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Namens de gemeente Bronckhorst 
waren wethouder Paul Seesing een 
juridisch medewerker Paul Eykel 
aanwezig. Toen de formaliteiten wa-
ren vervuld, verraste Paul Seesing 
zowel Roelien Hilbolling alsmede 
Edwin en Regina Schooltink met een 
fraai boeket bloemen. Aanleiding tot 
deze transactie is de bezuinigingsope-
ratie die momenteel in de gemeente 
Bronckhorst plaatsvindt. De gemeen-
te draagt namelijk de exploitaties van 
sporthallen over aan stichtingen en 
particulieren. In Vorden betekent 
dat de exploitatie van sporthal ’t Jeb-
bink per 1 januari 2014 overgaat naar 
Schooltink Beheer. De overeenkom-
sten zouden in eerste instantie op 13 
december worden getekend. Edwin 
Schooltink: “Daar heb ik toch maar 
vanaf gezien, tekenen op de dertien-
de en dan ook nog op vrijdag, leek mij 
geen goed idee”, zo zei hij lachend.
Edwin Schooltink was in het verleden 
kok in een restaurant en de laatste ja-
ren was hij werkzaam in de beveili-
ging. Een poos geleden heeft hij aan 
Roelien Hilbolling kenbaar gemaakt 
de exploitatie van de kantine (sport-
café) te willen overnemen. Edwin: 
“Roelien moest daar eerst over na-

denken, ze exploiteert namelijk ook 
De Slof in de Dorpsstraat, maar gaf 
toch aan er open voor te staan. Toen 
ik een paar maanden later vernam 
dat de gemeente Bronckhorst de 

sporthallen wilde privatiseren, heb ik 
een bedrijfsplan ingediend dat door 
de gemeente positief werd ontvan-
gen. Ik heb daarin onder meer aan-
gegeven dat ik het sleutelbeheer voor 
de gymlessen aan de scholen wil over 
geven. De scholen openen en sluiten 
de sporthal, terwijl de leerkrachten 
tijdens de gym toezicht houden. Leer-
lingen van de scholen De Vordering, 
Het Hoge, openbare Dorpsschool en 
school Beeckland zijn hier de gehele 
week van maandag tot en met vrij-
dag actief. Momenteel maken ook de 
verenigingen Flash, Velocitas, Dash 
en Sparta gebruik van de sporthal. 
Sporthal ’t Jebbink heeft een bezet-
tingsgraad van 80 procent. Ik ben al 
met de clubs in bespreking om in de 
toekomst meer dingen (toernooien 
e.d.) gezamenlijk te organiseren.”, zo 
zegt Edwin Schooltink die samen met 
zijn echtgenote Regina ‘alles wat on-
der het dak dient te gebeuren’, zoals 
klein onderhoud, schoonmaak en het 
beheer van de kantine, zal doen. Het 
echtpaar wil bovendien op zaterdag 
een zogenaamde ‘daghap’ op de kaart 
zetten. Roelien Hilbolling heeft de 
kantine (sportcafé) 16 jaar geëxploi-
teerd. Daarover zegt ze: “Nu ik ermee 
stop, toch wel emotioneel. Ik heb hier 
altijd met veel plezier gewerkt. Ik heb 

van ‘niets’, ‘iets’ gemaakt en daar 
ben ik best wel trots op. Ik hoop dat 
Edwin en Regina straks met evenveel 
plezier hier zullen werken en dat ze 
er iets moois van maken.”

Edwin en Regina Schooltink gaan sporthal ’t Jebbink 
exploiteren
Vorden - Het was donderdagmid-
dag in de kantine van sporthal 
’t Jebbink best wel even gezellig. 
Alvorens de overname- en exploi-
tatieovereenkomsten omtrent 
de privatisering van sporthal ’t 
Jebbink werden getekend, was 
er koffie met gebak, aangeboden 
door Roelien Hilbolling die op 1 
januari 2014 de exploitatie van 
de kantine (sportcafé) overdraagt 
aan Schooltink Beheer (Edwin en 
Regina Schooltink).

Edwin Schooltink tekent. Wethouder Paul Seesing (links) kijkt toe

Bloemen voor Roelien Hilbolling

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Open: Donderdag van 13.00 - 18.00 uur

 Vrijdag van 10.00 - 18.00 uur

 Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

Hengelo

geopend op

zondag 22 december

van 10.00–17.00 uur

We zijn ook weer 
normaal bereikbaar

en

Bij de Plus parkeert u voor de deur!

 

 
Douwe Egberts Koffi e rood 250 
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Kerstprijs nu: 

™2.79
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 Varkenshaas 500 gram
Kerstprijs nu:  

 

™7.99

3.99PLUS Varkenshaas 500 gram
Kerstprijs nu:

Douwe Egberts Koffie rood  
250 gram
Kerstprijs nu:

Zondag 22 december zijn wij geopend van 10.00 tot 17.00 uur
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CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren 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. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze website www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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 
21 - 22 december D. Stolk, Ruurlo (0573) 45 20 21.
23, 24, Kerst 25 en 26 - 29 december R.C. Boersma, 
Vorden (0575) 55 19 08. Voor wanneer u terecht kunt beluistert u 
het antwoordapparaat.

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, A. Ariensstraat 33a.
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 calamiteitennummer (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 
eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 
Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 
volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
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) 460 312
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, 
jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

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, diëtetiek, 
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.

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) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 
reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

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

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 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donder-
dag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. 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 7227. 
www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 
RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-
verwijzing 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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 22 december 10.00 uur, 4e Advent, ds. B. Neppelenbroek, Zwol-
le. 19.00 uur Raad van kerkendienst, Kerstsamenzang in de Dorpskerk.
Dinsdag 24 december, Kerstavond in de Dorpskerk: 19.00 uur, Kin-
derkerstfeest. 22.30 uur Kerstnachtdienst, ds. F.W. Brandenburg.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 december 10.00 uur, 4e Advent, ds. P. Boomsma, Nij-
verdal. 19.00 uur Raad van kerkendienst, Kerstsamenzang in de 
Dorpskerk.
Dinsdag 24 december, Kerstavond in de Dorpskerk: 19.00 uur, Kin-
derkerstfeest. 22.30 uur Kerstnachtdienst, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 22 december 10.00 uur, 4e Advent, Zangdienst.
Dinsdag 24 december 20.00 uur, Kerstavond, ds. Bos, Doetin-
chem, m.m.v. Full House, Steenderen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 22 december 9.30 uur, Eucharistieviering, em.-priester F. 
Zandbelt.
Dinsdag 24 december 20.00 uur, Eucharistieviering, pastoor F. 
Hogenelst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 december 17.00 uur, 4e Advent, Eucharistieviering, 
Hogenelst, Koorleden.
Zondag 22 december 10.00 uur, Woorddienst, Kindernevendienst, 
Groep 2, m.m.v. Herenkoor.
Dinsdag 24 december, 19.00 uur, Familieviering, Groep 1, Volks-
zang. 22.00 uur, Kerstavond, Woord- en communieviering, Peters, 
m.m.v. Dames- en herenkoor. 

Weekenddiensten

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

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

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

Dagmenu’s 18 t/m 24 december

Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(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 18 december 
Wildbouillon / Hutspot met hachee en zuurgarnituur

Donderdag 19 december
½ haantje gegrild met frieten, appelmoes en rauwkostsalade / 
vlaflip met slagroom

Vrijdag 20 december
Tomatensoep / Weense vis met ravigotesaus, aardappelsalade
en groente

Zaterdag 21 december (alleen afhalen / bezorgen)
Varkenshaassaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom

Maandag 23 december
Gesloten               

Dinsdag 24 december
Gesloten
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

Te koop: Kerstbomen. Bertus 

Waarle, Hamsveldse-weg 2, 

7251 LR Kranenburg. 0575 

556865, 06 51148066.

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574

06-12300129.

Bij ideële kringloopwinkel “De

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke

ochtend (behalve zondags en

‘s-maandags) van 09.00 tot

12.00 uur en daarnaast ook

nog dinsdag, donderdag- en

vrijdagmiddag van 13.30 tot

17.00 terecht voor een ruime

keus uit meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz.

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl of tele-

foonnr: 06-44629049.

Te huur: KERSTMAN en 

KERSTVROUW kostuums 

DS design Molenkolkweg 33 

Steenderen 0575-452001

Te koop: Kerstbomen. Vers 

uit de grond. Familie Kappert, 

Ruurloseweg 87, Kranenburg. 

Tel. 0575 - 55 69 35 / 06 - 15

54 09 58.

te huur: per 1-1-2014 te

Vorden Ruurloseweg 81

klein appartement (2 pers.)

kamer/keuken/bijkeuken/1 sl.

kamer/badkamer/apart toilet/

hal

huurprijs: € 700,00 p.m. incl.

g.w.l. tel. 0616601649

Oliebollen sponsor actie

Achterhoeks Museum 40-45

Marktstraat 6 Hengelo Gld. Op

30 en  31 december van 9.00

tot 16.00 uur. Verse oliebollen

en appelbeignets van

meesterbakker Aloys Lurvink.

U koopt topkwaliteit en steunt

het museum 40-45.  Welkom.

Wilt u volgend jaar met de 

caravan op vakantie? Wegens

omstandigheden te koop:

Hoppy 460 Ufe La Vita Bi-

onda; bouwjaar 2010. In 2010

caravan van het jaar! Rondzit,

2-persoons vast bed, douche-

toiletruimte, ringverwarming,

w.w.voorziening, koelkast,

4-pits gasstel, voortent met

uitritsbare voorwand, uitdr.

bare luifel, 2 fietsendragers,

2 gasfl. grondzeil, veiligheids-

slot, mover. Voorzien van

gehele inventaris. Stalling

aanwezig. De caravan is licht

van kleur binnen-buiten. Totale

aanschafprijs was € 21.000.

Vraagprijs: € 16500.  Informa-

tie: 06 - 51537631

Gezocht

Medewerker
voor bezorging

brievenpost met auto

in buitengebied Vorden, 
± 13 uur

verdeelt over 3 dagen. 

Voor meer informatie:
Dhr. Gevorkjan

06 – 24 88 12 00
en na 18.00 uur

0575 – 55 12 20. 



Hamam Facial Set

€ 35,00

Kadotip Schoonheidssalon So Happy

BEDANKT!
De Staja - groep in Hengelo (Gld.)

wil graag iedereen bedanken voor het 

daverend succes en de belangstelling

van de Open Dagen op

23 en 24 november jongstleden!

Maar liefst meer dan 5000 mensen 

hebben een kijkje genomen bij ons bedrijf! 

Tevens willen wij van de 

gelegenheid gebruik 

maken om een ieder 

fijne feestdagen en een 

fantastisch 2014

toe te wensen!

Op onze website www.staja.nl 

ziet u onze actuele vacatures.

Bekijk alle fi lmpjes op www.goedvuurwerk.nl of scan de QR-code.

 De eindbaas

19.95
39.95

 Knock out XL 
 + 
 Knock out ultrapack  

VOOR
VERKOOP

PRIJS
15.96

10.-
17.98 VOOR

VERKOOP

PRIJS
8.-

BESTEL T/M 27 DECEMBER VIA HET BESTELFORMULIER OF

WWW.GOEDVUURWERK.NL

VOORVERKOOPKORTING!
20%

Vorden  Stationsweg 16

Bouwbedrijf Visser en Meijer 
wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2014.

Jort
13 December 2013

We zijn zo blij dat je er bent lieve

Trotse papa en mama zijn

Arjan & Lisette Siemerink

Stationsweg 23

7251 EL Vorden

Twee heldere oogjes, een nieuw gezicht
Vandaag zag ons kindje het levenslicht
Wat een vreugde geeft dit nieuwe leven
Dat door God aan ons is gegeven. 

Gelukkig en dankbaar zijn we voor de geboorte 
van onze dochter 

Esther
Elise Marinke Brouwer

10 december 2013

Ronald en Annelies Brouwer-Lotterman

Brugwachter 34
6661 MC Elst 
06 - 45 73 65 25

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.

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Ze zijn er weer !!!!!!

verse lychees  350 gram  €  1.99
zware krop ijsbergsla  per stuk  €  0.99 

Giezer Wilderman stoofperen 

 2 kg  €  2.49
de lekkerste avocado’s  per stuk  €  0.99

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

Aanb. geldig t/m di. 24 december 2013

DE KERST-BESTELLIJSTEN ZIJN ER WEER !!!!!  

In te leveren tot vrijdag 20 december.



Omdat het centrum van 
Vorden in de afgelopen 
maanden in een nieuw 
jasje is gestoken, werd de 
wekelijkse warenmarkt 
op vrijdagmorgen be-
gin september van het 
Marktplein naar De Bleek 
verplaatst. Een prima al-
ternatief zo bleek met 
ruime opstellingen van de 
marktkramen en tiental-
len parkeerplaatsen in de 
directe omgeving van de 
tijdelijke locatie. De ver-
plaatsing vond dan ook 
zonder veel strubbelingen 
plaats. 
“Maar de markt behoort 
centraal in het centrum 
van het dorp thuis. Het 
was direct vanaf het be-
gin duidelijk dat we terug 

zouden keren naar het 
marktplein. Er is daarover 
ook geen enkele discussie 
geweest binnen het be-
stuur. De markt versterkt 
op vrijdag namelijk ook 
de ondernemers rondom 
de markt”, zo verklaart 
voorzitter Harry Ligten-
berg van Marktvereniging 
Vorden. In goed overleg 
met Sander Burggraaf van 
de gemeente Bronckhorst 
en Marc Hendrickx van 
de uitvoerder Oranjewoud 
van de herinrichting heeft 
de gehele verplaatsing in 
een prettige sfeer plaats-
gevonden. 

Harry Ligtenberg: “Daar-
om hebben we ook beslo-
ten dat de markt op korte 

termijn weer terugkeert 
naar het marktplein zo-
dat de herinrichting van
De Bleek begin volgend
jaar door Oranjewoud vol-
gens schema kan worden 
uitgevoerd. We hebben
als bestuur het volste ver-
trouwen dat de start op
het nieuw heringericht
marktplein ook zonder
al te veel problemen zal
verlopen. De opstelling
van de verschillende kra-
men zal evenals het plein
nieuw zijn voor het pu-
bliek maar naar onze ver-
wachting een positieve bij-
drage blijven leveren voor
het in stand houden van 
de Vordense weekmarkt. 
Want dat is onze doelstel-
ling.” 

De Vordense weekmarkt 
dateert uit de jaren zes-
tig van de vorige eeuw
en is een initiatief van
Marktvereniging Vorden
waarvan de geschiedenis
teruggaat naar 1906 toen
de vereniging werd opge-
richt.

Vrijdag 27 december eerste ‘gedeeltelijke markt’ op heringericht plein

Vordense weekmarkt keert 
terug op marktplein

Vorden - De Vordense weekmarkt keert vrijdag 27 
december na een kleine vier maand van zijn tij-
delijke locatie op De Bleek terug naar het nieuw 
heringerichte marktplein. Weliswaar vindt er dan 
een ‘gedeeltelijke markt’ plaats omdat er aantal 
marktondernemers op deze laatste vrijdag van 
2013 niet van de partij is. Vrijdag 3 januari 2014 
start er weer een volledige markt op het Markt-
plein met alle vertrouwde ondernemers.

Er wordt nog druk gewerkt aan de nieuwe inrichting van het Marktplein.

Vier pijlers van leefstijl-
verandering
Het programma werkt op 
basis van vier pijlers: be-
trokkenheid van ouders, 
beweging en sport, voe-
ding en voedingsgewoon-
ten en gedragsverande-
ring. In een jaar tijd is het 
de bedoeling dat kinderen 
een volledige leefstijl-

verandering ondergaan, 
waardoor zij een gezonder 
leven kunnen leiden.

De intensieve fase
In de intensieve fase (eer-
ste half jaar) wordt de 
eerste drie maanden twee-
maal per week in groeps-
verband gesport en de 
volgende drie maanden 
eenmaal per week. De 
kinderen krijgen een leuk 

en zeer afwisselend sport-
programma aangeboden. 
Ook zijn er zeven ouder- 
en kinderbijeenkomsten 
waar groepsvoorlichting 
en adviezen gegeven wor-
den, maar ook individuele 
begeleiding door kinder-
fysiotherapeut, diëtist en 
psycholoog. Daarnaast 
leren kinderen meer be-
wegen en sporten met de 
kinderfysiotherapeut en 

sportinstructeur.

Follow-up fase
Na het intensieve pro-
gramma van een half jaar 
volgt de follow-up fase. In 
deze fase worden de kin-
deren samen met hun ou-
ders een jaar lang via het 
coach-online project bege-
leid om hun veranderde 
leefstijl op langere termijn 
vol te houden. Tevens ko-

men de kinderen vier keer
terug bij de Cool 2B Fit
medewerkers om te me-
ten en te wegen en even-
tuele vragen te bespreken.

Meer informatie of aan-
melden
Meer informatie is te vin-
den op www.cool2bfit.
nl. Aanmelden kan door
een e-mail te sturen naar
 annika@jentha.nl.

- Advertorial -

Fitte kinderen met Cool 2B Fit
Hengelo - Op verschil-
lende plaatsen in Ne-
derland wordt vanaf 
februari 2014 een pro-
gramma gestart voor 
kinderen met overge-
wicht in de leeftijd van 
acht tot dertien jaar. 
Zo ook in Hengelo. 
Kinderen worden sa-
men met hun ouders 
begeleid naar een ge-
zondere leefstijl door 
een diëtist van Sensire, 
een psycholoog van De 
Kiezelsteen, een kin-
derfysiotherapeut van 
Jentha en een sportin-
structeur van AeroFitt. 
De cursus wordt gro-
tendeels door de mees-
te zorgverzekeraars 
vergoed.

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Barendsen  
         Bulten
          Techniek

 

www.BarendsenBultenTechniek.nl

GRATIS 

halen en  

brengen

Maak uw machines 
winterklaar
Bel nu voor een 
onderhoudsbeurt
Zutphenseweg 15
7251 DG Vorden 
0575 552080   

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

KERST 2014
24 dec. open t/m 14.00 uur.

25 dec. café vanaf 16.00 uur open.

26 dec. vanaf 12.00 uur open, a la carte.

27 dec. Oudjaarskaartavond vanaf 20.00 uur,
klaverjassen en jokeren. 

Zaal: Teenage Party

31 dec. vanaf 14.00 uur Oudejaarsspelen,
sluiting ± 18.00 uur.

1 jan. Nieuwjaars Party in het café m.m.v.

STRIKE & Bigissue Band
Vanaf 20.00 uur - Entreeprijs € 5,00 incl. hapjes.

Wij verzorgen graag weer uw salades
en hapjes. Wij staan ook voor u klaar

voor een oudejaarsborrel.

Hannie, Volkert en medewerkers wensen U
prettige kerstdagen en een gezond 2014.

dankt iedereen die er ook dit jaar weer aan heeft
bijgedragen om onze oliebollen actie te doen slagen.

De vraag naar onze oliebollen was groot, daarom konden
wij helaas niet ieder adres onze oliebollen aanbieden.

Wij wensen u fijne feestdagen en een muzikaal 2014.

Leden en bestuur Harmonie Vorden

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden
0575-551334  www.davorta.nl

www.facebook.com/davorta

VOLG
ONS
OP
FACEBOOK

NIEUW in Vorden:   Schoonheidssalon So Happy

Ook kom ik graag bij u thuis voor de behandeling.

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur

Deze week:
  vanaf €

€

  vanaf €

Iedere week voor maar €



Het werd een hartelijk weerzien 
van mensen, waarvan er enkelen 
elkaar meer dan 50 jaar niet gezien 
hadden, zodat er binnen de kortste 
keren geanimeerde gesprekken op 
gang kwamen en er anekdotes uit 
lang vervlogen tijden werden ver-
teld.
Het bandje van deze jonge enthousi-
astelingen, volop gesteund door het 
pas in Vorden gestarte jonge horeca 
echtpaar Wim en Hennie Bakker, 
die hun nieuw gebouwde feestzaal 
op de zondagochtenden gratis be-
schikbaar stelde als oefenruimte, 
onder maar één voorwaarde dat 
alles weer opgeruimd werd als de 
repetitie was afgelopen, begonnen 
hun activiteiten in 1953 en dat had 
al gauw een magneetwerking op de 
Vordense jeugd. Dat werd al gauw 
een gezellige boel van repeterende 
muzikanten en meezingende en 
dansende leeftijdgenoten. Vooral 
toen er na verloop van tijd feest-
avonden werden georganiseerd 
was de zaal tot de laatste stoel be-
zet. Het waren avonden waarover 
nog lang werd nagepraat en dat in 
een tijd waarin er voor de Vordense 
jeugd in hun dorp nauwelijks iets 
te beleven viel.
Deze prachtige periode heeft een 
jaar of vier geduurd tot er in 1957 
door verschillen in inzicht een ein-
de kwam aan dit unieke orkestje.
Door de reünisten en hun dames, 
op twee na allemaal nog in leven 

en in redelijk goede gezondheid 
en met zelfs de zangeres van toen 
- Jannie Hoevers - weer in hun mid-
den, werden op deze vrijdag bergen 
met herinneringen opgehaald on-
der het genot van een drankje en 

een heerlijke maaltijd en een ieder 
vertelde in het kort zijn levensver-
loop. Al met al een zeer geslaagd 
initiatief waaraan allen met plezier 
terug zullen denken.

