
Het in Vorden gevestigde Husqvarna HT 
Rally-Raid van eigenaar Henk Hellegers 
is helemaal klaar voor Dakar 2016. P  5

Klaas Hagendijk (bestuurslid ecwv), Jacquo Harbers (AGEM), René Pierik (Installatiebedrijf Pierik) en Gerrit Kamphuis (penningmeester ecwv) tillen samen het eerste zonnepaneel op de 
lift bij de Lankhorst. Frank van Zeldert ontbreekt op de foto in verband met vakantie. Foto: Alice Rouwhorst

Ruim tweehonderd zonnepanelen op dak 
sporthal De Lankhorst
WICHMOND - In de afgelopen 
week zijn op het dak van de 
sporthal De Lankhorst de voor-
bereidingen getroffen voor het 
plaatsen van zonnepanelen ge-
legd door de Energiecoöperatie 
Wicmond-Vierakker in nauwe 
samenwerking met de AGEM.

Door Alice Rouwhorst

“Het is een voorbeeldproject voor 
alle dorpen in Nederland”, zegt 
Frank van Zeldert, voorzitter van 

de Energiecoöperatie Wichmond-
Vierakker (ecwv). “Want wat hier 
gebeurt is bijzonder. Het is een 
project door en voor het dorp. Dat 
maakt het uniek”.

Op het dak van de sporthal ko-
men zo’n 210 zonnepanelen te 
liggen en begin volgend jaar de 
resterende 190 op het dak van 
een bedrijfsgebouw van timmer-
bedrijf GEWO op de Revelhorst. 
Dit bedrijf stelt zijn dak voor 
een symbolisch bedrag beschik-
baar. Een deel van de opbrengst 
van de geleverde energie vloeit 
straks naar de kas van Dorpsbe-
lang Wichmond-Vierakker en de 
sporthal.

Jaarlijks een 
bijdrage uit de 
coöperatie

Jaarlijks krijgen zij een bijdrage 
uit de coöperatie. “En dit is moge-
lijk omdat meer dan vijftig men-
sen één of meer certificaten heb-
ben gekocht. Deze leden doen 
mee met het project omdat ze be-
seffen dat ze hierdoor de vitaliteit 
en lokale voorzieningen meehel-
pen in stand te houden”, vervolgt 
een enthousiaste Van Zeldert.

De kosten kunnen laag blijven 
door de inzet van veel vrijwil-
ligers en de medewerking van 

bedrijven. De vrijwilligers leggen 
onder leiding van Jos Wolbrink en 
Barney Visser de panelen op het 
dak. Zij krijgen per uur betaald 
en schenken dat geld aan één van 
de verenigingen uit Wichmond-
Vierakker.

De zonnepanelen, omvormers 
en andere benodigde materialen 
worden door Installatiebedrijf 
Pierik tegen kostprijs geleverd. 
Daarnaast worden faciliteiten en 
manuren ter beschikking gesteld 
door onder andere Geocomfort 
en Rietdekkersbedrijf Jeroen 
Fransen. Ook Socii levert een bij-
drage door het beschikbaar stel-
len van de kantine.

Vaste korting
Ruim anderhalf jaar geleden be-
seften een aantal bestuursleden 
van Dorpsbelang dat er met een 
subsidie van de Provincie Gel-
derland een haalbaar project tot 
stand gebracht kon worden om 
zonnepanelen op publieke da-
ken te leggen. De overheid had 

namelijk de postcoderoos inge-
voerd. Als op een publiek dak 
een groot aantal zonnepanelen 
gelegd worden mogen alle men-
sen in aangrenzende postcodes 
een aantal panelen kopen. Met 
behulp van de subsidie van de 
Provincie, de nauwe samenwer-
king met de AGEM (Achterhoekse 
Groene Energie Maatschappij) en 
het werken met vrijwilligers uit 
het dorp hebben ze een rendabel 
project tot stand gebracht.

“De certificaten kosten slechts 
225 euro en door de garantie van 
de belastingdienst dat we 15 jaar 
lang een vaste korting krijgen op 
de energiebelasting kunnen we 
een jaarlijks rendement van rond 
de 10% halen. En misschien valt 
het allemaal nog gunstiger uit 
door de verhoging van die terug-
gave”, verklaart penningmeester 
Gerrit Kamphuis.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Dinsdag 22 december 
2015

Vergunning 
‘megastal’ 
onterecht 
afgegeven
WICHMOND - De gemeente Bronck-
horst had geen vergunning mogen 
verlenen voor het realiseren van 
een rundveestal in Wichmond. Dat 
oordeelde de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Gelderland. De 
Burgemeester en wethouders van 
Bronckhorst hadden een omge-
vingsvergunning verleend voor de 
realisering van een rundveestal voor 
het houden van 72 stuks vrouwelijk 
jongvee en 20 fokstieren. Een aantal 
omwonenden en de Gelderse Na-
tuur en Milieu Federatie hebben 
beroep ingesteld en een verzoek om 
voorlopige voorziening gedaan. Zij 
zijn bang dat dit een begin is van 
een ontwikkeling tot een megastal. 
De voorzieningenrechter heeft de 
beroepen gegrond verklaard en de 
vergunning geschorst. Belangrijk-
ste overweging hierbij is dat het 
bestemmingsplan intensieve vee-
houderij verbiedt. In dat kader is 
onder meer van belang of het gaat 
om biologisch gehouden dieren en 
of het gaat om melkvee of fokvee. De 
voorzieningenrechter oordeelt dat 
hier op niet-biologische wijze fok-
vee wordt gehouden. En dat is in-
tensieve veehouderij. De gemeente 
Bronckhorst hadden daarom geen 
vergunning mogen verlenen zonder 
tegelijkertijd ook een omgevings-
vergunning te verlenen voor deze 
afwijking van het bestemmingsplan.

Badminton- 
marathon 
brengt 1213 
euro op
Afgelopen weekeinde een bad-
mintonmarathon plaats die 
24 uur zou duren voor Serious 
Request. Dit heeft minimaal 
1213 euro opgebracht. 
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

0573 - 25 17 61 De zorgspecial van 
DSW Zorgverzekeraar

- elders in deze krant -

Openingstijden: ma 8.00 - 20.00 | di - wo 8:00 - 20:00 | do 8:00 - 21:00 | vr gesloten | za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 17.00 

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) |

Geldig van zondag 27 december t/m zondag 3 januari 

Openingstijden: ma 8.00 - 20.00 | di - wo 8:00 - 20:00 | do 8:00 - 21:00 | vr gesloten | za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 17.00 

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) |

Geldig van zondag 27 december t/m zondag 3 januari 

Grolsch Pils pijpje Fles 720 CL
Oudejaarsaanbieding

14.69

8.99

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

Openingstijden: ma 8.00 - 20.00 | di - wo 8:00 - 20:00 | do 8:00 - 21:00 | vr gesloten | za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 17.00 

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) |

Geldig van zondag 27 december t/m zondag 3 januari 

Grolsch Pils pijpje Fles 720 CL
Oudejaarsaanbieding

14.69

8.99

Jaargang 77



Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

Familieberichten
Voor vragen of meer informatie, bel: (0544) 80 10 30

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

Melden bij overlijden 
+31 (0)6 . 384 68 567

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

KERSTSTALLEN 
HOUDEN ZICH KRANIG

Drumles
Op de muziek en de manier
die het best bij jou past!

Drumschool
Han Neijenhuis
Leesten, Zutphen

Bel of mail voor meer info of een gratis proefles:
06-30428624 / info@drumschoolhanneijenhuis.nl

www.drumschoolhanneijenhuis.nl
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Uw goedertierenheid, Here,
zij over ons; gelijk wij op U hopen

Psalm 33 vers 22

Bedroefd, maar dankbaar dat we haar zo lang in 
ons midden mochten hebben, geven wij u kennis 
van het overlijden van onze dierbare, zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma

JOHANNA 
HEUVELINK-RIETMAN

* Vorden, † Vierakker,
2 juni 1925  16 december 2015

Sinds 4 april 1988 weduwe van

DERK HEUVELINK

Ep Heuvelink
Mariko Heuvelink-Yoshikawa
     Derk
     Jan Willem
     Hendrik

Wij zijn het Sensire thuiszorgteam 
Baak-Toldijk-Wichmond dankbaar voor 

de liefdevolle verzorging.

’t Heuvelink
Vierakkersestraatweg 25, 7233 SE Vierakker

De afscheidsdienst en begrafenis hebben plaats-
gevonden op zaterdag 19 december.

Heden is overleden onze schoonzuster

JOHANNA 
HEUVELINK-RIETMAN
sinds 1988 weduwe van D. Heuvelink

 Barchem:  G. Rossel-Heuvelink
 Vierakker:  G. Heuvelink
  D. Heuvelink-Jansen
  Neven en nichten

Vierakker, 16 december 2015

23 t/m 29 december 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consumeren  
€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en 
dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 23 dec. Bosuiensoep/Gevulde kipfilet met spinazie en 
roomkaas met aardappelen en  groente

Donderdag 24 dec. Gesloten, kerstavond
Vrijdag 25 dec. 1e kerstdag
Zaterdag 26 dec. 2e kerstdag
Maandag 28 dec. Gesloten
Dinsdag 29 dec. Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/

IJs met slagroom

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

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

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

De Heer is mijn herder
 Psalm 23

Heden nam de Here tot Zich onze lieve en 
zorgzame zus, schoonzus en tante

Janna Hendrika Antink

Riek

* 27 februari 1932  † 17 december 2015

 Vorden:  Goos Antink
 Vorden:  Grada Haneveld-Antink
  Jo Haneveld (in herinnering)

 Vorden:  Henk Antink (in herinnering)

  Oldebroek:  Johan Antink (in herinnering)

  Hermien Antink-Dokter
 Emmeloord:  Janna Wubs-Antink (in herinnering)

  Hein Wubs
 Neede:  Gerrie Geels-Antink
  Jan Geels (in herinnering)

  (achter) neven en (achter) nichten

Zomervreugdweg 4
7251 NX Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden op 
woensdag 23 december om 11.00 uur in de 
Gereformeerde kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de 
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan  
te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid om de familie 
te condoleren in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24  
te Vorden.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan 
kunt u deze advertentie als zodanig beschouwen.

Verdrietig, maar met bewondering voor haar 
vechtlust, hebben wij afscheid moeten nemen  
van onze lieve zorgzame moeder en oma

Gerritje Hendrika 
Lebbink - Bosch

- Hentje -

sinds 18 maart 1983 weduwe van M.J. Lebbink 

* Hengelo Gld, † Warnsveld
21 juli 1927 19 december 2015 

Linde:  Willem en Ilona
 Dani

 Joke en Martin
 Femke
 Lianne 

“Leemreize”
Vosheuvelweg 2
7251 NC Vorden 

Hentje is thuis.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op  
donderdag 24 december om 10.30 uur in de  
Hervormde Kerk te Vorden. Voorafgaand is er  
gelegenheid tot afscheid nemen van 10.00 tot 
10.20 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaats-
vinden op de Algemene Begraafplaats, Kerkhof-
laan te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in 
De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, 
kunt u deze advertentie als uitnodiging 

beschouwen.

EEN DIERBARE 
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.

TROUWPLANNEN? LAAT HET IEDEREEN WETEN!

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.



24-uurs badmintonmarathon voor
Serious Request brengt 1213 euro op

VORDEN - In sporthal 't Jebbink 
vond afgelopen weekeinde een 
heuse badmintonmarathon plaats 
die 24 uur zou duren. De mara-
thon was georganiseerd door een 
groepje jonge badmintonners van 
tussen de vijftien en negentien jaar 
onder leiding van Vera Velhorst 
(19) en Wesley Boode (18) uit Vor-
den en had als doel zoveel mogelijk 
geld op te halen voor de actie van 
NPO Radio 3FM Serious Request. 
En dat is gelukt. De actie heeft mi-
nimaal 1213 euro opgebracht. Dit 
geld komt ten goede aan kinderen 
in oorlogs- en conflict gebieden die 
hun kansen op scholing en ontwik-
keling aan zich voor bij zien gaan.

Door Jan Hendriksen

Met het eindbedrag van vorig jaar 
in het hoofd (865 euro) trok de der-

tien koppige badmintongroep on-
der de naam De Slapeloosjes' za-
terdagavond om 18.00 uur ten strij-
de om dit jaar de streefwaarde van 
800 euro te halen of zelfs voorbij te 
gaan. Dit werd getracht te bereiken 
met onder andere het zoeken naar 
plaatselijke sponsoren en het on-
der de aandacht brengen van het 
evenement. En dat lukte prima.

Zelfs radiostation NOP Radio 3FM 
werd ingeschakeld om door mid-
del van een klein interview en tv-
moment deze actie in de spotlight 
te laten zetten. Gedurende de actie 
waren mensen welkom om even 
langs te komen in sporthal 't Jeb-
bink en een shuttletje mee te slaan 
wat resulteerde in een eerste tus-
senstand zo rond middernacht van 
zaterdag op zondag. Hier bleek dat 
de streefwaarde al was gehaald met 

nog achttien uur badmintonnen in 
het vooruitzicht. Met name de laat-
ste uurtjes bleken het zwaarst, al-
hoewel de steun van het binnenge-
druppelde publiek duidelijk merk-
baar was in samenwerking met de 
oppeppende muziek van Party Pa-
radise die zowel zaterdagavond als 
zondagmiddag de kleine sportzaal 
van sporthal 't Jebbink met muziek 
zou vullen.

Toch bleek 24 uur badmintonnen 
zonder te slapen zeker de moeite 
waard toen aan het einde van de 
marathon zondagavond om 18.00 
uur het eindbedrag van 1213,59 
euro door Vera Velhorst en Wesley 
Boode bekend kon worden ge-
maakt. Dit volledige bedrag wordt 
deze week door een afvaardiging 
van 'De Slapeloosjes' naar het gla-
zen huis in Heerlen gebracht.

   

Nog maar het begin
Vervolg van voorpagina
WICHMOND - Als het aan het hui-
dige bestuur ligt, bestaande uit 
o.a. Frank van Zeldert (voorzitter), 
Gerrit Kamphuis (penningmees-
ter) en Wijbrand Pauw (secretaris), 
gaan er volgend jaar grofweg 800 
panelen extra gelegd worden. "We 
zoeken momenteel mensen die 
daarin willen deelnemen door één 
of meerdere certificaten te kopen. 
Als ze interesse hebben kunnen ze 
zich zonder verplichting nu al op-
geven via de site. We verwachten 
dat we minimaal hetzelfde rende-
ment weer kunnen halen als bij dit 
project", zegt Van Zeldert.

De ambitie van de heren gaat nog 
verder. Ze willen op bredere schaal, 
duurzame projecten opzetten, met 
en door de lokale bevolking, die 
goed voor de portemonnee van de 
leden, het dorp en de lokale onder-
nemers zijn.

Ze denken bijvoorbeeld aan pro-
jecten waarin meerdere huizen 
samen een warmtebron benutten, 
of stoken op streekhout, elektrisch 
vervoer of projecten waarin duur-
zame activiteiten lokale werkgele-
genheid stimuleren.

Vrijwilligers gezocht
Om deze plannen te kunnen ver-
wezenlijken zijn er mensen met 
kennis van zaken nodig die ook de 
tijd hebben de schouders er onder 
te zetten. "We zijn dan ook op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die 
ons team willen komen versterken. 
Zij kunnen contact opnemen met 

één van de bestuursleden", besluit 
Van Zeldert.
   

 ■ www.ecwv.nl ■ www.agem.nu ■ www.pierikinstallatie.nl

De muzikale kerst bij
Radio Ideaal
ZELHEM - Kerk en radio zal op 
kerstavond, donderdag 24 decem-
ber, van 19.00 tot 20.00 uur een ex-
tra uitzending verzorgen met tra-
ditionele kerstliederen. Stem dus 

af op Radio Ideaal om te luisteren 
naar dit feestelijke uur. Via de fre-
quenties van Radio Ideaal en via 
internet. Voor meer informatie, zie 
website: www.ideaal.org   

De Slapeloosjes gingen de streefwaarde voorbij. Foto: PR

Stoomdijk 13-15

7245 PN Laren Gld

Tel: 0573 - 44 80 88

tuinpark@almatlaren.nl

www.almatlaren.nl

Landbouw VerhuurIndustrie Tuin en Park

Wij bieden u een zeer 
ruim assortiment 
kettingzagen in diverse prijsklasses. 

Uit het
    goede hout     
 gesneden

Wij bieden u een zeer 

kettingzagen in diverse prijsklasses. 

Uit hetUit het
    goede hout    goede hout    goede hout          
gesnedengesneden

     vanaf
 € 179,-

(Advertorial)

STEL, U MOET KIEZEN: 
KERSTMENU OF ZORGPOLIS?
Beste lezers,

Het is weer zover. In deze tijd van 
het jaar hebben de zorgverzeke-
raars veel belangstelling voor u. 
U hoort en ziet ze nu overal be-
zig u over de streep te trekken. 
Voor de zorgverzekeraars is eind 
december de oogsttijd en dat is 
nou bepaald niet de tijd van het 
jaar waarin mensen graag over 
hun zorgverzekering gaan zitten 
nadenken. Wij kunnen ons heel 
goed voorstellen dat u zich bij-
voorbeeld veel liever over uw 
kerstmenu buigt.

Toch laat ook DSW van zich ho-
ren. In deze krant vindt u een bij-
lage van ons die u misschien niet 
gelijk wilt lezen, maar de moeite 
is om apart te houden voor een 
later moment. In deze DSW-bij-
lage vindt u een aantal kritische 
artikelen waarmee wij u vooral 
willen informeren. Artikelen over 
het belang van uw keuzevrijheid, 
over het gevaar van de budget-
polis, maar ook over collectieve 
zorgverzekeringen die lang niet zo 
voordelig zijn als velen denken. 

Wij staan bekend om onze eigen 
en onderscheidende standpun-
ten. Wij laten van ons horen. Dat 
doen wij omdat wij graag willen 
dat goede zorg ook op langere 
termijn nog voor iedereen be-
schikbaar is, ongeacht leeftijd, 
gezondheid of financiële draag-
kracht. Dat is misschien wel min-
der vanzelfsprekend dan dat het 
lijkt. In deze krantenbijlage leest 
u waarom. Misschien kunt u er uw 
voordeel mee doen. 

Wij wensen u in elk geval 
prettige feestdagen toe.

Chris Oomen

Het kantoor is gesloten van 28 december tot en met 1 januari 2016.

Activiteiten agenda
29 dec.- 5 januari  Koersbal 10.00 - 11.30 uur
29 dec.- 5 januari   Handwerken-
    Handvaardigheden 10.00 - 11.30 uur
29 december    Rummicub 14.30 - 15.30 uur
29 dec.- 5 januari  Kaarten 14.30 - 16.30 uur
09  januari   Repaircafe 10.00 - 12.00 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub 9.00 - 12.00 uur
Elke woensdagmorgen koffie drinken 10.00 - 11.30 uur
Locatie Kulturhus het Dorpscentrum.

Zie voor meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl

 Algemeen tel. 0575-553405 maandag en woensdag 9.00 - 11.00 uur
Vervoersvragen tel. 0575-555282 ma. t/m donderdag  9.00 - 10.00 uur

REPAIR CAFE
8 januari is er weer Repair Cafe in Kultur-
hus het Dorpscentrum in Vorden.  
Tijd: 10.00-12.00 uur.

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. Deskundige vrijwilli-
gers bieden hun hulp aan bij het repareren. Alleen materiaal wordt in 
rekening gebracht. Spullen die niet gerepareerd kunnen worden, neemt 
de bezoeker mee terug naar huis.

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

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

Voor vragen, informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met 
Wilma Berns. 
T:  06-20712125
@:w.berns@bronckhorst.nl

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 22 december 2015



REPARATIE EN 
VERKOOP VAN 
ALLE MERKEN 

TUIN-/PARKMACHINES 
EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 
OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN 
VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink
 

  Hotel Pension Busker   

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

Wintersport in Tirol   
           

     
  Individueel of groepsreis 

 

 

  

  Eigen vervoer of 

 

 

 

Gegarandeerd gezellig! 
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Een aandeel in elkaar

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek (www.rabobank.nl/noa)

Donderdag 24 december zijn onze vestigingen geopend tot 16.00 uur.
Donderdag 31 december zijn wij tot 13.00 uur geopend.
Tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag zijn wij gesloten.

Rond de feestdagen hebben wij gewijzigde openingstijden

en een
voorspoedig 
2016.

Uw Rabobank
wenst u fijne

feestdagen

OBELINK VRIJETIJDSBEURS

Vrijetijdsmarkt • Misterweg 179 • Winterswijk 
Tel: 0543 - 532 632 • www.obelink.nl

Advies 349.95 nu

279.90

Schaatsen
Verstelbare 

kinderschaats

Nu voor

25.95
Nu voor

139.-

Head skischoen 
Next Edge 65 W

black/antracite.

