12-9. De tweede helft konden 
de Hengeloërs niet alle doelpogingen 
verzilveren. Een mooie wedstrijd om 
naar te kijken, uitslag 21-12.
De Heren 1 moesten dit weekend een 
uitwedstrijd spelen tegen The Flyers 
in het Arcus Sportcentrum Wijchen. 
De eerste helft was Quintus de bo-
venliggende partij, wat resulteerde in 
een 7-11 ruststand. De tweede helft 
ging op dezelfde voet verder. Twee 
extra blessuregevallen zorgden er-
voor dat The Flyers terugkwamen in 
de wedstrijd. In een spannend slot 
bleven de ploegen op een 16-16 ge-
lijkspel steken.
De meiden C1 speelden tegen Groes-
beekse Glorie in Sporthal Heuvelland 

in Groesbeek. De meiden verweerden 
zich goed, de verdediging zat pot-
dicht. Met hulp van spelers uit de D 
werd goed gewerkt, maar het resul-
taat was te weinig. Ruststand 6-4, 
eindstand 16-8.

Programma 13 december
13:00 uur Swift A DC1 - Quintus DC1, 
Accomm: Elderveld.

Programma 14 december
10:00 uur WPG Research/de Gazellen 
HB1 - Quintus HB1: de Bongerd Doe-
tinchem;
13:20 uur Zwolle HS1 - Quintus HS1, 
Accomm: Sporthal Zwolle Zuid.

Thuiswedstrijden 14 december:
09:00 uur Quintus E1 - Grol H.V. E1;
09:45 uur Quintus E2 - Loo E2;
10:30 uur Quintus D2 - Udi ‘96 D3;
11:20 uur Quintus D1 - Reflex D1;
13:30 uur Quintus HS2 - Udi ‘96 HS3.

Wisselende resultaten 
 uitwedstrijden SV Quintus
Hengelo - Zeven teams van handbalvereniging SV Quintus speelden 
zondag 7 december een uitwedstrijd. De wedstrijden werden sportief 
gespeeld, al namen niet alle teams punten mee naar huis. Heren Seni-
oren 1 behaalden dit keer een gelijkspel tegen de nummer twee The 
Flyers, na vier keer winst op rij.

Flyers HS1 - Quintus HS1: 7-11/16-16;
Blauw Wit DS2 - Quintus DS1: 5-8/14-
20;
Minerva HB1 - Quintus HB1: 12-9/21-
12;
Groesbeeks Glorie DC1 - Quintus 
DC1: 6-4/16-8;
Udi’96 D1 - Quintus D1: 6-2/18-4;
Blauw Wit D1 - Quintus D2: 1-2/2-8;
Pacelli E2 - Quintus E2: 3-2/7-3.

Uitslagen SV Quintus 7 decem-
ber:

In de A-lijn: 1. Inge & Reint Pellen-
berg 56,94%; Gedeelde 2e plaats: Di-
ny Hartelman & Hans Jansen en An-
nelies Schröder & Jan Rondeel 56,25 
%; B-lijn: 1. Karen Notten & Joop te 

Veldhuis  60,00%; 2. Irene Lichten-
berg & Theo Schoenaker 54,58%; 3. 
Silvia Schreiber & Riet Botschuyver 
54,50%. C-lijn: 1. Greet Jansen & Theo 
Geurts 58,83%; 2. Annie Hartman & 
Hen Rombouts 56,50%; 3. Wil van de 
Berg & Gerrit Jaspers 56,00%.
Donderdag 11 december, spelen wij 
onze vijfde en tevens laatste compe-
titieavond van deze derde ronde. Heb 

je wensen t.a.v. promoveren of in de 
lijn te blijven waar je speelt? Ga er 
dan nog een keer volledig voor. Suc-
ces! Tot bij Den Bremer; Z-Eweg 37, 
te Toldijk. Afmelden kan op verschil-
lende manieren: via een mail naar bc-
bronkhorst@hotmail.nl  of een sms 
naar 06-28633453 (inspreken lukt 
niet!), of op de wedstrijddag bellen 
naar genoemd mobiel nummer.

Bridgen in Toldijk
Toldijk - De uitslag van de vierde 
competitieavond van de derde 
ronde, gespeeld op donderdag 4 
december.

Middelpunt is de 400 m2 grote LGB 
baan waarop gastrijders uit het 
hele land hun bijzondere treinen 
zullen laten rijden. 