Vordens bandje houdt na 60 
jaren reünie
Vorden - Het Vordense bandje 
Songs and Rythme, uit pure 
verveling opgericht in de na-
oorlogse 50-er jaren en dat 
door hun enthousiaste spel al 
spoedig een begrip werd onder 
de Vordense jeugd van die tijd, 
heeft vorig weekend een reünie 
gehouden in de horecagelegen-
heid waar het toen allemaal is 
begonnen, namelijk Hotel Bak-
ker.

Songs and Rhytme in 1955.

De bandleden anno 2013.

Nog steeds vindt zo’n 80% van de 
consumenten de kerstdagen specia-
ler dan andere dagen en is eten met 
elkaar een verbindende factor. In 
zoverre niets nieuws onder de kerst-
boom. Maar er zijn verschuivingen 
te signaleren in het consumen-
tengedrag. Dit blijkt uit onafhan-
kelijk onderzoek dat in opdracht 
van PLUS is uitgevoerd onder ruim 
2.500 consumenten. Zo gaat men 
bewuster om met inkopen. Bijna 
70% van de ondervraagden heeft 
de meeste boodschappen voor de 
kerstdagen vooraf opgeschreven en 
laat zich minder verleiden om pro-
ducten te kopen die niet nodig zijn. 
“Ik koop minder dingen die niet 
echt op mijn lijstje staan. Ik heb 

ieder jaar veel te veel over.” Ook 
worden er bewustere keuzes ge-
maakt met wie men de kerstdagen 
doorbrengt. Er wordt meer thuis 
gegeten en dan vooral met mensen 
die het dichtst bij staan. Zo’n 89% 
van de ondervraagden eet thuis, bij 
familie of vrienden. Maar wel met 
minder verplichtingen.

Gourmetten, zalm en haas zijn 
favoriet
Als de consument zou mogen kie-
zen, dan schuift 24% aan bij een 
gourmettafel. Zeker voor gezinnen 
met kinderen blijft gourmetten een 
favoriete bezigheid. Van de vrou-
wen heeft 17% een voorkeur voor 
zalm als hoofdgerecht; van de man-

nen slechts 12%. Bij de mannen 
kiest 16% voor een hazenrugfilet, 
tegenover 12% van de vrouwen. 
Verder blijft de keuze met de kerst-
dagen toch vooral klassiek, met een
varkenshaasje, biefstuk of kalkoen.
En daarbij laat 50% zich inspireren
door de smakelijke, gemakkelijke 
of verrassende recepten uit de ma-
gazines en voor ruim 40% van de
ondervraagden zijn de adviezen en
tips van de supermarkten leidend.

Kerstmixen
Om haar klanten te helpen heeft
PLUS Hans Eland dit jaar vijf Kerst-
mixen samengesteld, bestaande uit
een hoofdgerecht met verschillen-
de bijgerechten en sauzen. Zo is er
snel een duidelijke boodschappen-
lijst gemaakt, zodat iedereen kan
eten wat hij of zij lekker vindt!

- Advertorial -

Kersttrends: bewuster inkopen en 
minder verplichtingen
Hengelo – Bewuster inkopen en minder verplichtingen, zijn twee 
opvallende resultaten uit een recent uitgevoerd consumentenon-
derzoek naar kersttrends.

“Waar we werden verwelkomt met 
een heerlijk glas Achterhoekse sekt. 
Na een uitvoerige presentatie over 
het ontstaan van de druiventeelt in 
Nederland, de start van het wijngoed 
en een uitleg hoe de eerste jaren nu 
verlopen zijn werd het tijd om écht 
te gaan proeven. 
Er waren zes jaargangen Johanit-
ter anoniem “geflest”. Aan ons de 
schone taak om de jaren op de juiste 

volgorde te krijgen én de smaak te 
beschrijven. Dit alles in meerdere 
groepjes. Opvallend was dat één 
groep alle jaren precies op de goede 
volgorde wist te benoemen. Toeval 
of misschien toch de échte ‘doorge-
winterde’ drinkers?…Wat volgde 
was heerlijk tapas vergezeld met pas-
sende wijnen. Ook nam Martien Pa-
ter, voorzitter van het VOC, nog het 
woord om terug te blikken op het 

afgelopen jaar en vooruit te kijken
naar de activiteiten in 2014. Tevens
werd afscheid genomen van Carmen
Smeerdijk die al vanaf het begin deel
uit maakte van de organisatie com-
missie. Veel dank voor je inbreng  en
inzet! Wanneer er een lid vertrekt is
een nieuwe intreder ook weer wel-
kom. Riske Legtenberg volgt Carmen
op. Welkom! Volgend VOC op 16 
januari waarbij Timme Koster, be-
drijfsleider van het zwembad In De 
Dennen, de spreker zal zijn. Weer op
onze vaste stek bij Brasserie Lettink.”

Meer Info: www.vov-vorden.nl/
ondernemerscafe

Het Vordens Ondernemers Café 
‘offerde zich aan Bacchus’
Vorden - Een goed gebruik voor het VOC is om in de maand de-
cember een bijzondere jaarafsluiting te hebben. Na in eerdere ja-
ren champagne en bieren te hebben geproefd was het dit maal de 
beurt aan het alcohol houdende druivensap. De deelnemers waren 
te gast bij Henk Takken van Wijngoed Kranenburg.

Tegen inlevering van deze bon

1 euro korting
op al onze rollades

Fantastische roodstovers
Gieser Wilderman, St. Remy, Brederode kilo 

Pracht Witlof kilo 

Maroc heerlijke 
CLEMENTINE’S 30 stuks 

De koningin onder de handperen 

DOYENNE DU COMICE 3 kilo 

Tussen kerst e

zijn wij ge

Chocolaterie           Magdalen

Heerlijke handgemaakte Kers
en Kerstchocolade 

Vanaf 2,50 per 100 gram

verse snijbloemen - bruidswerk - rouwwerk - vazen - potten - kamerplanten - eenjarige



... met Keurslager Vlogman

Gourmetschotel Standaard
Biefstuk, varkensschnitzel,
kipfilet, tartaartje, minivinkje
en mini-hamburger

per persoon 550

Gourmetschotel „De Luxe”
Kogelbiefstuk, kalfsoester,
varkenshaas, kipsateetje,
bacon vinkje en tartaartje

per persoon 750

Heerlijke feestdagen
De decembermaand is weer aangebroken. Een tijd waar-
in u extra aandacht besteedt aan lekker eten; een extra
feestelijke lunch, hartige hapjes, gezellig gourmetten of
fonduen. Met als hoogtepunt natuurlijk het Kerstdiner!
Wij zorgen graag voor de culinaire invulling, zodat u
verzekerd bent van smakelijke feestdagen.

„Ambachtelijk bereid
tot en met het touwtje”

We hebben weer prachtige rollades
voor de Kerst. Met zorg gemaakt en
kant-en-klaar gekruid. Tip: laat de rolla-
de na ‘t braden zo’n 10 minuten rusten.
Vleessappen en warmte verspreiden
zich dan gelijkmatig en u kunt de rollade
makkelijker snijden.

Diverse soorten zoals:
Runderrollade

(mager of doorregen)
Varkenfiletrollade

Schouderfiletrollade
Half-om-halfrollade

Lenderollade
Kalfsrollade

Allemaal handgeknoopt.

Vlogman,keurslager
Zutphenseweg 16 Tel. (0575) 55 13 21
7251 DK  Vorden Fax (0575) 55 22 87 www.vlogman.keurslager.nl

Kerstspecial:

Feestelijk tafelen

Wild
Hertenbiefstuk, ree, wild zwijn,
hazenpeper en konijn.

Vraag ons naar de prijs.
BESTEL OP TIJD!

Gevogelte
Kip, kippenpoten, drumsticks,
kalkoenheel, kalkoenbout en
kalkoenfilet.

Zie ook de reclames in de winkel.

Wij wensen u
fijne Kerstdagen!

695

Pittig Preipakketje

100 gram 175

Voor de feestelijk belegde 
boterham:
 eigen gemaakte vleeswaren
 gebraden rosbief
 runder-, varkens- en kalfs-
rollade

 gekookte achterham
 diverse soorten rauwe 
 hammen

 kerstspecialiteiten
 gebraden vleeswaren
 salami soorten
 Japanse rosbief

Filet Americain 150 gram 
+ gebraden
Rosbief
100 gram

samen voor 398
Er is een ruime keuze uit 

lamsvlees 
en 

kalfsvlees

Keurkoopje
Gemarineerde 
Biefstukpuntjes
met GRATIS pepersaus

400 gram

Urtica de Vijfsprong is een therapeutische leef-
werkgemeenschap met een biologisch dynamisch 
agrarisch bedrijf. De stichting geeft op ontwikkeling 
gerichte, 24-uurs, dag- en ambulante ondersteuning 
en behandeling aan mensen met een verstande-
lijke beperking en aan mensen met psychiatrische 
problematiek. De antroposofie is hierin onze grote 
inspiratiebron. De boerderij en de brasserie zijn een 
belangrijk middel.

Aan de gang als vrijwilliger?

We zoeken vrijwilligers die een 1 op 1 activiteit willen

ondernemen met onze bewoners, door de weeks of in

het weekeinde, zoals zwemmen, fietsen, wandelen etc.  

Belangstelling? 
Neem contact op met Sandra Meijs (sandra.meijs@urticadevijfsprong.nl) 
0575-553459. Op onze website staat ook informatie over ander vrijwilligerswerk.

Luxe Salades voor Kerst en 
Oud & Nieuw bestellen

Rundvleessalade met luxe garnituur €5,75 p.p.
Zalmsalade met luxe garnituur €6,75 p.p.

Voor Kerst kunt u telefonisch bestellen 
tot uiterlijk 23 december 17.00 uur

Voor Oud & Nieuw kunt u telefonisch bestellen 
tot uiterlijk 29 december 17.00 uur

Afhalen op 24 of 31 december tussen 15.00 en 17.00 uur.

Tevens kunt u bij ons terecht voor uw 
jubileum, bruiloft, receptie, etc.

Met inbreng van uw persoonlijke wensen en onze vele 
mogelijkheden wordt uw feest een dag om nooit te vergeten.

Taveerne ”de Wildenborcherhof”
Wildenborchseweg 19, Vorden, 0575 - 556651

Taveerne ”de Wildenborcherhof”
wenst u alvast een gezellige kerst en gelukkig 2014.



De opbrengst is bedoeld om voor/
met de bewoners van De Lindenhof 
iets leuks te doen. Er werd van alles 
te koop aangeboden. Het personeel 
en familieleden hadden een aantal 
avonden geknutseld, er werden kaar-
ten, kerstballen, kerstsokken, wind-
lichten, diverse soorten vogelvoeder 
gemaakt en nog veel meer.
Er was 7 december een verloting die 

gesponsord werd door familie en Vor-
dense ondernemers. “De volgende 
ondernemers willen we graag bedan-
ken, mede door u werd de kerstmarkt
een groot succes.” 
Bistro de Rotonde, Bakkerij Joop, de 
Kadokamer, Ami Kappers, Vordense 
Tuin, Kapper Davinci, Visser mode,
Siemerink, de Vale Weide, Slagerij 
Vlogman, Kettelarij, Sander Pardijs, 
Bakker van Asselt, Etos, Davorta, Rei-
niers groenten en fruit, Top 1 Toys,
Foto Willemien en Bloemsierkunst
Halfman.
De binnentuin en het balkon wer-
den voorzien van een kerstboom, 
aangeboden door Groot Roessink uit
 Hengelo.

De Lindenhof kijkt terug 
op geslaagde kerstmarkten
Vorden - Op zaterdag 7 december 
was er op de Lindenhof een gezel-
lige kerstmarkt. “Op zaterdag 14 
december hebben we op de Vor-
dense kerstmarkt gestaan. Ook 
hier was er een gezellige sfeer en 
werd onze kraam goed bezocht.”

Sneeuwkerstje, in een prachtig wit 
gewaad met lichtjes, die met haar 
rendieren vanuit Lapland naar Vor-
den was gekomen. Toch een beetje 
paniek. Rendier Rudolf ontbrak! “Hij 
heeft denk ik, plankenkoorts”, zo ver-
onderstelde Lotte van Dam. Toen er 
met muziek op de achtergrond heel 
hard om hem werd geroepen, kwam 
Rudolf opdagen. De rendieren op het 
toneel jubelden het uit. Er werd ge-
zongen, gesprongen en gedanst, wat 
waren de rendieren blij. En opeens 
was daar ook nog Prins Kerstwens. 
Toen hij Sneeuwkerstje zag, stamel-
de de Prins: “Wat ben je toch mooi, 
ik wil altijd voor jou zingen”. En ik 
ook voor jou”, zo zei Sneeuwkerstje 
ontroerd. En zo gaat het ook in kerst-
sprookjes, de Prins en zijn “Kerstje”, 
ze leefden nog lang en gelukkig! 
Het kerstsprookje werd door enkele 
honderden mensen gadegeslagen die 
Jeugdtoneel Vorden met een dank-
baar applaus beloonden.

Het was zaterdagmiddag overigens 
een gezellige Kerstmarkt. Prachtige 
weersomstandigheden en een flink 
aantal kramen en blokhutten van 
waaruit allerlei kerstproducten wer-
den verkocht. En natuurlijk werd ook 
de ‘inwendige mens’ niet vergeten: 

Glühwein, oliebollen, broodjes ham, 
kerstkransjes het ging erin als “koek”. 

Een uitermate vriendelijke Kerstman 
deelde presentjes uit. Rondom het 
houtvuur verzamelden zich continu 
kinderen die het prachtig vonden dat 
ze broodjes konden bakken. 

Geen ezeltjes in de stal, wel ezeltjes 
op de kerstmarkt waarop de jeugd 
een ritje kon maken. De Kerstcom-
missie zorgde voor een muzikaal cul-
tureel programma dat op een leuke 
manier door ‘opperspreekstalmees-
ter’ Martin Gabriël aan elkaar werd 
gepraat. 

Aan het programma werd meege-
werkt door onder meer Gospelkoor 
Kwadrant, Vordens Mannenkoor, 
Midwinterhoornblazers uit Lochem, 
kinderen van Muziek op Venhorst, 
Wendy Addink en popkoor Zutfun. 
Harmonie Vorden trad voorafgaand 
aan de Kerstmarkt in de Dorpskerk 
op.

Kerstmarkt Vorden

Sneeuwkerstje en Prins Kerstwens stelen 
de show
Vorden - “Dat het licht van de 
liefde in ieders hart ontsteekt 
en dat het wordt gedeeld tussen 
mensen en dieren”. Het (bijna) 
prachtige slot van Jeugdtoneel 
Vorden. Een groep van elf kinde-
ren in de leeftijd 6 tot 11 jaar, on-
der leiding van docent Lotte van 
Dam. Zij schreef speciaal voor de 
Kerstmarkt in Vorden het kerst-
sprookje ‘Sneeuwkerstje, het 
donker, Prins Kerstwens en de 
rendieren’.

Ezeltje rijden

Broodjes bakken

Sneeuwkerstje en Prins Kerstwens

In de les werd niet alleen verteld hoe 
vuurwerk gemaakt wordt en welke 
typen vuurwerk er zijn, maar ook 
welke regels er aan vuurwerk ver-
bonden zijn. Ook werd de kinderen 
uitgelegd wanneer vuurwerk legaal 
is en wanneer illegaal. Daarnaast kre-
gen de kinderen tips hoe zij zelf zo 
veilig mogelijk om kunnen gaan met 
vuurwerk. 

In één les veilig met vuurwerk
Tijdens de interactieve les liet Arjan 
Meulenveld zien welke veiligheidsar-

tikelen gebruikt kunnen worden bij
het afsteken van vuurwerk. Wat ook
een grote bijdrage gaat leveren aan de
grote veiligheid van vuurwerk, is het
dit jaar voor het eerst op de markt
gebrachte machinaal geproduceerde
vuurwerk Pyromould. Dit alles, en
hoe vuurwerk er van binnen uitziet,
kregen de kinderen te zien in een in-
formatief filmpje.
“Kortom, veiligheid staat bij Wel-
koop Vorden voorop en daarom wen-
sen wij iedereen een veilige start van
het nieuwe jaar.”

Vuurwerkles Welkoop op 
Het Hoge en De Vordering

Vorden - Welkoop Vorden helpt scholen een handje om veilig het nieu-
we jaar in te knallen. Arjan Meulenveld van Welkoop Vorden heeft 
namelijk de kinderen van groep 7 en 8 van basisscholen ‘Het Hoge’
en ‘De Vordering’ les gegeven over het veilig afsteken van vuurwerk.

Welkoop onderstreept met deze on-
gekende kortingsactie zijn naam als 
grootste en meest creatieve vuur-
werkverkoper van Nederland. Wim 
Weenk van Welkoop Vorden: “Vuur-
werk is onze grote passie. Ook dit jaar 
hebben we weer keihard gewerkt om 
onze klanten een gevarieerd en spec-
taculair vuurwerkassortiment te bie-
den. Iedereen, van jong tot oud, kan 
bij ons dan ook terecht voor zijn favo-
riete vuurwerk.” 

Pyromould: vuurwerk van de toe-
komst
Als vuurwerkverkoper neemt Wel-
koop Vorden vanzelfsprekend haar 
verantwoordelijkheid. “Klanten ver-

trouwen erop dat ze bij ons de beste
kwaliteit tegen de beste prijs vinden,”
benadrukt Wim Weenk. Met het oog
daarop kan de vuurwerkliefhebber bij
Welkoop, als enige in Nederland, kie-
zen voor Pyromould-vuurwerk. “Dit
is het vuurwerk van de toekomst!
Pyromould wordt, in tegenstelling 
tot het meeste vuurwerk, niet met
de hand, maar machinaal gemaakt.
Moderne productietechnieken zor-
gen voor een optimale kwaliteit, 
veiligheid en milieuvriendelijkheid.
Het vuurwerk staat dan ook garant
voor een consequente schiethoogte
en richting, een strak tempo en
werkt perfect.” Meer informatie over
Pyromould-vuurwerk is te vinden op
www.goedvuurwerk.nl.

Bestellen
Klanten kunnen vuurwerk niet al-
leen bestellen in de winkel, maar
ook online via www.goedvuurwerk.
nl. Vervolgens ligt de bestelling van-
af vrijdag 28 december klaar op het 
door u gekozen afhaalmoment bij
Welkoop Vorden.

- Advertorial -

Hoge voorkoopkorting op 
vuurwerk bij Welkoop Vorden
Welkoop Vorden geeft maar 
liefst 20% korting op al het vuur-
werk tijdens de voorverkoop tot 
en met 27 december. Nieuw dit 
jaar, en exclusief bij Welkoop, is 
het Pyromould-vuurwerk. Dank-
zij moderne productietechnie-
ken heeft dit vuurwerk een hoge 
kwaliteit, is veilig en milieuvrien-
delijk.

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

Medewerking verlenen aan deze 
avond de zanggroep Damessimo 

en Chris Bergink – piano. Aanvang: 
19.45 uur. Plaats: de Triangel

Passage Warnsveld-Buiten
Warnsveld - Op woensdag 18 december aanstaande zal de afdeling Pas-
sage Warnsveld-Buiten haar jaarlijkse sfeervolle Kerstviering houden.

Konijnen:
Vlaamse Reus: G. Reindsen 2xF, 3xZG
Witte Nieuw Zeelander: H. Bolwien-
der 1xF, 3xZG. Klein Zilver: Sven Jans-
sen 3xF, 1xZG. Hollander: T. Janssen 
1xF, 2xZG. Rus: T. Janssen 1xZG.

P K V  N i e u w s
Liemersshow Zevenaar.

WWW.DEGRAAFSCHAPDIERENARTSEN.NL

Giftig voor onze huisdieren
Chocolade en voedingsmiddelen waarin 
druiven en rozijnen zijn verwerkt (bijv. 
kerststollen), kunnen een vergiftiging ver-
oorzaken. Daarnaast is het ook opletten dat 
huisdieren niet kunnen eten van de taxus, 
hulst, kerstster en de maretak. Wanneer 
uw huisdier hiervan heeft gegeten neem 
dan zo snel mogelijk contact op met uw 
dierenarts.

Liefde gaat door de maag
Een ander risico van de feestmaand decem-
ber is dat men een huisdier extra wil ver-
wennen. Helaas lijdt 60% van onze huis-
dieren aan overgewicht. Natuurlijk mag een 
huisdier best eens iets extra’s. Geef dan 
een verantwoord tussendoortje en houdt 
hier met de dagelijkse hoeveelheid voeding 
rekening mee. Zo voorkomt u dat uw huis-
dier, net als veel mensen, na de feestdagen 
op dieet moet!

ACTUEEL

Dierenartsen ook in Brummen!