Nu voor

59.95

Brunotti 
Horens 1 
Uni Helmet.

Ca. 100 kraampjes met o.a. 
campings uit 14 landen!

Zondag 27 • Maandag 28 • Dinsdag 29 december.
3 dagen gezelligheid, informatie, inspiratie en gratis glühwein. Kom ook langs!

Gezellige kraampjes • Kerstmarkt • Gratis glühwein 
Live-Cooking • Schminken voor de kids 

Dweilorkest • Diverse campings presenteren zich
Wintersport-actiedagen • Gratis entree en parkeren!

U komt 
toch ook!

Head 
Pure Joy 
Joy 9 SLR

Vrijdag 1 januari t/m
dinsdag 12 januari gesloten
Woensdag 13 januari vanaf 

11.00 uur geopend

Ook dit jaar serveren wij
weer een geweldig
MAANDMENU

voor € 25.00 p.p.

Kijk op
www.caferestaurantdesluis.nl

Team Cafetaria Restaurant
De Sluis

Let op: 
Wij zijn beide 

kerstdagen geopend

Wij wensen U allen
FIJNE FEESTDAGEN

en een
VOORSPOEDIG 2016

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij 
Fashion Corner, Zutphenseweg 8, Vorden, 0575-552426

Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor 
naaimachines 

en kleinvak

Wij wensen u 
prettige Kerstdagen 

en een gezond en 
voorspoedig 2016

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Week 1 gesloten.
Week 2 maandagmiddag 4 januari 13.30 uur

staan wĳ  weer voor u klaar.

Burgemeester Galleestraat 6a
7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

wenst u fijne feestdagen
en een gezond 2016

*  Milieubewust geteelde Groente & Fruit
* Rauwkosten
* Salades
* Kant & Klare maaltĳ den
* Ambachtelĳ ke soepen
* Tapas
*  Gourmet garnituren 
*  Veel keuze in verse kruiden
* Luxe opgemaakte salades
* Hapjes
* Koud & warm bu etten
* Kant-en-klare sausen
* Ruim assortiment paddenstoelen

Wĳ  zĳ n week 1 gesloten. Maandag 4 januari 
staan wĳ  om 13.30 uur weer voor u klaar.

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

E:   info@heijinkbouw.nl  
W: www.heijinkbouw.nl           

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93 www.spannevogel.nl

Extra koopzondagen
in DECEMBER:

• Ruurlo: Reurlse Winterdag 13 december
• Hengelo Gld: 2e Kerstdag 26 december

Tevens wensen wij u fijne feestdagen  
en een sfeervol 2016!



Kerstnacht- 
diensten
VORDEN - Kerstavond, donderdag 
24 december, zijn er dit jaar twee 
Kerstnachtdiensten. De eerste 
Kerstviering begint om 20.30 uur en 
hierbij verleent Gospelkoor Inspi-
ration Vorden haar medewerking 
onder leiding van Piet Piersma. 
De orgelbegeleiding is in handen 
van Mirjam Berendsen. De tweede 
Kerstnachtdienst begint om 22.30 
uur en hier zorgt Harmonie Vorden 
voor de muzikale omlijsting, Onder 
leiding van Berjan Morsink. In beide 
diensten is de voorganger Ds. F.W. 
Brandenburg.

   

Geen Contact op 
29 december
VORDEN - Uw Weekblad Contact 
verschijnt niet in de week van Oud 
en Nieuw. In het nieuwe jaar valt 
Weekblad Contact op 5 januari weer 
op de mat. De redactie blijft wel be-
reikbaar voor het doorgeven van tips. 
Ook het insturen van berichten blijft 
wel mogelijk. Het team van Week-
blad Contact Bronckhorst Noord 
wenst u prettige feestdagen en een 
gezond en gelukkig nieuwjaar.

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

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

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

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

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

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

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

Kijk voor het allerlaat-
ste nieuws op onze 
website. Daar vindt u 
ook de volledige inhoud 
van deze krant en het 
 openbare archief.

 

Contact
Bronckhorst Noord

Husqvarna HT Rally-Raid team klaar voor Dakar

VORDEN - Het in Vorden gevestig-
de Husqvarna HT Rally-Raid van 
eigenaar Henk Hellegers is hele-
maal klaar voor Dakar 2016. De 
afgelopen Dakar Rally werd er nog 
gereden met Honda motoren. Hel-
legers had jarenlang een klanten 
team van Honda. De Vordenaar 
was zelfs drie jaar actief voor het 
Japanse HRC Honda fabrieksteam. 
De contacten zijn nog steeds goed 
met de Japanners maar Hellegers 
was toe aan een nieuwe uitdaging. 
Dit kwam mede omdat bij Honda 
de ontwikkeling van de enduro 
motoren stil staat. Hellegers kon 
niet bij KTM aankloppen omdat 
die zelf al een goed team had-
den. De zuster firma van KTM, 
Husqvarna had nog wel mogelijk-
heden. Hellegers had sowieso al 
wel wat met de naam Husqvarna. 
In 1975 werd hij 250cc junior cup 
kampioen in de cross met het 
merk. Sindsdien is de liefde voor 
het merk blijven bestaan en het 
resulteerde in een samenwerking 
voor de komende jaren.

De komende Dakar, die begin ja-
nuari van start gaat, zal het Vor-
dense team met 30 man aanwezig 
zijn. Naast Hellegers regelt assi-
stent team manager Mirjam Pol 
het reilen en zeilen van het team 
in Zuid-Amerika. Gerwin Messink 
uit Halle is hoofdmonteur van het 
team, hij begeleid de monteurs 
Rudy Westerveld en Wesley Aal-
derink in hun eerste Dakar. Daar-
naast zijn er nog twee buitenland-
se monteurs werkzaam voor de in 
totaal negen rijders die voor het 
team uitkomen. Gerrit Polsvoort 
uit Lochem is verantwoordelijk 
voor het logistieke gedeelte tijdens 

de Rally. De verantwoordelijke 
man voor het bivak is net als vorig 
jaar Gerrit Bekkers.
Onder de negen rijders zijn 2 Itali-
anen, 2 Amerikanen, 1 Tsjech en 4 
Nederlanders. Van de Tsjechische 
rijder Ondrej Klymciw mag het 
een en ander verwacht worden. 
Hij heeft zich ten doel gesteld om 
bij de eerste 15 te eindigen in het 
eind klassement van de rally. Hij 
hoopt op een paar mooie top 10 
uitslagen in het dag klassement. 
De Italiaanse rijders Jacopo Cerut-
ti, Simone Agazzi en de uit Ameri-
ka afkomstige Alexander Smith en 
CR Gittere hebben als doel om de 
rally gewoon uit te rijden en gaan 
niet voor het klassement. Sjaak 
Martens, Hans Smit, Maikel Ver-
kade en Rob Smits gaan ook niet 
voor top klasseringen, zij willen 
allen ervaring opdoen. Voor alle 
rijders is het de eerste Dakar rally, 
zij kunnen in ieder geval rekenen 
op een schat aan ervaring van o.a. 
Hellegers, Pol en Messing. Helle-
gers gaat al voor de 15e en Pol voor 
de 9e keer naar het grote avontuur. 

Het HT Rally-Raid werkt nauw sa-
men met het Husqvarna fabrieks-
team. Samen zorgen zij voor de 
logistiek van het fabrieksteam, 
waarvoor de Fransman Pierre-
Alexander Renet en de Portugese 
topper Ruben Faria uitkomen. 
Alle coureurs komen uit op een 
Husqvarna met uitzondering van 
Maikel Verkade en Rob Smits die 
in de 2016 editie nog zullen rijden 
op een Honda van het team.

Maikel Verkade is veruit het groot-
ste aankomende talent van de Ne-
derlanders. Hij reed in 2015 de Tu-

areq rally, Hellas rally en de rally 
van Sardinië. Tijdens de Tareq en 
Hellas rally stond het jeugdige ta-
lent al op het podium en dat had-
den de meesten niet verwacht. Hij 
krijgt daarbij steun van het Maxxis 
powerd by Super B team het an-
dere rally team uit Vorden. Vier 
dagen in de week is Verkade intern 
bij het HT Rally Raid team in Del-
den om aan de conditie en zelf dis-
cipline te werken. Dat doet hij sa-
men met een Belgische trainer uit 
de triatlon. De vele duurtraining 
met zwemmen, fietsen en lopen 
begint te werken volgens Verkade. 
De Dakar Rally duurt twee weken, 
de andere rally's hooguit 5 dagen. 
Dus de Dakar moet je anders in-
gaan aldus Verkade. Koppie er bij 
houden en aan de finish komen is 
zijn motto.

Het materiaal dat bestaat uit 2 
vrachtwagen, 2 sprinterbussen, 

1 Toyota 4x4 plus alle motoren 
en de reserve onderdelen zijn 19 
november via Le Havre Frankrijk 
al verscheept naar Zuid-Amerika. 
Daarna heeft het team nog aan 
teambuilding gedaan in de Ar-
dennen bij de Belgische trainer 
van het team. Hellegers is in deze 
dagen een druk baasje, hij zit ook 
nog in de organisatie van Dakar 
organisatie ASO in Nederland. 

Hij denkt na over hoe het in de 
toekomst verder moet en welke 
ontwikkelingen er zijn op het ge-
bied van de motoren en de rally. 
Henk liet weten dat iedereen su-
per gemotiveerd is om op 3 januari 
te starten Buenos Aires Argentinië. 
Verder hoopt hij dat iedere deel-
nemer op 16 januari zal finishen 
in Rosario bij het "Momento de 
la Bandera" een van de symbolen 
van Argentinië.

VORDEN - Het uit Vorden afkom-
stige Maxxis Super B quad team is 
er alles aan gelegen om goede re-
sultaten neer te zette in de aanko-
mende Dakar Rally 2016. Daarom 
is besloten dat het team uit buurt-
schap Delden zich alleen nog con-
centreert op de quad motoren. 
Gerben Vruggink die de afgelopen 
Dakar Rally nog team manager 
was over het gehele Maxxis Super 
B team met o.a. Tim en Tom Coro-
nel liet weten dat de teams nu los 
van elkaar staan. Vruggink vind 
het wel prettig om met een relatief 
klein team aan het werk te gaan.

Het team bestaat uit 6 man waar-
van drie rijders. Vordenaar Kees 
Koolen die in 2015 vroegtijdig 
uitviel aast op revanche. Hij weet 
inmiddels dat zijn doel :een plek 
in de top 10, mogelijk is. Stiekem 
hoopt hij een paar keer bij de 
eerste vijf te zitten. Koolen die al 
deelnam met een motor, buggy en 
vrachtwagen ziet de meeste uitda-
ging bij de quads. Mede omdat hij 
het op een motor te gevaarlijk vind 
en met een vrachtwagen oersaai. 
De vrijheid die hij heeft met de 
quad bevalt hem. Het niet afhan-
kelijk zijn van een navigator maar 
lekker alles zelf doen dat is voor 
hem de uitdaging.

Koolen heeft zich goed voorbereid 
op de komende Dakar. Zo heeft 
hij aan een aantal wedstrijden 
meegedaan en werd tijdens een 
vergelijkbare rally een keer 5e in 
Argentinië en 7e in Dubai.Ook een 
aantal test sessies in de duinen 
behoren tot de trainingen. Aan de 
voorbereiding kan het dus niet lig-

gen zegt Koolen. En verder is het 
materiaal in prima conditie. Naast 
Koolen komt Mohammed Abu Isa, 
de quad topper uit Qatar, uit voor 
het team. Van hem mag verwacht 
worden dat hij mits van pech ver-
schoond op het podium zal ein-
digen. Abu Issa heeft dit jaar al 
mooie dingen laten zien in het WK 
Rally Raid. Zo won hij een aantal 
wedstrijden waaronder de Rally 
van Egypte en Dubai. Hij eindigde 
alle races op het podium maar 
sloeg de race in Peru over wat hem 
de 1e plaats in het algemeen klas-
sement koste. 

De service van Abbu Issa voor het 
WK Rally Raid wordt geregeld van-
uit het hoofd kwartier in Vorden 
onder leiding van Gerben Vrug-
gink. Naast Abbu Issa is er een 
nieuwe rijder aangetrokken om 
zonodig Koolen als Abu Issa assi-
stentie te verlenen waar mogelijk. 
Dit is de uit Vriezeveen afkomstige 
Bastiaan Nijen Twilhaar, hij heeft 
al enige ervaring opgedaan in de 
Dakar. Zo heeft hij de rally al enige 
keren met een motor gereden.

De monteurs van het team zijn 
Han Kuiper (Harfsen) en Gerrit 
Wentink (Ruurlo). Zij hebben er 
enorm veel zin in, vooral Kuiper is 
blij dat het team klein is. Vorig jaar 
zou hij uitgeleend worden aan het 
team van Coronel maar daar had 
Kuiper weinig trek in. Hij wilde in 
een vertrouwde omgeving aan het 
werk met jongens waar je van op 
aan kunt. Aan materiaal nemen ze 
de service truck, 3 quads, onder-
delen, onderkomen en proviand 
mee. Het team zal voor oud en 

nieuw vertrekken, de start is op 3 
januari. Tot slot liet Vruggink we-
ten dat hij hoopt dat het team dit 
jaar verschoond zal zijn van pech 
zoals afgelopen jaar. De quads zijn 
tiptop in conditie. Het vermogen is 
net iets minder dan vorig jaar om 
het geheel wat betrouwbaarder te 
maken.

VAMC enduro clubrijder Mark 
Wassink zal deze Dakar werkzaam 
zijn als chef monteur voor de Ne-
derlandse topper Hans Vogels die 

uitkomt met een KTM 450. Nor-
maal gesproken zijn Vogels en 
Wassink concurrenten van elkaar 
in het ONK Enduro kampioen-
schap. Van Vogels mag verwacht 
worden dat hij zich constant in de 
top 20 zal manifesteren. Enkele 
uitschieters moeten mogelijk zijn 
en het doel is om in de top 10 te 
eindigen. Wassink zal er alles aan 
doen om de droom van Vogels te 
verwezenlijken. De Dakar Rally zal 
dit jaar plaatsvinden in Argentinië 
en Bolivia.

Maxxis Super B quad team gaat voor
podium in Le Dakar

Henk Hellegers (l) en de begeleiders van het HT Rally Raid team. Foto: Henk Teerink

Dakar rijder Kees Koolen met Gerrit Wentink en Gerben Vruggink. Foto: Henk Teerink

Contact Bronckhorst Noord Sport 5Dinsdag 22 december 2015



GROTENHUYS
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden
Tel. 0575-552713

MAAK IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE 

10 CADEAUKAARTEN 
T.W.V. €100,- BIJ BESTEDING VAN €25,-

5 weken, van 30 november t/m 3 januari 2016, 
kunt u uw kassabon voorzien van naam, adres en 

telefoonnummer in de ton deponeren.

GROTENHUYS
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden
Tel. 0575-552713

kunt u uw kassabon voorzien van naam, adres en kunt u uw kassabon voorzien van naam, adres en kunt u uw kassabon voorzien van naam, adres en kunt u uw kassabon voorzien van naam, adres en kunt u uw kassabon voorzien van naam, adres en 
telefoonnummer in de ton deponeren.telefoonnummer in de ton deponeren.

IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE 

SUPERACTIE
BIJ  GROTENHUYS

Wij wensen u hele fijne feestdagen 
en staan in het nieuwejaar 
graag weer voor u klaar!

Timmerbedrijf Jos Schotman

Zutphenseweg 99 Vorden - 0575-553291 - info@timmerbedrijfschotman.nl



AutoFirst Nijenhuis zet uw auto op de 
1e plaats

Allround 
werkplaats- 
concept voor 
autobedrijven
den - Autobedrijf Robert Nijen-
huis aan de Dienstenweg in Vor-
den is al jaren een bekend adres 
voor occasions, onderhoud, APK 
en verkoop van zomer- en winter-
banden. Per 1 januari 2016 is Au-
tobedrijf Robert Nijenhuis aange-
sloten bij het AutoFirst concept 
dat bekend staat om haar mobi-
liteitsgarantie en de hoge kwali-
teitseisen die gesteld worden aan 
onderhoud en verkoop van auto's.

AutoFirst is een allround werk-
plaatsconcept voor merk-ge-
bonden en merkonafhankelijke 
autobedrijven. AutoFirst Nijen-
huis is gespecialiseerd in; APK 
keuringen, aircoservice, repara-
tie, de voorgeschreven onder-
houdsbeurten, uitlijnen en ook 
het monteren van uw zomer-, 
vier seizoenen- en winterbanden. 
Kortom; voor alle werkzaamhe-
den aan uw auto is AutoFirst Nij-
enhuis een geschikte partij met de 
juiste kennis en middelen.

Bent u als klant op zoek naar een 
geschikte occasion? AutoFirst Nij-
enhuis helpt u graag verder. Plaats 
bij ons een zoekopdracht en wij 
vinden voor u een occasion op 
maat.

De kracht van AutoFirst Nijenhuis 
zit in de brede kennis van het hui-
dige wagenpark. Door continue 
bijscholing en anticiperen op de 
veranderingen in de markt, blijft 
de kennis van de monteurs op 
een hoog niveau. Op deze manier 
kunnen de meest voorkomende 
reparaties en diagnoses voor u 
worden opgelost. Dit wordt ook 
bevestigd door het onderzoek 
van BOVAG in 2015 onder werk-
plaatsconcepten. Hier haalt het 
AutoFirst concept een score van 

8,1 en laat hiermee zien dat het 
een groeiend en innoverend sa-
menwerkingsverband is.

AutoFirst speelt 
in op wensen en 
behoeften

De kwaliteit van de AutoFirst be-
drijven wordt scherp in de gaten 
gehouden, zodat de klant verze-
kerd is dat zijn auto bij elke Auto-
First garage in de beste handen is. 
In samenwerking met VHD is een 
eigen mobiliteitsgarantie ontwik-
keld. Een uitgebreide pechhulp 
welke ook nog eens veel voor-
deliger is dan andere pechhulp-
aanbieders. Op deze manier is 
de klant er van verzekerd dat 
het onderhoud aan de auto van 
goede kwaliteit is. Mocht de auto, 
ondanks de uitgevoerde onder-
houdsbeurten, toch stil komen 
te staan, dan kunt u met de Au-
toFirst mobiliteitsgarantie binnen 
no-time weer verder rijden.

Samen met 77 andere deelnemers 

vormt AutoFirst Nijenhuis het Au-
toFirst concept. Deze bedrijven 
maken op regionaal gebied inten-
sief reclame met de lokale gros-
sier. Deze speelt sterk in op de 
wensen en behoeftes van de klan-
ten in de lokale markt en loopt 
voorop op het gebied van online 
promotie.

Alle AutoFirst deelnemers be-
schikken over een moderne 
website met bandenwebshop en 
actiemodules. Daarnaast is er 
een koppeling met alle occasion 
zoekmachines. Het opvragen van 
offertes en het aanvragen van de 
APK keurdatum zijn onderdelen 
van de AutoFirst website.

Voor een autobedrijf biedt het Au-
toFirst concept vele voordelen zo-
als: profiteren van kosteloze mar-
keting op maat, de schaalvoorde-
len, ondersteuning op technisch-, 
administratief- en ICT gebied en 
de complete mobiliteitsgarantie 
die aangeboden kan worden aan 
klanten.

Wij verwelkomen u graag aan de 
Dienstenweg 23 in Vorden waar 
de koffie voor u klaar staat en wij 
u vrijblijvend informeren over di-
verse zaken.

Autobedrijf Robert Nijenhuis aan de Dienstenweg in Vorden. Foto: PR

www.aldi.nl

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN MET KERST
OP WWW.ALDI.NL

Mini-roombotercroissants

Struisvogelbiefstuk*

Notenbroodjes

Luxe gourmet mini’s*

Voordeelverpakking
perssinaasappelen

Paprika mix

Carambola

Trostomaten

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Luxe geschenkbox met 
3 overheerlijke fl essen wijn.
Cava Gran Livenza, Mayor 
de Castilla Rueda Verdejo 
en Lomo Rojo.

*Uit de koeling. **Uit de diepvries.

2x ca. 125 g

1.69
  

0.89
  

10 STUKS 8 STUKS

PER STUK

3 STUKS 1 KG

14.99/kg

Per 100 g

1.49

160 g

1.99

120 g

2.49

0.22 l

0.99

3x 0.75 l 

12.99

  

1.49
  

1.79
  

0.99
  

2.49
  

1.39
  

150 G

4 KG

2 STUKS

4.99
  MA-DO

ca.
19.99/kg

MA-DO

MA-DO

MA-DO MA-DO

MA-DO

MA-DO

MA-DO
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www.gotinkinstallatie.nl

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

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

AANGESLOTEN BIJ

Tot 31 december 2015 bij een
Nefi t TrendLine of één van de actie 
combinaties ontvangt u tot € 350,-
retour van Nefi t!