Heeft u een LGB-trein, laat hem dan 
een tochtje maken door dit groot 
Mexicaans rotslandschap waar ook 
de Thomastrein zijn vaste route 
volgt.  Een groep modelbouwers 

rijdt met radiografisch bestuurde 
modellen van OAD autobussen. 
Hoe de bussen van bijna 1 meter 
lang zijn gemaakt is goed te zien 
bij de tentoongestelde modellen. In 
de clubruimte zijn de door Henk 
Bekker (90 jaar) gemaakte schaal-
modellen van verschillende trams 
te bewonderen. 

In de kantine vindt een minimark-
tje plaats met de volgende stands:
* U kunt bij Joke Verstege terecht 

voor leuke creaties van spek-
steen;

* Erna en Peter Olthof tonen hun 
prachtige quilts die slechts met 
behulp van naald, draad en 
schaar op ambachtelijke wijze 
zijn gemaakt;

* Bonenstaken tegen Bajonetten:  
een prachtig boek over Ruurlo 
onder Napoleon. Dit boek kunt u 

aanschaffen bij de stand van de 
historische vereniging Old Reur-
le;

* LR-Demonstratrice Hilde 
Schreurs, van Ha-eS-Shop, vertelt 
u graag over de gezondheids-
plant Aloe vera en haar produc-
ten;

* Gastvrouw Anny Cactus kan u 
alles vertellen over de bijzondere 
werking van Energetix Magneet-
sieraden.

De winterrijdag en het minimark-
tje vinden plaats in het voorste 
gedeelte van de CactusOase. Dit ge-
deelte is gratis toegankelijk. Bezich-
tiging van het Cactuspark, dat voor 
jong en oud wat te bieden heeft, 
kost de normale entree. Website: 
www.cactusoase.nl, e-mail:  info@
cactusoase.nl.

- Advertorial -

OAD Autobusmodellen bij 
 cactusoase op winterrijdag
Ruurlo - Zoals gebruikelijk 
heeft de VVV weer een mooie 
wandelroute uitgezet voor die-
genen die de Reurlse Winterdag 
op sportieve wijze willen begin-
nen. Een vaste pleisterplaats 
is de CactusOase, een unieke 
plek in warme kerstsfeer waar 
ook de Kerstman even op adem 
komt. Op deze zondag (14 de-
cember) zijn alle clubbanen van 
‘De Seinpaal’ in vol bedrijf.

Voor 49,95 euro per vier weken on-
beperkt sporten, fitness, groepsles-
sen, zwemmen, squash, koffie/thee, 
sportdrank, zonnebank enzovoorts + 
gratis toegang tot Welness centrum 

Bronsbergen. Kom zaterdag 13 en 
zondag 14 december naar de open 
dagen van Sportcentrum AeroFitt 
Zutphen en Welness center Brons-
bergen en maak gebruik van onze 
openingsaanbieding: geen inschrijf-
geld, betalen vanaf 1 januari 2015, 
geen contractduur, sporten op alle 
vijf vestigingen van AeroFitt vesti-
gingen. Bent u al lid en zet u uw 
abonnement om naar een All-in-plus 

abonnement op zaterdag 13 of zon-
dag 14 december, dan heeft u ook 
geen contractduur (uw abonnement 
omzetten is ook mogelijk op een van 
de andere vier AeroFitt vestigingen). 

De open dagen zijn van 11.00-17.00 
uur. Het adres is Bronsbergen 27 in 
Zutphen. 
Voor meer informatie: 
www.aerofitt.nl.

- Advertorial -

Nieuw fitness en welness in één
abonnement
Zutphen - Sportcentrum AeroFitt 
presenteert vanaf zaterdag 13 en 
zondag 14 december fitness + wel-
ness in één abonnement: ‘nieuw 
All-in-plus ‘.

Kijk voor meer info op www.bits2atoms.nl of kom langs 
Bits2Atoms B.V. Sprongstraat 4, Zutphen T 0575 469554 info@bits2atoms.nl

3D-PRINTEN DOE JE ZO!

Verkoop van: 
 3D-printers, 3D-scanners

3D-scanservice
3D-printservice
Workshops en cursussen

Mantelzorgwoning nodig?