CONTACTINFORMATIE

Gezelschapsdieren
0575-587888

Landbouwhuisdieren 
0575-587877

0575-587870

Veilig en gezond de feestdagen door
Tijdens de feestdagen zijn er volop lekkernijen aanwezig in huis. Elk jaar zijn er 
ook weer huisdieren die de verleiding niet kunnen weerstaan. Dampende rollade, 
chocoladekransjes en een lekker stukje kerststol, tijdens de feestdagen is het 
verstandig een extra oogje in het zeil te houden.



Een kleine opsomming van de vele afdelingen die er in 
dit kleine warenhuis te vinden zijn: speelgoed en boe-
ken,  kleding en elektrische apparaten, muziek, meu-
bels, een afdeling babybenodigdheden met bijvoorbeeld 

een schitterende rieten kinderwagen, ski- en schaats-
spullen en een overdaad aan huishoudelijke artikelen 
als bestek en glaswerk. En in deze weken is er natuur-
lijk ook een complete afdeling met kerstartikelen.
Er is in ‘de Boedelhof’ een knap stuk werk geleverd 
vooral ook door een groepje mensen dat moeilijk aan-
sluiting kan vinden bij de arbeidsmarkt en die hier met 
veel voldoening goed bezig is. Door voortdurende groei 
(zo meldt ons Boedelhof-baas Wim  Nijkamp tussen 
twee haakjes) is er nog plaats voor mensen die om bo-
vengenoemde reden graag weer aan de slag willen (info 
tel. 555456). E
n belangrijk is natuurlijk vooral dat er een voortduren-
de inloop is van mensen die in deze dure tijd supervoor-
delig een aankoop willen doen. Het is wel duidelijk dat 
‘de Boedelhof’ zich in Vorden een goede plaats heeft 
verworven.

- Advertorial -

Komt er een echt warenhuis in 
Vorden?
Vorden - Nee, dat komt er niet want het is er al. 
Maak maar eens een wandeling door de Kring-
loopwinkel ‘de Boedelhof ‘ aan de Enkweg. Daar 
kijkt een mens z’n ogen uit. Een stroom van ar-
tikelen is hier sinds de start, nu ruim twee jaar 
geleden, door vele Vordenaren bijeengebracht. 
Artikelen die zo nodig eerst goed worden nageke-
ken en eventueel opgeknapt en daarna, net als in 
een echt warenhuis, in vele productgroepen zijn 
verdeeld. Een beetje minder luxe dan in een echt 
warenhuis, maar daar zijn de extreem lage prij-
zen dan ook naar.

Pak uw laatste kansop voordeel in 2013! December Deals!

Profiteer dit jaar nog tot € 1.500,- extra inruilwaarde!

Nijendijk 
Zutphen, Brinkhorst 7, 0575-572021, www.nijendijk.nl

Op 18 mei 2012 opende Marloes Meulenbroek haar kapsalon  
“Haarstudio Marloes’’ aan de Raadhuisstraat 18 te Vorden in het  

voormalige pand van Schoenmakerij Visser.

Sinds de opening heeft Haarstudio Marloes  een grote klantenkring  
opgebouwd. Per ingang van december is na een grondige verbouwing  

de capaciteit verdubbelt en is Hester, een oud collega van Marloes gaan 
 werken bij Haarstudio Marloes.

Afgelopen jaar is Marloes geslaagd als vakbekwaam visagiste.  
U kunt nu ook bij Haarstudio Marloes een afspraak maken voor een  

visagie behandeling of een make-up advies.

Met ingang van 1 januari 2014 is er elke donderdag een “Heren inloopavond’’ 
van 18:00 uur tot 20:00 uur. Heren kunnen dan zonder afspraak binnenlopen 

voor een knipbehandeling.
MARLOES 
MET HAAR 

NIEUWE 
COLLEGA 
HESTER!

NIEUW!

NU OOK VISAGIE

EN EEN HEREN

INLOOPAVOND

16,50
euro

Dames  
en heren
knippen

12,50
euro

Kinderen 
tot 12 jaar
Knippen

donderdag 
zonder

afspraak

Heren
inloop
avond

WIJ ZIJN BEREIKBAAR OP (0575) 551 967
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Toen het vet eenmaal de juiste tempe-
ratuur had bereikt, kwam er een con-
stante stroom verse oliebollen naar 
de inpakruimte. Diverse bedrijven 
maakten gebruik om oliebollen te be-
stellen voor bij de koffie en deze wer-
den keurig op tijd bezorgd. Ondertus-
sen waren de eerste verkopers op pad 
naar onder andere de bewoners van 
De Wehme. Later op de dag kwam de 
verkoop goed op gang en ‘zwermden’ 
de verkopers door de straten in Vor-
den waar goed werd verkocht. Het 
sein “uitverkocht” viel zaterdagoch-
tend reeds vroeg hetgeen betekende 
dat niet alle adressen in Vorden kon-
den worden bezocht. Gelukkig werd 
ook veel gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om oliebollen bij het 
Dorpscentrum te kopen.

Volgend jaar staat de oliebollenac-
tie in het tweede weekeind van de-
cember opnieuw op de agenda. De 
opbrengst wordt mede aangewend 
om de nieuwe uniforme kleding in 
instrumenten te bekostigen. Hier-
voor zijn naast de opbrengst van de 
slaatjes en oliebollenactie nog meer 
middelen nodig en daarvoor zijn di-
verse fondsen aangeschreven. Helaas 
heeft de vereniging van het Rabo 
coöperatiefonds en van de provincie 
Gelderland een afwijzende reactie 
gehad, Gelukkig heeft de vereniging 
wel mooie bedragen toegezegd ge-
kregen van het SKAL fonds, de Vei-
lingcommissie, het VSB fonds, fonds 
Ars Donandi en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds.

Na het afsluiten van de oliebollen-
actie konden de leden bijna direct 
aantreden in de Dorpskerk. In het 
kader van de kerstmarkt gaf Harmo-
nie Vorden daar om 13.00 uur een 
kerstconcert. De talrijke aanwezigen 
konden genieten van een gevarieerd 
programma van drie kwartier onder 
leiding van dirigent Berjan Morsink. 
De reacties van het publiek waren 
zeer positief en men was unaniem 
van mening dat het geboden kerst-
programma op deze locatie beter tot 
zijn recht komt dan in de buiten-
lucht. Harmonie Vorden zal in 2013 
nog één keer in de openbaarheid 
treden. Dan zal de kerstnachtdienst 
op 24 december in de Dorpskerk mu-
zikaal begeleid worden. Na de jaar-
wisseling gaan de muzikanten aan 
de slag met het programma voor het 
voorjaarsconcert dat op 5 april in de 
sporthal zal worden gehouden. Dan 
zullen ook de nieuwe uniforme kle-
ding en de nieuwe instrumenten ge-
presenteerd worden

Harmonie Vorden tevreden 
over oliebollenactie
Vorden - Afgelopen weekeind was het voor de leden van Harmonie 
Vorden een zeer druk weekeind. Op vrijdag en zaterdag werd name-
lijk de jaarlijkse oliebollenactie gehouden.Vrijdagmorgen werd in alle 
vroegte door de bakploeg een begin gemaakt aan een enorme stapel 
meel, krenten, rozijnen en andere ingrediënten om duizenden oliebol-
len te bakken.

Ook het miezerige weer zou een ob-
stakel kunnen zijn: zou het publiek 
wel op pad gaan? Kortom, het was 
best spannend!
Maar, hoewel het publiek soms ge-
wapend met stokken door het zand 
moest banjeren om de route te vol-
gen, vonden vele kunstliefhebbers uit 
het hele land, zelfs komend van de 
Waddeneilanden, maar ook uit Doe-
tinchem, Lochem, Rotterdam enz. de 
weg naar galeries en ateliers in Vor-
den dorp en buitengebied. Sommi-
gen waren zelfs in het buitengebied 
begonnen, anderen startten bij de 
overzichtstentoonstelling om zo, na 
informatie van voorzitter Will(emijn) 
Colenbrander, een gerichte keuze te 
maken welke locaties men wilde be-
zoeken en welke kunstenaars men 
wilde ontmoetten. 
Dat men in gesprek kon gaan met 
kunstenaars/vormgevers, wat de ge-
toonde kunst soms toegankelijker 
maakte, werd zeer gewaardeerd. On-

der de bezoekers van de overzichts-
tentoonstelling waren ook ouders
met kinderen die graag tekenen. De-
ze kinderen waren zeer nieuwsgierig,
wilden van alles weten en gaven hun
onbevangen mening over de werk-
stukken. Zo ontstonden er ook op alle
andere locaties geanimeerde gesprek-
ken tussen publiek en kunstenaars/
vormgevers. Soms leidde dit tot de 
aankoop van een kunstwerk.
Conclusie: echte kunstliefhebbers en
kunstenaars/vormgevers laten zich
niet uit het veld slaan door wegver-
sperringen of obstakels: zij vinden 
altijd hun weg.
Bestuur KunstZondagVorden, kun-
stenaars/vormgevers en galeriehou-
ders kunnen terugkijken op een ge-
slaagde dag en zich weer gaan voor-
bereiden op KZV 9 maart 2014.
Zet u de datum vast in uw agenda?

Meer info:
www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden

‘Houd kunst bereikbaar!’

Vorden - De 8 december gehouden KunstZondagVorden stond in het
teken van bereikbaarheid. Letterlijk, gezien de opgebroken Dorps-
straat waar op de KZV-locatie de overzichtstentoonstelling te zien is
en figuurlijk, daar op alle deelnemende locaties de kunstenaars/vorm-
gevers aanwezig waren om met het publiek in gesprek te gaan, hen
inzicht te geven in het maakproces van de kunstwerken, samen eens
anders naar de kunstwerken te kijken en te proberen de beeldtaal
voor menigeen bereikbaar te maken.

Vanaf 22.00 uur kan iedereen swin-
gen op muziek uit de jaren ’70, ’80 
en ’90 samen met Party Paradise dj 
Jurgen & dj Patrick. Zij draaien de he-
le avond de lekkerste plaatjes uit die 
tijd voor jong en oud. Verzoeknum-
mers zijn vanzelfsprekend ook wel-
kom. Het belooft daardoor een zeer 
afwisselende avond te worden met 
discoclassics, rockmuziek, ballads; al-
les en iedereen komt aan bod, heer-
lijk terug naar de wereld van Toppop 
en Countdown! 
Voor de swingavonden zijn alvast 
drie data vastgelegd: zaterdag 21 de-
cember,  11 januari en 1 februari. De 
entree is gratis

De Slof tovert eetcafé om tot danspaleis
Vorden - Eetcafé De Slof in Vor-
den start zaterdag 21 december 
met het nieuwe fenomeen: ‘De 
Slof swingt’. Op deze avond wordt 
het sfeervolle eetcafé omgetoverd 
tot een heus danspaleis.

Jan en Hetty Burgers uit Hengelo 
reisden van 1970 tot en met 1976 
alle circuits in Europa af om de 
Grandprix wegraces te fotograferen. 
Dat gebeurde op beroemde circuits 
zoals: Spa-Francorchamps, Nürbur-
gring, Montjuich, Monza, Imatra. 
Naast de Grandprix werden ook alle 
internationale wedstrijden bezocht 
waaronder de befaamde races van 
Oldenbroek, Raalte, Tubbergen en 
Hengelo gld. Van die circuit is al-
leen de Varsselring in Hengelo nog 
overgebleven. Jan en Hetty waren 
in die jaren geen weekend bij huis 
en maakten foto’s van de vedetten 
van weleer zoals: Giacomo Agostini, 
Jarno Saarinen, Renzo Passolini, Bar-
ry Sheene, Phil Read en vele anderen. 

De Nederlandse rijders Wil Hartog, 
Boet van Dulmen, Jack Middelburg, 
Theo Timmer, Theo Bult en o.a. Cees 
van Dongen reden in die jaren ook 
vele Grandprix en internationale 
wedstrijden. Dit alles werd dan ook 
vakkundig op de gevoelige plaat vast 
gelegd. Ook werden er veel foto’s ge-
maakt achter de schermen van het 
GP gebeuren.  
Jan en Hetty hebben na 1976 geen 
wedstrijd meer bezocht omdat Jan 
heeft gekozen voor zijn werk. Een 
paar jaar geleden was motorsport-
verslaggever Frank Weeink op be-
zoek in Hengelo bij Hans Veenink 
die voor de Hamove een archief heeft 
met oude foto’s. Frank had wat oude 
foto’s nodig voor een artikel over 

stratenciruits in Nederland. Wee-
ink keek echter zijn ogen uit bij het 
mooie en veelal oude materiaal dat 
hij zag. Veenink liet weten dat Frank 
maar eens contact op moest nemen 
met het echtpaar Burgers. 
Van het een kwam het ander en zo 
werd er geopperd om een mooi fo-
toboek te maken voor de vele lief-
hebbers van de wegracerij. Van de 
verzameling van de ruim zesduizend 
foto’s werden er zo’n vierhonderd 
geselecteerd voor het boek ‘Conti-
nental Circus – The Races and the 
Places, the People and the Faces’. Het 
drietal heeft er enorm veel werk in-
gestoken en het resultaat is dan ook 
verbluffend voor de liefhebbers.
De 600 exemplaren die zijn gedrukt 
zijn bijna allemaal in de voorverkoop 
verkocht. De tweede druk komt er 
aan liet de trotse uitgever Mastix-
press weten. Het boek kost 29,95 en 
is via internet te bestellen bij www.
mastixpress.nl

Jan en Hetty hebben het fotografe-
ren sinds twee jaar weer opgepakt en 
zijn bij veel oldtimerevenementen te 

vinden waar ook veel coureurs van 
vroeger aan meedoen.

Echtpaar Burgers en Frank Weeink presenteren 
wegraceboek Continental Circus
Hengelo - Vrijdag 13 december werd in Hengelo het prachtige boek 
Continental Circus gepresenteerd. Mister Dutch TT Jaap Timmer deed 
het woord en vertelde wat er zoal in die jaren gebeurde op en rond de 
circuits.  Vele prominente rijders uit die tijd waren aanwezig bij de 
presentatie in café/restaurant de Egelantier.

Jan Burgers, Frank Weeink en Hetty Burgers met het boek Continental Circus. 
Foto: Henk Teerink

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Catering  Workshops  Verjaardag- en Kinderfeestjes  BBQ en Buffetten



weer aanwezig. Namens het bestuur, de vrijwilligers en de 
medewerkers van Stichting Welzijn Zelhem wensen wij u 
fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2014.

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof 
plaats.
Koffieochtenden. Ieder mens heeft behoefte aan contact met 
anderen. Een praatje maken met bekenden of kennismaken 
met nieuwe gezichten. Gezellig met anderen een kop koffie 
of thee drinken. U bent van harte welkom op maandag en 
donderdagochtend van 10 tot 11 uur in de Oranjehof.
SOOS-middag. Wekelijks op maandagmiddag van 13.30 uur 
tot 16.30 uur 
SOOS-middag van Noodhulp. Voor inlichtingen: op werkda-
gen van 9 tot 10 uur tel. 06-51765315

4 januari 2014 Nieuwjaarsreceptie Stichting Welzijn 
Zelhem van 14 tot 16 uur.

Activiteitenavonden. Bingo (1e dinsdag van de maand). 7 januari 
2014  in de Oranjehof aanvang 19.30 uur.
Elke dinsdag is er een activiteitenavond. Men kan allerlei 
spellen spelen o.a. koersballen, kaarten, rummikub, sjoe-
len. Daarnaast kunt u gezellig samen koffiedrinken en een 
drankje nuttigen. Houdt u niet van spelletjes maar wel om 
anderen te ontmoeten dan bent u ook van harte welkom. 
Aanvang 19.30 uur 
Soepbuffet: (snert, bruine bonensoep en toetje na) 18 januari 
van 16.30 u. tot 19.00 uur. Onkosten zijn € 9,- per persoon. 
Opgave bij Fien Berendsen, tel, 0314-621130.

Fietsgroep Welzijn Zelhem
Contactpersonen, Han en Gerrie Til, Telefoon: 0314-625536. 
Mob. 06-49135536.
Dinsdag 28 kanuari is er een winterbijeenkomst in de Oran-
jehof. Aanvang 14.00 uur. De winterbijeenkomsten staan in 
het teken van samenkomen en samen een gezellige middag 
hebben.

Open-Tafel /gezamenlijke maaltijden
Data: 20-12-2013, 10-01-2014 en 24-01-2014.
Zien eten ..... doet eten, wat is er gezelliger dan samen eten? 
Juist om mensen met elkaar in contact te brengen in een ge-
zellige sfeer. De open tafel is bedoeld voor senioren die veel 
behoefte hebben aan contact en gezamenlijk een maaltijd 
willen gebruiken. Stichting Welzijn Zelhem is gestart met 
1 x per 2 weken een warme maaltijd te organiseren op de 
vrijdag. Begintijd 17.00 uur, eindtijd rond 18.30 uur. Locatie: 
Oranjehof. De prijs voor een maaltijd bedraagt € 8,-. Drank-
jes worden apart afgerekend. Hebt u belangstelling voor het 
open tafelproject en wilt u mee-eten (ook als u maar af en toe 
mee wilt eten) dan kunt u zich aanmelden bij de Stichting 
Welzijn Zelhem. Telefoon: 0314-622074 of 06-13280466. U 
kunt zich ook inschrijven als u in de Oranjehof komt.

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ-
indicatie krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit 
treft zijn mensen met lichte/matige klachten op het gebied 
van lichamelijk- en geestelijk functioneren, eenzaamheids-
problemen of ter ontlasting van de mantelzorg.
Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving of kent u 
mensen die voor seniorenopvang in aanmerking (willen) ko-
men neem dan voor meer informatie of aanmelding contact 
op met Paul Tiggeloven Tel: 0314-622074, mob: 06-13280466. 
De eigen bijdrage voor 2 dagdelen is € 10,- inclusief warme 
maaltijd.
Vrijwilligers. De huidige groep deelnemende senioren vraagt 
extra begeleiding. Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste 
vrijwilligers die creatief, behulpzaam zijn, affiniteit met 
ouderen hebben en het een uitdaging vinden om te werken 
met ouder wordende mensen. 
Voor vragen, informatie of aanmelding kan u contact opne-
men met Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur Stichting Wel-
zijn Zelhem. Tel: mobiel. 06-13280466 algemene nummer 
0314-622074. E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl 

Activiteiten van de ANBO Zelhem
Rijbewijskeuring voor personen van 75 jaar en ouder
Vanaf januari geldt een leeftijd van 75 jaar. Vraag zo nodig 
precies na wat voor u van toepassing is
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen. 
De keuringen worden gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrix-
straat 41 Zelhem. Voor 2013 is 21 december gepland. Voor 
2014 op de zaterdagen 18 januari,15 februari, 15 maart, 19 
april, 24 mei en 28 juni.
U kunt zich voor deze keuring aanmelden via telefoon 06-

27594051. Belt u dan tussen 18.30 en 20.00 uur (alleen op 
deze tijden). Krijgt u geen gehoor, probeert u het dan later 
nog een keer. Ook alleen op deze tijden. Aanmelden kan ook
via anbozelhem@gmail.com Vermeldt dan uw naam, adres,
woonplaats, geboortedatum en gewenste keuringsdatum.
Het CBR streeft ernaar alle aanvragen van een verklaring 
van geschiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen met een
maximumtermijn van 4 maanden. Vroegtijdig laten keuren
is altijd beter, immers de verklaring van geschiktheid is één
jaar geldig. De benodigde papieren voor deze keuring dient u
tijdig te halen op het gemeentehuis. Voor Bronckhorst is dit
in Hengelo (Gld.). Hier zijn kosten aan verbonden.

Dinsdag 7 januari boerenkoolmaaltijd bij het Witte 
Paard
Zaal open om 16 uur, maaltijd van 17 tot 19.00 uur. Bijdrage
€ 10,- overmaken op bankrekening bij de Rabobank rek nr.
374722722 t.n.v. penningmeester ANBO Zelhem. Consump-
ties voor eigen rekening Opgave telefonisch of per E-mail, ui-
terlijk 30-12-2013 bij mevr. Til Fokkink 0314-625536. E mail:
gerrie.til@xs4all.nl

Ledenactiviteiten, nieuwe deelnemers zijn hartelijk 
welkom
Jeu de boules. Als het weer het toelaat elke woensdag van 9.30
tot 11.30 u op de baan voor de Brink
Biljarten. Donderdagmiddag tussen 15 en 17 uur bij Sport-
complex de Veldhoek. Consumptie voor eigen rekening.
Klootschieten. 1e en 3e dinsdag van de maand. Om 13.30 verza-
melen bij de Boerderij. Route is ongeveer 4 kilometer.
Koersbal. Donderdags in de kantine van de Pluimerkamp in 
Zelhem. Aanvang 14.00 uur. Kosten € 1,- consumpties voor 
eigen rekening.
Oproep van de leeskring van de ANBO. Groep van 7 personen is 
afgenomen tot 4. Eens in de 6 weken lezen we allemaal het-
zelfde boek en bespreken het daarna om de beurt bij een van
ons thuis. Wie leest graag en wil met ons meedoen? Inlich-
tingen bij Alie Sprokkereef tel. 0314-623300.