Tot en met 29 februari 2016 krijgt u bij 
aanschaf en installatie van één van de 

Remeha actieproducten een fi kse
korting. Oplopend tot wel € 300,-

Nu tot
€ 300,-

voordeel

de koude dagen zijn weer begonnen.
Toe aan warmte?

CV Cashback Acties

Warmte is een eerste levensbehoefte. Een ATAG cv-ketel levert dagelijks 
de warmte die u nodig heeft! Bij de meest recente cv-keteltest van de 
Consumentenbond is opnieuw een ATAG cv-ketel als ‘Best uit de Test’ 
gekomen. Als enige Nederlandse cv-ketelfabrikant mag ATAG daarom in 
2015 offi cieel het predicaat ‘Beste uit de Test’ voeren, een ongeëvenaarde 
prestatie! ATAG, al 7 jaar de beste van Nederland.

wenst u fijne feestdagen 
en een gezond 2016

Team Haarstudio Marloes

Raadhuisstraat 18, Vorden - T. (0575) 551 967 -      /haarstudiomarloes



Prachtige kerstkleding op 
jaarlijkse kerstdiner

VORDEN - Op donderdag 17 de-
cember kwamen de leerlingen van 
de Dorpsschool in hun prachtige 
kerstkleding naar school voor het 
jaarlijkse kerstdiner. Op school 
werden ze ontvangen door het 
kerstkoor van groep 4/5.

In alle klassen stonden vervol-
gens voor-, hoofd- en nagerech-
ten klaar. Deze gerechten waren 
door de ouders en de kinderen 
zelf gemaakt. Terwijl de kinderen 
in de klassen aten konden de ou-
ders op het feestelijk ingerichte 
schoolplein genieten van een ge-

weldig stamppotten buffet. Na al-
lemaal van een heerlijke maaltijd 
genoten te hebben werd er in de 
hal nog door alle klassen gezon-
gen. Kortom: ook dit jaar weer een 
zeer geslaagde kerstviering, helaas 
zonder sneeuw, maar in een fan-
tastische sfeer.

   

Vuurwerk van Welkoop zorgt voor het 
mooiste spektakel op een veilige manier
BRONCKHORST - Het vuurwerk van 
Welkoop is niet meer weg te den-
ken tijdens de jaarwisseling. Ook 
dit jaar is in het assortiment van 
Welkoop weer het beste en mooi-
ste vuurwerk verkrijgbaar van vo-
rig jaar, aangevuld met prachtig 
nieuw vuurwerk. Nieuw dit jaar 
zijn de complete vuurwerkpakket-
ten, die gegarandeerd zorgen voor 
een spectaculaire vuurwerkshow. 
Bovendien zijn er geschikte pak-
ketten voor ieder budget. Kun je 
niet wachten? De voorverkoop is 
al van start: je kunt je vuurwerk 
bestellen via www.goedvuurwerk.
nl, waarna je het kan ophalen bij 
de Welkoop winkel bij jou in de 
buurt!

Bij het ophalen van je bestelling in 
de Welkoop winkel wil je natuur-
lijk niet lang wachten, daarom zor-
gen de medewerkers in Hengelo, 
Toldijk, Vorden en Zelhem voor 
een snelle afhandeling. Nog geen 
keuze kunnen maken? In dat geval 
kun je de informatieve vuurwerk-
folder van de Welkoop raadple-
gen, waarin alle soorten vuurwerk 
worden toegelicht. Zo weet je di-
rect hoe lang je van het effect kan 
genieten, hoe groot het vuurwerk 
is en het aantal knallers (schoten) 
die eruit komen. Op deze manier 
kan iedereen zijn eigen vuurwerk-

show samenstellen. Bovendien is 
er tot en met 31 december altijd 
voldoende vuurwerk op voorraad!

Pyromould vuurwerk
Het vuurwerk van de Welkoop 
zorgt niet alleen voor hardste 
knallers en het mooiste spektakel, 
maar is ook nog eens veilig en vol-
doet aan alle veiligheidseisen. Zo 
is het zeer veilige Pyromould vuur-
werk ook bij alle Welkoop winkels 
in Bronckhorst verkrijgbaar, zodat 
iedereen knallend maar ook veilig 
en gezond het nieuwe jaar in kan! 
Naast veiligheid, zoals de stabiele 
vormen, het vuurbestendig mate-
riaal en de verwaarloosbare kans 
op exploderen, is het Pyromould 
vuurwerk milieuvriendelijk (100% 
recyclebaar) en ook nog eens van 
verbeterde kwaliteit zoals een con-
sequente schiethoogte en -rich-
ting en een strak tempo van de 
effecten.

Goede voorlichting voor veiligheid
Verder zetten de Welkoop Hen-
gelo, Welkoop Toldijk, Welkoop 
Vorden en Welkoop Zelhem zich 
graag in om voorlichting te geven 
over een veilig omgang met vuur-
werk. Zo wordt op verschillende 
basisscholen bij groep 7 en 8 een 
presentatie gegeven, gevolgd door 
een quiz om de kennis te testen, 

om kinderen te informeren en be-
wust te maken van de gevaren. Zo 
weten de kinderen van onder an-
dere De Rank in Toldijk, Het Hoge 
in Vorden, Looschool, Meene-
school en Sccsschool in Zelhem 
en de Dorpsschool in Halle nu al-
les over vuurwerk en hoe ze hier 
op de juiste manier mee om kun-
nen gaan. Welkoop wil kinderen 
blijven informeren, zodat de lan-
delijke tendens van minder jeug-
dige slachtoffers van vuurwerk, 
zich kan voorzetten.

(Voor)verkoop
De voorverkoop is al begonnen en 
loopt tot en met 28 december. Be-
stellen kan in de betreffende Wel-
koop winkels en online via onder-
staande website. Op 29, 30 en 31 
december gaat het vuurwerk over 
de toonbank en heten alle Wel-
koop winkels je van harte welkom 
voor het kopen en/of ophalen van 
je bestelling.

Welkoop Hengelo, Welkoop Tol-
dijk, Welkoop Vorden en Welkoop 
Zelhem wensen iedereen een goe-
de, veilige en vooral spectaculaire 
jaarwisseling!
   

 ■ www.goedvuurwerk.nl

   

Prijswinnaars Grotenhuys
VORDEN - Hier bij de prijswinnaars 
van de derde week.

- Yvonne Besselink de Voorne-
kamp 1 Vorden
- Fam. Wiggers Brinkerhof 48 Vor-
den.
- Cora van Klaveren Vogelzang 38 

Wichmond.
- P. Kraayeveld Insulindelaan 44 a 
Vorden.
- E Peters Hoetinkhof 20 Vorden.
- Gusta Gerritsen Adres onbekend.
- Teresa Matejek Adres onbekend.
- Johan Stokkink B.v. Hackfortweg 
48 Vorden.

- Fam. Heuvelink Adres onbekend.
- Fam Cornegoor Ruurloseweg 54 
Vorden.

Alle prijswinnaars van Harte gefe-
liciteerd.

De kinderen van de Dorpsschool genoten van de kerstviering. Foto: PR

Koffie met nieuwjaarsrol-
letjes bij "De Werf"
VORDEN - Ideële kringloopwinkel 
"De Werf" nodigt zaterdag 9 janu-
ari iedereen uit om tussen 9.00 en 
12.00 uur langs te komen in haar 
kringloopwinkel op de Enkweg. 
Onder het genot van een gratis 
kop koffie en nieuwjaarsrolletjes 
kunt u niet alleen het uitgebreide 
assortiment van de kringloopwin-
kel bewonderen, maar ook elkaar 
de beste wensen geven in een ge-
zellige ambiance. Ook in 2016 zal 
ideële kringloopwinkel De Werf 

een deel van haar opbrengst gaan 
gebruiken voor het welzijn van de 
Vordense gemeenschap. Hierover 
wordt u binnenkort nader geïnfor-
meerd. Tijdens de feestdagen zijn 
er gewijzigde openingstijden: 24 
december gesloten na 12.00 uur. 
Volledig gesloten op Oudejaarsdag 
en op zaterdag 2 januari.
   

 ■ www.veilingcommissie.nl

Overzicht
Ansichtkaarten, het lege omhul-
sel van een stol, een kerstmarkt-
krantje, tickets voor een einde-
jaar voorstelling, een tekening 
van rendieren, lege wc-rollen, het 
sinterklaasgedicht aan mezelf, 
een leeg pak muesli, het karton 
van een kerstpakket, decembe-
renveloppen zonder inhoud en 
een verloren boodschappenlijstje 
dat vanwege de toevoeging 'wa-
terijsjes' een ander seizoen ver-
raadt. Alles bevindt zich aan het 
eind van deze maand onder de 
blauwe klep. Oud papier.

De aanblik van talloze blauwe 
deksels langs de weg doet iets 
met mij. Het is altijd weer onver-
wacht geruststellend. Verzach-
tend overzichtelijk, als een troos-
tend gebaar. Het klopt. Giste-
renavond reed ik nog vanuit een 
nabijgelegen dorp richting mijn 
eigen straat. En toen zag ik er al 
eentje eenzaam staan. 'Zou het?' 
Dacht ik blij. En het zou.

Vandaag was het zover. Verguld 
sleepte ik mijn eigen blauwe klep 
richting de straatkant. Met trots 
vervuld omdat ik het weer precies 
een maand gered had met al mijn 
papier en karton. Geduldig stond 
ik vaak naast mijn blauwzwarte 
kameraad. Scheurde dozen over 
vouwlijnen in stukjes en sorteer-
de ze in dezelfde richting tegen 
zijn rand aan. Hij en ik, we vullen 
elkaar aan.

's Middags als ie geleegd is trek 
ik hem lichtvoetig terug op zijn 
standplaats. Klein burgerlijk ge-
luk. Even verderop zie ik Heidi 
hetzelfde doen. Heidi is al jaren 
gelukkig met Peter. Een gouden 
combinatie, en niet alleen van-
wege hun voornamen. Zouden 
ze gegniffeld hebben toen ze zich 
aan elkaar voorstelden? Dacht ik. 

Droeg ze een jurk en was het in 
bergachtig gebied? Ze doen me 
denken aan kennissen van ken-
nissen, die Josef en Marie heten. 
En aan een van mijn naamgeno-
tes die met een Adam getrouwd 
is.

Het is toch best logisch dat ik tus-
sen alle grote wrakstukken van 
het afgelopen jaar in het dagelijks 
leven zoek naar houvast? Naar 
dingen die nog kloppen? Die je 
als doodgewoon mens nog kan 
bevatten en behouden? Die niet 
over rampspoed en willekeur 
gaan? Niet over vluchten en ver-
drinken, huidskleur en afkomst?

Natuurlijk, niemand merkt mijn 
gesorteerde papier op. Zoals ook 
niemand er een snars aanheeft 
dat dankzij mijn precisie twee 
volle wastrommels exact al mijn 
waslijnen bezetten. En toch, toch 
maakt het me rustig. Niet om-
dat ik wars ben van het wereld-
nieuws, van honger, armoede en 
ander groot verdriet. Maar juist 
omdat ik het allemaal wél gezien 
heb.

En daarom sta ik af en toe trots 
naast de container. Terwijl de kin-
deren in de speeltuin roepen naar 
elkaar, de waslijnen precies lang 
genoeg zijn, het papier geordend 
is, de afwas in het rek druipt, 
er eten in de koelkast ligt, jij zo 
thuiskomt en verderop Heidi en 
Peter wonen. Omdat ik die dingen 
nog in de hand heb, en zo af en 
toe in mijn armen.

Onder de klep vind ik een verge-
ten A4tje, uit mijn jas vis ik een 
pen op en dan schrijft mijn linker-
hand als vanzelf: 'Ik wens u hand-
zame kerstdagen en overzichte-
lijk nieuwjaar.'

EvaSchuurman
Column

P.K.V. Nieuws 
VORDEN - Uitslagen Oneto Ensche-
de van de PKV. 

Hoenders: Wyandotte: H. Beren-
pas 1xZG, 2xG, B. Wassink 4xZG. 
Dwerghoenders: Wyandotte kriel: 
H. Berenpas 1xF, 3xG. Konijnen: 
Wener: H. Nijenhuis 2xF, 2xZG, 
Hollander: T. Janssen 3xZG, Klein 

Zilver: Sven Janssen 2xF, 2xZG, 
Rus: T. Janssen 2xF, 3xZG.

Gelderlandshow Wychen
Konijnen: Gele van Bourgondie: 
W. Boersma 1xF, 2xZG en Rode 
Nieuw Zeelander: G. Lenselink 
2xF, 1xZG. 

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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Schouwburg Amphion heeft nog véél meer te bieden...
Bekijk het complete programma en boek uw tickets op:

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

 (0314) 37 60 00
Misschien wel                       theater van NL!het beste

Soul Brothers

Tim Knol

Eric van Sauers

The Big Chris Barber Band

Tineke Schouten

BGL Theaterweekend

Let's Celebrate

Lost & Found

Ontroert

Voor oude en nieuwe fans

Gewoon DOEN! (herhaling)

Blinde Date Voorstellingen

Drie prachtige mannen met dito stemmen brengen 
samen met een funky band onvergetelijke soul, 
knallende funk en opzwepende discohits.

In zijn tweede soloprogramma maken we kennis 
met de verzamelaar in Tim Knol. Naast muzikant 
is Tim namelijk fervent verzamelaar. 

Topcabaret! Hij kan romantisch zijn maar het 
tegelijk ontkennen, schreeuwend zijn liefde uiten 
en slaand zijn publiek strelen.

Met zijn ‘nieuwe’ 11-koppige band betreedt Chris 
Barber een volgende fase in zijn lange muzikale 
carrière van meer dan 45 jaar. 

Deze show zit vol glitter en glamour, showtrappen, 
kostuums, wereldsterren in de artiestenparade, 
orkesten, balletten, humor en gekke typetjes. 

Voorstelling voor slechts € 10,- per kaart!

Tipjes van de sluier...

Vr. 15 -  19:00 uur:
Musical voor de hele familie (6+) met 
     leuke stripfiguren waaronder tante S......
Vr. 15 - 20:30 uur:
Deze zingende swingende blauwe dames 
brengen de jaren 60 (sixties) tot leven!
Za. 16 - 19:30 uur:
Een spannende, magische show van twee 
geweldige entertainers
Za. 16 - 20:30 uur:
Muzikale cabaretshow van drie mannelijke 
toppers
Zo. 17 - 14:00 uur:
Kleintje Klassiek voor iedereen in groots 
formaat!

20:00 uur - Theaterconcert

20:30 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Cabaret

20:00 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Show

do.

do.

do.

do.

do.

do.

 5

 5

 5

 5

 5
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20/21

15 t/m 17

do.

do.

wo.

do.

 515
vr.

do.

 516
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do.

 517
zo.
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Boogie Nights
New Years Ball in Amphion

Een heerlijke 4 uur durende dans show met dj's/
vj's die super leuke muziek draaien. Disco, Dance, 
funk; het wordt een top Nieuwjaarsfeestje!

22:00 uur - Event

do.

 52
za.

januari

u i t g e l i c h t

Januari

Bekendmaking programma
op 1 januari 2016.

tips!

I.v.m. de feestdagen is de kassa gesloten van:
do. 24 december tot maandag 4 januari.

 

Wij wensen u fijne feestdagen!

 
 

  
   
 

Wij wensen u 
fijne kerstdagen

en een gelukkig 2016.

Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. 
Telefoon: 0315 - 24 29 29 

www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl keukens bouw badkamers

Badkamers/Tegels
Badkamers/Tegels
Badkamers/Tegels

KeukensKeukensKeukens

VerbouwVerbouwVerbouw

NieuwbouwNieuwbouwNieuwbouw

Ook geopend op 28, 29 en 30 december. 
U wordt dan getrakteerd op heerlijke 

oliebollen.

BRUGGINK IS
ZONDAG A.S.

OPEN
van 11.00 -16.00 uur.

Aanstaande donderdag
en oudjaarsdag staan wij

op de markt in Vorden



Jeugdredactie GelderVeste 
presenteert eerste VakantieKrant
ZELHEM - Alice van den Heuvel 
kijkt, samen met de jeugdige re-
dactie van de krant, terug op een 
geslaagde pilot. Vanuit haar be-
drijf 'Alice begeleidt' begeleidde 
ze de afgelopen maanden een 
groep leerlingen van verschil-
lende GelderVeste-scholen in de 
regio bij het maken van een eigen 
(vakantie) krant. Dinsdag 15 de-
cember kregen de redactieleden 
hun krant te zien en ze waren, net 
als hun ouders, trots op het resul-
taat, een professioneel uitziende 
krant van twaalf pagina's met uit-
eenlopende thema's van dieren-
pagina tot puzzels en van weten-
schap tot sport en games.

Door Jan Knoef

Belangstellende leerlingen kon-
den solliciteren naar de functie 
van redacteur. Uiteindelijk ging 
een groep van elf jeugdredacteu-

ren van basisscholen uit Doetin-
chem, Zelhem, Velswijk, Wolfers-
veen, Ruurlo, Zutphen, Warns-
veld, Eefde en Hengelo (G) aan de 
slag.

Er werd gedurende zes hele vrij-
dagen hard gewerkt om tot een 
goed resultaat te komen. Naast 
Alice werd de hulp ingeroepen 
van Astrid van Beveren van 'Tekst 
Oké' en vormgever Jos Vermeulen 
van 'All About Design'. Om te le-
ren hoe een redactie werkt, werd 
er een bezoek gebracht aan de 
redactie van Achterhoek Nieuws 
en de drukkerij van Weevers. 
De redactiebijeenkomsten wa-
ren steeds op een andere school, 
waarvoor de hulp van ouders 
werd ingeroepen om de jonge-
lui op de juiste plaats te krijgen. 
Overleg, taken verdelen, elkaar 
informeren via email, erkennen 
dat iemand anders een beter idee 

heeft, schrijven, corrigeren, sa-
menstellen, al deze aspecten van 
het onderwijs kwamen aan bod 
en leidden tot een aantrekkelijke 
krant met een oplage van 3500 
stuks, die, net voor de kerstvakan-
tie, kon worden uitgereikt aan de 
ruim 2700 leerlingen van de 19 
GelderVeste scholen in de regio.
GelderVeste-directeur Franke Re-
merie kwam naar de Looschool in 
Zelhem om de krant te bezorgen. 
Hij had de krant al gelezen en 
sprak z'n waardering uit over het 
resultaat. Hij bedankte de redac-
teuren persoonlijk en overhan-
digde hen, naast een exemplaar 
van de krant, een cadeau en een 
certificaat, waarna de redactie op 
de foto mocht voor de presentatie 
in deze krant. Dhr. Remerie ver-
telde nog dat er zeker een vervolg 
komt op deze krant. Wellicht met 
een nieuwe groep redacteuren en 
ook het tijdstip is nog niet bekend. 

Team Jules wint PubQuiz 
bij het Meestershuis
VORDEN - Zondag 20 december 
was er weer een PubQuiz bij Het 
Meestershuis in Vorden. Tussen 
16.00 en 20.00 uur streden maar 
liefst veertien teams om de eerste 
plek. Het team van Jules van Kes-
sel (ook winnaar van de KerstQuiz 
van vorig jaar!) mocht na 4 uur quiz-
zen gefeliciteerd worden met hun 
zwaarbevochten overwinning.

De tweede plaats was voor het 
team van Janneke Hiddink. Op 
de valreep hadden zij zich nog 
ingeschreven voor de PubQuiz en 
dan nog bijna winnen ook, knap-
pe prestatie. Team 2.0 van Peter 
Fransen werd uiteindelijk derde. 
Naast de strijd tussen de verschil-

lende teams, was er ook nog een 
vragenronde waaruit een indivi-
duele winnaar naar voren kwam: 
Frank Waarle. Hij wist zich staan-
de te houden tussen de 72 overige 
deelnemers. Alle winnaars gefe-
liciteerd, alle andere deelnemers 
bedankt voor jullie aanwezigheid.

De volgende Meesterlijke PubQuiz 
staat genoteerd voor vrijdag 11 
maart 2016. Aanvang 19.00 uur. 
Voor kosten voor de tijdens de 
quiz geserveerde QuizHap, zie 
de website. Schrijf je snel in want 
vol=vol.
   

 ■ www.hetmeestershuis.nl

   

PCOB afdeling hield 
sfeervolle Kerstviering
VORDEN - Waarnemend voorzitter 
Ton Knevel kon een groot aantal 
bezoekers welkom heten voor de 
kerstviering in De SooS van de 
PCOB afdeling Vorden. De leden-
werving heeft tot nu toe 12 nieuwe 
leden opgeleverd; enkelen waren 
al aanwezig. Het overleden lid 
mevrouw R.Antink werd herdacht. 
Hierna werd een gevarieerde li-
turgie afgewerkt. Kerstliederen 
werden gezongen met begeleiding 
van orgelspel door Anneke Rigte-
rink. Daarnaast waren er schriftle-
zingen en voordragen van gedich-
ten.