Dé mantelzorgwoningspecialist van de regio
Kijk voor de mogelijkheden op www.senioord.nl
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Mathijn Eliesen is enthousiast over 
zijn vestiging in Hengelo, de derde 
Expert Eliesen. De winkels met een 
compleet aanbod in witgoed en 
elektronica bestaan alweer vele ja-
ren in Baak en Zutphen. “We waren 
in Baak eerst Eliesen, daarna Amco 
en ElectroWorld. Van daaruit zijn 
we naar Expert gegaan,” lacht Ma-
thijn. “De vestiging in Zutphen zijn 
we zelf gestart meer dan twintig 
jaar geleden.” Nu heeft hij vanaf 
22 september de Expert Arendsen 
overgenomen en deze winkel gaat, 
net als Baak en Zutphen, verder als 
Expert Eliesen.
 
De familie Arendsen benaderde Ma-
thijn zelf of hij deze winkel wilde 
overnemen, omdat Geraldo Mel-
gers vanwege persoonlijke redenen 
moest stoppen. “Daar heb ik wel 
een paar nachtjes over geslapen. 
Uiteindelijk dachten we dat het 
wel een hele mooie kans is om uit 
te breiden van Baak naar Zutphen 
en Hengelo daarbij. Dan krijgen we 
een echte regionale functie.”
Er zijn 140 Expert winkels over 
heel Nederland en zij hebben elk 
hetzelfde basisassortiment. “Expert 
is een inkooporganisatie die veel 
zaken voor de winkel regelt, maar 
uiteindelijk ben ik de onderne-
mer,” legt Mathijn uit. Hij kan het 
assortiment aanpassen waar nodig. 
“De basis moet hetzelfde zijn, maar 
hier heb ik ook kniepertjes ijzers, 
die worden in Amsterdam niet ver-
kocht.”
Mathijn weet dat de klanten bij Ex-
pert Eliesen in Hengelo goed terecht 
kunnen. In deze winkel worden zij 
geholpen door Pascal en Wouter. 
In Baak staat Hennie Eliesen met 
Alfons in de winkel en in Zutphen 
staan Mathijn en oud-eigenaar Ger-
aldo. “Geraldo was ook bij de ope-
ning hier en hij is er gelukkig mee. 
Hij heeft hier toch twintig jaar ge-
werkt,” weet Mathijn. De monteurs 
Johan en Thijs zitten in de buiten-

dienst en zijn veelal onderweg voor 
reparaties en twee dagen per week 
repareert een monteur televisies, 
koffiezetapparaten en dergelijke. 
Om de heropening extra feestelijk 
te vieren, waren er aanbiedingen, 
maar tevens een fantastische ac-
tie: hang de paginagrote adverten-
tie uit Weekblad Contact voor het 
raam aan de voorzijde van de wo-
ning. De fotograaf reed vervolgens 
door de gemeente en maakte tot 26 
november diverse foto’s, maar ook 
konden via Facebook foto’s worden 
ingestuurd. Twintig foto’s werden 
in de winkel opgehangen van de 
twintig prijswinnaars. Tijdens een 
feestelijke bijeenkomst op zater-
dag 6 december werden de prijzen 
onder deze prijswinnaars verloot. 

Mathijn gaf iedereen eveneens een
mooie bos bloemen.

Prijswinnaars
Charlotte Burghout Keijenborg,
Oscar Kreijtz Steenderen, Went-
ink, Arends, Rondeel, Weustenenk,
Kroesen, Bultman, Claudia Harm-
sen-van Dijk, Rosanne Kolkman, Ra-
mon Loskamp, Saskia Te Stroet, Di-
ni Berenpas, Oostendarp-Schieven, 
Ruben Tankink & Dyone Lassche uit
Hengelo, Hoogkamp Toldijk, Jansen
uit Baak en Berenpas uit Vorden.
De tweede hoofdprijs, een wasauto-
maat werd gewonnen door Anouk
Nieuwenhuis uit Hengelo. De eer-
ste hoofdprijs, een televisie ging
naar Gerrit Kempers eveneens uit
Hengelo.

Expert Eliesen Hengelo heropend
Hengelo - Met een feestelijke bij-
eenkomst op woensdagavond 
26 november voor familie, on-
dernemers uit Hengelo, leve-
ranciers en genodigden werd 
de verbouwde Expert Eliesen in 
Hengelo Gld. heropend. Nieu-
we eigenaar Mathijn Eliesen 
knipte hiervoor het lint door. 
Vanaf donderdagochtend kon-
den klanten de nieuwe winkel 
komen bekijken.

Mathijn Eliesen opent met het doorknippen van het lint de Expert Eliesen in Hengelo.