Het secretariaat van Stichting Welzijn Drempt, Hummelo 
& Keppel is bereikbaar dinsdags van 08.30 tot 12.30 uur 
en donderdags van 12.00 tot 14.00 uur. U kunt  ook telefo-
nisch uw boodschap en telefoonnummer inspreken. Deze 
wordt afgeluisterd en zo spoedig mogelijk beantwoord. 
Telefoon 0314-380232. Uw mail kan naar info@swdrempt
hummelokeppel.nl. Spreekuur van de welzijnsadviseur, 
Esther Staal, is op dinsdag van 09.00-10.00 uur en op don-
derdag van 12.30-13.30 uur.

Het kantoor is in verband met de feestdagen gesloten
vanaf 24 december en op 7 januari weer geopend.

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

Datum Activiteit Plaats Tijd
17-12 UVV Hengelo, kerstmiddagprogramma Langeler, Hengelo 14.00 uur
17-12 De Bleijke, Hengelo, kindermusical De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
18-12 SWSteenderen, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
18-12 ANBO Hengelo/Steenderen, kerstmiddag Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
19-12 Bejaardensoos Vorden, kerstviering Dorpscentrum, Vorden 14.45 uur
20-12 PCOB Vorden, kerstmeditatie Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur
21-12 KBO De IJsselsenioren, kerstmiddag
21-12 ANBO Zelhem, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 06-27594051
21-12 ANBO Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-550806
22-12 De Bleijke, kerstdienst De Bleijke, Hengelo 15.00 uur
24-12 SSWB/GGNet, geheugenspreekuur Hynendael, Hummelo 10.00 uur 

08-01 Ons Contact, bingo en verloting De Seven Steenen,
 Steenderen 14.30 uur

09-01 SWVorden/Vereniging voor gehoor-
problemen, spreekuur Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur

10-01 ANBO Vorden, nieuwjaarsreceptie Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
11-01 SWVorden, Repair Café Dorpscentrum Vorden 10.00 uur

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een 
leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Achterhoek Connect
Internet heeft voor veel mensen de wereld een stukje dichterbij gebracht. Maar de 
wereld is groot en vindt je weg nog maar eens in de overvloed van informatie. Voor 
mensen die gewoon willen weten wat er in hun eigen buurt te vinden is om het leven 
gemakkelijker en leuker te maken is er nu www.achterhoekconnect.nl
Informatie en diensten op het gebied van gemak, welzijn, wonen en zorg in uw buurt 
staat daar bij elkaar. Heel overzichtelijk en toegankelijk. De website is zo gemaakt dat u 
met een klik of een tik op een plaatje bij de informatie komt die u interessant vindt: bij-
voorbeeld of er iets leuks te doen is in uw buurt. Of u kunt diensten aan huis bestellen, 
zoals de kapper, een bibliotheekboek of een klusjesman. U kunt zelfs meteen iemand 
spreken én zien via beeldbellen. Zo zijn we u graag van dienst.  En voor de liefhebbers 
staan er ook nog allerlei spelletjes op. Achterhoek Connect is van en voor iedereen in de 
Achterhoek en heeft als doel mensen onderling en met allerlei plaatselijke initiatieven, 
organisaties en bedrijven in contact te brengen, in hun eigen buurt. Samen werken we 
zo aan een ‘leefbare Achterhoek’, nu en in de toekomst.

Rolstoelpool
Op diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst is er de mogelijkheid een rolstoel te 
lenen. Deze zijn bedoeld voor als u niet permanent, maar zo nu en dan een rolstoel 
nodig hebt. Voor het geval u eens wilt winkelen, maar niet de hele tijd kunt lopen. Of 
als iemand met u een wandeling wilt maken enzovoorts.
Deze mogelijkheid is bijvoorbeeld in Hyndendael in Hummelo, De Bongerd in Steen-
deren, De Zonnekamp in Zelhem, De Bleijke in Hengelo en het Zorgcentrum in Hoog-
Keppel. Voor het lenen kunt u met de organisaties bellen om een afspraak te maken.

Prettige feestdagen en een gezond 2014
Dat wensen u alle vrijwilligers, medewerkers en besturen van de Stichtingen Welzijn 
en de Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst.

Wijziging spreekuren i.v.m. sluiting van het Streekhuus
Dr. Grashuisstraat 8. 7021CL in Zelhem. Alle organisaties die in het Streekhuus ge-
huisvest zijn gaan per 19 december naar andere locaties. Per 19-12 is het streekhuus 
gesloten. Stichting Welzijn Zelhem houdt vanaf 16-12-2013 geen spreekuur meer in 
het Streekhuus.

Nieuwe Spreekuurtijden Stichting Welzijn Zelhem
Met ingang van 16-12  is het spreekuur van maandag tot en met donderdag in de Oran-
jehof, Prinses Beatrixstraat 41 Zelhem.
Inloopspreekuur maandag t/m donderdag van 8.30 tot 10.00 uur. Tijdens de spreekuren 
telefonisch bereikbaar via telefoon: 0314-622074. Mobiele nummer: 06-13280466.
Als u vragen hebt voor ProWonen en moeite hebt om uw vraag zowel telefonisch of 
digitaal voor te leggen aan ProWonen kunt u tijdens de spreekuren in de Oranjehof 
binnenlopen.

Openingstijden van het kantoor van de Stichting Welzijn Zelhem tijdens de 
feestdagen
Tussen Kerst en oud en nieuw is ons kantoor gesloten. Vanaf 2 januari 2014 zijn we 

Onder Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel

Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker

Telefonisch: maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30 uur

Tel.: 06-10687320

E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Website: www.sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Steenderen:
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen

Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen

Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag tot en met donder-

dag van 9.00 tot 10.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak

Tel. 0575-450029.

E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl

Website: www.welzijnsteenderen.nl

Onder Stichting Welzijn Drempt Hummelo & Keppel:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel, 

tel: 0314-380232.

Bereikbaarheid kantoor: dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur, 

donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.

Esther Staal, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 

uur en donderdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Website: www.swdrempthummelokeppel.nl

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

tel: 0575-465281, mobiel: 06-107277474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 

vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Vorden:
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. 

Tel. 0575-553405 of 06-22929630

Wilma Berns, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van 

9.00 tot 11.00 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: w.berns@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Onder Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem. 

Tel. 0314-622074 of 06-13280466.

Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur

Inloopspreekuur Streekhuus, dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 

ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.

Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 

elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Inloopspreekuur Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 

elke tweede woensdag van de mand van 11.15 tot 12.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Website: www.welzijnzelhem.nl



Er kon lekker op tijd begonnen wor-
den aan de warming-up en dus ook 
aan de wedstrijd. Met wat minder 
publiek op de tribunes dan normaal 
werd er wat mat gestart door de Vor-
denaren. Hierdoor kwamen ze op een 
achterstand. Toch bleven ze vechten 
voor wat ze waard waren en beetje 
bij beetje kropen ze dichterbij. De 
wissels van coach Henk Wahl pakten 
goed uit, maar het was helaas net te 
weinig om de set nog naar zich toe te 
kunnen trekken. 
Toch voelde het spel goed, er werd ge-
vochten voor elkaar en er werd met 
lef gespeeld. Debbie van der Vlekkert 
baterde er aan de buitenkant flink 
op los. Hier wist Scylla zich duide-
lijk geen raad mee en de servicedruk 
van Dash werd nog een tandje opge-
schroefd. Dit resulteerde in een gelijk 
opgaande set. Dit maal trokken de 
dames uit het achtkastelen dorp wel 
aan het langste eind.
Het was duidelijk, lekker doorgaan 
op deze manier en dan zouden ze wel 
zien hoeveel punten ze bij het laatste 
fluitsignaal in de pocket hadden. Dit 
gebeurde ook, met een fijne service 

serie van Karien Meutstege en tevens
een fijn killblok samen met Anouk 
Nijbroek werd de toon gezet. Er werd
aan beide kanten gestreden voor elk
punt, wat de wedstrijd aantrekkelijk
maakte voor het steeds meer binnen-
stromende publiek. Dit gaf het laatste
duwtje in de rug voor Dash om ook
deze set nipt naar zich toe te trekken.
Met een 2-1 voorsprong kon er dus 
begonnen worden aan de vierde set.
Met volle overtuiging gingen de da-
mes van Dash van start. Met in het
begin een aantal miscommunicaties
kwam Dash op achterstand. Na kort
overleg in de time-outs gingen ze er
weer loeihard tegenaan. Met in ge-
dachte de herinnering van de week
ervoor, toen zij ook wonnen van de
nummer 3, gaven ze alles. Helaas was
dit niet genoeg en werd het ook deze
wedstrijd, voor Scylla, een vijfsetter.
Deze set verloren de meiden van
Dash met 17-25.
De vierde set snel vergeten en de
vijfde set knallen! Dash liep achter
de feiten aan in het begin, maar bleef
knokken. Bij het wisselen van kant
stond Dash achter met 6-8. Geen re-
den om het op te geven! Nog even 
bikkelen en dan zouden ze weten 
wie hier de winnaar was, alles moest
van de vloer. Ook was het helaas deze
laatste set net niet genoeg voor Dash
en verloren zij de wedstrijd met 3-2.
De uiteindelijke stand van de vijfde
set was 13-15. De volgende wedstrijd
is op zaterdag 11 januari tegen Ori-
on, dit is tevens een thuiswedstrijd.
De meiden van Dash hebben de uit-
wedstrijd 4-0 verloren, en hebben
dus zeker iets goeds te maken. Kom
allen kijken om 17.45 in sporthal ’t
Jebbink. Voor nu wenst Dash dames
1 iedereen fijne feestdagen toe en al-
vast een gelukkig nieuwjaar!

Nipt verlies voor Dash
Vorden - Zaterdag 14 december 
stond er voor de dames uit Vor-
den opnieuw een ontmoeting 
met de nummer drie van de com-
petitie op het programma. Nadat 
Alterno vorige week van Dash 
verloren had, heeft Scylla de der-
de plek over genomen. Thuis voor 
eigen publiek mochten ze laten 
zien dat ze beter waren dan de 
stand deed suggereren (Dash be-
zit op dit moment de achtste plek 
in de competitie). Maar vorige 
week hebben ze de stijgende lijn 
ingezet en deze hoopten ze door 
te kunnen zetten tegen Scylla.

In de eerste helft was er maar één 
ploeg dat aanspraak maakte op een 
doelpunt en dat was RKZVC. Op alle 
fronten waren zij de betere ploeg en 
in balbezit maakte de ploeg uit Zieu-
went indruk met prachtige crosspas-
ses, enorm snelle omschakeling, op-
komende backs en een erg bewegelij-
ke voorhoede. In het eerste kwartier 
kwam het al drie keer gevaarlijk voor 
keeper Robin Verstege maar deze 
keepte een puike wedstrijd en hield 
dan ook het doel keurig schoon. In 
de 22e minuut had hij, en de rest van 
het team, geluk toen Jens Schutten 
van RKZVC een lage harde voorzet 
verkeerd raakte en vanaf 6 meter een 
lage voorzet hoog over schoot. Vor-
den kon alleen maar tegen houden 
en of het nu kwam door de tactische 
zet om de tegenstander iets te laten 
komen of dat wij gewoonweg minder 
waren dan de tegenstander, maar 
de spelers van trainer Michel Feuk-
kink moesten alleen maar achter de 
voetballers van RKZVC aan lopen en 

dwongen zelf geen enkele kans af.
In de tweede helft was het eerste 
kwartier van een zelfde laken een 
pak, alleen werd toen al wel duidelijk 
dat het vizier in de voorhoede niet 
scherp was afgesteld. Er kwam geen 
enkele kans uit de vele aanvalsopzet-
ten en Vorden kwam heel langzaam 
steeds beter in de wedstrijd. Vooral 
de achterhoede bleef keurig op de 
been en hierbij dient aangetekend 
te worden dat vooral linksback, de 
17-jarige A junior Stijn Wentink een 
puike wedstrijd speelde en keurig op 
de been bleef. Wiebe de Jong moest 
na een kwartier vervangen worden 
door A-junior Koen Oosterhuis en 
vanaf dat moment durfde het 1e 
elftal tien meter meer naar voren te 
voetballen. De druk op de achterhoe-
de van RKZVC werd opgehoogd en 
het spelaandeel van Vorden werd iets 
groter. Vooral Gijs van der Veen, de 
spits uit A1 die vanmiddag in de basis 
begon, en Koen Oosterhuis hielden de 
bal goed vast en via Daan Horstman 

kwam er vanaf de linkerkant genoeg 
dreiging. Zonder dat Vorden echte 
kansen afdwong, kreeg het steeds 
meer geloof in wellicht een puntje. 
Aangemoedigd door het vordense pu-
bliek op de tribune werd er een slot-
offensief ingezet en in de 83e minuut 
werd dit beloond. Een goede actie van 
Daan Horstman aan de linkerkant 
kwam uiteindelijk bij Rick Schröer 
terecht en hij werd in het 16 meterge-
bied van achteren aangetikt, penalty. 
Rick schoof hem zelf keurig binnen 
en er stand ineens 1-1 op het bord. In 
de allerlaatste minuut kreeg Gijs van 
der veen nog een enorme kans maar 
hij schoot precies langs de verkeerde 
kant van de paal.
Vorden 1 moet dus volgende week 
haar 13e wedstrijd uit spelen tegen 
HC’03 in Drempt. Wederom een pit-
tige opgave maar met de puntje in 
Zieuwent en vooral het mee doen 
van maar liefst vijf A-junioren heeft 
de ploeg zelfvertrouwen gegeven. Bij 
winst op HC’03 klimt het naar de 3e 
plek en dat zou een geweldige opste-
ker zijn voordat er op 19 januari be-
gonnen wordt aan de 2e helft van de 
competitie.

Vorden 1 pakt punt in Zieuwent
Vorden - In een wedstrijd waarin de thuisclub RKZVC een uur lang do-
mineerde, heeft Vorden 1 afgelopen zondag toch nog keurig een punt 
behaald. Aanstaande zondag speelt het 1e nog een inhaalwedstrijd en 
kan het de 1e competitiehelft met een keurige gedeelde derde plaats 
afsluiten als het weet te winnen in Drempt tegen HC’03.

In de ochtenduren werken de pupil-
len van voetbalvereniging Vorden 
eerst hun zaalcompetitie af. Om 
13.00 is het dan de beurt aan Veloci-
tas. Voor de 16 deelnemende teams 
is het zaak om op zaterdag een plekje 
in de finaleronde van zondag af te 
dwingen. Daarvoor dient men wel 
bij de 2 beste teams van elke poule 
te eindigen. Er wordt gestreden in 4 
poules met elk 4 teams. De afvallers 
strijden zondagmorgen om de titel 
‘Beste Verliezer’. De wedstrijdleiding 
is in handen van Nick Wenneker, die 
wordt bijgestaan door de arbiters Nij-
deken en Pas. Deze heren zullen op 
zondag ook beslissen welk team zich 
de winnaar van de Fair-play bokaal 
mag noemen.
Na meer dan 15 jaar betrokken te 
zijn geweest bij de werkzaamheden 
rondom het toernooi vindt organi-
sator Jeroen Tijssenhij het mooi ge-
weest. “Het toernooi staat er goed op 
bij deelnemers en sponsoren en nu is 
het tijd voor nieuw bloed.” Aan het 
toernooi komt ondanks zijn stoppen 

zeker geen einde. Achter de scher-
men is Velocitas al druk bezig om 
een vervanger aan te stellen. Dankzij 
het werk van Jeroen en vele van zijn 
kompanen is Velocitas al jarenlang 
in staat om de contributie op een ac-
ceptabel niveau te houden. Jeroen: 
“Zaalsporten zijn gewoon aan de 
dure kant en zonder dit toernooi en 
de vele sponsoren daarvan wordt het 
moeilijk voor onze club.”
Volgens voorzitter Cornegoor zal 
ook in 2015 gestreden worden om de 
Vordense zaalvoetbaltitel. Zaterdag 
4 januari zal er vanaf 13.00 worden 

gestreden in de poulefase. Tegen de 
klok van 20.00 uur zal de laatste deel-
nemer van de winnaars poule bekend 
zijn. Zondagmorgen 5 januari begin-
nen de ‘verliezers’ om 10.00 met 
hun potjes. De ontknoping van deze 
strijd wordt rond 12.20 uur verwacht. 
Aansluitend zullen de betere teams 
spelen voor een plek in de grote fi-
nale. De beste 4 teams spelen in een 
kruisfinale om uit te maken wie zich 
plaatst voor de eindstrijd. De eerste 
kruisfinale wordt om 16.45 gespeeld. 
Beide dagen is de toegang tot sport-
hal ’t Jebbink te Vorden gratis.

Zaalvoetbaltoernooi Velocitas
Vorden - Zaalvoetbalvereniging 
Velocitas houdt op 4 en 5 januari 
haar jaarlijkse zaalvoetbaltoer-
nooi. Er zal door 16 teams ge-
streden worden om het Vordens 
kampioenschap. Behalve dat het 
winnen van de titel als een enor-
me eer wordt ervaren, is het voor 
de meeste deelnemers ook het 
eerste weerzien met de sportka-
meraden.

Sociï was vanaf minuut één de (beter) 
voetballende ploeg en dat resulteerde 
dan ook in kansen. Het probleem bij 
Sociï zit ‘m echter in het afmaken 
en dat nekte de ploeg ook nu weer. 
Marco Vreeman, Maarten Rensink 
en Bouke van Dijk hielpen de kansen 
echter jammerlijk om zeep. Aan de 
andere kant kreeg SHE toch ook wat 
kansjes uit counters, echt gevaarlijk 
waren die echter nauwelijks. On-
danks de brilstand ging Sociï de rust 
toch met vertrouwen in. De bal zou er 
toch eindelijk eens een keer in moe-
ten. Ook na rust was Sociï de boven-
liggende partij, en ook werd al weer 

snel de eerste kans gemist. Toch was 
het uiteindelijk Maarten Rensink die 
de ban doorbrak. Na een snelle aanval 
over links kwam de bal voor zijn voe-
ten en hij schoof het leder goed onder 
de keeper door; 1-0. Heel even later 
gooide Sociï de wedstrijd al voortijdig 
in het slot. Bouke van Dijk had een 
goede serie acties in huis op rechts 
en hij legde de bal panklaar voor de 
vrij staande Gert-Jan Loman. Vanaf 
de zestien schoof hij de bal koeltjes 
binnen. Sociï kan dus nog scoren, en 
dat is een fijne gedachte om de win-
terstop mee in te gaan. Het laatste 
half uur werd rustig uitgespeeld. Er 

kwamen nog wel wat kleine kansjes 
voor beide partijen, maar met 2-0 kan 
men in Wichmond goed leven.
Sociï gaat nu genieten van de win-
terstop met 15 punten op zak. Wel-
iswaar wat minder dan vooraf op ge-
hoopt was, het moet dus maar gebeu-
ren in 2014! Uw verslaggever wenst 
u allen fijne feestdagen en een goede 
jaarwisseling!

Uitslagen zondag 15 december
Sociï 1 – SHE 1; 2-0
Sociï 2 – Brummen 4; 1-5
AZC 5 – Sociï 3; 6-4
Vorden 5 – Sociï 4; 2-4 (9-18)
FC Eibergen 6 – Sociï 5; 6-0
Sociï VR1 – Ruurlo VR1; 1-5

Programma zondag 22 december
Sociï VR1 – Basteom VR2

Sociï rekent simpel af met SHE
Wichmond - Sociï moest deze zondag aantreden tegen mede-midden-
moter SHE. Een ploeg die al jaren te boek staat als stug en lastig om 
tegen te voetballen. Aan Sociï de taak om met een goed gevoel de win-
terstop in te gaan.

3FM Serious Request vraagt dit jaar 
aandacht voor kinderen die jaarlijks 
onnodig sterven aan (de gevolgen 
van) diarree. Dit is een stille ramp 
die het gevolg is van gebrek aan 
schoon drinkwater, zeep en toilet-
ten.
Op de markt werden door de leer-
lingen gemaakte kerstartikelen, 
koekjes en soep verkocht . Vele Vor-
dense ondernemers stelden aller-
lei artikelen beschikbaar voor het 
goede doel en aan het slot van twee 
drukke dagen bedroeg de opbrengst 
1900 euro. Een aantal gulle gevers 
verdienen bijzondere dank: Slagerij 
Vlogman, C1000 Grotenhuys, De 

Vordense Tuin, Weevers Grafime-
dia, Bakkerij van Asselt , Bloemen-
boerderij Groot-Roessink, de Bruna, 
Dutch PC, Visser Mode, Etos Barend-
sen, Contact  en de Rotonde. “Ook 
alle andere winkeliers die ons van 
allerlei prijsjes voorzagen, danken 
wij hartelijk.” 