Voor de pauze hield mevrouw Tini 
Berg uit Barchem een gedocumen-
teerde inleiding over "Vieren en 
Feesten".De herkomst van de ver-
schillende kerkelijke feesten wer-
den uit de doeken gedaan,maar 
ook het Sinterklaasfeest werd niet 
vergeten. Het Kerstfeest is wel 
een bijzonder en oud feest, sinds 
de 4e eeuw na Christus. Na de 
slimme zet van Luther over Her-
vormingsdag ( 31 oktober) volgen 
Allerheiligen en Allerzielen op 1 
en 2 november. Na de donkere 
tijd van Advent,volgt het geboor-
tefeest van het Kerstkind. Alle ge-

bruiken er om heen kwamen ook 
aan de orde. In de pauze werd 
getrakteerd op een drankje en ver-
snapering. Na de pauze werd een 
extra gedicht voor gedragen over 
Vrede, door mevrouw V.d. Linden 
uit Ruurlo.

Het Kerstverhaal werd weer boei-
end verteld door Chrisje Tuitert, 
met als titel "Geen plaats in de 
herberg". Het was een aangrijpend 
verhaal, waarbij een jong echtpaar 
uit een woonwagen, die afbrand-
de, onderdak kreeg bij een naburig 
ouder echtpaar. De jonge vrouw 
Maria baarde een kind in een 
bouwvallig huis; was erg blij met 
het goede onderkomen van de bu-
ren. Je hoorde het kerstverhaal in 
een moderne trant,waar met grote 
aandacht naar werd geluisterd.

Ds. T. Berg uit Barchem eindig-
de deze viering met dankgebed, 
waarna het Ere zij God werd ge-
zongen. Aan het eind werden de 
medewerkers bedankt. De zieke 
leden kregen een kerststukje thuis 
bezorgd. Daarmee kwam een eind 
aan de gezellige en sfeervolle 
kerstviering.

   

Van voornemens naar 
echte verandering
VORDEN - Het nieuwe jaar komt 
eraan en daarmee ook de goede 
voornemens. Wellicht is jouw 
enige voornemen je niets voor te 
nemen. Of misschien wil je deze 
jaarwisseling juist wel aangrijpen 
om oude gedragspatronen te ver-
ruilen voor nieuwe. Maar wat is 
dat toch altijd met die goede voor-
nemens? Hoe slagen we erin ze in 
ons leven te integreren?

Hierover gaat de gratis kennisma-
kingsworkshop NLP op 14 janu-
ari bij Zomervreugd Trainingen in 
Vorden. Want een echt goed voor-
nemen heeft meer te maken met 
het 'goede leven' dan met zoge-
naamd 'slechte' gewoonten! Alvast 
een paar suggesties over onderlig-
gende patronen die van invloed 
zijn bij voornemens. Voornemens 
gaan vaak over ons gedrag; iets dat 
we anders willen doen, of denken 
te moeten doen. Nu speelt ons 
gedrag zich vooral op onbewust 
niveau af en proberen we er altijd 
iets goeds voor onszelf mee te be-
reiken, ook als dat niet zo lijkt. Dus 
ook 'slechte' gewoonten leveren 

ons iets op, zelfs ten koste van be-
langrijke dingen zoals gezondheid 
of relaties. We kunnen met ons 
hoofd mooie voornemens maken; 
maar als we voorbijgaan aan deze 
zogeheten 'tweede winst' van ons 
onbewuste, zal ons gedrag niet 
blijvend veranderen. De kunst is 
iets heilzamers te vinden om deze 
tweede winst toch te behalen.

Logischerwijs gaan voornemens 
vaak met negatieve bewoordingen 
gepaard, zoals 'minder…' of 'stop-
pen met…' Onbedoeld richten we 
onze aandacht hiermee op het 
vermijden van wat we niet wil-
len, in plaats van op het bereiken 
van wat we wel willen. Ook is het 
onduidelijk wanneer het doel be-
haald is en je de champagne mag 
ontkurken… formuleer je positief 
en concreet, dan is er al een mooie 
eerste stap gezet richting succes. 
Geïnteresseerd? Lees verder op de 
website.
   

 ■ www.zomervreugd.nl

ZUTPHEN - Zutphenaar Han Ne-
ijenhuis is sinds kort de nieuwe 
drummer in de Gelders/Overijs-
selse bluesband The Veldman 
Brothers, rond de broers Gerrit 
en Bennie Veldman. Daarmee is 
Neijenhuis toegetreden tot de top 
van de Nederlandse bluesscene. In 
2011 werd The Veldman Brothers 
verkozen tot beste bluesband van 
Nederland.

Naast die eervolle verkiezing is The 
Veldman Brothers bovendien één 
van de meest optredende blues-
bands van Nederland. De band 
speelt door heel Nederland, maar 
ook regelmatig in Duitsland, Bel-
gië en Frankrijk. Han Neijenhuis 
heeft door deze nieuwe job de 
tributeband The Etta James Expe-
rience moeten verlaten. Een luxe 
probleem, zegt hij. "The Etta James 
Experience is een geweldige band, 
maar The Veldman Brothers heb-
ben veel meer werk. Bovendien 
speelt die band eigen muziek, ze 
hebben al vijf cd's uit. Dat spreekt 
me ook enorm aan. Ik ben heel blij 
met deze nieuwe kans." Han Ne-
ijenhuis is ook drumleraar. Hij geeft 
privéles in zijn eigen drumstudio in 
de Zutphense wijk Leesten. Daarin 
is zijn inmiddels 35 jaar bander-

varing een belangrijke basis. Ne-
ijenhuis speelde in heel veel ver-
schillende bands. Onder meer met 
Amerikanen als Tony Spinner en 
Sonny Hunt, maar recent ook nog 
als invaller bij Old N-js, de band 
rond de oer-Normaal-leden Ferdi 
Joly en Willem Terhorst. Daarnaast 
schrijft hij artikelen voor de mu-
ziekbladen Soundz en drumma-
gazine Slagwerkkrant. Neijenhuis 
ontmoette bekende drummers als 

Simon Philips (Toto), Mike Port-
noy (Dream Theater), Nicko Mc-
Brain (Iron Maiden), Roger Taylor 
(Queen)en Christoph Schneider 
(Rammstein). Ook die ervaring 
komt in de drumlessen soms mooi 
van pas. Met ingang van het nieuwe 
jaar heeft Han Neijenhuis nog en-
kele plekken vrij in het lesschema.    ■ www.

drumschoolhanneijenhuis.nl of 
06-30428624

Drummer Han Neijenhuis naar top 
Nederblues

Han Neijenhuis. Foto: PR

De redactie is trots op het resultaat van de eerste krant. Foto: Jan Knoef
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20% KORTING OP 
KOEL/VRIES(COMBI’S)

20% KORTING 
OP BLU-RAY

20% KORTING 
OP STOFZUIGERS

20% KORTING 
OP WASDROGERS

20% KORTING 
OP WASMACHINES 20% KORTING 

OP TV’S

20% KORTING OP 
DRAADLOZE AUDIO

20% KORTING OP 
(COMBI)MAGNETRONS

20% KORTING 
OP SOUNDBARS

ZATERDAG

02
JAN

 ZONDAG

03
JAN

Profi teer 48 uur lang van 20% korting op expert.nl

Expert Eliesen
Nieuwstad 45, Zutphen, (0575) 543202, zo 3 jan. open 12-17 uur

Kerkstraat 2, Hengelo (Gld), (0575) 464261, zo 3 jan. open 12-16 uur

GRATIS
Galaxy Tab S2

t.w.v. 499,- of 
200,- retour 
bij aankoop van een 

   (S)-UHD TV**

Galaxy Tab S2

 Tot 150,- 
retour 

bij aankoop van een
   wasmachine**

 Tot 200,- 
retour 

bij aankoop van 
   een koelkast**

m.u.v. lopende acties, verzorgingsproducten en inruilmeubelen

Laat u inspirerendoor onze nieuwecollectie meubelen enaccessoires!

 

door onze collectie 

Waar de meubelen nog betaalbaar zijn!

Tweede  kerstdag

gesloten

Waar de meubelen nog betaalbaar zijn!

UITNODIGING

“Inloopdagen!”
   28, 29 en 30 december

             van 09.30 - 18.00 uur

m.u.v. lopende acties, verzorgingsproducten en inruilmeubelen
m.u.v. lopende acties, verzorgingsproducten en inruilmeubelen

   28, 29 en 30 december
   28, 29 en 30 december

van 09.30 - 18.00 uur

Profiteer deze laatste

dagen van het jaar 

nog van 

10% KORTING 

op de gehele collectie 

Versgebakken oliebollen,

koffie en Glühwein 
m.m.v.

Koninklijke Harmonie Concordia
Laat u inspireren

m.u.v. lopende acties, verzorgingsproducten en inruilmeubelen

Waar de meubelen nog betaalbaar zijn!Waar de meubelen nog betaalbaar zijn!Waar de meubelen nog betaalbaar zijn!

G. Onstenk Meubelen   *   Molenenk 20,  Hengelo Gld.   

met uitzondering van lopende acties

en inruilmeubelen

Ruud Assinck
Antiekrestauratie
& Meubelmakerij

www.ruudassinck.nl
r.assinck@planet.nl Tel.: 06 - 10570016Zo

25-10-2015

Kulturhus Vorden  •  Raadhuisstraat 6  •  Vorden 
Aanvang: 15 uur • Prij s: 12,50 • Voorverkoop: 10,- Kulturhus en Bruna

Esther Scheerder  
Enneke Schekman - de Waard

Zondagmiddagconcert
15.oo – 17.oo

MEZZO - PIANO

De informele manier van optreden is het handelsmerk van Mezzo-Piano. 
Esther en Enneke brengen klassieke muziek op een toegankelijke manier. 
Mezzo-Piano speelt liederen van Schumann en Mozart, Spaanse liederen en 
beroemde opera aria’s.
Mezzo-Piano vindt het leuk om een muzikaal verhaal te vertellen. Dat gebeurt 
doordat Enneke in de huid kruipt van het zingende personage en door vooraf 
iets over de muziek te vertellen. 

Wij danken jullie allemaal 
voor jullie steun in 2015 

en wensen iedereen 
fijne feestdagen en een 

bijzonder gelukkig 2016 !

Tot ziens in het 
nieuwe jaar.

Gezellig winkelen in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

Een draagbare kunstnier geeft Willem  
zijn vrijheid en energie terug.  
Dat is hard nodig want dialyse is geen 
leven, maar overleven.

Draag bij aan de draagbare kunstnier.  
Sms NIER naar 4333 of geef via 
nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten)
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

Laten we de kunstnier 
klein maken. 
En de wereld van 
Willem weer groot.



Sponsoren voor Flash Vorden

VORDEN - Vorige week berichtte 
Flash Vorden al over de aanschaf 
van nieuwe wedstrijdkleding 
voor alle teams van de badmin-
tonvereniging. Alle teams zijn nu 
weer herkenbaar en zullen naast 
het goede spel met de flitsende 
kleding indruk op de tegenstan-
ders maken. Naast de wedstrijd-
jacks, gesponsord door de Wel-
koop, hebben de seniorenteams 
polo's aangeboden gekregen van 

Doorga matrijzen en speciale ge-
reedschappen uit Zutphen. Op de 
foto wordt de heer Soeredj Doorga 
daarvoor bedankt.

Het Vordense bedrijf Mulder Te-
gelwerken sponsort de polo's van 
de jeugdteams. Ook hier weer 
een mooi fotomoment waarbij de 
heer Edwin Mulder in het zonne-
tje wordt gezet. En ook de jeugd-
teams kregen net als de senioren-

teams wedstrijdjacks. Deze zijn 
gesponsord door mevrouw Anne-
marie Wesker van de (web)winkel 
Powerjewels. Het bedrijf handelt 
in magneetsieraden en dat wordt 
via een mooi logo op de jacks aan-
gegeven. Ook Annemarie kreeg 
uiteraard een mooie bos bloemen 
en ging met een groot deel van de 
jeugdleden van Flash op de foto.
   

Flessenactie voetbalvereniging Vorden 
op zaterdag 2 januari 2016
VORDEN - Al meer dan 25 jaar or-
ganiseert de jeugdafdeling van 
de voetbalvereniging Vorden de 
jaarlijkse flessenactie op de eerste 
zaterdag van het nieuwe jaar. Ook 
dit seizoen zal het weer plaats vin-
den en dit keer op zaterdag 2 janu-
ari 2016. Van 10.00 tot 12.00 uur 's 
morgens komen de spelers van de 
26 teams van de jeugdafdeling van 
v.v. Vorden bij u langs de deur om 
statiegeldflessen en statiegeldloze 
witte, bruine en groene flessen op 
te halen.

Dit jaar zullen er ook twee teams 
naar Wichmond gaan om daar 
in de bebouwde kom lege fles-
sen op te halen, dit in het kader 
van de samenwerking tussen de 
beide jeugdafdelingen van Socïi 
en v.v. Vorden. Vanaf volgende 
week maandag, 28 december, is 
het tevens mogelijk om de clubkas 
van de voetbalvereniging Vorden 
te spekken door bij Albert Heijn 
Grotenhuys Vorden na het inle-
veren van de statiegeldflessen bij 
het betreffende apparaat op de 
'Gele Button' te drukken. Hierdoor 

wordt het bedrag dat u normaal 
gesproken aan statiegeldflessen 
zou ontvangen overgemaakt aan 
de v.v. Vorden. Wij vragen u hierbij 
dan ook om in de komende (feest)
dagen uw legen flessen zoveel mo-
gelijk te bewaren, zodat de v.v. Vor-
den deze op 2 januari bij u op kan 
halen. Mocht u de flessen toch al-
vast inleveren bij Albert Heijn dan 
willen wij u hierbij vragen om deze 
keer de gele knop in te drukken, 
waarmee u via deze bijdrage de 
v.v. Vorden financieel ondersteunt.

   

Uitbuikloop derde kerstdag
VORDEN - De Stichting Muziekkoe-
pel Vorden timmert doorlopend 
aan de weg. De stichting is inmid-
dels druk met de organisatie van 
Vordens eerste Uitbuikloop. Op 27 
december (derde Kerstdag), kan 
men vanaf de muziekkoepel kie-

zen uit drie wandelingen van 5, 8 
en 12 kilometer. U koopt de route 
voor slechts 25 cent per volle kilo-
meter. Uiteraard staat de, inmid-
dels bekende, mini-koepel ook 
weer gereed om de vrije giften te 
ontvangen. Wilt u liever in uw on-

derbewustzijn wandelen, maak 
dan de bijdrage over op NL78 RA-
BO 0305 9488 73. Uiteraard kunt 
u de 27e december ook zonder te 
wandelen de koepel bezoeken. De 
Stichting Muziekkoepel probeert 
een gezellig sfeertje te maken.

Blubberrun brengt 7100 
euro op voor KWF
VORDEN - Alle kosten en inkom-
sten van de BlubberRun 2015 ZIJN 
op een rij gezet en de organisatie 
kan vol trots zeggen dat er dit jaar 
weer 7100 euro over gemaakt is 
naar KWF Kankerbestrijding. Met 
ruim 1200 loper was het weer een 
groot succes. Volgend jaar valt 
de9e BlubberRun op 30 oktober 
(altijd de laatste zondag in okto-
ber). Graag wil de organisatie alle 

land- en landgoedeigenaren har-
telijk bedanken dat ze hun grond 
weer ter beschikking hebben ge-
steld. Ook alle bedrijven en par-
ticulieren bedankt voor de giften 
en prijzen! Tot slot bedankt de or-
ganisatie de vrijwilligers voor hun 
hulp in de voorbereiding en op de 
dag zelf en natuurlijk alle deelne-
mers aan de BlubberRun 2015.

 
   

Clubs uit Delden en Vor-
den halen € 13.431,- op
VORDEN/DELDEN - Sport-, cultuur- 
en hobbyverenigingen hebben 
ook dit jaar weer kunnen rekenen 
op de inzet van hun fanatieke lo-
tenverkopers. De totale opbrengst 
van verenigingen uit Delden en 
Vorden is € 13.431,-. Het bedrag 
dat verenigingen jaarlijks ophalen 
met de Grote Clubactie is onmis-

baar voor het inrichten van het 
clubhuis, de aanschaf van ma-
terialen en het organiseren van 
activiteiten. De opbrengsten voor 
de verenigingen uit Delden en 
Vorden zijn gisteravond tijdens de 
Grote Clubavond bekend gemaakt 
bij de Intersport-vestigingen in 
Hengelo en Zutphen.

   

Fiets-enduro 27 decem-
ber 2015 voor KIKA
KRANENBURG - Een uniek evene-
ment georganiseerd door Koen 
van Dort en zijn maatjes, Nick 
Gerritsen, Damon Teerink en Kai 
Doornink. Zij zetten een prachtig 
parcours uit rondom het Klooster 
van Kranenburg tegenover het 
clubgebouw van de V.A.M.C. "de 
Graafschaprijders" uit Vorden. 
Daarnaast zal er ook een ware 
proef zijn die tegen de klok ge-
reden moet worden. De middag 
begint om ongeveer 12.30 uur en 
is bedoeld tot en met de leeftijd 
van 15 jaar. De datum is 27 de-
cember.De deelname kost 5 euro 

en voor een hapje en drankje zal 
worden gezorgd. Iedereen met 
een crossfiets, mountainbike of 
gewone fiets kan er aan meedoen. 
Een helm is verplicht. Het bedrag 
wat binnengehaald zal worden is 
bestemd voor KIKA. Hele middag 
lekker door de bossen fietsen met 
je vrienden. Is dit iets voor jou ? 
Schrijf je dan in via Facebookpa-
gina: Fiets-enduro Kranenburg 
of stuur een mailtje. Het adres is: 
Ruurloseweg 99 Vorden.
   

 ■ BCO.fietsenduro@gmail.com 

Sponsoringfoto Doorga. Foto: PR

De dames en heren van Achter-
hoek Nieuws zijn de strijd met el-
kaar aangegaan. Passen er meer 
mannelijke collega’s of vrouwelij-
ke in de Achterhoek Nieuws Toyo-
ta IQ? De uitslag is te zien in een 
filmpje op de Facebookpagina 
van uw krant.

Like de Facebookpagina van uw 
krant (zie colofon op pagina 5 
voor het adres) en deel deze vi-
deo openbaar op 
je tijdlijn om kans 
te maken op een 
Samsung WB 350F 
SMART fotocamera!

IQ-TEST: 
Hoeveel medewerkers van 
Achterhoek Nieuws passen 
er in een Toyota IQ?

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 

wenst iedereen

prettige Feestdagen

en een voorspoedig 2016
Eland Hengelo Gld.

Sponsorfoto Mulder Tegelwerken. Foto: PR Sponsorfoto Powerjewels. Foto: PR
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Thuisservice voor particulier én MKB

• Betrouwbare en goede service aan huis
•	Vakkundige,	snelle	reparaties	en	onderhoud
• Geen voorrijkosten
•	Gratis	vervangende	PC	of	laptop	tijdens	reparatie
• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of kijk op
www.ijsselcomputerservice.nl

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soorten dub-
bel staafmatten, sierhekwerken, poorten en nog 
veel meer!

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Hoefkensestraat 16a, Drempt | 0313 - 47 63 11 | 06 - 53 842 907

Hekwerken en Omheiningen

Sfeervolle kerstshow 
24 t/m 31 december

2e Kerstdag 

open van 

11.00 – 17.00 uur.

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

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

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De cursus voor auto start op 4 januari.De cursus voor auto start op 4 januari.

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

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

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

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

INCLUS
IEF

EXAME
N!

EXAME
N!

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

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

AANHANGWAGEN
RIJBEWIJS (BE) IN ÉÉN DAG

Binnen één dag je rijbewijs voor het rijden met 
aanhangwagen of caravan? Volg de unieke een-
daagse cursus van Verkeersschool Voskamp: les en 
examen in één dag, voor een aantrekkelijke prijs! 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nijenhuis
Uw auto op de 1e plaats

Dienstenweg 23  -  7251 KP  Vorden  -  T 0575 55 32 00

www.autofirst-nijenhuis.nl

U bent van harte welkom!

Wij hebben ons aangesloten bij AutoFirst en 
gaan verder onder de naam: AutoFirst Nijenhuis

AutoFirst is een allround en merkonafhankelijk 
autobedrijf met een sterk netwerk voor onderhoud, 
reparatie en occasions!

Ontdek de vele voordelen van AutoFirst 
en profiteer van de diverse acties!

Wij zijn officieel dealer van:  Sem

APK
v.a. € 19,95

GRATIS
mobiliteits-

garantie

ACTIE
Landsail

winterbanden

Slimme oplossingen houden goede zorg 
dichtbij in Enschede

Betere zorg dichter bij huis, te- 
vredener patiënten en minder hoge 
zorgkosten. Dit is het resultaat van 
een samenwerking tussen Menzis en 
Arts en Zorg, een landelijke keten 
van gezondheidscentra.