Een belangrijk onderdeel van de 
beurs zal het paardenprogramma 
worden om het gat te vullen dat is 
ontstaan na het verdwijnen van de 
Achterhoekse Paardendagen. Een 
stichting is bezig een uitgebreid 
programma samen te stellen met 
een concours, spring- en menwed-
strijden, demonstraties, keuringen, 
dressuur en shows. Volgens beurs-
organisator Johan Wolters van de 
CNO-Expo komt de sfeer van de 
voormalige Achterhoekse Paarden-
dagen weer terug en wordt gepro-
beerd enkele bekende namen te 
strikken. ‘

Wolters: “Samen met de Koninklij-
ke Nederlandse Hippische Sportfe-
deratie en rijverenigingen proberen 
we een aantrekkelijk programma-
onderdeel voor de paardenliefheb-

bers samen te stellen. Maar we 
bieden veel meer zoals vleesvee- en 
schapenkeuringen, shows en de-
monstraties. We spelen in op de 
populariteit van de geitenmelkerij 
en uit de evaluatie van vorig jaar 
bleek dat er behoefte was aan meer 
onderdelen voor houders van var-
kens en kippen. Het zal geen Fair 
worden zoals in Aalten, we verge-
ten het zakelijke aspect voor de 
agrariër niet, maar er zal meer be-
leving en gezelligheid zijn.

Oost-Nederland
De Landbouw- en Tuinbouwbeurs 
werd in 2014 voor het eerst ge-
organiseerd en trok toen 15.000 
bezoekers. Wolters hoopt dat het 
aantal bezoekers groeit naar 25.000 
in het komende jaar. Daarvoor was 
een verplaatsing naar een andere 

locatie noodzakelijk, niet ver van 
het terrein waar tot 2010 de Ach-
terhoekse Paardendagen waren:
“Dit terrein is drie keer zo groot
en in Halle waren omleidingen no-
dig omdat het terrein alleen via B-
wegen te bereiken was. Het nieuwe
terrein is een A-locatie. Het ligt
tussen Zelhem en Ruurlo, niet ver
van Wolfersveen en is ook vanuit 
Twente makkelijker te bereiken.
Daarom is ook Oost-Nederland aan
de naam toegevoegd. We proberen
een groter gebied te bestrijken.
Oost-Nederland en Brabant kennen
geen agrarische beurs en dit con-
cept bestaat zelfs in het hele land
niet. We hopen dus mensen van 
buiten de regio aan te trekken. De
drie dagen zijn opgeschoven naar 
woensdag tot en met vrijdag, dich-
ter tegen het weekend.”
Nieuw is ook dat vrouwen het 
woord krijgen op de beurs. Zij spe-
len vaak een belangrijke rol binnen
het agrarische bedrijf. Zij beslissen
mee en regelen van alles binnen het
gezin. De Land- en Tuinbouwbeurs
Oost-Nederland / Achterhoek wordt
van 3 tot en met 5 juni 2015 gehou-
den.

Verplaatsing naar groter terrein bij Wolfersveen

Land- en Tuinbouwbeurs 
Oost-Nederland / Achterhoek 
wordt groot evenement
Zelhem - De Land- en Tuinbouwbeurs Oost-Nederland / Achterhoek, 
welke plaatsvindt van 3 tot en met 5 juni 2015, wil van de beurs een 
groter evenement maken met meer beleving en gezelligheid. Daar-
voor wordt het verplaatst naar een groter terrein bij Wolfersveen 
tussen Zelhem en Ruurlo. Ook zal het programma veelzijdiger en 
breder zijn met meer levende have, demonstraties en keuringen 
en zal ook de rol van de vrouw van de agrariër uitgebreid worden 
belicht.

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Installatie monteur M/V

Ben jij een installatie monteur die zelfstandig kan 
werken?

Functieomschrijving
In verband met drukte is onze opdrachtgever op zoek 
naar een zelfstandig werkend installatie monteur. Het 
is een afwisselende functie. Hierbij moet je denken aan 
het uitbreiden van installaties, meterkasten aansluiten, 
nieuwbouw werkzaamheden, maar ook storingen verhel-
pen en reparaties verrichten aan CV installaties. Het is 
een pre als je ervaring hebt in het werken met CV ketels, 
maar belangrijker is dat je dit wilt leren.

Oproepkracht M/V

Ben jij op oproepbasis beschikbaar voor diverse 
soorten werk?