Na aftrek van de kosten kunnen de 
organisatoren van de kerstmarkt 
aanstaande donderdag een mooie 
cheque overhandigen in het Glazen 
Huis. Dat staat dit jaar in Leeuwar-
den en Gelderesch Reizen brengt de 
leerlingen en hun docenten daar 
met de bus naartoe. Gratis!

Mooie opbrengst 
kerstmarkt ’t Beeckland

Vorden - De leerlingen van de derde klassen van de basis- en kader-
beroepsgerichte leerwegen van ’t Beeckland hielden op woensdag 
11 en donderdag 12 december een sfeervolle kerstmarkt. Het doel 
was om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel: de 
actie van Serious Request.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Fred de Graaf

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Tot 1 december kon u personen of 
groepen aanmelden die de  titel
‘Vrijwilliger van het jaar’ verdienen. 
Een commissie beoordeelde de aan-
meldingen en heeft drie genomineer-
den geselecteerd. Daarbij is  onder 
andere gekeken naar de tijdsperiode 
dat het vrijwilligerswerk is verricht, 
de verscheidenheid en de omvang 
van het vrijwilligerswerk. De geno-
mineerden zijn in willekeurige
volgorde:

Voedselbank Zelhem

de Lambertikerkgemeente (de 
 protestantse gemeente in Zelhem) 
een uitgiftepunt van de voedselbank 

 kledingbank in Zelhem. Inwoners die 

voedsel, kleding en sociale activitei-
ten kunnen voor een gratis voedsel-
pakket in aanmerking te komen. In 

die door winkelketens en kleine 
 middenstanders kosteloos beschik-

 ondernemers helpen er liever ande-
ren mee dan het weg te gooien. Het 

Hennie Onstenk-Slotemaker en de 

om de voedselbank te laten draaien, 

nominatie!

Stichting noodhulp Zelhem

vooral om echte noodhulp. Later 

 indruk van de diversiteit van de 

 inwoners van Bronckhorst ‘leefbaar’ 

 nominatie!

Leo Tankink

van vader Theet met herstelwerk-

 indruk van wat Leo in de loop der 

en verdient daarvoor de nominatie!

Bekendmaking ‘Vrijwilliger van het 
jaar’

wordt, maakt wethouder Seesing 

 eretitel een geldbedrag van € 250,- 

groep gaat, ontvangt de groep een 

geldbedrag van € 50,-.

Belang vrijwilligerswerk

Drie genomineerden voor ‘Vrijwilliger van het jaar’ bekend

Aalderink in overleg met de Com-

scheid nemen van waarnemend 

Henk Aalderink start op 
1 januari weer als  burgemeester

Het gemeentebestuur nodigt u van 

meentehuis aan de Elderinkweg 2 in 
Hengelo. 

Alle inwoners, instellingen, vereni-

welkom. Een prima gelegenheid om 

in ongedwongen sfeer onder het ge-

kaar het beste toe te wensen.

Bronckhorster kampioenen. 

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

publieksbalie graag meer op 

nisch kunt u een afspraak inplannen. 
U weet dan precies hoe laat u aan de 
beurt bent en wordt direct geholpen, 

Wat gaat er veranderen? 

op afspraak in het  gemeentehuis van 

dens de  ochtenden en op donderdag-

voorrang hebben. 

biedt het werken op afspraak de 

website alvast het intakeformulier te 

de participatieconsulent beter voor-
bereid het gesprek in, waardoor de 

Bezoekt u de gemeente? 
Wij maken graag vooraf een afspraak!

In de periode rond Kerst en Oud en 

anders dan u gewend bent. Het
gemeentehuis is gesloten op 25, 26 

recht, maar vanaf 10 uur (dit geldt 

telefonische bereikbaarheid). 

Openingstijden gemeente 

rond Kerst en Oud en nieuw



Veel Nederlanders blijken bij hun 
 gemeente een vals adres op te ge-
ven, waardoor ze hogere zorg-, huur- 
of kinderopvangtoeslagen krijgen. 
 Gemeenten zijn in Nederland de 
 aangewezen instantie om de adres-
gegevens van hun inwoners te 
 beheren. Dit gebeurt in de Gemeen-
telijke basisadministratie persoons-
gegevens (GBA). De hierin opgeno-
men gegevens vormen de basis waar 
ook andere overheidsinstanties 
 verplicht gebruik van moeten maken. 

Dat een aantal inwoners valse adres-
gegevens aan hun gemeente door-
geeft, is iets wat veel gemeenten, 
waaronder Bronckhorst, al langere 
tijd zien. Onlangs hebben wij dit 
 probleem daarom aangekaart bij de 
landelijke vereniging voor burger-
zaken (de belangenbehartiger van 
gemeenten als het gaat om 
persoons informatie). We zagen in 
onze  gemeente onder andere de 
laatste tijd meerdere keren voorko-
men dat jonge vaders zich niet in-
schrijven op het adres waar ze met 
hun partner wonen. Ze schrijven zich 
dan weer in/blijven ten onrechte in-
geschreven staan bij hun ouders. Het 
jonge gezin wordt dan door de Belas-
tingdienst niet (meer) gezien als één 
huishouden, waardoor de moeder - 
die in haar eentje een veel lager in-
komen heeft dan samen met haar 
partner - veel hogere toeslagen ont-
vangt. In de praktijk blijft de vader 

gewoon bij zijn gezin wonen. Zo 
strijkt een gezin  enkele honderden 
euro’s per maand extra op, waar ze 
geen recht op  hebben. We vinden het 
belangrijk dat hier landelijk aandacht 
voor komt omdat deze mensen, die 
zich bewust onjuist inschrijven, mis-
bruik maken van de algemene mid-
delen van de samenleving,  waardoor 
er straks geen geld meer is voor 
mensen die het echt nodig hebben. 

Wat doen we ertegen? 
De aangiften adreswijzigingen 
 worden kritischer bekeken. We 
 hebben onze verklaring toestem-
ming inwoning onlangs aangepast en 
 hierop vermeld dat bij valsheid in 
 geschrifte aangifte wordt gedaan en 
we bij twijfel een huisbezoek afleg-
gen. Verder gaan we de komende tijd 
onderzoeken welke extra middelen 
ingezet kunnen worden om sneller 
scherp te krijgen of er sprake is van 
een juiste inschrijving in de GBA. 
 
De landelijke vereniging voor burger-
zaken signaleerde dat dit soort 

 fraude in heel Nederland veelvuldig 
voorkomt en kwam hierover in con-
tact met het RTL nieuws. Ze vroegen 
ons om in het nieuwsitem een voor-
beeld te geven en dat is vorige week 
uitgezonden. Burgemeester Fred de 
Graaf gaf aan dat er voor gemeenten 
 genoeg reden is om deze fraude 
 serieus te nemen. “Het gaat alleen in 
Bronckhorst waarschijnlijk al om ca. 
100 signalen van onjuiste vermeldin-
gen van adresgegevens. Ook om 
meer studiefinanciering te krijgen, 
gebeurt het veel. Dus opgeteld gaat 
het in heel Nederland om enorme 
 bedragen. Er zijn namelijk vele toe-
slagen, waar mensen gebruik van 
kunnen maken! Door mee te werken 
aan het RTL nieuws zorgden we dat 
dit probleem landelijk op de politieke 
agenda komt. Hiermee hopen we dat 
er voor de gemeenten financiële 
 middelen en menskracht komt om 
meer tegen deze fraude op te kunnen 
treden!” In ieder geval heeft minister 
Plasterk in de kamer al toegezegd 
aan de slag te gaan om mogelijk-
heden hiervoor te onderzoeken.

Bronckhorst vraagt aandacht voor  landelijke 

probleem van fraude met adresgegevens

Per 1 januari 2014 gaan de brand-
weervrijwilligers van Bronckhorst 
over naar de veiligheidsregio Noord 
en Oost Gelderland (VNOG). Dit is een 
gevolg van de wet op de Veiligheids-
regio’s. Deze wet verplicht de 
 gemeenten om de brandweer uiterlijk 
1 januari 2014 te regionaliseren. Al 
enige jaren werkt de gemeente 
Bronckhorst op brandweergebied 
 samen met de gemeenten Doetin-
chem, Montferland en Oude IJssel-
streek onder de naam Brandweer 
Achterhoek West. De brandweer-
posten uit de vier gemeenten die 
Brandweer Achterhoek West vormen, 

bundelen hun krachten en zijn sinds 
2012 één organisatie waarvan het 
kantoor gehuisvest is in Doetinchem. 
Voor de ruim 350 brandweervrijwilli-
gers die vanuit de elf 
 brandweerkazernes 24 uur per dag,  
7 dagen in de week klaar staan, heeft 
de overgang naar de veiligheidsregio 
geen gevolgen. Hun standplaats en 
werkzaamheden wijzigen niet. Voor 
inwoners van Bronckhorst heeft de 
overgang ook geen gevolgen. Ze 
 konden en kunnen ook in de toekomst 
rekenen op een slagvaardige inzet 
van de brandweer.

Brandweer Bronckhorst 

over naar regionale 

 veiligheidsorganisatie

De gemeente Zutphen wil extra wind-
molens plaatsen om energieneutraal 
te worden. Zij wil omwonenden en an-
dere betrokkenen nauw betrekken bij 
dit proces. Uit een verkennend 
 onderzoek dat de gemeente liet 
 maken, kwamen vier mogelijke loca-
ties voor nieuwe windmolens naa
 voren, waarvan de gemeente er in 
eerste instantie drie verder uitwerkt. 
Om inwoners te informeren, organi-
seert de gemeente per mogelijke 
zoeklocatie een bijeenkomst. Eén van 
de drie gebieden waar nader onder-
zocht wordt of plaatsing mogelijk is,
is Zutphen Zuid, het gebied N314/ 
Zutphen Zuid/Revelhorst/Vierakker. 
Op dit stuk Zutphens grondgebied kan 
een aantal inwoners van Bronckhorst 
zicht krijgen. Voor alle inwoners in dit 
gebied (Zutphen en ook deel Bronck-
horst) organiseert de  gemeente op
28 januari een bijeenkomst in Zut-
phen. Meer informatie over de locatie, 
de aanvangstijd en het programma 
van deze bijeenkomst volgt later.

De 3 mogelijke locaties die de 
 gemeente Zutphen nader wil onder-
zoeken zijn:

 
De Hoven/Tondense Enk

 
Zutphen Zuid/Revelhorst/ 
Vierakker)

Tijdens de bijeenkomsten voor de
gebieden wil de  gemeente samen met 
inwoners,  ondernemers en andere 
betrokkenen onderzoeken wat de
mogelijkheden in de gebieden zijn, 
hoe de omgeving tegen de plannen 
aankijkt en hoe de samenleving kan 
meedoen in het  proces. Alle bijeen-
komsten zijn openbaar. Direct omwo-
nenden van de zoeklocaties (ook uit 
Bronckhorst) krijgen in januari een 
persoonlijke brief. De betrokken Zut-
phense wethouder zegt: “Het is be-
langrijk om  samen tot een uitwerking 
per zoekgebied te komen. Ieder ge-

bied kent zijn eigen knel- en zorgpun-
ten,  kansen en mogelijkheden. Die ko-
men het beste op tafel als veel men-
sen, vanuit verschillende invalshoe-
ken, een bijdrage leveren.” 

Meer informatie
Meer informatie over de plannen voor 
de windmolens, zoals het verkennend 
onderzoek en een informatiebrochu-
re, zijn te vinden op www.zutphen.nl/
energieneutraal (windmolens) (of 
scan de QR code), 
via Facebook  
www.facebook.
com/zutphen
energieneutraal
of via tel. (0575)
14 05 75.

Bijeenkomsten over  windmolens in januari
Plannen Zutphen ook voor gebied N314/Zutphen Zuid/Revel-
horst/Vierakker

De feestdagen staan voor de deur, 
feesten waarbij  saamhorigheid en 
gezelligheid de boventoon voeren.  
Bij deze feestdagen horen natuurlijk 
een hoop (kerst)versierselen, kaars-
licht en lekker eten. Brandweer 
 Achterhoek West geeft u graag tips 
om de feestdagen gezellig, maar ook 
(brand)veilig te vieren. Deze tips 
gaan over waar u rekening mee 

moet houden bij uw kerstverlichting, 
feestkleding, het afsteken van vuur-
werk,  gourmetten en fonduen etc. 
Het zal niet de eerste keer zijn dat 
het misgaat tijdens de feestdagen. 
Laat het niet bij u gebeuren en lees 
de handige adviezen van de brand-
weer op www.bronckhorst.nl onder 
Actueel of op www.brandweerach-
terhoekwest.nl!

Breng de feestdagen veilig door!

Vorige week stelden we een rege-
ling vast waarmee inwoners die 
vanwege hun ziekte veel medisch 
afval hebben een tegemoetkoming 
in de afvalstoffenheffing kunnen 
krijgen. De regeling vergoedt extra 
afvalkosten die zij maken, omdat 
hun afval niet gescheiden aangebo-
den kan worden en zij het afval door 
hun ziekte niet kunnen verminde-
ren. Deze inwoners betalen met het 
huidige afvalinzamelingsysteem 
meer dan gemiddeld omdat ze de 
grijze container vaker aan de weg 
moeten zetten. Het gaat in de mees-
te gevallen om mensen met stoma-
afval en afval van nierdialyse. Voor 
incontinentiemateriaal en luiers zijn 
speciale brengcontainers in Bronck-

horst, dus 
hiervoor geldt 
de regeling 
niet. Wilt u 
gebruik ma-
ken van de 
nieuwe rege-
ling, dan kunt 
u zich bij ons 
melden via 
tel. (0575) 75 02 50 of info@bronck-
horst.nl. De betrokken inwoners 
kunnen van ons een vrijstelling krij-
gen voor max. 8 aanbiedingen op 
jaarbasis van de grijze container. 
Uw verzoek moet vergezeld gaan 
van een medisch advies van een 
arts of medisch specialist.

Tegemoetkoming in afvalstoffen-

heffing voor inwoners met veel 

medisch afval

Ieder jaar stelt de gemeente opnieuw 
vast of de regiotaxipas voor elke 
 pashouder wordt verlengd. Deze pas 
wordt betaald vanuit de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo), 
Een aantal pashouders kreeg onlangs 
een brief, waarin staat dat voor hen 
de regiotaxipas per 1 januari 2014 
wordt  beëindigd.

Geen verlenging
Wij verstrekken de regiotaxipas als 
iemand door beperkingen geen 
 gebruik kan maken van het openbaar 
vervoer, maar wel voor sociale 
 contacten of zakelijke bezoeken mini-
maal 150 zones per jaar reist. Blijkt 
het werkelijk aantal gereisde zones 
in 2013 lager dan 150 te zijn, dan 
 verlengen we de regiotaxipas niet.

Reisgemak
U kunt ook zonder pas met de regio-
taxi reizen. U betaalt dan wel zelf het 
volledige tarief. Het voordeel van de 
regiotaxi is, dat u van deur tot deur 
kunt reizen. 

Meer informatie over het aanbod en 
de kosten van de regiotaxi vindt u op 
www.regiotaxigelderland.nl.

Houdt u de regiotaxipas wel 

of niet voor 2014?



In 2013 hebben we hard gewerkt aan 
het centrum van Vorden. Gaandeweg 
het jaar is de riolering aangelegd, zijn 
straten en stoepen vernieuwd en 
werden verlichting en bomen vervan-
gen of verplaatst. Samen met betrok-
ken partijen zochten we naar een 
 inrichting die aansluit bij het gebruik 
van het centrumgebied. Wethouder 
Mulderije: “We zijn nu een jaar verder 
en het centrum van Vorden heeft 
 inmiddels een nieuwe jas gekregen. 
Het uitgangspunt was steeds dat 
 Vorden ook in de toekomst een dorp 
blijft waar het fijn wonen is met goe-
de, gemakkelijk en veilig bereikbare 
voorzieningen. Wij zijn trots op het 
eindresultaat en blij met de vele 
 positieve reacties van inwoners en 
ondernemers in Vorden die wij nu 
krijgen. De robuuste bomen die zijn 
geplant en de passende straatver-
lichting geven het centrum een mooie 
uitstraling. Hoewel wij probeerden de 
overlast zoveel mogelijk te beperken, 
moesten wij toch een beroep doen op 
uw begrip en geduld. Onze dank 
daarvoor!“

Einde werk in zicht
De werkzaamheden zijn bijna klaar: 
de Dorpsstraat gaat op 20 december 
open voor verkeer! U kunt dan ook op 
het hele marktplein parkeren. 

Werkzaamheden 2014
Om overlast tijdens de drukke 
 decembermaand te voorkomen, 
 voeren we de werkzaamheden aan de 
rijbaan bij De Bleek (fase 13) uit vanaf 
6 januari tot eind februari (afhankelijk 
van de weersomstandigheden). U 
kunt de C1000 en Aldi met de fiets of 
auto bereiken via de nieuw aangeleg-
de parkeerplaats op De Bleek. In het 
centrum ronden we begin 2014 de 
werkzaamheden af en plaatsen we 
onder meer prullenbakken en 
 fietsbeugels.

Verkeersituatie Dorpsstraat
In het centrum van Vorden geldt nu 
een maximum snelheid van 30 km/u. 
We hebben de rijbaan van de Dorps-
straat versmald en de doorgaande 
route gewijzigd (met meer bochten) 
om de snelheid van automobilisten te 
beperken. We kiezen niet voor aparte 
fietsstroken, omdat dan de weg 
 breder zou worden en daarmee de 
(vracht)auto weer vrij baan krijgt. Het 
blijft natuurlijk altijd belangrijk om 
rekening te houden met andere 
 weggebruikers. 

Rotonde Horsterkamp
Om de verkeerveiligheid en de 
 toegang tot het centrum van Vorden 
te verbeteren, verplaatsen we de 

 rotonde aan De Horsterkamp. De 
aanpassing is met name nodig voor 
de veiligheid van fietsers op en rond-
om de rotonde. In de huidige situatie 
moeten fietsers vlak voor de rotonde 
het fietspad verlaten en zich voegen 
tussen het doorgaande (vracht)-
verkeer, wat gevaarlijke situaties kan 
opleveren. Ook verbetert de nieuwe 
rotonde de doorstroming van het 
doorgaande verkeer van Zutphen 
naar Ruurlo. In 2014 starten we met 
de voorbereidingen, zoals de wijzi-
ging van het  bestemmingsplan. De 
verplaatsing van de rotonde staat 
voor 2015  gepland. Zodra een voorlo-
pig  ontwerp klaar betrekken we de 
 omwonenden bij de plannen. 

Blauwe zone
Op verzoek van de 
ondernemers 
 hebben we in het 
centrum van Vorden 
een blauwe zone 
 ingesteld. Binnen de 
parkeervakken met 
de blauwe lijnen kunt u gratis parke-
ren, maar alleen mét een parkeer-
schijf en maximaal twee uur. 

Lang parkeren
Wilt u langer dan twee uur parkeren 
dan kan dat ook. Op de parkeerplaats 
bij De Bleek zijn 90 parkeerplaatsen 
aangelegd, waar lang parkeerders, 
zoals bijvoorbeeld werknemers van 
de bedrijven in het centrum, onbe-
perkt kunnen parkeren. De parkeer-
plaatsen achter de kerk (marktplein) 
hebben geen blauwe lijn en vallen 
niet onder de blauwe zone. Hier kunt 
u dus parkeren zonder parkeerschijf. 

Meer informatie
Meer informatie, zoals de spelregels 
voor de blauwe zone en een platte-
grond met parkeervakken, vindt u op 
www.bronckhorst.nl/centrumVorden 
of neem contact met ons op via  
info@bronckhorst.nl of  
tel. (0575) 75 02 50.

Dorpsstraat Vorden open op 20 december

Per kalenderjaar wijzen we voor elk 
deel van de gemeente afzonderlijk 
maximaal 12 zon- en feestdagen 
aan waarop de winkels  geopend 
mogen zijn (Verordening winkeltij-
den gemeente Bronckhorst, art. 5). 
Feestdagen zijn nieuwjaarsdag, 
tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, 
tweede Pinksterdag, eerste en 
tweede Kerstdag.

De volgende zon-/feestdagen zijn 
aangewezen als koopzondagen:

 26 januari, 16 maart, 6, 20 en  
21 april, 31 augustus, 12 oktober, 
21, 26 en 28 december 2014

 12 en 26 januari, 9 maart, 21 april, 
18 mei, 1 en 9 juni, 7 september,  
5 en 19 oktober, 30 november,  
26 december 2014

 6 april, 13 en 21 april, 29 mei,  
9 juni, 7 september, 5 en 12 okto-
ber, 14, 21, 26 en 28 december 
2014

-
ristische gronden op alle zonda-
gen open.

Keppel en Steenderen hebben we 
nog geen aanvraag voor koopzon-
dagen ontvangen.

Wanneer u  anderszins goederen te 
koop wilt aanbieden op een zon- 
en/of feestdag, bijvoorbeeld een 
braderie of vlooienmarkt wilt hou-
den, kunt u bij de gemeente schrif-
telijk een  ontheffing Winkeltijden 
aanvragen.