Samen bedachten zij een nieuw 
model om onnodige zorgkosten te 
voorkomen  De eerste gezondheids-
centra die meedoen, zijn Enschede 
Noord, Twekkelerveld en Wesseler-
brink. Samen zorgen zij voor 30.000 
inwoners van de gemeente Enschede. 

Menzis en Arts en Zorg proberen samen 
de kosten in de zorg te beheersen door 
gebruik te maken van het nieuwe ‘shared 
savings’ model. Door meer zorg in de  
gezondheidscentra te organiseren -wat 
voorheen in het ziekenhuis gedaan werd- 
kan de zorg een stuk goedkoper worden.

Een deel van het bespaarde geld  
blijft bij Menzis. Dit wordt via de premie  
teruggegeven aan de verzekerden. Een 
ander deel van de besparing gaat naar 
Arts en Zorg. 

Arts en Zorg investeert dit in de ver- 
betering van de kwaliteit van zorg in de 
Enschedese gezondheidscentra. De bespa-
ring wordt dus gedeeld en komt via twee 
wegen terug naar de Enschedese patiënt: 
in de vorm van betere zorg en een lagere 
premie. 

 
Zorg dichterbij

Voor Arts en Zorg ligt er de uitdaging 
om de zorg slimmer te organiseren, zodat 

er geld wordt bespaard. “Die mogelijk- 
heden zijn er zeker”, zegt Amon van den 
Borg, directeur van Arts en Zorg. “Zo kun-
nen sommige vormen van zorg vanuit het 
het ziekenhuis verplaatst worden naar 
het gezondheidscentrum. Hiermee bespa-
ren we zorgkosten, want ziekenhuiszorg 
is duurder. Bovendien is het prettig voor 
de patiënten, want zij kunnen de zorg 
dichtbij huis krijgen bij de eigen huisarts. 
Ook hoeft de patiënt geen eigen risico  
te betalen bij de huisarts en wel in het  
ziekenhuis. 

Een mooi voorbeeld is de zorg voor 
huidklachten. De dermatoloog uit het  
ziekenhuis houdt af en toe spreekuur op 
het gezondheidscentrum. Hij kijkt dan 
samen met de huisarts naar patiënten die 
de huisarts anders had doorverwezen. De 
patiënt is snel aan de beurt en hoeft niet 
naar het ziekenhuis, de huisarts leert van 
de dermatoloog én de zorg is minder 
duur. Een voordeel voor iedereen. 

Ook zorgen we er bijvoorbeeld voor 
dat mensen met COPD (een chronische 
luchtweginfectie) niet voor elke controle 
naar het ziekenhuis hoeven. De huisarts 
is de hoofdbehandelaar. 

Daarnaast kan bespaard worden op 
medicijnen. Door beter te kijken naar  
de juiste medicatie en de hoeveelheid  
kan verspilling worden voorkomen. Dat is  
beter voor de patiënt en het bespaart kos-
ten. Iedereen deelt in deze verbeteringen.”

Kwaliteit voorop
Voor Menzis is het in het nieuwe  

model belangrijk dat de besparingen in 
zorgkosten nooit ten koste gaan van de 
kwaliteit van zorg en de patiënttevreden-
heid. Hannes Seesing van Menzis: “Bespa-
ren alleen mag nooit het doel zijn. We 
meten de kwaliteit van zorg en Arts en 
Zorg doet regelmatig patiënttevredeheids- 
onderzoeken. Kwaliteit en patiënttevre-
denheid moeten ten minste gelijk blijven 
en bij voorkeur beter worden, anders  
keren we de besparing niet of deels uit.”

Meer tijd voor de patiënt
Arts en Zorg organiseert de zorg dus 

slimmer en er is nóg een effect. Immers, 
Arts en Zorg investeert de bereikte  
besparingen uit het ‘shared savings’ in  
de Enschedese gezondheidscentra. 

Amon van den Borg: “We investeren 
het onder meer in de aanschaf van appa-
ratuur en online dienstverlening, waar-
mee we patiënten meer mogelijkheden 
bieden voor zorg aan huis. Denk aan 
beeldbellen in de nabije toekomst. 

Daarnaast gebruiken we het geld om 
meer tijd aan de patiënt te kunnen beste-
den. De huisarts gaat meer in gesprek 
met de patiënt voordat de verwijzing naar 
het ziekenhuis plaatsvindt. Wat wil de  
patiënt? Een doorverwijzing of nog even 
aankijken? Wat zijn de slagingskansen? 
Zijn er alternatieven? 

Samen de tijd nemen om een goed 
doordachte beslissing te nemen, dat waar-
deren patiënten zeer bij hun huisarts. 
Ook dat kan dankzij dit nieuwe model. 
We zijn dus blij dat Menzis het initiatief 
neemt en samen met ons de nek wil uit-
steken. Dat is goed voor de patiënten en 
voor de huisarts.”

Hannes Seesing is het daarmee eens: 
“Het mooie van het shared savings model 
vinden wij dat huisartsen niet alleen gaan 
nadenken over de zorg, maar ook over de 
kosten van de zorg. Kwaliteit en prijs wor-
den een gedeelde verantwoordelijkheid. 
En de patiënt, die wint op alle fronten: 
betere zorg, dichter bij huis, een betaal- 
bare premie en minder snel aanspraak op 
het eigen risico. 

In de toekomst verwachten we steeds 
meer voordeel voor de patiënt. In Duits-
land en de VS, wordt al meerdere jaren 
met dit model gewerkt.”

Voor meer informatie zie  
www.menzis.nl/twente



KunstZondagVorden 13 december
zonnig en grensverleggend

VORDEN - De 13 december jl. ge-
houden KunstZondagVorden was 
met recht een KunstZONdag. De 
stralende zon lokte veel publiek 
naar buiten om de route langs 
de ateliers en galeries te volgen. 
Naast de vaste bezoekers waren er 
ook nieuwe bezoekers aan de rou-
te. Mede door de exposanten in 
de galeries die van buiten Vorden 
kwamen, waren er veel bezoekers 
van buiten de provincie grenzen.

KZV wordt zo een grensverleggen-
de route. Niet alleen door de pro-
vinciale grenzen te overschrijden, 

maar ook door de kwaliteit van 
de geboden kunst en de uitleg die 
door de kunstenaars op de locaties 
gegeven werd. Zo kon het geïnte-
resseerde publiek o.a. luisteren 
naar de uitleg van een kunstenaar 
over het belang van het goed in-
lijsten van een schilderij. Men kon 
leren waarop gelet moet worden, 
met welke grenzen en kaders re-
kening gehouden moet worden. 
Andere exposities boden veel stof 
tot nadenken en filosoferen over 
kunst. Zo ontstonden op alle loca-
ties geanimeerde gesprekken tus-
sen het geïnteresseerde publiek 

en de kunstenaars/vormgevers/
galeriehouders over de werkwijze 
en inspiratiebronnen van de kun-
stenaars. Deze gesprekken leid-
den soms tot de aankoop van een 
kunstwerk. Organisatie, deelne-
mers en publiek kunnen terugkij-
ken op een zonnige, grensverleg-
gende KunstZondagVorden.

Zet u 13 maart 2016 alvast in uw 
agenda? Dan wordt de volgende 
KunstZondagVorden gehouden.
   

 ■ www.kunstzondagvorden.nl

   

Kerstviering in Achterhoeks
HENGELO - Op vrijdag 25 december 
gaat mevrouw Netty Hengeveld uit 
Eibergen voor in de dienst van de 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Hengelo Gld.

Voor Netty Hengeveld is de Ach-
terhoekse streektaal 'de taal van 
het hart'. Zo vertaalde zij liederen 
en gezangen voor het Achterhoeks 

Liedboek. En in 2014 werden haar 
streektaalgedichten gebundeld in 
het boekje 'Een helen troost'. De 
liefde voor de streektaal zal zeker 
tot uiting komen in deze bijzon-
dere kerstviering, waarin een door 
haar zelf geschreven kerstverhaal 
het middelpunt vormt.
De dienst begint om 10.30 uur in 
de kleine kerk aan de Bannink-

straat 9. Na afloop is er gelegen-
heid elkaar te ontmoeten en om 
onder het genot van een kopje kof-
fie/thee met elkaar na te praten. 
Op donderdag 31 december zal 
de heer Jan Rigterink uit Vorden 
voorgaan. Traditiegetrouw wordt 
in de Oudejaarsdienst terugge-
blikt, herdacht en vooruitgekeken. 
U bent van harte welkom.

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van de Kerst-
drive op 17 december van Bridge-
club Bronkhorst. Top-integraal, 
twee lijnen van elk acht paren. 
De mensen in feestkleding en een 
prachtige prijzentafel verzorgd 
door Annelies Schröder.

Een fijne avond met tussendoor 
een paar lekkere hapjes. Wed-
strijdleider René Winkelman 
had de door de leden geschudde 
spellen, gedupliceerd. Toch het 

waren veelal lastige spellen. De 
uitslag: 1. An Wortel & Paul Niks 
71,92%, 2. Aartje Bernards & Pop 
Grizell 61,22%, 3. Joke Damveld & 
Hans Oldhoven 60,42%, 4. Fien & 
Henk Biezeman 56,68%, 5. José & 
René Winkelman 56,67% en een 
gedeelde zesde plaats voor Riet 
Botschuyver & Bert Deunk en Will 
Snelder & Bert Botschuyver met 
55,88%. Iedereen die heeft meege-
werkt er een mooie avond van te 
maken hartelijk dank.

Opgave voor het Goede Doelen-
toernooi op zaterdag 23 januari 
2016 bij Hans Jansen in Vorden, 
telefoon (0575) 551892. Meer in-
formatie op de website. De nieuwe 
(vierde) ronde begint op donder-
dag 7 januari 2016. Afmelden vóór 
12.00 uur op de wedstrijddag via 
het mobiele nummer van de club: 
06-25198329. Wij wensen u allen 
Fijne Kerstdagen en een gezond 
en gelukkig 2016.

   

Vragen over crisis TSN Thuiszorg
GroenLinks

BRONCKHORST - TSN Thuiszorg 
heeft recent uitstel van betaling 
aangevraagd. TSN is met haar me-
dewerkers ook in Bronckhorst ac-
tief. GroenLinks gemeenteraadslid 
Titus Smit maakt zich zorgen over 
zowel de continuïteit van de thuis-
hulp voor onze inwoners als over 
de banen van alle medewerkers. 
En stelde daarom donderdag 17 
december aan wethouder Peppel-
man de vraag hoeveel inwoners en 

medewerkers het betreft en wat de 
gemeente gaat doen om te zorgen 
dat de huishoudelijke hulp wordt 
voortgezet in het geval TSN omvalt.  
 
De PvdA voegde daar de vraag 
aan toe hoe het college bewoners 
informeert. Wethouder Peppel-
man gaf aan het een vervelende 
situatie te vinden. In de gemeente 
Bronckhorst krijgen ongeveer 320 
bewoners huishoudelijke hulp 
van TSN en gaat het om 70 mede-
werkers die in onzekerheid zitten. 

De gemeente onderhoudt contact 
met de curator die over de situ-
atie bij TSN gaat en heeft andere 
thuiszorgorganisaties al benaderd 
om de huishoudelijke hulp zo no-
dig snel over te kunnen nemen.  
 
De wethouder geeft aan een 'net 
tarief' te betalen aan TSN en dat 
TSN hem laat weten het daar voor 
te kunnen doen. Als er ontwikke-
lingen zijn worden via de website 
van de gemeente en Contact be-
woners geïnformeerd.

Raad Bronckhorst stemt 
in met ontwerp vrieshuis
STEENDEREN - Donderdagavond 
17 december heeft de gemeen-
teraad van de gemeente Bronck-
horst ingestemd met het defini-
tieve ontwerp bestemmingsplan 
'Steenderen, herziening bedrijfs-
terrein Aviko'.

Na een periode van meer dan twee 
jaar plannenmakerij ontstaat nu 
voor Aviko de ruimte om in Steen-

deren te investeren in een nieuw 
vrieshuis. Aviko begrijpt dat de 
bouw van een nieuw groot vries-
huis impact heeft op de omgeving 
en zal zich daarom inspannen om 
veel aandacht te besteden aan een 
goede landschappelijke inpassing 
en er tevens op toezien dat de uit-
voering van de bouw zo min mo-
gelijk impact heeft op de inwoners 
uit het dorp en de omgeving. 

Veel publiek kwam langs bij de diverse ateliers en galeries. Foto: PR

(Advertorial)

NLP & VOORNEMENS
Kennismakingsworkshop 
Zomervreugd Trainingen
De communicatie-methodiek 
NLP geeft inzicht in hoe ge-
dachten, gevoelens en gedrag 
tot stand komen en hoe we 
invloed hebben op de effecti-
viteit van onze communicatie 
- naar anderen en onszelf. 

Donderdag 14 januari kun je weer 
kosteloos deelnemen aan een van 
twee informatieve bijeenkomsten 
rondom NLP. Ditmaal met als the-
ma ‘goede voornemens’. Naast 
informatie over de trainingen en 
het instituut, willen de trainers 
je vooral de mogelijkheid bieden 

concrete ervaringen op te doen 
met een van de vele NLP-technie-
ken en modellen. Zomervreugd 
Trainingen verzorgt de officieel 
erkende NLP Practitioner en Mas-
ter Practitioner opleidingen in 5 
blokken van 3 dagen en biedt de-
ze tevens aan onder schooltijd. 
Van harte welkom op 14 januari  
‘s ochtends van 9.45 tot 12.00 uur 
of ‘s avonds van 19.45 tot 22.00 uur. 
 
In verband met een beperkt aan-
tal plaatsen graag aanmelden via 
info@zomervreugd.nl. Lokatie: 
Zomervreugdweg 3 Vorden.

Openingstijden: ma 8.00 - 20.00 | di - wo 8:00 - 20:00 | do 8:00 - 21:00 | vr gesloten | za 08.00-20.00 | zo 12.00 - 17.00 

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) | 

Geldig van zondag 27 december t/m zaterdag 2 januari 

PLUS Spareribs  (vacuüm) 600 gr
Oudejaarsaanbieding!!!
  

 
 
 
5.99 2.99

 KORTING
50%
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WORKSHOPS en CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op 
via verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30

Definitief ontwerp vrieshuis Aviko. Foto: PR Aviko
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

Sociale teams
Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50
E-mail: info@bronckhorst.nl
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30-12.30 uur
Dinsdag 17.00-20.00 uur
Woensdag & donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Afgelopen donderdag stelde de 
raad het ontwerp-bestemmings-
plan ‘Steenderen, herziening be-
drijfsterrein Aviko’ ongewijzigd 
vast. Voor stemden CDA, PvdA en 
VVD, tegen D66, GBB en Groen 
Links. Hiermee wordt het voor 
Aviko mogelijk om een vrieshuis 
van 35 m. hoogte te realiseren. 

CDA baseerde zich voor haar 
beslissing op de feiten en argu-
menten en niet op aangedragen 
fictieve beelden. De landschappe-
lijke inpassing blijkt mogelijk en 
Aviko heeft hierin toezeggingen 
gedaan. Meer duurzame alterna-
tieven voor het hoge vrieshuis zijn 
er niet. VVD stemde voor vanwege 
de grote economische waarde van 
Aviko voor Steenderen en de regio. 
Veel gezinnen verdienen hun 
brood bij het bedrijf. Daarnaast 
schept Aviko indirect veel werk 
bij toeleveranciers. GBB stemde 
tegen. De partij wil uiteraard Aviko 
als werkgever behouden voor de 
gemeenschap. Ook onderkent 
GBB de maatschappelijke rol 
die Aviko heeft voor Steenderen, 
bijvoorbeeld warmtelevering aan 
het zwembad. Maar GBB is niet te 
spreken over het besluitproces en 
de wijze waarop inwoners zijn 
betrokken. Dit weegt voor GBB 
zo zwaar om tegen te stemmen. 
PvdA beseft dat de te realiseren 
bouwmassa de dorpse maat en 
schaal van Steenderen overstijgt. 
Het vrieshuis komt echter wel op 
een industrieterrein en het voor-
gestelde alternatief van 27 m. is 
geen optie voor Aviko. Deze hoogte 
blijkt zelfs minder duurzaam dan 
de 35 m. variant. Het gebouw zou 
dan breder worden en een groter 
dak krijgen. Een groter dak bete-
kent meer energieverbruik om het 
vrieshuis koel te houden. Ook een 

kleiner vrieshuis is geen optie, dan 
zou het bedrijf alsnog de produc-
ten moeten overbrengen naar 
andere vrieshuizen, met veel extra 
transport als gevolg. D66 stemde 
tegen. Het grootste bezwaar is dat 
het koelhuis niet past in het land-
schap. Hoewel het proces formeel 
goed is verlopen, vindt de partij dat 
de politiek en de bewoners te laat 
betrokken zijn. D66 wil dit voor de 
toekomst verbeterd zien. Voor de 
partij zijn bedrijfseconomische 
argumenten niet altijd leidend. Ook 
zag de partij wel mogelijkheden in 
een aangedragen alternatief van 
inwoners. GroenLinks kan zich 
totaal niet vinden in het voorstel en 
vindt dat niet naar de inwoners is 
geluisterd. Het koelhuis is buiten 
alle proporties met grote effecten 
voor het landschap. Als groene 
partij kan zij onmogelijk voor dit 
soort projecten stemmen. De 
alternatieven en zienswijzen van 
omwonenden zijn volgens Groen-
Links te snel terzijde geschoven. 

Proces
Al in maart 2014 concludeerden 
b en w aan de hand van een haal-
baarheidsonderzoek, waaronder 

een landschapsanalyse & ruimte-
lijke studie, dat een 35 m. hoog 
vrieshuis in principe landschap-
pelijk inpasbaar kon zijn, als Avi-
ko voldoende inpassingsmaatre-
gelen zou nemen. Dit voorjaar 
werd voor het daarna opgestelde 
bestemmingsplan een inspraak-
procedure doorlopen. Ook gaf de 
gemeenteraad op 9 juli aan gede-
puteerde staten een voorlopige 
‘verklaring van geen bedenkin-
gen’ af voor de vergunning- 
verlening. Na verwerking van  
de inspraakresultaten 
lagen per 27 augustus zowel het 
ontwerp-bestemmingsplan als de 
ontwerp-omgevingsvergunning 
zes weken ter inzage. In deze pe-
riode werden 36 zienswijzen over 
het bestemmingsplan en 16 ziens-
wijzen over de ontwerpvergun-
ning ingediend. Op 22 en 23 okto-
ber waren hoorzittingen, waarin 
de indieners hun zienswijzen na-
der konden toelichten. Van deze 
mogelijkheid hebben 4 personen 
en organisaties gebruik gemaakt. 
In de zienswijzen wordt vooral ge-
ageerd tegen de grote hoogte en 
bouwmassa van het vrieshuis en 
tegen de wijze van landschappe-

lijke inpassing. De zienswijzen 
werden om meerdere redenen 
ongegrond verklaard. 

Burgerintitiatief
Op 12 november ontving de ge-
meenteraad 125 handtekeningen 
tegen de bouw van het 35 m. hoge 
Aviko-vrieshuis. De raad conclu-
deerde dat dit burgerinitiatief niet 
voldeed aan de voorwaarden en 
het niet als een burgerinitiatief te 
kunnen behandelen. Toch erkende 
de raad het signaal van de inwo-
ners. Daarom werd het initiatief op 
17 december bij de behandeling 
van het voorstel meegenomen als 
ingekomen stuk. CDA pleit voor 
duidelijke uitleg over de inzet van 
een burgerinitiatief. Een burgerini-
tiatief betekent niet automatisch 
dat wensen worden ingewilligd.

Gemeenteraad stelt ontwerp-bestemmingsplan 
´Steenderen, herziening bedrijfsterrein Aviko´ vast 

Zoals u weet, maakt 
de nieuwe burge-
meester de komen-
de tijd buurt in 
Bronckhorst. Zij wil 
de gemeente leren 
kennen in al z’n  

facetten en u als inwoners ont-
moeten om te horen wat u bezig-
houdt. In deze rubriek houden wij 
u op de hoogte van enkele bezoe-
ken van de afgelopen twee weken.  

De burgemeester maakte buurt 
bij de redactie van maanblad 
De Achtste Steen dat al ruim 
35 jaar uitkomt in Steenderen en 
omliggende dorpen. Een prachtig 
initiatief met mooie verhalen uit 
de omgeving waar veel lezers en 
de makers plezier aan beleven. 
De redactieleden vertelden de 
burgemeester hoe het maken 
van het blad in z’n werk gaat en 

namen haar een interview af dat 
in de eerst volgende editie staat, 
voorzien van een mooie foto van 
haar samen met de redactie. 