Functieomschrijving
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Lochem/Zutphen 
zijn wij met regelmaat op zoek naar oproepkrachten. De 
werkzaamheden kunnen heel divers van aard zijn. Zoals 
magazijnwerk, productiewerk, horecawerkzaamheden, 
schoonmaakwerk etc. De uren variëren van 8 uur per 
week tot 40 uren per week.

Tekenaar/werkvoorbereider

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie en heb 
je kennis van Autocad 3D?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het teke-
nen van diverse soorten constructies. Daarnaast ben 
je verantwoordelijk voor calculaties, bereid je het werk 
voor, koop je materialen in, werk je offertes uit en heb je 
contact met klanten.

CNC Operator in opleiding

Ben jij op zoek naar DE kans om tot operator te 
worden opgeleid in de verspaningsindustrie? 

Functieomschrijving
Er is een grote vraag naar mensen in de verspanings-
techniek. Wat is verspaningstechniek? Het is een ver-
zamelterm voor bewerkingen waarbij met behulp van 
machines of gereedschap materiaal wordt weggehaald. 
Dit kan met behulp van slijpen, boren, frezen, schaven, 
draaien en vijlen. De verspaners in de metaalindustrie 
werken met de modernste computergestuurde machines. 

Wij bieden een opleiding voor CNC operator, deze 
leidt op voor CNC draaier/frezer niveau 2+. Het is een 
opleiding en baan met goede toekomstperspectieven. 
Wij nodigen van harte mensen uit met bijvoorbeeld een 
bouwkundige of grafische achtergrond.

Junior autoverkoper M/V

Ben jij de startende verkoper met affiniteit met de 
autobranche en ben je op zoek naar een nieuwe 
uitdaging?

Functieomschrijving
In deze functie word je professio-
neel begeleid en getraind om een 
volwaardig automobielverkoper te 
worden. Je bent verantwoordelijk 
voor het behalen van de commer-
ciele doelstellingen door het ver-
kopen van nieuwe en/of gebruikte 
personenauto’s aan particuliere 
en zakelijke klanten. Het aangaan 
en onderhouden van relaties met 
klanten is een van je kerntaken. 
Klanttevredenheid en kwaliteit is de 
grondslag voor verdere groei van 
de klantenkring.



Sindy’s

   Catering

Broekweg 5   7255 KP  Hengelo

Tel. 0575-464532

Kerst menu

2014

Wij wensen u smakelijke feestdagen

en een voorspoedig nieuwjaar

Buffet Jingle Bell

Vleessalade

Kipkerriesalade

Stokbrood en minibroodjes

Rauwkost

Fruitsalade

Rauwe ham met meloen

Vleeswarenplateau

Hapjesplateau ( 3 luxe hapjes p.p.)

Buffet Rudolph

Vleessalade

Zalmsalade

Scharrelsalade

Tomatensalade

Stokbrood en minibroodjes

Kruidenboter

Sausjes

Vleesplateau ( luxe opgemaakt met div. vleeswaren     

zoals beenham, rosbief, pate, e.d.)

Visplateau ( luxe opgemaakt met o.a. haring, 

gerookte zalm, garnalen, makreelfilet )

Vers fruitsalade

Buffet Noelle

Vleessalade

Pastasalade kip pesto

Griekse herdersalade met feta en olijven

Rauwe ham met meloen

Gevulde eitjes

Amuseglaasjes ( 2 p.p. )

Carpaccioschaal ( gesneden ossenhaas, 

pijnboompitjes, pestodressing op een 

bedje van slasoorten )

Stokbrood

Kruidenboter en tapenade

Stoofappeltjes

Hors d’oeuvre schotel

Combinatie van rundvlees en zalmsalade met een 

presentatie van diverse vlees en vissoorten, gevulde 

eitjes, gevulde tomaatjes, enz., uiteraard met 

stokbrood, kruidenboter en sausjes

Gourmet schotel 

kipfilet

biefstuk

minisate

slavink

hamburger

shoarma

paprika, champigons, uien

rundvleessalade

rauwkost

stokbrood

kruidenboter, bakboter

sausjes 

Sindy’s catering verzorgd ook deze kerst 

voor u graag 1 van onze speciale 

kerstbuffetten, salades, brunch, gourmet en 

hapjes.

Bestel vroegtijdig om teleurstelling te 

voorkomen, Doch uiterlijk voor 22 december 

I.v.m. de enorme drukte deze dagen

bezorgen wij :

24 december tussen 13:00 - 16:00 uur

25 december tussen 10:00 - 13:00 uur

26 december tussen 10:00 - 13:00 uur

31 december tussen 13:00 - 16:00 uur

Dit zijn ook de tijden dat u uw bestelling bij 

ons af kunt halen. Voor het bezorgen van 

uw bestelling word € 2,50 berekend.