Winkelopenstelling tijdens 
zon- en feestdagen in 2014

De afgelopen maanden is er volop 
 gewerkt in het centrum van Hengelo. 
Niet alleen het einde van het jaar is in 
zicht, ook het einde van de werk-
zaamheden! In week 51 ronden wij de 
werkzaamheden aan de Raadhuis-
straat af. Na 18 december is de weg 
weer open voor alle verkeer en is het 
centrum weer goed bereikbaar. Ook 
gaat uiterlijk 20 december het 
 parkeerterrein aan de Raadhuis-
straat ten hoogte van de nieuwe 
 Albert Heijn open. In week 52 en 
week 1 werken we niet. In januari 
2014 maken wij het parkeerterrein 
tussen het oude gemeentehuis en 
voormalige DA af. Tijdens deze 
 werkzaamheden is het centrum 
 gewoon bereikbaar. 

Opheffen inloopuur
Op 18 december houden wij ons 
 laatste inloopuur. Mocht u later nog 

vragen of opmerkingen hebben, dan 
kunt u ons uiteraard bereiken via de 
onderstaande contactgegevens. 

Contact
Heeft u vragen over de werkzaam-
heden, of heeft u een klacht? Dan 
kunt u ons op de volgende manier 
 bereiken:

 U kunt een mail sturen naar 
de aannemer via hengelogld @ 
infragroep.nl. Willem Jan Heijting 
zal uw mail beantwoorden. Of u 
kunt een vraag stellen aan de 
 gemeente via info@bronckhorst.nl 

 U kunt bellen met de 
aannemer via tel. (0575) 45 19 44 
of met de gemeente via  
tel. (0575) 75 02 50.

Meer informatie over de werkzaam-
heden vindt u op www.bronckhorst.
nl/centrumHengelo.

We werken aan Hengelo 
Centrum… voor u!

Op het gebied van scholen gebeurt 
veel in Bronckhorst. De afgelopen 
tijd heeft de gemeente nieuwe scho-
len gebouwd in o.a. Vorden (Het Ho-
ge), Hengelo (gezamenlijk gebouw 
voor De Pierson en Rozengaards-
weide) en Drempt (de nieuwbouw 
van fusieschool De Klimtoren). We 
stelden  onlangs een huisvestings-
plan op met onze visie voor goede 
en toegankelijke onderwijsvoorzie-
ningen in de  komende jaren. Vol-
gens ons zijn kindcentra de toe-
komst. Hierin willen we waar moge-
lijk scholen, kinder opvangcentra en 
peuterspeelzalen bundelen.

Aanleiding is onder andere dat tot 
2020 het aantal kinderen in Bronck-
horst met ca. 30% daalt. We zien nu 
al dat dit gevolgen heeft voor het 
aantal kinderen dat op scholen en 
opvangcentra zit. Op termijn zijn 
 minder gebouwen nodig, doordat 
door de krimp peuterspeelzalen 
 bijvoorbeeld zoveel mogelijk wor-
den gecombineerd met kinderop-

vang en onderwijs. Een goed voor-
beeld  hiervan is Sccsschl 3.0 in Wol-
fersveen. Ook in Steenderen wordt 
 gewerkt aan de voorbereidingen 
voor een nieuw kindcentrum in 
2015. Dit moet onderdak gaan bie-
den aan de huidige basisscholen in 
Steenderen e.o. en aan kinderop-
vang.

Josephine Steffens, wethouder on-
derwijs: “Met kindcentra zijn we er-
van overtuigd goede kindvoorzienin-
gen voor de Bronckhorster jeugd te 
kunnen  bieden, waarin kinderen van 
0 tot 12 jaar zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Dat is voor ons belang-
rijker dan het in stand houden van 

een gebouw in elk dorp. We maken 
ons ook sterk voor het multifunctio-
neel maken van de kindvoorzienin-
gen zodat ze  gebruikt kunnen wor-
den voor andere doeleinden, buiten 
schooluren.” 

Onderhoud 
Per 1 januari 2015 is afgesproken 
met de scholen (dit is landelijk be-
leid) dat we groot onderhoud over-
gedragen aan de besturen van de 
scholen. Op dit moment zijn de 
scholen in Bronckhorst in vrij goede 
staat, maar we overleggen met de 
scholen of een ‘overgangsregeling’ 
nodig is om de overdracht daadwer-
kelijk goed te  laten verlopen.

School en opvang dicht bij elkaar

School het Hoge in Vorden



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Drank- en Horecavergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 

Ingetrokken aanvragen

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Geweigerde omgevingsvergunning

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Ingetrokken omgevingsvergunning

Mogelijkheden voor beroep 

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied; Wichmondseweg 35 Hengelo’

➝ ➝

Mogelijkheden voor beroep

Bestemmingsplannen

“Mijn kind is 16, hoe kan ik nu nog zijn 
alcoholgebruik beïnvloeden, laat staan 
stopzetten?”

Nix is de afspraak, niet drinken 
onder de 18!

Leeftijdsgrens alcohol naar 18 jaar

Beleidsregel ‘Vrijstelling afvalstoffenheffing om medische redenen’

Voornemen tot uitschrijving GBA

Gemeentelijke regelgeving algemeen



Openbare bekendmakingen - vervolg

te gebruiken zoals opgenomen in de GBA. Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen 
wij betrokkene ook op deze wijze in de gelegenheid om, gedurende drie weken na deze publicatie, 
informatie over zijn/haar adres te verstrekken. Ontvangen wij binnen drie weken geen nadere 
adresinformatie dan wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrij-
ving van de volgende persoon:

De burgemeester van Bronckhorst maakt bekend dat:

van de gemeente Bronckhorst plaatsvindt

- de machtigingen voor het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een 

- de machtiging voor het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de 

 aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. 

- de verklaringen voor het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie  

de kiezers verkrijgbaar
-

laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing een of meer zetels behaald, dan is de waarborgsom 
niet nodig 

kunnen partijen niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Wilt u meer informatie over de wettelijke voorschriften voor 
de inlevering van kandidatenlijsten en het gebruik van de on-

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).

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 4 januari 2014.

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

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

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

www.spannevogel.nl

Kruisbergseweg 8 7255 AE Hengelo (GLD) Tel. (0575) 46 22 44

Kelvinstraat 2 6902 PW Zevenaar Tel. (0316) 52 35 23 www.herwers.nl/nissan

*Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en BPM, exclusief kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Kijk voor verkoopvoorwaarden op www.nissan.nl. Genoemde 

actie en aanbieding zijn geldig voor klantorders van 01/10/2013 t/m 31/12/2013. Niet inwisselbaar tegen contanten. Afgebeeld model kan afwijken van 

standaardspecifi caties.

Overeenkomstig 715/2007.EG. Brandstofverbruik gecombineerd QASHQAI en QASHQAI+2 gamma: 4,5-8,2 l/100 km, resp. 22,2-12,2 km/ltr. 
CO2-uitstoot variërend van 119 gr/km tot 187 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

EINDEJAARSSHOW
MET VEEL PRIMEURS, VOORDEEL EN KORTING!
12 T/M 31 DECEMBER

B  label

Uw voordeel: € 4.500,-

NISSAN QASHQAI 360 VAN € 28.850,- 
NU VOOR € 24.350,-
• NissanConnect Navigatiesysteem • Nissan Around View Monitor (AVM)

• Panoramadak • 18” Lichtmetalen velgen • Deels lederen bekleding 

Boek nu voor uw leukste zomer!

www.reisburoavanti.nl

Royal VIV Buisman (www.vivbuisman.nl) is een groeiend internationaal bedrijf 

met vestigingen in Wijk en Aalburg en Zelhem. Royal VIV Buisman verwerkt 

al meer dan een eeuw room tot roomboter en botervet specialiteiten, zowel 

onder eigen merk als ook op specificatie van de klant. De afnemers zijn 

wereldwijd bakkerij-, ijs- en chocolade-industrieën. Door een hoogwaardig en 

goed geautomatiseerd productieproces kan een breed scala aan op botervet 

gebaseerde producten van constante topkwaliteit worden gerealiseerd. In 

Zelhem werken 60 enthousiaste mensen in de productie, logistiek, laboratorium, 

kwaliteitsdienst & productontwikkeling en technische dienst.

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zijn we op zoek naar een

 

Medewerker Administratie/Logistiek
(± 32 uur per week)

Wat ga je onder andere doen?

Opmaken van documenten en certificaten voor binnenlandse en 

buitenlandse uitgaande transporten;

Organiseren van verschillende transporten binnen de EU;

Registreren en controleren van facturen;

Uitvoeren van administratieve, receptionele en facilitaire werkzaamheden.

Wat zoeken wij?

We zijn op zoek naar een kandidaat met een afgeronde MBO niveau 4, 

administratieve/logistieke opleiding met relevante werkervaring. Beheersing van 

het MS Office pakket is een vereiste en kennis van de Duitse en Engelse taal 

is een pré. Daarnaast ben je bereid om 40 uur te werken bij afwezigheid van 

collega’s. Tenslotte is het (soms) moeten werken in een hectische werkomgeving 

geen probleem voor jou.

Wij bieden:

Een interessante baan bij een productiebedrijf binnen een enthousiast team. 

Daarnaast een salaris, overeenkomstig de zwaarte van de functie. Werktijden en 

werkdagen zullen in overleg worden vastgesteld. 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen Jeanet Steenblik 

(Teamleider),  bereikbaar op telefoonnummer 0314 - 623045.

Geïnteresseerd? Stuur of mail dan uw schriftelijke reactie, met motivatie, voor 4 

januari 2014 naar:

Royal VIV Buisman BV, Afdeling Personeel & Organisatie, t.a.v. Irma Tolkamp, 

Brinkweg 23, 7021 BV ZELHEM (tolkamp@vivbuisman.nl)



Denk aan je toekomst, 
maak van afval geschiedenis!

A F V A L V R I J . N L  I S  E E N  S A M E N W E R K I N G  T U S S E N  A F V A L B E H E E R B E D R I J V E N  C I R C U L U S  E N  B E R K E L  M I L I E U  E N  D E  G E M E E N T E N 
A P E L D O O R N ,  B R O N C K H O R S T ,  B R U M M E N ,  D E V E N T E R ,  D O E S B U R G ,  E P E ,  L O C H E M  E N  Z U T P H E N                  

App met inzameldagen 
Naast de bekende papieren afval-

kalender en de digitale afval-

kalender op www.berkelmilieu.nl, 

is er nu ook een Afvalvrij-app 

beschikbaar. Hiermee ontvangt 

u de inzameldagen op uw 

mobiele telefoon. De app is er 

voor zowel het Android- als 

het iOS-besturingssysteem. 

Ga naar www.berkelmilieu.nl 

voor de links naar de app. 

Wilt u direct zoeken in de 

App Store of in Google 

Play? Gebruik dan als zoekterm ‘Afvalvrij’.

De winter zorgt voor winterpret, maar kan ook de nodige winterse ongemakken veroorzaken. Zo kan zwaar winter-
weer gevolgen hebben voor de inzameling en kan vorst zorgen voor het vastvriezen van containers.

Berkel Milieu wenst 
u een zorgeloze winter 

Win een prijs met uw E-goed

veel water bevat. Het ledigingsmechanisme van 

de inzamelwagen pakt uw container op, houdt 

deze op zijn kop en schudt deze stevig op en 

neer. Als de inhoud niet (helemaal) los komt door 

vastvriezen, blijft er afval achter in uw container. 

Houd er rekening mee dat u zelf verantwoorde-

lijk bent voor het zodanig aanbieden van uw 

containers dat deze geleegd kunnen worden. De 

medewerkers van de inzameldienst kunnen de 

containers niet handmatig legen. De inzamelwa-

gen komt hier ook niet voor terug. 

Een vervelend winters ongemak: (nacht)vorst 

die zorgt voor het vastvriezen van de deksel of 

de inhoud van uw container. Wanneer de inza-

meldienst door vastvriezen uw groene of grijze 

container niet kan legen, is er echter wel een 

aanbieding geregistreerd waarvoor u moet 

betalen.  

Vooral bij GFT

Vastvriezen komt voornamelijk voor bij de groe-

ne container, omdat groente-, fruit- en tuinafval 

Inzameling bij zwaar winterweer

Sneeuw en gladheid kunnen hinder opleveren 

bij de inzameling van het huishoudelijk afval. 

Uw afval kan dan op een later tijdstip worden 

opgehaald dan u gewend bent. In sommige si-

tuaties kan de inzamelwagen niet alle straten 

bereiken en verschuift of vervalt de inzameling. 

Via www.berkelmilieu.nl houden wij u op de 

hoogte van actuele informatie over de dienst-

verlening tijdens deze winter.

In de decembermaand worden er veel cadeautjes gegeven met een stekker of een batterij. Maar wat doet u met de oude 

apparaten die u niet meer gebruikt? Die levert u natuurlijk apart in! In de maand december is dat dankzij de Wecycle-

actie bovendien extra aantrekkelijk, want bij inlevering maakt u kans op een leuke prijs.

Ondergrondse 
containers
Ook ondergrondse afvalcontainers kunnen 

bij vorst vastvriezen en zijn dan tijdelijk niet

bruikbaar. Probeert u het later op de dag 

nogmaals, vaak is de container dan vol-

doende opgewarmd om weer goed te func-

tioneren. Als u de klep van de container niet 

heeft kunnen openen wegens bevriezing, is 

er ook geen inworp geregistreerd.

Tips om de kans 
op vastvriezen te 
verminderen
1  Gebruik composteerbare zakken om uw 

GFT in te verzamelen. Deze zijn te koop 

bij onder andere de supermarkt. 

2  Ook kunt u een laagje krantenpapier 

onderin de groene container leggen. 

Wanneer u een dun laagje gebruikt, geeft 

dit geen problemen bij het composteren.

3  Laat nat GFT zoveel mogelijk uitlekken 

voordat u het in de container doet.

4  Stamp het afval niet aan. 

5  Houd de klep van uw container een stukje 

open, bijvoorbeeld met behulp van een 

stokje of latje. 

6  Houd de container tot het tijdstip van aan-

bieden in de schuur of onder een afdak.

7  Is de inhoud toch wat bevroren? Steek de 

inhoud met schep of schoffel los van de 

zijkanten. Doe dit voorzichtig, want het 

materiaal waar de container van gemaakt 

is, is bij kou extra kwetsbaar.

Wanneer oude apparaten apart ingeleverd worden, kan 75% tot 90% worden gerecycled. Kunststoffen, ijzer, glas, 

koper: na recycling worden het allemaal weer nieuwe grondstoffen.

Meedoen

De inzamelactie van Wecycle werkt heel eenvoudig. Gebruikt elektrisch speelgoed, andere elektrische apparaten 

en/of oude spaarlampen brengt u gratis weg naar de kringloopwinkels van 2Switch in Doesburg en Zutphen of de 

kringloopwinkel van Aktief in Doetinchem. Op vertoon van uw afvalpas kunt u met uw E-goed ook gratis terecht 

bij de Afval Breng Punten van Dusseldorp in Doetinchem en Berkel Milieu in Zutphen. Niet alleen worden er gratis 

Wecycle-sneeuwballenmakers uitgedeeld, maar ook maakt u kans op vier bioscoopkaarten. De actie loopt tot en 

met 31 december 2013 en hierbij geldt ‘op=op’.

NIEUW RECYCLEPLEIN ZUTPHEN 
OPENT 2 JANUARI
Het Afval Breng Punt in Zutphen gaat verhuizen. Tot en met 31 december 2013 kunt u nog 

terecht bij het Afval Breng Punt aan de Letlandsestraat (industrieterrein De Mars). Vanaf 

2 januari 2014 verwelkomen wij u graag op het nieuwe Recycleplein aan de Boggel der- 

enk 3 (Industrieterrein De 

Revelhorst) in Zutphen. Hier 

kunt u op vertoon van uw 

afvalpas nog meer afvalsoor-

ten gescheiden inleveren, die 

vervolgens worden gerecy-

cled. Kijk voor meer informa-

tie op uw afvalkalender, 

www.berkelmilieu.nl of in de 

krant van volgende week.

Breng Punt in Zutphen om 15.00 uur in plaats van 

16.00 uur. Met Kerstmis en op nieuwjaarsdag zijn 

de Afval Breng Punten in Doetinchem en Zutphen 

gesloten. 

vindt er geen inzameling van restafval, GFT, kunst-

stof verpakkingen en oud papier plaats. De inza-

melingen van woensdag 25 december gaan naar 

zaterdag 21 december. De inzamelingen van don-

derdag 26 december verschuiven naar zaterdag 

28 december. In plaats van woensdag 1 januari 

vinden de inzamelingen plaats op zaterdag 

4 januari. Deze inhaaldagen vindt u ook op uw pa-

pieren of digitale afvalkalender. Plaats ook op de 

inhaaldag uw container om 07.00 uur aan de weg. 

lieuparkjes afgesloten i.v.m. het afsteken van vuur-

werk. Plaats niets naast de containers om brand-

gevaar te voorkomen. Op donderdag 2 januari 

gaan de containers in de loop van de dag weer 

open.

Wijzigingen rond de 
feestdagen

Per 1 januari 2014 verandert de regeling voor het gratis wegbrengen van groenafval. Tot eind 

dit jaar kunt u per bezoek 2 m3 groenafval gratis naar de Afval Breng Punten en groendepots 

brengen. Met ingang van het nieuwe jaar sluiten de groendepots in Vorden en Steenderen. 

Bovendien wordt de hoeveelheid van 2 m3 vervangen door 500 kilogram per jaar.

Op uw afvalpas wordt voortaan jaarlijks een tegoed bijgeschreven waarmee u in totaal 500 kg 

groenafval (snoeihout, bladafval en gras) gratis weg kunt brengen naar het Recycleplein in 

Zutphen en Dusseldorp in Doetinchem. Van dit tegoed kunt u tijdens de gebruikelijke openingstijden 

van de brengpunten naar eigen keuze gebruik maken. Het tegoed is één jaar geldig. Is uw tegoed 

voor 2014 op, dan kunt u meer groenafval tegen betaling wegbrengen.

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 

500 kilo groenafval per jaar gratis wegbrengen

Meer weten over 
afvalscheiding?

Kijk op www.berkelmilieu.nl  
en www.afvalvrij.nl. Of bel de 
Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu: 
(0575) 545 646.
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WIJ RUIMEN OP!DIVERSE SHOWROOMARTIKELEN MET  50 % KORTING

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

GOTINK INSTALLATIE
Molenenk 6
7255 AX Hengelo (Gld.)

T  0575 - 46 52 58
F  0575 - 46 01 81
E  info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige 
showroom waar u zich uitstekend kunt laten 
voorlichten. Als totaalinstallateur kunnen we 
u daarnaast helpen bij de complete inrichting 
van uw badkamer. Naar ùw wensen: van 
schetsontwerp tot montage.

EINDEJAARSACTIES

Kom deze maand naar onze 
showroom en laat onze 
adviseurs uitrekenen hoe 
goedkoop u uw DROOM-
KEUKEN, BADKAMER of 
VERBOUWING kunt reali-
seren.

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. 

Telefoon: 0315 - 24 29 29 
www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl Alles in één hand

VOOR KEUKENS, 
BADKAMERS, 
BOUWEN EN 
VERBOUWEN.
(t/m 30 december 2013)

30 en 31 december gesloten
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Bart van Campen
Eén van de gastsprekers tijdens de 
cursus was Bart van Campen, ortho-
pedagoog en als onderwijsadviseur 
en groepstrainer verbonden aan de 
Saxion Hogescholen. Met de inspire-
rende presentatie Opvoeden is een 
kunst nam Bart iedereen mee op 
een bijzondere “treinreis” in woord 
en beeld. Hij benadrukte dat het 
een voorrecht moet zijn om bij een 
halte op te stappen in de levenstrein 
van het kind. Warme pedagogische 
handen te bieden, bij het vallen en 
opstaan gedurende die reis. Dat daar 
mooie, maar ook lastige momenten 
ontstaan. Hoe leerbaar een kind is 
en dat het van belang is dat ouders 
en opvoeders zich dat realiseren. Zo 
komt een kind met de juiste bagage 
aan op zijn bestemming. 

Filosofie Home Start
Het sloot prachtig aan bij de filoso-

fie van Home Start die zegt dat als je 
jonge kinderen wilt steunen, je hun 
ouders moet steunen. Soms hebben 
ouders het een periode moeilijk. Een 
vrijwilliger kan hen dan helpen om 
het zelfvertrouwen te vergroten, so-
ciale relaties te versterken en weer 
verder te gaan op eigen kracht. 

Aanmelden of opgeven
Met de extra bagage van Opvoeden 
is een kunst heeft de nieuwe groep 

zin om te beginnen! Op www.yunio.
nl en www.home-start.nl staat meer 
informatie voor wie geïnteresseerd is 
en een periode kan ondersteunen als 
Home Start vrijwilliger. Ook ouders 
die behoefte hebben aan iemand een 
poosje kan ondersteunen, kunnen 
hier terecht voor meer informatie. 

Wie geïnteresseerd is in meer infor-
matie over Bart van Campen kan kij-
ken op www.bartvancampen.nl.