Ook kwam burgemeester Besse-
link op bezoek in Kranenburg, 
waar Kranenburgs belang, ver-
schillende inwoners en eigenaren 
haar rondleidden in onder meer 
groepshotel het Klooster van Kra-
nenburg, de verbouwde pastorie 
en het heiligenbeeldenmuseum. 

Ook stond een rit met de auto 
door het dorp langs bijvoorbeeld 
de school en de voetbalclub op 
het programma. De middag werd 
afgesloten bij wijngoed Kranen-
burg.

Verder maakte ze kennis met 
de St. Bernardusschool in Keijen-
borg tijdens hun speciale radio 
3 Serious Request-actie voor het 
goede doel. Ze vroeg, ook namens 
b en w en de raad, een plaatje aan 
en doneerde hiervoor een mooi be-
drag.

Heeft u de burgemeester nog niet 
ontmoet? Ze heeft ook eigen 
account op twitter (@MBesselink). 
Wilt u haar wat vragen of laten 
weten, laat hier een bericht achter. 
U kunt haar natuurlijk ook mailen 
via bestuurssecretariaat@
bronckhorst.nl. 

Marianne Besselink maakt buurt in gemeente

Vervolg
Het raadsbesluit en het vastge-
stelde bestemmingsplan liggen 
vanaf 7 januari 2016 gedurende 
6 weken ter inzage. Belangheb-
benden kunnen in die periode 
beroep instellen en eventueel 
voorlopige voorziening vragen 
om de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan te voorkomen. 
Het instellen van beroep heeft op 
zichzelf geen schorsende wer-
king.
Verder stuurt de gemeenteraad 
een ‘verklaring van geen beden-
kingen’ naar gedeputeerde sta-
ten van Gelderland, waarmee zij 
bij de afhandeling van de aan-
vraag omgevingsvergunning 
kunnen afwijken van het nu nog 
geldende bestemmingsplan. Be-
langstellenden kunnen op www.
bronckhorst.nl de raads- en 
commissievergadering over dit 
onderwerp nog eens terugkijken.

Op zoek 
naar leuk 

vrijwilligers- 
werk?

Kijk op:
bronckhorst.nl/
vrijwilligerswerk



Het centrum van Vorden heeft 
een nieuw jasje gekregen, om er-
voor te zorgen dat het ook in de 
toekomst een dorp blijft waar het 
fijn wonen is met goede, 
gemakkelijk en veilig bereikbare 
voorzieningen voor inwoners 
en bezoekers. Het laatste cen-
trumplanproject is de herinrich-
ting van de rotonde Ruurlose-
weg-Horsterkamp. 

Uitgangspunten
De uitgangspunten voor het ont-
werp waren:
• verbetering oversteekbaarheid 

en veiligheid (vooral 
 fietsers)
• verbetering doorstroming 

doorgaand verkeer (Zutphen-
Ruurlo)

• verbetering entree Vorden 
centrum

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

• Aanleg rotonde:  
 Start week 18, gereed half juli

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

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

Werkzaamheden rotonde 
Vorden in januari van start
Inloopavond op 14 januari 

v
13.02

Binnenkort is het Oud en nieuw, 
een mooie traditie. Ook u gaat 
waarschijnlijk de straat op om 
vuurwerk af te steken en elkaar 
een goed jaar te wensen, zoals 
zoveel mensen in Bronckhorst. 
Helaas is er ook ieder jaar weer 
schade na de jaarwisseling. 
Vorig jaar is in onze gemeente 
voor ongeveer € 4.400,- (!) schade 
veroorzaakt aan publieke eigen-
dommen. Er werden o.a. bushok-
jes, brievenbussen en afvalbakken 
vernield. Allemaal zaken die we 
met gemeentelijke middelen weer 
moesten vervangen. Niet meege-
nomen in dit schadebedrag is de 
(vuurwerk)schade die door parti-
culieren is geleden. Natuurlijk 
willen we dat de schade dit jaar 
minder is. We rekenen daarbij ook 
graag op u! Ziet u iets verdachts 
of iemand die bijvoorbeeld brand 
sticht of iets kapot maakt? Zie on-
deraan in dit artikel hoe u dit kunt 
melden. Voor het goed omgaan 
met vuurwerk vindt u hieronder 
tips en regels.

Vuurwerk
• vuurwerk (ver)kopen mag in 

2015 op: 29, 30 en 31 december
• vuurwerk mag verkocht worden 

aan mensen van 16 jaar of ouder
• vuurwerk afsteken mag alleen 

op 31 december vanaf 18.00 tot 
02.00 uur

Illegaal vuurwerk
• koop vuurwerk alleen bij de ge-

controleerde en goedgekeurde 
vuurwerkverkooppunten. Deze 
zijn herkenbaar aan de poster 
op de deur

• bezit van illegaal vuurwerk is 
strafbaar

Carbidschieten
Carbidschieten mag alleen tussen 
31 december 10.00 uur en 1 januari 
02.00 uur. De voorwaarden zijn:

• u maakt gebruik van bussen met 
een maximale inhoud van 40 liter

• het carbidschieten gebeurt bui-
ten de bebouwde kom op een af-
stand van ten minste: 100 meter 
van woningen en 300 meter van 
gebouwen en andere voorzie-
ningen waarin dieren verblijven

• het schootsveld bedraagt tenmin-
ste 100 meter en binnen dit 
schootsveld bevindt zich geen 

 publiek of andere personen en zijn 
geen openbare wegen of paden

• degene die met carbid schiet, 
neemt alle redelijkerwijs moge-
lijke maatregelen om elk gevaar 
voor mens en dier te voorkomen 

Hoe steekt u vuurwerk veilig af?
• experimenteer niet zelf met 

vuurwerk: maak vuurwerk nooit 
open!

• steek vuurwerk nooit los in 
 jas- of broekzakken
• trek kleding aan die tegen een 

stootje of vonk kan (dus geen 
nylon). Draag geen kleding met 
een capuchon

• lees de gebruiksaanwijzing van 
tevoren. In het donker kunt u 
niet lezen

• zorg dat siervuurwerk altijd 
 stevig en stabiel staat. Zet pijlen 

altijd in een fles, half gevuld met 
zand. Sla voor grote vuurpijlen 
een pvc-buis in de grond

• zet vuurwerkpotten klem tussen 
twee stenen

• steek vuurwerk aan met een 
aansteeklont, sigaret of sigaar. 
Gebruik nooit lucifers of een 
aansteker

• steek geen vuurwerk uit uw 
hand af

• steek weigeraars (vuurwerk dat 
niet is afgegaan) nooit opnieuw aan

• zorg dat anderen minstens zes 
meter afstand houden

• gooi nooit vuurwerk naar iemand 
toe. Ook niet naar dieren!

Wensballon
Wensballonnen zijn populair, maar 
door de wind is het vaak niet veilig 
om ze op te laten. Ze branden ca. 
5 minuten en leggen dan zo’n an-
derhalve kilometer af door de lucht. 
Tijdens hun vlucht komen ze bomen, 
huizen (ook met rieten daken!) 
en hoogspanningsleidingen tegen, 
met brandgevaar als gevolg. 
Let dus op dat de wensballon zweeft 
op een plek waar vrije ruimte is. 

Bescherm uw ogen met een 
vuurwerkbril
Elk jaar lopen honderden mensen 
in ons land ernstig oogletsel op 
door vuurwerk. U kunt uw ogen 
beschermen met een speciale 
vuurwerkbril. Die kunt u rond de 
jaarwisseling voor een paar euro 
kopen bij veel opticiens of bij de 
vuurwerkverkooppunten.

Houdt u een oogje in het zeil?
Een gezellige jaarwisseling 
maken we met z’n allen. Ziet u 
iets verdachts of iemand die 
bijvoorbeeld brand sticht of iets 
vernielt? Meld dit dan:
• bij spoed, bijvoorbeeld als u 

getuige of slachtoffer bent 
van een misdaad of een 

  ongeluk, belt u: 112
• heeft het geen haast, 
  belt u dan: (0900) 88 44
• wilt u anoniem blijven omdat 

u bijvoorbeeld bang bent 
voor vervelende reacties, bel 
dan Meld Misdaad Anoniem 
(0800) 70 00

• voor meldingen die betrek-
king hebben op de openbare 
ruimte kunt u op werkdagen 
bellen met de gemeente, via 
tel. (0575) 75 02 50. Wilt u 
buiten kantoortijden iets mel-
den dat niet kan wachten tot 
de volgende (werk)dag, bel 
dan ons calamiteitennummer 
(06) 13 10 07 77 

Ruim alles weer op!
Klaar met afsteken? Ruim dan de 
rommel op. Laat geen vuurwerk 
op straat liggen. En helemaal geen 
vuurwerk dat niet is afgegaan. 
Veel kleine kinderen zoeken de 
volgende dag naar vuurwerk-
resten en proberen die opnieuw 
af te steken.

Oud en nieuw schadevrij

In 2016 wordt de kerstboominzame-
lingsactie weer gecombineerd met 
een vuurwerkafvalinzameling. Ook dit 
keer vragen wij de medewerking van 
de schoolkinderen in Bronckhorst.  
Jullie ontvangen € 0,50 per ingelever-
de kerstboom en volle zak vuurwerk-
afval! De speciale vuurwerkafvalzak-
ken zijn weer verkrijgbaar op de scho-
len en de vuurwerkverkooppunten.  
Op 6 januari 2016 kunnen schoolkin-
deren tussen 13.30 en 15.30 uur 
de kerstbomen en de zakken  
vuurwerkafval brengen naar:

Kerstboom- en vuurwerkinzameling op 6 januari 2016
Jeugd van Bronckhorst kom helpen en verdien een    
extra zakcentje 

Baak : parkeerplaats H. Martinuskerk Wichmondseweg 17
Halle : speelplaats Abbinkskamp
Hengelo : parkeerplaats Bleekstraat/Veemarktstraat 
     (let op is gewijzigde locatie!)
Hoog-Keppel : zwembad Hessenhal, Monumentenweg
Hummelo : parkeerplaats de Woordhof, Keppelseweg
Keijenborg : parkeerplaats tegenover de kerk, Pastoor Thuisstraat
Steenderen : Burgemeester Buddinghplein
Toldijk : nabij speeltuin, Russerweg
Velswijk : speelplaats de Boomgaard
Voor-Drempt : parkeerplaats Dorpshuis, Kerkstraat 86
Vorden : gemeentewerf, het Hoge 65A
Wichmond : evenemententerrein, Baakseweg
Zelhem : stationsplein en gemeentewerf Kampweg 2

Door de grootte van de gemeente 
kunnen wij niet voorkomen dat in 
sommige gevallen de afstand die 
de schoolkinderen moeten afleg-
gen groot is. Wellicht zijn in deze 
situatie ouders bereid hun kinde-
ren te helpen. Als uw kerstboom 
of vuurwerkafval niet door school-
kinderen wordt opgehaald, kunt u 
die natuurlijk ook zelf op één van 
deze locaties inleveren. 

Feestdagen top, 
maar ruim wel de rommel op!

De huiskamer van Hummelo is het 
gebied tussen de kruising Dorps-
straat – Keppelseweg (bij de 
Gouden Karper) tot aan de kruising 
Dorpsstraat – Van Heekerenweg, 
inclusief de parkeerplaats. Eerder 
hebt u op onze gemeentepagina’s 
kunnen lezen dat de werkzaamhe-
den voor de ‘Huiskamer’ vertraging 
hebben opgelopen. De kruising 
Keppelseweg – Dorpsstraat is in-
middels weer open voor het ver-
keer. Een deel van de kruising is 
nog deels puinverharding met rij-
platen. Rijdt u hier voorzichting. In 
een later stadium moet de kruising 
nog wel een keer weer worden af-
gesloten voor het asfalteren.

Na de feestdagen
Vanaf 4 januari starten we de 
werkzaamheden weer op in de 
Dorpsstraat (Keppelseweg richting 
parkeerplaats FF naar Steef). De 
archeologen gaan dan aan de slag 

met het laatste deel van de archeo-
logische werkzaamheden, (nog 
ca 30 meter). Aansluitend wordt 
de nieuwe riolering aangelegd. 
We beginnen half januari ook met 
de sanering op het parkeerterrein 
voor FF naar Steef. Door meerdere 
werkzaamheden te combineren, 
proberen we in te lopen op de plan-
ning en gaan we ervan uit het par-
keerterrein voor het terasseizoen 
weer beschikbaar te hebben.

Meer informatie
Hebt u vragen? Deze kunt u stellen via 
huiskamer@hoornstra-infrabouw.nl. 
Bellen kan ook. Het telefoonnummer 
van de omgevingsmanager van het 
project, de heer Van Kruijsbergen, 
is (06) 10 94 25 05. 
Het project heeft ook een eigen 
facebookpagina: www.facebook.com/
huiskamerHummelo. Hier kunt u 
uiteraard ook uw vraag of opmerking 
kwijt.

Stand van zaken werkzaamheden 
Huiskamer Hummelo



Raadsvergadering 
17 december 2015
Op 17 december vergaderde de 
gemeenteraad. Op de agenda 
stonden onder meer de volgende 
onderwerpen:
• Bestemmingsplan 

‘Steenderen: herziening 
 bedrijfsterrein Aviko’
 B en w stemden op 17 novem-

ber definitief in met de plannen 
van Aviko voor een 35 meter 
hoog vrieshuis in Steenderen. 
Uit onderzoek blijkt dat het mo-
gelijk is om, binnen de grenzen 
van het redelijke en uitvoerbare, 
het vrieshuis binnen een termijn 
van 10 à 20 jaar op aanvaard-
bare wijze landschappelijk in te 

passen. De raad verklaarde de 
ingediende zienswijzen onge-
grond en stelde het bestem-
mingsplan ongewijzigd vast. 
Voor: CDA, PvdA en VVD. Tegen: 
D66, GBB en GroenLinks. Lees 
meer elders op deze gemeente-
pagina’s

• Integraal Veiligheidsbeleid 
2016-2019

 

Bronckhorst is al jaren een 
 veilige gemeente. We willen 

deze positie graag behouden 
en waar mogelijk verder uit-
bouwen. Deze ambitie is uitge-
werkt in het integraal veilig-
heidsbeleid 2016-2019. De 
raad stemde unaniem in met 
het beleid en de gekozen priori-
teiten daarin

• Belastingverordeningen 2016
 De raad stelde de verordenin-

gen en tarieven voor de 
 gemeentelijke belastingen 
 en heffingen voor 2016 vast. 

Alleen GBB stemde tegen. 
 Binnenkort leest u meer over 

de tarieven op onze gemeente-
pagina’s

• Omgevingsverordening 
 gemeente Bronckhorst 2016
 In 2018 treedt de Omgevings-

wet in werking. De Omgevings-
wet zorgt ervoor dat verschil-
lende wetten worden samen-
gevoegd, zoals de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht, 
de Woningwet en de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. Als voor-
bereiding op de overgang naar 
de Omgevingswet gaan we aan 
de slag met het overbrengen 

van de regels naar de zoge-
naamde Omgevingsverorde-
ning. De raad ging akkoord met 
de het overbrengen van de arti-
kelen uit de Algemene plaatse-
lijke verordening naar de 

 Omgevingsverordening (tegen 
GBB). GroenLinks diende een 
amendement in betreffende 
beschermende boomsoorten in 
de kapverordening. Deze werd 
aangenomen (tegen GBB). De 
motie van GroenLinks waarin 
het college opdracht krijgt om 
te overleggen met vereniging 

 Bomenbelang en andere belang-
hebbenden over de nieuwe 
kapverordening werd door 

 alle fracties aangenomen
• Wijziging GR Stadsbank Oost 

Nederland 
 De gemeente neemt deel aan 

de Gemeenschappelijke Rege-
ling Stadsbank Oost Nederland. 
De Stadsbank voert voor 22 

 gemeenten in de Achterhoek 
 en Twente de schulddienstver-

lening uit. De raad stemde met 
algemene stemmen in met een 
vernieuwde gemeenschappe-
lijke regeling en trok de oude 
regeling in 

• Verordening Uitsluitend recht 
lokale belastingen en uitvoe-
ring Wet WOZ

 B en w besloten in maart 2015 
de uitvoerende werkzaamheden 
horende bij de Wet WOZ en de 
Heffingen lokale belastingen 
neer te leggen bij Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente. 

 De raad stelde unaniem deze 
verordening vast. Door deze 
verordening is het GBT in staat 
voor de gemeente Bronckhorst 
de uitvoerende werkzaamheden 
op basis van de wet WOZ en 

 lokale heffingen uit te voeren 
• Verzoek om ontslag door lid 

Rekenkamercommissie
 De raad verleende eervol ont-

slag aan mw. Wammes als lid 
van de Rekenkamercommissie 
en dankte haar voor haar werk

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die besproken zijn 
tijdens de vergadering verwijzen 
wij u naar www.bronckhorst.nl/
gemeenteraad. U kunt hier ook 
de vergadering terugluisteren.
 
De eerstvolgende raadsvergade-
ring is op 28 januari 2016.

Uit de raad

Ook afgelopen week is er weer 
hard gewerkt in en rond het kind-
centrum op de Prins Bernhardlaan 
in Steenderen. De gebruikers zijn 
hard aan de slag met het inrichten 
van hun lokalen en de gemeente 
met het buitenterrein. Onder meer 
de openbare verlichting is aange-
legd/verlegd. Een groot deel van 
de parkeerplaatsen is inmiddels 
bestraat en open. Het schoolplein 
wordt voorzien van speelelemen-
ten zoals een zandbak en een hin-
kelpad. Mooi is dat deze mozaiek-
tegels zijn gemaakt door 10-jarige 
kinderen uit de gemeente tijdens 
onze open dag afgelopen 5 sep-
tember. De gemeente vierde die 
dag met 100 10-jarige kinderen 
dat Bronckhorst in 2005 is ont-
staan, hetzelfde jaar dat deze kin-
deren hier het levenslicht zagen. 

Opening en open dag Pannevogel
Natuurlijk beginnen de kinderen 
direct na de vakantie op hun 
nieuwe school, maar op 8 januari 
opent de burgemeester de nieuw-
bouw officieel. Op 9 januari vanaf 
10 uur is er vervolgens een open 
dag waar iedereen welkom is. 
Half januari moet al het straatwerk 
definitief klaar zijn en ook de 
nieuwe Jop op z’n plek staan. 
Bijzonder om te vermelden is 
zeker ook nog dat in de afgelopen 

Kindcentrum Steenderen laatste loodjes

Op 15 december vierden we in 
Nederland naturalisatiedag. 
Ook in Bronckhorst was er die 
dag een feestelijke naturalisatie-
ceremonie, waarbij een aantal 
inwoners officieel Nederlander 
werd. Burgemeester Besselink 
reikte in bijzijn van verschillende 

familieleden/bekenden de 
Bekendmaking van verlening 
van het Nederlanderschap uit 
aan de dames Fadumo Mohamed 
en Khereya Frhan Seeno en 
de heer Maher Matti Eylya. 

Van harte gefeliciteerd! 

Nieuwe Nederlanders

B en w besloten vorige week de 
gemeenteraad voor te stellen om 
50.000 euro beschikbaar te stellen 
voor een uitbreiding van sporthal 
De Pol in Zelhem. De raad beslist in 
januari 2016 over het plan. De ge-
meente is eigenaar van de hal, die 
in 1972 is gebouwd, de exploitatie 
en het beheer zijn uitbesteed aan 
een particuliere ondernemer. Als 
eigenaar is de gemeente verant-
woordelijk voor het onderhoud. Zo 
is de hal onlangs voorzien van een 
nieuwe sportvloer. Om in de toe-
komst zo functioneel mogelijk te 
blijven en wellicht meerdere 

mogelijkheden te hebben voor z’n 
bedrijfsvoering heeft de exploitant 
ons gevraagd 50.000 euro te inves-
teren. De exploitant betaalt de 
investering volledig terug. Het is 
zijn bedoeling in de uitbouw onder 
andere een personeelsruimte met 
sanitaire voorzieningen, opslag en 
een kantoorruimte te realiseren. 
Op de uitbouw kan de uitbater op 
termijn dan wellicht zelf nog een 
terras aanleggen. B en w willen aan 
het verzoek voor de investering 
meewerken omdat zij eigenaar zijn 
en de aanbouw een meerwaarde 
oplevert voor het gebouw.

Voorstel om 50.000 euro beschikbaar 
te stellen voor uitbreiding sporthal 
De Pol in Zelhem

Op 24 en 31 december 2015 is het 
gemeentehuis geopend van 8.30 
tot 13.00 uur. Op 4 januari zijn  
we u vanaf 10.00 uur graag  
van dienst!

Sociale teams
Op 24 en 31 december 2015 zijn 
de sociale teams telefonisch 
bereikbaar van 8.30 - 12.30 uur 
via tel. (0575) 75 02 50, 
’s middags zijn ze gesloten.