Bij buffetten van 10 personen of meer kan

in overleg warmhoud apparatuur ter 

beschikking worden gesteld.

Betaling van uw bestelling uitsluitend 

contant, tenzij anders overeengekomen.

Los te bestellen evt. als 

aanvulling op uw buffet

Varkenshaas € 4,50 p.p. 

( in bospaddestoelenroomsaus )

Boeuff bourgion € 4,00 p.p.

( heerlijk runderstoofpotje met 

champignons en zilverui ) 

Beenham € 4,00 p.p.

( overgoten met honingmosterdsaus )

Rollade in honingtijm jus € 4,25 p.p.

Wildstoofpotje € 4,50 p.p.

( heerlijk stoofpotje van verschillende 

soorten wild gestoofd in rode wijn en laurier)

Biefstukpuntjes in pepersaus € 4,75 p.p.

Tongrolletjes gevuld met zalm € 4,50 p.p.

( in een romige dillesaus )

Gehaktballetjes in satesaus € 3,75 p.p.

Aardappelgratin ( 2 pers. ) € 4,75

Witlof uit de oven € 2,00 p.p.

( gestoofde witlof gerold in beenham, 

gegratineerd met kaas )

Bospaddestoelsoep (per liter) € 6,95

Mosterdsoep met spekjes (per liter) € 6,95

Roseval aardappeltjes ( 4 pers. ) € 8,25

Deze gerechten worden geleverd 

in magnetron of ovenbestendige verpakking 

en zijn eenvoudig zelf op te warmen.

PRIJZEN

Salades

Vleessalade (400 gram p.p.) € 5,75 p.p.

Zalmsalade (400 gram p.p.) € 6,50 p.p.

Scharrelsalade (400 gram p.p.) € 5,75 p.p.

Kipkerriesalade (400 gram p.p.) € 5,75 p.p.

Salade de luxe (400 gram p.p.) € 8,25 p.p.

( opgemaakt met vis en vlees aangevuld met gevulde 

eitjes, stokbrood en kruidenboter)

Diversen

Stokbrood kruidenboter € 1,50 p.p.

Luxe visplateau € 6,75 p.p.

Luxe hapjes € 0,90 p.st.

Amusehapjes € 1,75 p.st.

Fruitsalade € 2,75 p.p.

Nagerechtenplateau € 4,75 p.p.

( een heerlijke afsluiting van uw maaltijd met o.a. 

minibavarois, pudding in glaasje, vers fruit en andere 

zoetigheden )

Prijzen buffetten

Buffet Jingle Bell € 14,00 p.p.

Buffet Rudolph € 14,75 p.p.

Buffet Noelle € 15,50 p.p.

Hapjesbuffet € 14,75 p.p.

Hapjesbuffet de luxe € 20,75 p.p.

Hors dóevre schotel € 14,50 p.p.

Brunch € 14,50 p.p.

Gourmet € 13,50 p.p.

Hapjesbuffet

Triosaladeschaal ( vlees, zalm, kipkerrie )

Diverse soorten stokbrood en toastjes

Kruidenboter en tapenade

Diverse sausjes

Kaasplateau

Tapasschaal ( met o.a. salami, peppadews, olijven, 

wrapjes, chorizo, enz. )

Hapjesplateau ( een combinatie van luxe hapjes 

en amuseglaasjes )

Hapjesbuffet de luxe

Triosaladeschaal ( vlees, zalm, kipkerrie )

Diverse soorten stokbrood en toastjes

Kruidenboter en tapenade

Diverse sausjes

Kaasplateau

Tapasschaal ( met o.a. salami, peppadews, olijven, 

wrapjes, chorizo, enz. )

Hapjesplateau ( een combinatie van luxe hapjes 

en amuseglaasjes )

Luxe visplateau ( met o.a. haring, gerookte zalm, 

garnalen, makreelfilet )

Nagerechtenplateau ( met o.a. minibavarois, 

pudding in glaasje, vers fruit, stoofappeltjes 

en andere zoetigheden )

Brunch 

Diverse broodjes

Boter en zoetwaren

Kaasplateau

Vleeswarenschotel

Vleessalade

Fruitsalade

Mosterdsoep ( zelf te verwarmen )

Gehaktballetjes in satesaus ( zelf te warmen )

www.sindyscatering.nl