Nieuwe vrijwilligers voor 
Yunio Home Start
Op 28 november jl. hebben 12 en-
thousiaste, nieuwe vrijwilligers 
de voorbereidende cursus voor 
Yunio Home Start afgesloten. 
Eigen levenservaring en kwalitei-
ten zijn de basis voor het vrijwil-
ligerswerk. In het kader van des-
kundigheidsbevordering waren 
alle vrijwilligers van Home Start 
Achterhoek en Lochem uitgeno-
digd voor deze cursus.

Op 2 december jongstleden heeft de 
Algemene Leden Vergadering van 
het CDA de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 
maart 2014 unaniem vastgesteld.
De CDA kandidatenlijst bestaat uit 
32 mannen en vrouwen, mensen met 
verschillende achtergronden, brede 
kennis en bestuurlijke ervaring, af-
komstig uit de diverse kernen en 
buurten van de gemeente Bronck-
horst.
De kandidatenlijst van het CDA 

Bronckhorst kunt u inzien op www.
cdabronckhorst.nl

Informeren en geïnformeerd
worden
Het CDA zal kiezers de komende
maanden, op verschillende manie-
ren, momenten en plaatsen informe-
ren over haar plannen met Bronck-
horst. “Die momenten zullen wij ook
benutten om naar de meningen en
wensen van de inwoners van Bronck-
horst te luisteren.”

Huntelaar lijstaanvoerder 
CDA Bronckhorst
Bronckhorst - Dirk Jan Huntelaar is verkozen tot lijstaanvoerder van
het CDA, afdeling Bronckhorst voor de aankomende gemeenteraads-
verkiezingen.

Met het geld dat de collectanten heb-
ben opgehaald blijft het Nationaal MS 
Fonds zich inzetten voor onderzoek 
naar MS en een betere kwaliteit van 
leven. Dat doet zij echter niet alleen, 
maar samen met patiënten, onder-
zoekers, artsen, donateurs en vrijwil-
ligers. 
“We bedanken alle gevers en collec-
tanten, die ook dit jaar weer door 

weer en wind op pad zijn gegaan, 
hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u
de collectant gemist, dan kunt u uw
bijdrage overmaken op giro 5057 te
Maassluis!”

Wilt u volgend jaar ook collecteren?
Neem contact op met Pamela Zaat,
tel. 010-5919839. 
Of via www.nationaalmsfonds.nl

Opbrengst collecte 
Multiple Sclerose

Bronckhorst - Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is
het mooie bedrag van 3043 euro in de gemeente Bronckhorst opge-
haald.

Jan Weevers namens de organisa-
tie (waarin verder Martin Weijers, 
Rudi Peters, Peter Makkink en Rens 
te Stroet zitting hebben): “Dit is een 
wedstrijd waaraan iedereen kan mee-
doen. Gezien het uitgezette parcours 
met maximaal 40 tot 45 deelnemers. 
Zij betalen allemaal tien euro. De op-
brengst is bestemd voor het goede 
doel Kanjers voor Kanjers.”
Zoals bekend zijn Robert Geesink en 
Tristan Hofman de ambassadeurs 
van Kanjers voor Kanjers. Om 13.30 
uur is er een jeugdclinic Kanjers voor 
Kanjers waaraan jongens en meisjes 
in de leeftijd 6 tot en met 12 jaar mee 
kunnen doen. De kinderen leren ter 
plekke enkele kneepjes van het vak 
en mogen tevens een rondje op het 
parcours rijden. 
Jan Weevers: “In de gemeente 
Bronckhorst zijn vijf toerclubs actief. 
RTV Vierakker-Wichmond is de enige 
die ook wedstrijden organiseert. De 
club telt circa 70 leden. Er rijden zo’n 
20-25 coureurs in wedstrijdverband. 
Vanaf maart tot en met september 
op de weg en vanaf oktober crossen. 
De kleine wielerclubs hebben het al-
lemaal moeilijk. Wij willen als RTV 
iets bieden en bewust wedstrijden 
blijven organiseren, zodat talenten 
zich kunnen ontwikkelen. Zo is bij-
voorbeeld ook Thijs van Amerongen 
hier begonnen”, zegt Jan Weevers. 
Het programma op zondag 29 de-
cember ziet er als volgt uit: 10.30 uur 
Amateurs/Sportklasse: 11.30 uur Mas-
ters: 12.30 uur Nieuwelingen: 12.32 
uur Vrouwen, Junioren Vrouwen en 
Nieuweling meisjes: 13.45 uur Elite/ 
Beloften: 13.47 uur Junioren: 15.00 
uur Indoor Sport Kampioenschap van 
Bronckhorst. De Jeugd Clinic Kanjers 
voor Kanjers begint om 13.30 uur. 
Aanmelden voor jongens en meisjes 
van 6 tot 12 jaar bij Rudi Peters: 06- 
27147103. Inschrijven is ook nog mo-
gelijk tot een half uur voor de start.

Het parcours is vrijwel gelijk aan 
voorgaande jaren: de start is aan de 
Schuttestraat (100 meter vanaf de 
Ruurloseweg). Daarna gaan de cou-
reurs de brug van de Baaksebeek over, 
duiken vervolgens links het weiland 
in en komen dan via veel lussen weer 
terug bij ‘start en finish’. Zaterdag 
28 december wordt begonnen met 
de afbakening met linten langs het 
parcours, het plaatsen van dranghek-
ken en het opzetten van de tent van 
waaruit de bezoekers tijdens de wed-
strijddag een drankje en een heerlijke 
‘winterhap’ kunnen nuttigen. De toe-
gang tot de Kasteelcross is gratis, dus 
probeert RTV Vierakker-Wichmond 
op die manier nog wat extra centjes 
te genereren. Jan Weevers: “Gelukkig 
hebben we weer bedrijven bereid ge-
vonden om ons te sponsoren. Gezien 
de huidige tijd wordt sponsoring wel 
steeds moeilijker.”

Zelf is de 47-jarige Jan Weevers tij-
dens de Kasteelcross ook van de par-
tij. Als (huidig) Nederlands kampioen 
bij de Masters wil hij er alles aan doen 
om ‘kort’ te eindigen. “De conditie 
is goed en ik train ook goed en als 
het even kan, fiets ik elke dag vanaf 
mijn woonplaats Hengelo, via Ruurlo 
naar mijn werkplek in Vorden en ’s 
avonds weer op de fiets terug. Per 
dag toch circa 55 kilometer. Hoe lang 
ik nog blijf fietsen? Ik hoop zo lang 
mogelijk, fietsen is gezond voor lijf 
en leden”, zo zegt hij. Op 11 januari 
verschijnt Jan in Egmond aan Zee aan 
de start bij de strandrace (37 kilome-
ter). Maar eerst wil hij tijdens de Kas-
telenrit knallen. Jan tot slot: “Weet 
je waar ik zo trots op ben, dat wij als 
kleine club RTV het weer voor elkaar 
krijgen om zondag 29 december deze 
Kasteelcross te organiseren”.

‘Trots dat wij als RTV deze Kasteelcross 
organiseren’
Vorden - Wielerclub RTV Vierak-
ker- Wichmond houdt zondag 
29 december voor de elfde keer 
de Rabo Kasteelcross. Een cross 
waarbij in de verschillende dis-
ciplines de amateurtop van Ne-
derland aan de start zal verschij-
nen. Start en finish zijn aan de 
Schuttestraat nabij kasteel Vor-
den. Om 15.00 uur is er een spe-
ciale wedstrijd te weten het ‘In-
door Sport kampioenschap van 
Bronckhorst’.

Jan Weevers

Verzekeringskantoor Pentrax Zel-
hem, specialist in bedrijfsverzeke-
ringen en –hypotheken, heeft een 
andere vorm van korting weten te 
bedingen bij vijf verzekeringsmaat-
schappijen. Werknemers en onder-
nemers in de gemeente Bronckhorst 
krijgen een collectiviteitskorting als 
ze hun zorgverzekering bij één van 
die vijf maatschappijen afsluiten en 
dit melden bij hun werkgever. Vaak 
kunnen de werknemers bij hun ei-
gen vertrouwde verzekering blijven 
en toch een korting van (afhankelijk 
van het pakket) 5 a 10 % krijgen.
Verzekeringskantoor Pentrax is sinds 
vier jaar naast Nijmegen ook in Zel-
hem gevestigd. Edwin Tiggeloven be-
hartigt de belangen van het Zelhem-
se kantoor aan de Heidenhoekweg. 
Edwin: “Wij richten ons met verze-
keringen en hypotheken specifiek 
op het bedrijfsleven. Nu komen daar 
dus de werknemers van het bedrijfs-
leven in Bronckhorst bij. We doen 
deze actie als extra service aan de 
ondernemers in Bronckhorst en hun 
medewerkers en dus niet om aan te 
verdienen. We noemen het sociaal 

ondernemen met een commercieel
randje.”
Voor de (bedrijfs)verzekeringen
werkt Pentrax met bijna alle verze-
keraars en financiers. Edwin: “Ver-
zekeringsmaatschappijen zijn niet in
alle verzekeringen even goed en we 
zoeken dus voor elke verzekering de
juiste verzekeraar bij de klant.”
Werknemers en ondernemers die
meer willen weten over de mogelijk-
heden en voorwaarden van de collec-
tiviteitskorting kunnen op de website
www.pentrax.nl alle bijzonderheden
vinden.

Korting premie Zorgverzekering 
voor werknemers in Bronckhorst
Zelhem - Ieder jaar in december doen de Nederlandse Zorgverzeke-
raars hun best om de Nederlanders te overtuigen dat ze toch vooral
moeten overstappen. Korting, voorwaarden en service zijn inzet bij de
onderhandelingen. Aan de ene kant vinden mensen het best eng om
over te stappen, want wat staat er precies in de kleine lettertjes, maar
te veel geld betalen is ook niet leuk.
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van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

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

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

HET KLAVIER WENST U FIJNE
FEESTDAGEN! KOM ZONDAG 22

DECEMBER 12.30 UUR ALVAST IN
STEMMING MET HET SFEERVOLLE

MIDWINTERCONCERT
PIANODUO SCHOLTES & JANSSENS

KAARTEN RESERVEREN 0575-550756

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR

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

AMBACHTSWEG 2A
7251 KW VORDEN

HET WERKVELD

.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

(bromfiets)Rijbewijs A M

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Zwemlessen voor kinderen in zwembad Rozengaarde

Januari 2014 actie zwemlessen:
De hele maand januari geen inschrijfgeld voor zwemlessen!

Geen wachtlijsten, kinderen kunnen snel geplaatst worden!

Zwemles in Rozengaarde?: recreatief bezoek gratis!

Zwemles volgens de ABC-methode

Tarieven zwemles in Rozengaarde
Zwemleskaart 12x: € 86,60
Zwemleskaart 6x: € 47,50

Kijk voor meer informatie over zwemlessen, activiteiten in de kerstvakantie en openingstijden op onze website 
www.rozengaarde.nl of bel: 0314-330991

“De plek in de bergen waar het altijd thuiskomen is”

Wintersport in Tirol!

Individueel of groepsreis

Eigen vervoer of busreis  

vanuit Hengelo en omgeving.

Gegarandeerd gezellig!

mw e e

Broshuis

Titel: Heimwee en andere vrolijke Achterhoekse verhalen

Auteur: Ferry Broshuis 

prijs: € 14,95

Te koop in vele boekhandels in de regio 

en bij alle vestigingen van Weevers Grafimedia

Vanaf 20 december verkrijgbaar:

Productie en coördinatie van het boek:

www.weevers.nl

H e i mw e een andere vrolijke Achterhoekse verhalen

H
eim

w
ee  en

andere
vrolijke

A
cht

h
k

Uit het beste deel van Nederland

door :  Ferry Broshuis

Kadotip 
voor 
Kerst!
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Het festival start om 16.00 uur met 
BesVet, een Zutphense pop/rock/
blues coverband bestaande uit vijf en-
thousiaste muzikanten die samen de 
passie voor muziek delen. Ze spelen 
nummers van onder andere rockle-
gendes Melissa Etheridge en Tina 
Turner, blues nummers van Susan 
Tedeschi en soul van Eva Cassidy.
Mad Ray speelt van 17.30 tot 18.30 
uur. De band ontstond drie jaar gele-
den, doordat een aantal collega’s voor 
ontspanning en plezier samen wat 
muziek gingen maken op vrijdag-
middag na werktijd. De muziek gaat 
richting Americana/Country Rock, 
met nummers van Tom Petty, Steve 
Earle, Jimmy Lafave en the Drive by 
Truckers.

Van 19.00 tot 20.00 uur staat cover-
band Van Peelen op het podium. De 
naam is afgeleid van de leadgitarist 
en de band Van Halen. Nummers van 
The Rolling Stones, Foo Figthers, The 
Golden Earring tot en met De Dijk en 
Doe Maar worden gebracht.
Drop It! speelt van 20.30 tot 21.30 
uur. Deze Pop Rock coverband be-
staat uit zes personen en de verschil-
lende muzieksmaken komen terug 
in het repertoire. Sinds oktober 2011 
maken zij met veel lol en enthousi-
asme samen muziek.
S.H.U.R.T speelt van 22.00 tot 23.00 
uur. Deze klassieke vijfmans rockfor-
matie speelt alles, maar met een ste-
vig sausje. Ze zijn in staat een enorme 
dosis energie over te brengen bij het 
publiek in de vorm van muzikaliteit 
en show. S.H.U.R.T. speelt nummers 
van gerenommeerde rockbands als 
Creed, Foo Fighters, Green Day en 
Volbeat, maar ook eigen rockbewer-
kingen op nummers van Adele, Cin-
dy Lauper, Pink Floyd, Chris Isaak en 
Dusty Springfield.
Just Jo sluit van 23.30 tot 00.30 uur. 
Een spetterende combinatie van mu-
zikanten vanuit verschillende beken-
de bands van Zutphen en omstreken, 
zoals Metal Remorse, Signature, de 
WNL band, Macintosh, Visual Blind 
en 2Bscenic. Deze band brengt pop, 
funk en rock samen met een pittig 
sausje.

Op een tweede kleiner podium staat 
Living Room Heroes tussen 17.00 en 
17.25 uur. Van 21.30 tot 21.55 uur 
brengt Robert Kersten een (semi) 
akoestisch optreden.

Om geld in te zamelen worden twee 
schilderijen verloot: om 18.30 uur 
het schilderij gemaakt door Sanne en 
Noa en om 23.00 uur het schilderij 
door Local Heroes. Daarnaast kunnen 
liefhebbers zich laten masseren voor 
15 euro per 15 minuten en is er een 
grabbelton voor de kids. Volop rede-
nen om op 21 december naar Groeps-
accommodatie De Eek, Eekstraat 3 te 
Steenderen te komen. De deuren zijn 
vanaf 14.30 uur geopend!
Meer informatie via Facebook en 
www.dropitmusic.nl

Drop It! in actie voor 3FM  
Serious Request
Steenderen - De bandleden van 
Drop It! gaan zich inzetten om 
geld bij elkaar te krijgen voor het 
goede doel. Het is ze gelukt om 
een minifestival te organiseren 
en ontmoeten bands als BesVet, 
Mad Ray, Van Peelen, S.H.U.R.T. 
en Just Jo. Living Room Heroes 
en Robert Kersten staan op het 
kleine podium.

Niet alleen vinden wij deze teksten 
chaotisch en vrijwel onleesbaar, 
maar ook willen wij ons distantiëren 
van teneur en inhoud ervan.
Immers, steeds weer wordt de indruk 
gewekt als zou er een voortdurende 
strijd gaande zijn tussen de bewoners 
van het stadje Bronkhorst en de ge-
meente Bronckhorst.
Hier herkennen wij ons niet in. Wij 
zijn van mening dat de opstelling van 
Paul Kok contraproductief is en niet 
het woonplezier en de leefbaarheid 
van ons stadje bevordert. Zijn teksten 
werken niet verbindend doch pola-
riserend. Ook is het risico aanwezig, 
dat dit negatieve effect doorwerkt 
tussen het stadje  en de gemeente.
Wij willen met dit schrijven bena-
drukken dat de ellenlange stukken 
van Paul Kok louter zijn visie zijn en 

zeker niet de mening vertegenwoor-
digen van àlle inwoners van Bronk-
horst.
Het is onterecht dat de verstandhou-
ding tussen ons stadje en de gemeen-
te keer op keer negatief geëtaleerd 
wordt door de hersenspinsels van 
Paul Kok. 
Kortom, het is genoeg geweest. Wij 
zijn zijn ingezonden schrijfsels meer 
dan beu. Wij wonen hier met plezier 
en wij vinden Bronkhorst en de ge-
meente Bronckhorst wèl een bijzon-
dere, mooie en aangename plek om 
te leven.

Peter Harskamp, Maarten ten 
Have, Joop Holthausen, Lars Kris-
tensen, Mirjam Rietbroek, Guy 
Thomas en Hanneke Thomas.
Bewoners van Bronkhorst

‘Wij zijn de hersenspinsels van Paul Kok 
beu’
Herhaaldelijk worden in bovengenoemde rubriek teksten gepubli-
ceerd van de heer Paul Kok, Molenstraat 1 te Bronkhorst. Ondergete-
kenden, inwoners van Bronkhorst, verbazen ons iedere keer weer over 
deze artikelen.

A-lijn: 1. José & René Winkelman 
63,33%; 2. Will Snelder & Bert Bot-
schuyver 54,58%; 3. Ruud Bijloo & 
Miguel Mendes de León 52,92%. 
B-lijn: 1. Leni Meyerink & Diny Hoft-
ijzer; 2. Theo Schut & Theo Damen 
60,42%; 3. Fien & Henk Biezeman 
56,67%. 
C-lijn: 1. Theo Geurts & Wil Matser 
73,75%; 2. Truus & Kees Mortier 
60,42%; 3. Irene Lichtenberg & Theo 
Schoenaker 53,75%. 
Komende donderdag de 19e decem-
ber bridgen we onze Kerstdrive in 
Kerstsfeer. Afmelden kan op verschil-
lende manieren: via een mail naar 
bcbronkhorst@hotmail.nl of een 
sms naar 06-28633453 (inspreken 
lukt niet!), of op de wedstrijddag bel-
len naar genoemd mobiel nummer. 
Tot ziens!

B r i d g e n  i n  T o l d i j k
Uitslag van donderdag 12 decem-
ber de derde avond in de derde 
competitieronde.

Zaterdag 14 december speelde Quin-
tus Heren C1 tegen UGHV C1 in Sport-
hal de Paasberg in Terborg. De num-
mer 1 en 2 van de competitie. Quin-
tus keek snel tegen een achterstand 
aan, maar wist die gelijk te trekken. 
In de aanval werd Stein van de cirkel 
in de opbouw gezet. Dat wierp vruch-
ten af. Door goed combinatiespel wist 
Quintus te scoren. Door het ontbre-
ken van wissels ging in de laatste 10 
minuten van de wedstrijd de conditie 
een rol spelen en liep UGHV gestaag 
uit. Uitslag 25-18.
De meiden en jongens van de D1 
moesten zondag 15 december in 
Sporthal ’t Rikkenhage in Ruurlo te-
gen Blauw-Wit D1. Het eerste kwar-
tier ging gelijk op, maar een goede 
verdediging leidde tot een 5-8 rust-
stand in het voordeel van de Henge-
lose jeugd. De eerste 10 minuten na 
de rust bleven de doelpunten uit. 
Door goede verdediging, snelle tegen-
aanvallen en mooi uitgespeelde aan-
vallen ging de doelpuntenmachine 
lopen. Uitslag 6-13.
Quintus E1 ontving Pacelli/Wessels 
Keukens E1 thuis in Sporthal de 
Kamp. Vanaf het fluitsignaal was 
Quintus de betere partij. Er werd 
geconcentreerd gespeeld. Geen bal-
verlies. Zowel in de aanval als in de 
verdediging werd er goed gewerkt en 
dus ook verdiend ruim gewonnen. In 
de tweede helft werd er zelfs nog een 
tandje bijgezet waardoor er veel ge-
scoord werd, uitslag 13-7.
Quintus E2 reed naar het Gerrit Kom-
rij College in Winterswijk voor de 
wedstrijd tegen HCW E1. De tegen-
stander was fysiek te sterk, waardoor 
niet vrijuit gespeeld kon worden. 
Toch werd er goed samengespeeld en 
zaten er een aantal mooie aanvallen 
bij. De keeper van HCW wist door 
zijn lengte veel ballen te stoppen. 
De Hengeloërs kwamen uiteindelijk 
maar twee keer tot scoren. Uitslag 
9-2.
Ook de Dames Senioren gingen naar 

het Gerrit Komrij College in Winters-
wijk. Zij speelden tegen HCW DS3
een sterke wedstrijd. De bal ging snel
rond, er werd goed individueel gelo-
pen, waardoor veel gaten in de verde-
diging van HCW ontstonden. Verde-
digend hadden de Hengelose dames
het onder controle en de keeper deed
goed werk. In de tweede helft wist
Quintus eerst niet te scoren. Quintus
wist echter de rust te bewaren. Door
goed rondspelen en de kansen af te
wachten, werd in de laatste zes minu-
ten nog tweemaal gescoord. Uitslag
10-14.