Openingstijden gemeentehuis 
rondom de feestdagen

Het bestuur van de gemeente 
Bronckhorst wenst u fijne feestdagen 

en een heel voorspoedig 2016

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur,
’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 
afspraak
Donderdagavond 17.30 - 19.30 uur
Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 
paspoort of rijbewijs en voor een intake-
gesprek als werkzoekende kunt u heel 
eenvoudig digitaal via de website een 
afspraak maken. Voor alle andere afspra-
ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-
aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 
75 02 50.

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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 
Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)
Werk en inkomen, Verkeer en vervoer,
Breedband, Wegen en groen, 
Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-
Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 
Financiën en belastingen, Milieu en afval, 
Regionale samenwerking
 
Gebiedswethouder voor Bronckhorst-
West en Bronckhorst-Zuid
 
Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)
Zorg en welzijn, Personeel en organisatie,
Facilitaire zaken, Informatisering en 
automatisering, Algemene juridische en 
bestuurszaken
 
Gebiedswethouder voor Bronckhorst-
Midden
 
Wethouder Jan Engels (D66)
Sport en cultuur, Onderwijs, 
Economische zaken, Recreatie en 
toerisme, Plattelandsontwikkeling, 
Burgerparticipatie en bestuurlijke 
 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 
één van de collegeleden, via het 
bestuurssecretariaat van de gemeente, 
tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.

Jaargang 10
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Oud en nieuw is een feest voor alle Bronckhorsters! 
Daarom zorgen onder andere politie, ambulance en brandweer er 
samen voor dat de jaarwisseling voor iedereen veilig verloopt. De politie 
en de gemeente treden tijdens Oud en nieuw extra op tegen vandalisme, 
agressie en geweld. Mensen die tijdens de jaarwisseling geweld plegen 
tegen hulpverleners worden twee keer zo zwaar gestraft als normaal! 

Om de jaarwisseling veilig te laten verlopen, nemen de gemeente en de 
politie bijvoorbeeld de volgende maatregelen:
• we publiceren tips voor het veilig afsteken van vuurwerk en het schieten

met carbid en de fsteektijden van het vuurwerk
• de politie controleert extra rond diverse ‘hotspots’ zoals vuurwerkver-

kooppunten, schoolpleinen, sportparken, jongerenontmoetingsplaatsen 
(JOP’s) etc.

• ook controleert de politie extra tijdens en na feesten/evenementen die in
de oudejaarsnacht plaatsvinden

• afvalbakken worden waar mogelijk verwijderd of afgesloten

Maar ook uw hulp is nodig om de jaarwisseling tot een feest te maken. U 
kunt een oogje in het zeil houden en onveilige situaties melden. Hoe u dat 
kunt doen? Kijk even in het artikel ‘Oud en nieuw schadevrij’ elders op 
deze pagina.

Samen maken we van Oud en nieuw een feest! 

Ik wens u een veilige 
jaarwisseling, een voorspoedig 
2015 en wellicht mag ik u de 
hand schudden tijdens onze 
nieuwjaarsreceptie op 
5 januari.

Henk Aalderink
Burgemeester

Geachte 
Bronckhorsters, Binnenkort is het Oud en nieuw, een 

mooie traditie. Ook u gaat waar-
schijnlijk de straat op om vuurwerk 
af te steken en elkaar een goed jaar 
te wensen, zoals zoveel mensen in 
Bronckhorst. Helaas is er ook ieder 
jaar weer schade na de jaarwisseling. 
Vorig jaar is in onze gemeente voor 
ongeveer € 6.000,- (!) schade veroor-
zaakt aan publieke eigendommen. 
Er werden o.a. verkeersborden, 
afvalbakken en straatnaamborden 
 vernield. Allemaal zaken die we met 
gemeentelijke middelen weer moes-
ten vervangen. Niet meegenomen in 
dit schadebedrag is de (vuurwerk)
schade die door particulieren is gele-
den. Natuurlijk willen we dat de scha-
de dit jaar minder is en zetten we hier 
weer verschillende maatregelen voor 
in. We rekenen ook graag op u! Ziet u 
iets verdachts of iemand die bijvoor-
beeld brand sticht of iets kapot 
maakt? Zie onderaan in dit artikel hoe 
u dit kunt melden. Ook voor het goed 
omgaan met vuurwerk en incidenten 
vindt u hieronder allerhande tips en 
regels.

Vuurwerk
• vuurwerk (ver)kopen mag in 2014

op: 29, 30 en 31 december
• vuurwerk mag verkocht worden

aan mensen van 16 jaar of ouder
• vuurwerk afsteken mag alleen op

31 december vanaf 18.00 uur tot 
02.00 uur

Illegaal vuurwerk
• koop vuurwerk alleen bij de gecon-

troleerde en goedgekeurde vuur-
werkverkooppunten. Deze zijn 
 herkenbaar aan de poster op de 
deur

• bezit van illegaal vuurwerk is
 strafbaar

Carbid schieten
Op 31 december vanaf 10.00 uur tot 
1 januari 02.00 uur mag carbid worden 
geschoten. De voorwaarden zijn:
• u maakt gebruik van bussen met

een maximale inhoud van 40 liter
• het carbidschieten vindt plaats

 buiten de bebouwde kom op een 
 afstand van ten minste: 100 meter 
van woningen en 300 meter van 
 gebouwen en andere voorzieningen 
waarin dieren verblijven

• het schootsveld bedraagt
 tenminste 100 meter en binnen dit 
schootsveld bevindt zich geen 

 publiek of andere personen en zijn 
geen openbare wegen of paden

• degene die met carbid schiet,
neemt alle redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen om elk gevaar voor 
mens en dier te voorkomen

Hoe steekt u vuurwerk veilig af?
• experimenteer niet zelf met vuur-

werk: maak vuurwerk nooit open!
• steek vuurwerk nooit los in jas- of

broekzakken
• trek kleding aan die tegen een

stootje of vonk kan (dus geen 
 nylon). En ook niet iets met een 
 capuchon

• lees de gebruiksaanwijzing van
 tevoren. In het donker kunt u niet 
lezen

• zorg dat siervuurwerk altijd stevig
en stabiel staat. Zet pijlen altijd in 
een fles, half gevuld met zand. Sla 
voor grote vuurpijlen een pvc-buis 
in de grond

• zet vuurwerkpotten klem tussen
twee stenen

• steek vuurwerk aan met een
 aansteeklont, sigaret of sigaar. 
 Gebruik nooit lucifers of een 
 aansteker

• steek geen vuurwerk uit uw hand af
• steek weigeraars (vuurwerk dat

niet is afgegaan) nooit opnieuw aan
• zorg dat anderen minstens zes

 meter afstand houden
• gooi nooit vuurwerk naar iemand

toe. Ook niet naar dieren!

Bescherm uw ogen met een vuur-
werkbril
Elk jaar lopen honderden mensen in 
ons land ernstig oogletsel op door 
vuurwerk. U kunt uw ogen bescher-
men met een speciale vuurwerkbril. 
Die kunt u rond de jaarwisseling voor 
een paar euro kopen bij veel opticiens 
of bij de vuurwerkverkooppunten.

Houdt u een oogje in het zeil?
Een gezellige jaarwisseling maken 
we met z’n allen. Ziet u iets 
 verdachts of iemand die bijvoor-
beeld brand sticht of iets vernielt? 
Meld dit dan:
• bij spoed, bijvoorbeeld als u

 getuige of slachtoffer bent van 
een misdaad of een ongeluk, belt 
u: 112

• heeft het geen haast, belt u dan:
(0900) 88 44

• wilt u anoniem blijven omdat u
bijvoorbeeld bang bent voor 
 vervelende reacties, bel dan 
Meld Misdaad Anoniem (0800) 
70 00

• voor meldingen die betrekking
hebben op de openbare ruimte 
kunt u op werkdagen bellen met 
de gemeente, via tel. (0575) 
75 02 50. Wilt u buiten kantoor-
tijden iets melden dat niet kan 
wachten tot de volgende (werk)
dag, bel dan ons calamiteiten-
nummer (06) 13 10 07 77

Ruim alles weer op!
Klaar met afsteken? Ruim dan de 
rommel op. Laat geen vuurwerk op 
straat liggen. En helemaal geen 
 vuurwerk dat niet is afgegaan. Veel 
kleine kinderen zoeken de volgende 
dag naar vuurwerkresten en 
 proberen die opnieuw af te steken.

Oud en nieuw schadevrij

Het gemeentebestuur nodigt u van 
harte uit voor de nieuwjaarsreceptie 
op 5 januari 2015 om 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis 
aan de Elderinkweg 2 in Hengelo. 
Alle inwoners, instellingen, vereni-
gingen en bedrijven zijn van harte 
welkom. Een prima gelegenheid om 
in ongedwongen sfeer onder het 
genot van een hapje en een drankje 
elkaar het beste toe te wensen. Tij-
dens de avond is ook de verkiezing 
‘Vrijwilliger van het jaar’ en de hul-
diging van een aantal  bijzondere 
Bronckhorster kampioenen. Wij begroeten u graag de 5e!

Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 
Komt u ook?

Goedkope  
zorgverzekering 
voor mensen met 
laag inkomen. 
Iets voor u? 
Speciaal voor mensen met een 
laag inkomen en een laag ver-
mogen hebben wij samen met 
zorgverzekeraar Menzis een 
goedkope uitgebreide zorg-
verzekering samengesteld. Wij 
betalen een deel van de premie 
en bieden extra vergoedingen. U 
kunt kiezen uit drie aanvullende 
verzekeringen. 

Hoe kan ik deelnemen?
Inwoners waarvan bij ons 
bekend is dat ze voorheen een 
uitkering kregen uit de Wtcg 
(Wet tegemoetkoming chronisch 
zieken en gehandicapten), kregen 
van ons een persoonlijke brief 
over de collectieve zorgverzeke-
ring. Heeft u geen brief ontvan-
gen, maar denkt u dat u wel in 
aanmerking komt en heeft u 
interesse in de verzekering, 
dan kunt u zich aanmelden op 
www.gezondverzekerd.nl/mijn-
gemeente/bronckhorst. Dit kan 
t/m 31 december 2015. Doen!

Meer informatie
Informatie over de pakketten, 
premies en de voorwaarden, 
leest u op www.bronckhorst.nl/
zorgverzekering. Als u vragen 
heeft, kunt u natuurlijk ook con-
tact opnemen met het sociaal 
team bij u in de buurt. Zie voor 
de locaties het colofon op deze 
gemeentepagina’s. 

periode door de stichting sport, 
cultuur en educatie warmwater-
leidingen zijn gelegd van Aviko 
naar de school én naar de sporthal. 
Doordat zij dit zelf hebben 
gedaan in plaats van de aannemer, 
konden kosten worden bespaard. 
Hierdoor werd het ook mogelijk 
de sporthal te laten profiteren van 
Aviko water, waarmee de hal de 
komende jaren kosten kan bespa-
ren op de warmwatervoorziening.



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

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

Baak:
• Bakermarksedijk 9, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Bakermarksedijk 9, bouwen berging, vergunning verleend
• Bonte Koeweg 4, oprichten van een melkrundveehouderij, bestemmingsplan gewijzigd  
 vastgesteld en omgevingsvergunning verleend (rectificatie)
• Hofstraat 1, aanpassen sirenemast voor medegebruik zonnepanelen en GSM antenne,   
 vergunning ingetrokken 
• Zutphen-Emmerikseweg 54, verbouwen woning, aanvraag ontvangen

Halle:
• Meuhoek 3, bouwen kapschuur, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Berendschotstraat 6, bouwen vervangende woning, aanvraag ontvangen
• Kastanjelaan 13, kappen beuk en  twee esdoorns geweigerd en overige bomen 
 vergunningsvrij
• Kervelseweg 23, aanleggen gesloten bodemenergiesysteem, melding beoordeeld
• Slotsteeg 1, bouwen woning, aanvraag ontvangen
• Varsselseweg 49, bouwen bedrijfsgebouw, aanvraag ontvangen
• Varsselseweg 49, activiteit milieu: veranderen bedrijf, aanvraag ontvangen

Hoog Keppel:
• Dubbeltjesweg 22, verbouwen koetshuis, aanvraag ontvangen

Hummelo:
• Broekstraat 5A, vernieuwen voorgevel bedrijfsgebouw en aanbrengen reclame, 
 vergunning verleend

Laag-Keppel:
• Dorpsstraat LK 1, 3 en 5, verbouwen 3 woningen, aanvraag buiten behandeling gelaten

Vorden:
• Almenseweg 14, verbouwen woning, vergunningsvrij
• Almenseweg 16, verbouwen en vergroten woning, vergunning verleend
• Bekmansdijk 4, kappen eik, aanvraag ontvangen
• Horsterkamp-Ruurloseweg, vergroten en verplaatsen rotonde, bestemmingsplan 
 onherroepelijk
• Muziekkoepel, organiseren uitbuikmiddag, vergunning verleend
• Onsteinseweg 15, plaatsen toegangshek en portiersloge met slagboom, aanvraag 
 ontvangen
• Raadhuisstraat 6, organiseren Sylvester Party, vergunning verleend
• Strodijk 23, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Zutphenseweg 71, bouwen woning, vergunning verleend

Zelhem:
• Aaltenseweg 16, kappen kastanjeboom (noodkap), vergunning verleend
• Brinkweg 23, tijdelijk plaatsen kantoorruimte, vergunningsvrij
• Ericaweg ong., bouwen bedijfshal met kantoor, aanvraag ontvangen
• Everhardinkweg 1, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Hengeloseweg 13, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Maurits Escherstraat 24, vergroten woning dmv kantoor, aanvraag ontvangen

Mededelingen
Belastingverordeningen 2016 
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in de vergadering van 17 december 2015 
de volgende verordeningen vastgesteld:
• de Verordening onroerende-zaakbelastingen Bronckhorst 2016
• de Verordening rioolheffing Bronckhorst 2016
• de Verordening reinigingsheffingen Bronckhorst 2016
• de Verordening forensenbelasting Bronckhorst 2016
• de Verordening toeristenbelasting Bronckhorst 2016
• de Verordening begraafrechten Bronckhorst 2016
• de Legesverordening Bronckhorst 2016
• de Verordening kwijtschelding 2016

Deze verordeningen treden in werking met ingang van 1 januari 2016. De datum van ingang 
van de heffing is 1 januari 2016. De verordeningen kunt u tijdens openingstijden inzien 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. 
De verordeningen kunt u ook bekijken op www.bronckhorst.nl ➝ Bestuur en organisatie ➝ 
Regelgeving en beleid ➝ Financiën en economie.

Wegafsluiting wegens wegwerkzaamheden
• Vorden, van 4 t/m 14 januari 2016 worden aan de Schuttestraat bermstenen aangebracht. 

Hiervoor wordt de weg afgesloten. Aanwonenden blijven wel bereikbaar. Het aanleggen 
gebeurt in twee fases. De 1e fase is Schuttestraat vanaf Bleuminkmaatweg tot aan de 
Beunksteeg en de 2e fase is Schuttestraat vanaf de Vordensebosweg tot aan de Kostedeweg. 
Helaas kunnen wij niet helemaal exact de periode van afsluiting aangeven, omdat er 

 omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen 
of versnellen, zoals weersomstandigheden

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Zoals al eerder gemeld wil de 
gemeente op verschillende klein-
schalige locaties in Bronckhorst 
huisvesting realiseren voor status-
houders (vluchtelingen die een 
verblijfsvergunning hebben gekre-
gen). De toestroom van vluchtelin-
gen naar Nederland is groot. Met 
name mensen uit Syrië en Eritrea 
krijgen na verloop van tijd een ver-
blijfsvergunning. Ze zijn dan sta-
tushouder en hebben recht om een 
leven in ons land op te bouwen. 
Daar hoort onder andere huisves-
ting en inburgeren bij. Onze ge-
meente wil om humanitaire rede-
nen haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid nemen en met na-
me onderzoeken of het mogelijk is 
meer mensen met een verblijfsta-
tus op te nemen, dan de wettelijke 
taakstelling die gemeenten hiertoe 
hebben. Samen met partijen als 
vluchtelingenwerk, woningcorpo-

raties Sité Woon-
diensten en Pro-
Wonen en de raad 
van kerken willen 
wij ons inzetten om 
statushouders een 
thuis te bieden in 
Bronckhorst. 

Op dit moment 
Op dit moment 
worden zoals be-
kend de mogelijk-
heden voor 7 loca-
ties nader beke-

ken. Voor de locaties waar plannen 
zijn voor het plaatsen van contai-
nerwoningen zijn onlangs bijeen-
komsten geweest met omwonen-
den en gesprekkken met woning-
bouwcorporatie ProWonen. Het 
gaat om de locaties voormalig 
woonwagenkampje aan de Berken-
laan, grasveldje aan de Groene 
Kruisstraat en bedrijventerrein 
Winkelskamp in de bocht van de 
Winkelsweg in Hengelo en Plui-
mersdijk/Brinkweg aansluitend op 
de parkeerplaats Zelos in Zelhem. 
Voor de Berkenlaan werd duidelijk 
dat 3 in plaats van de geplande 4 
units beter op de locatie past. Wij 
passen ons plan hier dus aan naar 
3 woningen. Voor het terrein op de 
Winkelskamp in Hengelo en de 
Pluimersdijk/Brinkweg in Zelhem 
geldt dat wij nog nader kijken naar 
het geplande aantal en mogelijke 
andere locaties in de dorpen. Zodra 

hierover meer bekend is, informe-
ren wij u nader. Omwonenden krij-
gen van ons persoonlijk bericht.  

Voor de locaties aan de J.D. Penne-
kampweg in Hummelo (voormalig 
Zandewierde), die Zozijn in princi-
pe nog tot medio 2016 huurt, Villa 
Nuova in Vorden en Maria Postel in 
Keijenborg is de stand van zaken 
nog hetzelfde als we eerder aanga-
ven. Zodra meer bekend is of deze 
locaties al dan niet geschikt zijn, 
dan wel een mogelijke huurdatum 
bekend is, informeren wij u nader. 
Omwonenden krijgen van ons per-
soonlijk bericht.  

Criteria
B en w hanteren bij de zoektocht 
naar locaties verschillende crite-
ria. Bijvoorbeeld een goede bereik-
baarheid van voorzieningen, zoals 
scholen, winkels, sportverenigin-
gen en openbaar vervoer, vanuit de 
locatie. Ook moeten panden vol-
doen (of door het volgen van een 
procedure voor een tijdelijke afwij-
king van de Wet Algemene bepalin-
gen Omgevingsrecht kunnen gaan 
voldoen) aan bestemmingsplan- en 
vergunningseisen. Hiervoor gaan 
bij geschikte plekken tezijnertijd de 
procedures lopen. Deze kunt u dan 
volgen via http://overuwbuurt.
overheid.nl. Ook op deze gemeen-
tepagina’s vindt u in de rubriek Be-
kendmakingen en mededelingen 
dan een melding.  

Stand van zaken huisvesting statushouders in Bronckhorst

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

Sociale teams
Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50
E-mail: info@bronckhorst.nl
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30-12.30 uur
Dinsdag 17.00-20.00 uur
Woensdag & donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Tot 15 november kon iedereen 
personen of groepen aanmelden 
die de titel ‘Vrijwilliger van het 
jaar’ verdienen. Een commissie 
beoordeelde de aanmeldingen en 
heeft drie genomineerden gese-
lecteerd. Daarbij is onder andere 
gekeken naar de tijdsperiode dat 
het vrijwilligerswerk is verricht, 
de verscheidenheid en de om-
vang van het vrijwilligerswerk. 
De genomineerden zijn in wille-
keurige volgorde:

VRTC de 8 Kastelenrijders, vrij-
willigers van de Tandemgroep
De leden van de Vordense Rijwiel 
en Toer Club (VRTC) zijn echte 
fietsfanaten. De meeste van hen 
beleven al jaren veel plezier aan 
toeren op de fiets. Dat plezier wil-
len ze delen! Ook mensen met een 
beperking gunnen ze dat. Mensen 
die misschien niet meer zelfstan-
dig kunnen fietsen, maar er wel 
graag op uit gaan. De club had wat 
geld gewonnen en wilde daar iets 
positiefs mee doen voor anderen. 
Zo ontstond ongeveer acht jaar 
geleden het idee ‘tandemproject’. 
Van het geld en giften van overige 
sponsoren werden vier tandem-
fietsen aangeschaft en sindsdien 
fietst een groep van (inmiddels) 
32 enthousiaste VRTC-leden van 
april t/m oktober elke donderdag 
en zaterdag met cliënten van Zo-
zijn. Ze doen dit op donderdag in 
Vorden en op zaterdag in Wilp. Op 
deze manier bezorgen ze heel wat 
mensen met een beperking keer 
op keer een gezellige en actieve 
middag in de buitenlucht. De vrij-
willigers hebben aandacht voor 
de cliënten, maken een praatje en 
drinken een drankje. Het is meer 
dan samen fietsen, dat maakt het 
zo mooi. En de cliënten zijn enorm 
dankbaar! Deze vrijwilligers zijn 
van grote waarde en met recht 
genomineerd voor ‘Vrijwilliger 
van het jaar 2015’. 