Zondag speelden de Heren Senioren
1 tegen Reflex HS1 in de Van Palland-
thal Varsseveld. Na een stroeve start
liep de voorsprong door snelle uit-
vallen en goede combinaties uit van 
2-2 naar 2-8. Daarna vergat Quintus
te scoren. Door een goede dekking 
kwam Reflex ook moeizaam tot sco-
ren. Ruststand 5-10. Na de rust werd
van beide kanten mooi spel gespeeld,
maar het afronden mislukte bij Quin-
tus te veel op de keeper van Reflex
en kon Reflex komen tot 11-13. De
laatste zes minuten hervond Quintus
zich en scoorde. Uitslag 11-16.

Programma 22 december in Sporthal
de Kamp: 10.00 uur Quintus E2-HV
Angeren E2, 10.45 uur Quintus DC1-
Huissen HV DC2, 11.45 uur Quintus
HC1-Reflex HC1, 12.50 uur Quintus
DS1-Grol H.V. DS3, 14.05 uur Quin-
tus HS1-DSC HS1.

Quintus scoort 
winstpunten in vier van 
zes wedstrijden

Hengelo - Van de zes handbalwedstrijden die SV Quintus in het week-
end van 14 en 15 december speelde, werd er slechts een thuis gespeeld.
Het publiek genoot van een spannende wedstrijd die met winst voor
het thuisteam werd gesloten.

Ondanks de verdediging van Pacelli komt Quintus tot scoren.

Hengelo - Uitslag SV Quintus van
14 en 15 december:Quintus E1 Pa-
celli/Wessels Keukens E1: 13-7; Reflex
HS1-Quintus HS1: 11-16; HCW DS3 –
Quintus DS1: 10-14; UGHV HC1-Quin-
tus HC1: 25-18; Blauw wit D1-Quintus
D1: 6-13; HCW E1-Quintus E2: 9-2.

S V  Q u i n t u s

De routes zijn zeer afwisselend en 
gaan over smalle bospaden door 
het mooie natuurgebied het “Grote 
Veld”. Het is dan ook niet voor niks 
dat velen zeggen dat het de mooi-
ste cross is van de Achterhoek! Kijk 
voor een sfeer impressie op: www.
oudejaarscrossloop.nl. Sinds enkele 
jaren bestaat het parcours voor alle 
afstanden uit één grote ronde. Het 
parcours is gelegen in de nabijheid 
van het complex van de voetbalver-
eniging Vorden en gaat over fraaie 

bos- en zandpaden in de prachtige 
bossen van Vorden en is grotendeels 
onverhard (95%).Na afloop van de 
cross kan er worden nagepraat onder 
het genot van een gratis kopje koffie 
of thee en een heerlijke oliebol. Henk 
Landkroon zal zoals gebruikelijk zor-
gen voor live accordeon muziek.

Afstanden + starttijden
Er kan worden gestart op drie afstan-
den namelijk: 15 km(1 ronde)13.30 
uur. 10 km (1 ronde) 13.40 uuren 
de5 km (1 ronde)13.50 uur. De kos-
ten bedragen voor alle afstanden 6 
Euro bij voorinschrijven via www.
oudejaarscrossloop.nl en 9 Euro bij 
inschrijven op de dag zelf vanaf 12.00 
uur. De stichting Oudejaars Cros-
sloop heeft besloten het geld dat na 
afloop van de crossloop overblijft te 
doneren aan

Kanjers voor Kanjers 
(zie www.stichtingkanjersvoorkan-
jers.nl). Kanjers voor Kanjers steunt 

lokale projecten in de Achterhoek ten
behoeve van het welzijn van het kind,
bij voorkeur door middel van sport
en spel. Kanjers voor Kanjers geeft
donaties aan kleinschalige, regionale
projecten, die het welzijn van minder
bedeelde, zieke en/of gehandicapte
kinderen ondersteunen. Kinderen 
die niet in staat zijn sport en spel op
een goede manier te beleven krijgen
via Kanjers voor Kanjers de kans om
(weer) te kunnen spelen en sporten. 
Vorig jaar kon de Stichting Oudejaars
Crossloop Vorden € 2396,= overma-
ken naar Kanjers voor Kanjers. De or-
ganisatie hoopt dat bedrag minimaal
te evenaren. 

Start en finish zijn op de velden van
de voetbalvereniging Vorden aan de
Oude Zutphenseweg 11. Douche- en
kleedgelegenheid is aanwezig. ( Zie 
ook www.vvvorden.nl). Deelnemers
aan de Oudejaarscross kunnen na-
dere informatie opvragen via e-mail: 
info@oudejaarscrossloop.nl

Oudejaars Crossloop in Vorden
Vorden - Zaterdag 28 december 
2013 houdt de stichting Oude-
jaars Crossloop Vorden voor de 
33e keer de Oudejaars Crossloop. 
De hardlopers uit de regio krij-
gen de kans het oudejaar spor-
tief af te sluiten en nog éénmaal 
de loopschoenen aantrekken om 
te genieten van de prachtige bos-
sen tussen Vorden en Lochem. De 
Oudejaars Crossloop biedt voor 
iedere loper een uitdaging.



Commissaris van de Peaceposter Contest Ti-
neke Roorda heette de aanwezige kinderen en 
hun ouders, broers en zusjes en de Lionsleden 
van harte welkom bij deze bijzondere bijeen-
komst. Zij maakte de winnaars bekend: Luuk 
Heeres behaalde de eerste prijs. Verder won-
nen Tigo Peters, Aniek Oosterink, Wallerant 
Sandberg en Sam van Til die er helaas niet bij 
kon zijn. Zij feliciteerde de kinderen met hun 
behaalde succes en complimenteerde hen met 
de prachtige schilderwerken.
Ze vertelde dat dit jaar de 26ste editie van de 
Peace Poster Contest werd georganiseerd door 
Lions Clubs International. Sinds 1994/1995 
doet Nederland daar ook aan mee. Kinderen 
uit de hele wereld van 11 en 12 jaar en die 
voor 15 november 13 jaar worden, doen eraan 
mee. Het thema van dit jaar was: ‘Our World, 
Our Future’. De gedachte hierachter is dat de 
kinderen over de hele wereld over vrede gaan 
nadenken.
President van de Lions Bronckhorst Anne Pera 
feliciteerde de winnaars nogmaals en overhan-
digde hen hun poster, die als prijs prachtig 
was ingelijst. In de lijst van de winnaar zat een 

kopie, omdat deze tekening in Den Haag hing
voor de jurering van de landelijke wedstrijd.
Helaas werd hij daar niet gekozen als winnaar.
De kinderen kregen ook de bijbehorende oor-
konde. Daarnaast kregen zij een workshop
aangeboden bij de Schilderschool van Marian
Merk in Hummelo.
Deze activiteit past binnen de doelstellingen
van de Lions: het tot stand brengen en in stand
houden van een geest van begrip tussen de vol-
keren van de wereld. Omdat dit ook een van 
de doelstellingen is van de VN wordt de Ne-
derlandse hoofdprijs uitgereikt op de jaarlijkse
Lions -VN Dag in Den Haag door de voorzitter
van de Gouverneurs Raad.

Winnaars Bronckhorst 2013
1e prijs: Luuk Heeres (11 jaar) Basisschool De
Meene Zelhem. Overige winnaars: Sam van Til
(12 jaar) Basisschool De Leer te Hengelo Gld., 
Tigo Peters (11 jaar) Basisschool De Steenuil
Steenderen, Aniek Oosterink (11 jaar) Basis-
school De Woordhof Hummelo en Wallerant
Sandberg (11 jaar) Basisschool De Kraanvogel 
Kranenburg.

Peace Poster Contest (PPC) 2013-2014

Luuk Heeres winnaar van Bronckhorst

Bronckhorst - De leden van de Lionsclub Bronckhorst ontvingen woensdagavond 11
december de winnende leerlingen van de scholen die mee hebben gedaan aan de Peace-
poster tekenwedstrijd in hun residentie Pepe in Baak. De posters stonden op tafel ten-
toongesteld, fraai ingelijst. De mooiste tekening was van Luuk Heeres. Deze werd uitge-
kozen voor de landelijke finale.

President Anne Pera met het werk van Sam, Tigo, Luuk, Wallerant en Aniek.

40%25% 30% 35%20%

Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84
Ruurlo - Dorpsstraat 27 - Tel. (0573) 45 31 93
Groenlo - Markt 9 - Tel. (0544) 46 33 35www.spannevogel.nl

2e Kerstdag

Kerstshow
in HENGELO Gld van 11.00 tot 17.00 uur

Tot wel 40%
korting prikken!

De kortingsactie loopt t/m 4 januari 2014.

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 2014

Beltrumsestraat 34 Groenlo, T 0544 - 461394 
Raadhuisstraat 27 Hengelo, T 0575 - 462547

OP=OP
ONZE TOP MERKEN

XTRA
RUIMING

LAAG GEPRIJSD!

en vele 
anderen!

HOV WENST IEDEREEN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2014
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Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

Stap voor stap is onze gemeente 
op weg naar haar nieuwe taken 
van 2015. De gemeente is straks 
verantwoordelijk voor advies en 
hulp aan de jeugd en voor on-
dersteuning bij de opvoeding, 
evenals  voor de ondersteuning 
en dagbesteding van ouderen en 
mensen met een beperking. Ook 
wordt de gemeente verantwoor-
delijk voor de uitvoering van de 
nieuwe Participatiewet ter ver-
vanging van de regels voor de 
bijstand, de sociale werkvoorzie-
ning en de Wajong. Ondertussen 
ging dit jaar het gewone werk 
door: er moesten nieuwe con-
tracten komen voor hulpmidde-
len als trapliften, scootmobielen 

en rolstoelen er kwamen nieuwe 
regels rond huisbezoek en con-
trole bij de Bijstand. Daarnaast 
was er maandenlang veel onrust 
rond Sensire.
Bij al deze onderwerpen was de 
Participatieraad betrokken. Kij-
kend vanuit het belang van de 
inwoners hamerde de Participa-
tieraad  er steeds weer op dat de 
gemeente zo snel mogelijk duide-
lijkheid moest geven.Toen Sensi-
re zei dat ze geen huishoudelijke 
hulp meer zou verstrekken, be-
klemtoonde de Participatieraad 
dat de mensen die nu die vorm 
van hulp krijgen zo snel moge-
lijk moesten weten dat zij ook na 
de komende 1 januari hulp zou-

den blijven ontvangen. Toen de 
gemeenten in regionaal verband 
afspraken maakten met de hui-
dige instellingen van jeugdzorg, 
vroeg de Participatieraad ook 
aandacht voor de ouders die hun 
kinderen met hulp van een pgb 
ondersteunen.Toen de nieuwe 
afspraken voor de hulpmiddelen 
aan de orde waren wees de Parti-
cipatieraad op de ervaringen van 
de huidige gebruikers en vroeg 
de gemeente hen bij het bepalen 
van het nieuwe beleid te betrek-
ken.
Vanaf 2015 gaat de gemeente 
met breed samengestelde ge-
biedsteams werken waar in-
woners terecht kunnen met al 
hun vragen op het terrein van 
ondersteuning, hulp of zorg. 
In het belang van de inwoners 
heeft de Participatieraad er op 
aangedrongen dat deze teams 
ruime bevoegdheden krijgen. In 
de eerste plaats om zelf  hulp te 
kunnen bieden,  maar ook om te 
kunnen beslissen over de inzet 
van zwaardere hulp.
Vast staat dat de gemeente de 

huidige en de nieuwe taken met 
een veel kleiner budget zal moe-
ten uitvoeren. Veranderingen 
zijn daarom onomkoombaar. De 
Participatieraad vindt dat de ge-
meente daar volstrekt duidelijk 
in moet zijn.Wat verandert er 
precies, wat worden mensen ge-
acht zelf te regelen, welke eigen 
bijdragen gaan omhoog etc. 

De Participatieraad heeft ge-
merkt dat deze gemeente goed 
naar haar adviezen luistert. Zij 
gaat ervan uit dat volgend jaar 
ook het geval zal zijn, ook na de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
maart. 2014 wordt een spannend 
jaar. Dan rondt het Parlement in 
Den Haag de verschillende wets-
trajecten af en kan de gemeente 
definitieve besluiten nemen. De 
inwoners van Bronckhorst kun-
nen ervan verzekerd zijn dat de 
Participatieraad daar weer boven 
op zit.

Reageren?
wmoraadbronckhorst@
gmail.com

Participatieraad kijkt terug en vooruit
Bronckhorst - Opkomen voor de belangen van de mensen die 
het zonder steun van de gemeente korte of langere tijd niet 
redden. Dat is, heel kort samengevat, de kern van het werk van 
de Participatieraad. De Participatieraad geeft het College van 
Burgemeester en Wethouders advies in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de komende Jeugd-
wet, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en 
bijstand (Wwb). Gevraagd en ongevraagd. De Participatieraad 
kijkt daarbij zowel naar het voorgenomen beleid als naar de 
manier waarop eenmaal vastgesteld beleid wordt uitgevoerd.

Zo hield de diaconie van Hengelo 
(G) onder de burgers een inzame-
ling van houdbare producten. Dit 
leverde een goed gevulde voor-
raadkast op, waaruit nu iedere 
week iets toegevoegd kan wor-
den aan de voedselpakketten. 
Daarnaast zorgde de Hengelose 
diaconie dat er, op haar kosten, 
wekelijks aardappelen bij de 
voedselbank worden gebracht.

Fitnesscentrum Aerofitt hield 
een speelgoedinzamelingsac-
tie voor de voedselbank. De op-

brengst was gigantisch en zo 
kregen heel veel kinderen een 
mooi Sinterklaascadeautje. De 
opbrengst was zo groot dat een 
collega-voedselbank, waar was 
ingebroken en de cadeaus waren 
gestolen, geholpen kon worden.
De diaconie van Zelhem zorgt er 
voor dat de pakketten konden 
worden aangevuld met groente 
en fruit, die bij Klein Westland 
tegen inkoopsprijs kon worden 
ingekocht. De diaconie van Halle 
doneerde geld waarvan kaas en 
melk werd gekocht.

Ook vele burgers uit Bronck-
horst waren actief voor de voed-
selbank. Ze brachten appels of 
andere pakketjes en doneerden 
geld dat door de voedselbank kon 
worden gebruikt. Wellicht vindt 
u in uw kerstpakket producten 
die u niet gebruikt. U kunt ze die 
inleveren bij de voedselbank in 
Zelhem of Doetinchem. U kunt 
natuurlijk ook het hele kerstpak-
ket doneren. U kunt uw dona-
ties op de vrijdagochtend tussen 
11.00 en 12.00 uur afgeven bij 
de voedselbank aan de Johannes 
Vermeerstraat in Zelhem of in 
Doetinchem aan de Edisonstraat 
42b (in de hal die achter de werk-
plaats van Fatima staat). De klan-

ten van de Voedselbank verheu-
gen zich al op de aanvulling van 
hun pakket.

Kledingbank
De Kledingbank bevindt zich 
eveneens in het pand aan de 
Johannes Vermeerstraat in Zel-
hem. Zaterdag 21 december van 
10.00 tot 13.00 uur is de laatste 
openstelling van dit jaar. Van 22 
december tot en met 13 januari 
is de Kledingbank gesloten.

De Voedselbank blijft open en is 
iedere vrijdag van 11.00 tot 12.00 
uur geopend om pakketten af te 
halen en producten te brengen.

‘Verlichte’ donkere dagen bij de Voedselbank
Zelhem - De vrijwilligers en klanten van de voedselbank zijn 
erg blij met de giften en donaties van particulieren en bedrij-
ven, die ze ook in het afgelopen jaar weer mochten ontvangen.

Donderdag 19 december 2013
16:00 Repair Café Hengelo

20:00 Filmavond Kulturhuus Vorden

Vrijdag 20 december 2013
16:00 Bekveld in het Licht Bekveld

19:30 Vesper in de St. Joriskerk Voor-Drempt

Zaterdag 21 december 2013
10:00 Open dag atelier Amare Vorden

13:00 Paulien Tesselaar en Gert 

 Fris exposeren in Galerie 

 De Burgerij Vorden

16:00 Bekveld in het Licht Bekveld

20:00 Stille Nacht op de 

 Brookhoeve Hengelo

20:00 Kerstconcert Union in 

 Lambertikerk Zelhem

Zondag 22 december 2013
10:00 Koopzondag/food Hengelo

12:30 Midwinterconcert Het Klavier  Vorden

13:00 Paulien Tesselaar en Gert 

 Fris exposeren in Galerie 

 De Burgerij Vorden

13:30 Midwinterhoornwandeling 

 rondom Museum Smedekinck Zelhem

18:00 Eindejaars Kroeg Quiz Zelhem

19:30 Kerstconcert Steenderen

Donderdag 26 december 2013
11:00 Koopzondag meubelshow Hengelo

11:00 Koopzondag Meubelzaken Vorden

Vrijdag 27 december 2013
10:00 Workshop 

 ‘à la Hundertwasser’ Vorden

13:30 Sport- en spelmiddag voor 

 kinderen van 4 tot 12 jaar Hoog-Keppel

21:00 Moonyard live bij De Tol 

 in de Wittebrink Zelhem

Zaterdag 28 december 2013
20:00 Tweedaags traditioneel 

 schietsfestijn Hummelo

Zondag 29 december 2013
10:00 Koopzondag/food Hengelo

Maandag 30 december 2013
20:00 Tweedaags traditioneel 

 schietfestijn Hummelo

Dinsdag 31 december 2013
10:00 Carbidschieten Hummelo Hummelo

13:30 Potbiljarten op 

 Oudejaarsdag bij Leemreis Hengelo

14:00 Potbiljarten bij FF naar Steef Hummelo

Bronckhorst

Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

Werken in de zorg? Goed bezig!

Goed weten wat onze cliënten belangrijk vinden 
en wat jij daarin kan betekenen, daar gaat het 
om bij Careaz. Maar hoe doe je dat in een tijd 
waarin de zorg verandert? Daar hebben we de 
juiste medewerkers voor nodig. Jouw talent om 
zorg persoonlijk te maken wordt door ons én de 
cliënten waar je voor zorgt gewaardeerd! 

www.careaz.nl
Persoonlijk, dichtbij en vertrouwd

In het voorjaar van 2014 

opent onze nieuwe locatie 

Careaz Hof van Flierbeek. 

Dit zal personele verschui-

vingen met zich meebren-

gen waardoor er bij diver-

se locaties van Careaz 

vacatures ontstaan. Ben jij 

helpende niveau 2(+), ver-

zorgende niveau 3 of ver-

pleegkundige niveau 4? 

Kom dan onze teams ver-

sterken met jouw talent.

Solliciteren? Kijk op 

www.careaz.nl voor onze 

vacatures of bel tijdens 

kantooruren met de afde-

ling HRM via telefoonnum-

mer 0544 - 37 42 73.



vriesvers

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant.
Voor 3 halen 2 betalen geldt: U krijgt 33,3% korting op de totaalprijs.
Voor 4+2 gratis geldt: U krijgt 33,3% korting op de totaalprijs.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS?
Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

PLUS Witlof
Los
Per 500 gram

PLUS Kerstman ijsjes  
Doos 4 stuks  

Met gratis sticker 1.49
1.99

PLUS Mandarijnen
 Kist 2,3 kilo      

PLUS Zalmfi let op huid  
Per 375 gram   

8.62

5.99
375 GRAM

0.99

0.79
500 GRAM 3.99

2.99
2,3 KILO

Korenlanders
Rijkgevulde notenstol
met amandelspijs  
Doos 750 gram  3.99

4.99

El Descanso 
of Bush Creek
Alle fl essen à 75 cl (met uitzondering
van Sparkling, Single Vineyard en
Late Harvest), combineren mogelijk
3 fl essen

PLUS Biefstuk 
Per 500 gram

Bijv. El Descanso Cabernet Sauvignon 3 fl essen 16.47  10.98

9.49500 GRAM

5.99 
7.99500 GRAM

3.99 

3 HALEN
2 BETALEN

1.99PLUS Ovenschotel
Met asperges, sugarsnaps en champignons of
haricots verts met spek of stoofpeertjes met pruim
Schaal 160 of 200 gram  

1GRATIS 
ZEGEL

PLUS
Partytafelen
Alle varianten,
combineren mogelijk,
keuze uit meer dan
25 verschillende soorten
4+2 bakjes

 4+2
GRATIS

PLUS Culinaire
varkenshaas
Amerikaans of naturel
Per 500 gram    

PLUS Eland - Hengelo (Gld)
Raadhuisstraat 53, T: 0575 46 37 77
maandag 08.00 - 20.00 uur, dinsdag 08.00 - 18.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur, 
zaterdag 08.00 - 20.00 uur, zondag 11.00 - 17.00 uur

Geldig in week 52 (zondag 22 t/m donderdag 26 december 2013)

Zondag 22 december zijn wij geopend van 10.00 tot 17.00 uur!