Vrijwilligers van het Achterhoeks 
Museum 1940-1945
Al ruim 14 jaar dragen de vrijwilli-

gers van het Achterhoeks Museum 
1940-1945 in Hengelo (Gld) de ver-
halen over de Tweede Wereldoor-
log in de Achterhoek over. Elke 
museumbezoeker, of deze nu uit 
de regio komt of een wereldse toe-
rist is, wordt door de vrijwilligers 
warm ontvangen. Drie van deze 
vrijwilligers zijn zelfs al vanaf het 
begin betrokken bij het museum! 
De afgelopen jaren bezochten dui-
zenden mensen het museum, 
waaronder veel kinderen.
Jarenlang kwam er zelfs een 
schoolklas uit Heerhugowaard 
naar het Achterhoeks Museum 
1940-1945. Zó de moeite waard 
vonden zij het. De vrijwilligers be-
heren ook het Veteranencafé. 
Eens keer per maand ontvangen 
ze veteranen, die daar onder het 
genot van een kopje koffie bijpra-
ten. Serieuze gesprekken, maar 
ook sterke verhalen met humor. 
Voor velen van hen een waardevol 
moment van samenzijn. 

Eén van de hoogtepunten van de 
afgelopen jaren was de Slag om 
de Achterhoek, waarbij in het cen-

Drie genomineerden voor ‘Vrijwilliger van het jaar’ bekend 

Op diverse locaties in de ge-
meente staan bouwwerken die in 
een vervallen staat verkeren. Dit 
leidt tot ontsiering van de omge-
ving, ergernis bij inwoners en 
passanten, negatieve effecten op 
aangrenzende percelen en een 
(gevoel van) onveiligheid. Om de 
kwaliteit van deze locaties te 
verbeteren stellen we een aan-
pak op om situaties van verval te 

beoordelen en daartegen hand-
havend op te kunnen treden.
We brengen de vervallen situa-
ties in kaart, met het uitgangs-
punt dat locaties die het meest 
zichtbaar zijn (en dus het meeste 
negatieve effect geven) en onvei-
lige situaties prioriteit krijgen. 
Daarnaast stellen we een stap-
penplan op om deze situaties 
aan te pakken. Daarvoor passen 
we ook de Welstandsnota op het 
onderdeel excessenregeling aan, 
omdat dit een goede mogelijk-
heid geeft om gebouweigenaren 
via handhaving te dwingen ver-
vallen situaties op orde te bren-
gen. Met deze aanpak kunnen we 
in 2016 actief aan de slag. 

Bronckhorst aan de slag met 
aanpak vervallen panden

trum van Hengelo (Gld) de bevrij-
ding werd nagespeeld. Wat een 
werk! Maar liefst 5000 bezoekers 
genoten van het schouwspel. Per 
20 december 2015 sluit het 
Achterhoeks Museum 1940-1945 
haar deuren. Een mooi moment 
om de vrijwilligers van het muse-
um eens te prijzen voor hun tome-
loze inzet van de afgelopen jaren. 

Geert Meffert, vrijwilliger bij 
Scoutinggroep Sweder van 
Voorst
Geert Meffert is één van de oprich-
ters van scoutinggroep Sweder 
van Voorst in Hummelo en daar-
naast vanaf het begin beheerder 
van het clubgebouw. Het gebouw 
ziet er altijd tip-top uit! Dankzij 
Geert. Hij zorgt voor het onder-
houd, zoals schilderwerk, nieuwe 
tegels, maar ook het schoonma-
ken en materiaalbeheer neemt hij 
op zich. 

Toen het clubgebouw opgeknapt 
moest worden, heeft hij er zelfs 
een tijdje bijna fulltime de handen 
uit zijn mouwen gestoken. Ook re-

gelt hij de verhuur van het gebouw 
aan andere verenigingen en scho-
len. Waarom Geert zich zo inzet 
voor zijn scoutingclub? Voor de 
kinderen van de groep en de ge-
zelligheid. Als de kinderen blij zijn, 
dan is hij het ook. Elk jaar doet de 
groep mee aan de Airborne Wan-
deltocht in Oosterbeek, een mooi 
uitstapje waar ook Geert zich voor 
inspant. De club kan altijd op hem 
rekenen! Mede door zijn inzet is 
Scoutinggroep Sweder van Voorst 
een gezonde en vitale club met 
een mooi en goed toegerust club-
gebouw. Geert verdient het om 
eens in het zonnetje gezet te wor-
den. 

Bekendmaking ‘Vrijwilliger van 
het jaar’
Wie ‘Vrijwilliger van het jaar 2015’ 
wordt, maakt wethouder Peppel-
man bekend tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente 
op 6 januari in het gemeentehuis. 
De ‘Vrijwilliger van het jaar 2015’ 
ontvangt naast de eretitel een 
geldbedrag van € 250,- Als de 
eretitel naar een vrijwilligers-
groep gaat, ontvangt de groep een 
geldbedrag van € 500,- De andere 
twee genomineerden krijgen een 
geldbedrag van € 50,-.

Publieksprijs
Daarnaast is er ook dit jaar weer 
een publieksprijs te vergeven. 
Via de facebookpagina van de 
gemeente kunt u laten weten 
wie volgens u de titel ‘Vrijwilliger 
van het jaar 2015’ verdient. 
Binnenkort verschijnt er op onze 
facebookpagina een bericht waar-
op u kunt reageren. Houd deze 
dus in de gaten! De vrijwilliger of 
vrijwilligersgroep met de meeste 
stemmen wint de publieksprijs. 

Belang vrijwilligerswerk
Met de verkiezing laat de gemeen-
te zijn waardering blijken voor het 
vrijwilligerswerk. De benoeming 
is een symbolische prijs en de ver-
kozen vrijwilliger representeert 
alle Bronckhorster vrijwilligers. 

De vrijwilligers van 2014 die we tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie in het 
zonnetje zetten

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de 
nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2016 om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis 
aan de Elderinkweg 2 in Hengelo. 

Alle inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven 
zijn van harte welkom. Een prima gelegenheid om in 
ongedwongen sfeer onder het genot van een hapje en 
een drankje elkaar het beste toe te wensen. Tijdens de 
avond is ook de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ en 
de huldiging van een aantal bijzondere Bronckhorster 
kampioenen!  

Wij begroeten u graag de 6e!

Nieuwjaarsr� eptie op 6 januari a.s.  
Komt u ook?

Statushouders
Gemeenten huisvesten jaarlijks 
naar rato van hun inwoneraantal 
een aantal statushouders. Bronck-
horst is tot nu steeds in staat het 
jaarlijkse toegewezen aantal men-
sen huisvesting te bieden. Maar de 
komende jaren loopt dit aantal naar 
verwachting op, omdat meer men-
sen naar ons land komen (bijvoor-
beeld van 70 mensen in 2015 naar 
naar verwachting ca. 100 in 2016). 
Door het inrichten van meerdere, 

kleinschalige huisvestingslocaties 
op verschillende plaatsen in de ge-
meente sorteren wij hierop voor én 
bieden we nog een aantal meer 
mensen een plek in Bronckhorst. 
Op www.bronckhorst.nl of scan de 
QR-code vindt u meer informatie, 
waaronder veel 
gestelde vra-
gen en  
antwoorden.



 

 Derde generatie zet Autobedrijf 
Pelgrom voort

    HUMMELO - Herman Pelgrom, al jaren 
een vertrouwd gezicht in het Autobedrijf 
Pelgrom van zijn vader Jos en diens broer 
Harrie, is toegetreden tot de vennoot-
schap. Hij is daarmee de derde generatie 
in het bedrijf van de familie Pelgrom aan 
de Broekstraat.

    “Het bedrijf is ooit begonnen bij mijn opa 
Herman, in 1940,” begint de jonge Herman 
Pelgrom zijn verhaal. Zijn opa was hoefsmid, 
maar hij had veel interesse voor techniek. 
Boeren kwamen daarom al snel ook met 

problemen aan hun trekker, en later hun auto 
naar hem toe. Of hij er even naar wilde kijken.

    De bedrijvigheid nam toe en de zoons van 
Herman, Jos en Harrie startten in 1970 naast 
de smederij een bedrijf voor auto’s. Broer 
Geert interesseerde zich meer in de land-
bouwmechanisatie en ging daarmee aan de 
slag. “De tweede generatie,” vertelt Herman 
jr., zelf de derde generatie die in het bedrijf 
aan het werk is.     “Als kind vond ik auto’s al-
tijd al leuk. Mijn vader heeft een skelter voor 
mij in elkaar gelast met een bromfietsmotor 

Kia Rio 1.2 cvvt, 
wit, 2011

40.331 km
€ 10.950

Lankhorsterstraat 28
7234 ST Wichmond 
T  (0575) 44 16 21
E  info@autolangwerden.nl
I  www.autolangwerden.nl

                                www.autolangwerden.nl

Dacia Sandero  Grijs 2009 77.702 km € 5750
Fiat Panda 0.9 TWINAIR EASY Rood 2012 51.370 km € 6750
Opel Meriva 1.6 ENJOY Grijs 2003 115.107 km € 4250
Peugeot 2008 1.2 VTi Zwart 2013 30.100 km € 16.450
Peugeot 208 1.2 VTI 5d / ECC / NAV / PDC Grijs 2012 82.817 km € 10.750
Renault Captur 0.9 TCE EXPRESSION Bruin 2013 31.287 km € 16.750
Renault Scénic  Grijs 2007 114.723 km €  7950
Renault Scénic  Zilver 2009 141.604 km €  9950

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314-620 871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 1 .00 uur

Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten
Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

v.a. j 75,-v.a. 75,-

3

APk € 19.- 

all-in

WIJ ZIJN HET ADRES VOOR UW WINTERBANDEN.

GRATIS 
WINTERCHECK

HEEFT U GEEN RUIMTE OF ZIN IN DE OPSLAG VAN BANDEN BIJ U THUIS? 

GEEN PROBLEEM! WIJ SLAAN GRAAG DE BANDEN VOOR U OP.

www.autobedrijfmelgers.nl

OPEL AGILA 
1.0 EDITION

62.403, 2012

€ 8.750,-

FIAT 500 1.2 LOUNGE 85.857 2009 € 7.950,-

FORD FIESTA 1.25 TREND 108.894 2010 € 7.500,-

KIA PICANTO 1.0 CVVT ISG COMFORT PACK 42.350 2013 € 8.950,-

MINI MINI 1.4 ONE PEPPER 172.776 2007 € 7.450,-

OPEL CORSA 1.2-16V ENJOY 90.329 2008 € 6.250,-

PEUGEOT 307 CC CC 2.0 16V-130KW 3BRFKC 188.544 2005 € 6.250,-

SKODA FABIA COMBI 1.2 GO 67.857 2013 € 11.250,-

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 SPORTLINE 114.948 2005 € 7.750,-

VOLKSWAGEN POLO 1.2 EASYLINE 66.321 2013 € 10.750,-

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak 
Tel. (0575) 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl

ONDERHOUD ALLE MERKEN

OPEL AGILA 1200 ENJOY 2003 €  2.750
OPEL CORSA 5-DRS COMFORT 2003 €  3.450
OPEL ZAFIRA 1.6 MAXX 2004 €  5.450
OPEL VECTRA ELEGANCE 2005 €  4.950
OPEL VECTRA AUTOMAAT 2005 €  5.950
HYUNDAI I 10 5-DRS 2011 €  6.950
PEUGEOT 206 XS QUIKSILVER 2004 €  4.450
PEUGEOT 107 XR AIRCO 2011 €  5.450
PEUGEOT 207 2006 €  6.450
RENAULT TWINGO  2010 €  6.450
RENAULT TWINGO  2010 €  6.950
VOLVO C30 MOMENTUM 2.0D 2008 €  8.950
VOLVO C30 MOMENTUM/INTRO 2010 € 10.450
VW POLO 5-DRS 1400 TRENLINE 2011 €  9.950
VW GOLF 5-DRS TRENDLINE 2004 €  6.450
VW GOLF PLUS TDI 5-DRS 2008 €  8.650
CHRYSLER 300 C 2006 € 11.950
CITROEN BERLINGO 1.9 D 2001 €  2.850
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 2004 €  4.450

 Herman, Harrie en Jos Pelgrom. Foto: Liesbeth Spaansen   

erop, ik was een jaar of zes. Daar was ik mee 
aan het rondrijden,” lacht Herman. “Ik pro-
beerde hem zelf te repareren en op te voe-
ren. Dan begin je het gevoel te krijgen voor 
techniek.”
    De interesse werd steeds groter. Herman leer-
de het vak op de technische school in Doetin-
chem. “In de derde klas ga je de praktijk in 
en loop je stages. Dan begint het echt,” lacht 
hij. “Later ben ik naar het Apeldoorns College 
gegaan, dat heet tegenwoordig ROC Aventus, 
de bekendste autoschool van Nederland. Je 
leert er alles wat komt kijken bij het runnen 
van een bedrijf.” Direct na zijn opleiding, in 
2002, ging Herman bij zijn va-
der in het bedrijf aan de slag, 
nu 13,5 jaar geleden.

    In 1980 werd het garagebedrijf 
uitgebreid met een schade-
werkplaats met spuiterij, waar 
Hermans vader Jos de leiding 
had en samenwerkte met Leo 
Leferink. Deze ging onlangs 
met pensioen. “We stoppen 
nu met deze schadeafdeling, 
het is voor Jos ook mooi ge-
weest. Overdragen is lastig en 
het is een vak, dat neem je niet 
zo over. We hebben een mooie 
tijd gehad.”     Auto’s worden 
steeds veiliger. “Door allerlei 
sensoren en abs wordt steeds 
minder schade gereden,” weet 
Herman. “Dat wil niet zeggen 
dat we onze eigen klanten 
met een schade niet helpen. 
Die kunnen zich hier gewoon 
blijven melden, wij blijven dat 
verzorgen.”     Harrie en Herman 
gaan samen verder met het 

autobedrijf, waarbij Herman de laatste jaren 
al meer administratie overnam. Begin 2015 
is hij toegetreden als vennoot. “Mijn vader 
stopt aan het einde van dit jaar, al zal hij 
hier nog wel actief zijn en helpen met kleine 
dingetjes.”     Autobedrijf Pelgrom: reparaties 
en onderhoudsbeurten, APK-keuring, on-
derhoud en reparaties aan airco’s en tank-
station, Broekstraat 5A, 6999 DE Hummelo. 
Telefoon (0314) 381651.
       

 ■     www.garagepelgrom.nl ■     info@garagepelgrom.nl   



Achterhoeks Museum 40-45 gesloten
HENGELO - Ruim 14 jaar na de 
opening is het Achterhoeks Mu-
seum 1940-1945 op 20 december 
2015 om 17.00 uur gesloten. Het 
was een emotioneel einde, waar-
bij menig traantje werd wegge-
pinkt. Tijdens zijn afscheidstoe-
spraak sprak Jean Kreunen met 
een brok in de keel, en viel de 
altijd spraakzame directeur zelfs 
even stil. Daarna ontrolde hij het 
spandoek met de toepasselijke 
tekst: 'Het doek is gevallen'.

Door Willy Hermans

In al die jaren mocht het museum 
51.000 bezoekers ontvangen en 
was het 12.500 uren open. Daar-
naast organiseerde het velerlei 
activiteiten, waaronder tien wis-
selexposities en drie maal de le-
gendarische Slag om de Achter-
hoek. Daaraan komt nu een einde, 
net zoals er een einde komt aan de 
frustrerende strijd om het bestaan. 
Jarenlang is er geprobeerd een be-
tere locatie te vinden met meer 
ruimte, om te kunnen uitbreiden 

en meer bezoekers te kunnen ont-
vangen. Helaas kreeg het museum 
hierbij geen enkele medewerking 
van de gemeente. De contacten 
verliepen steeds moeizaam, tot 
goede gesprekken kwam het nooit 
en ook na de aankondiging van de 
sluiting kwam geen reactie.

Collectie naar Overloon
De collectie blijft gelukkig be-
waard en wordt grotendeels over-
gebracht naar het Oorlogsmuse-
um in Overloon. Enkele opstellin-
gen zullen één op één in Overloon 
worden neergezet. In de komende 
weken zullen stukken worden 
ingepakt, geregistreerd en over-
gebracht. Als bestuurslid van het 
museum in Overloon kan Kreunen 
een oogje in het zeil houden: "Het 
Achterhoeks Museum 1940-1945 
krijgt geen apart hoekje, maar de 
stukken zullen verwerkt worden 
in hun museum, waar veel meer 
ruimte is en alles goed tot zijn 
recht komt. Maar zij waren onder 
de indruk van onze unieke collec-
tie en de wijze waarop wij alles uit-

gestald en beschreven hebben; dat 
kunnen ze zo overnemen."

Het museum is gesloten, de Stich-
ting Achterhoeks Museum 1940-
1945 blijft wel bestaan. De website 
blijft in de lucht, de stichting zal 
activiteiten blijven organiseren en 
Kreunen gaat door met het hou-
den van lezingen. Voor de vrij-
willigers houdt het wel op en zij 
zullen een andere invulling van 
hun uren moeten zoeken. Ook 
voor hen was het een emotioneel 
afscheid, nadat zij zich jarenlang 
hebben ingezet voor het museum. 
Voor Hengelo, Bronckhorst en de 
hele Achterhoek is het een gemis. 
Iedereen begrijpt dat het niet an-
ders kon, maar het veel geroemde 
museum was enig in zijn soort en 
voor Hengelo een van de weinige 
trekpleisters met soms spraakma-
kende publiciteit. Dat is vanaf 20 
december 2015 allemaal voorbij; 
het doek is voor het Achterhoeks 
Museum 1940-1945 definitief ge-
vallen.

   

Judoka Hielke Bielderman vierde plaats
ACHTERHOEK/BREMEN - Afgelopen 
weekend deden er 24 judoka's van 
Nippon Judo Achterhoek mee aan 
het internationale Open Bremen 
judotoernooi. Het toernooi is ver-
deeld over twee dagen en er doen 
meer dan 800 judoka's mee uit 
acht verschillende landen waar-
onder Duitsland, Polen, Rusland, 
Noorwegen en Nederland. De 
Achterhoekse judoka's deden het 
geweldig en namen uiteindelijk 
negen medailles mee naar huis. 
Het goud ging naar Gerben ten 
Have (Ruurlo) en Jonna Groot Ze-
vert (Groenlo). Zilver was er voor 
Suze Assendelft (Lochem), Naomi 
Loffeld (Ruurlo) en Oleg Kuz-
netsnov (Lichtenvoorde). Brons 
ging naar Tycho Massop (Groen-
lo), Hielke Bielderman (Vorden), 
Annemijn Salomons (Hengelo) 
en Ricardo Chirco (Borculo). Drie 
judoka's wisten door te dringen 
tot de wedstrijd om brons maar 
grepen net mis: Stefan Beeftink 
(Zelhem), Dave Massop (Groenlo) 

en Zara Groot Zevert (Groenlo). 
Helaas vielen Thom Tiedink, Nila 
Meulman, Fabienne Enklaar, Katja 
Kuznetsnova, Isabelle Enklaar, 
Puck Menkhorst, Kira Essink, 
Timo Wevers, Rick Bessels, Jerre 
Smeets, Wout Deunk buiten de 
prijzen, maar ook deze judoka's 
deden het uitstekend. Nick Went-
ink viel helaas geblesseerd uit.

Gratis kennis maken met 
mediteren bij Zen.nl
LOCHEM - Mensen die regelmatig 
mediteren kunnen zich beter con-
centreren, slapen beter, hebben 
meer energie en zijn creatiever. Zen 
is een meditatietechniek die ieder-
een kan beoefenen en die leidt tot 
meer rust, vitaliteit en geluk. Een 
mooi vooruitzicht voor het nieuwe 
jaar. Vele cursisten van Zen.nl Lo-
chem hebben het regelmatig me-
diteren inmiddels succesvol opge-
pakt en plukken daar dagelijks de 
vruchten van. Wie kennis wil ma-
ken met Zen.nl kan terecht op de 
gratis proefles. Hans van der Vleu-
ten, de leraar-coach en drijvende 
kracht achter Zen.nl Lochem, is erg 
content met deze resultaten. "Hier 
doe ik het voor. Met zen, zoveel 
mogelijk mensen in de Achterhoek 
professioneel ondersteunen in hun 
persoonlijke ontwikkeling en duur-

zaam geluk, dat is mijn doel. Daar-
om start ik ook in februari weer een 
vervolgcursus en natuurlijk met 
nieuwe introductielessen."

Gratis proeflessen
In het zen-centrum in Lochem 
worden gratis proeflessen gegeven 
op 16, 17, 30 of 31 januari 2016. In 
de proefles krijgt men praktische 
uitleg over zen en een eerste in-
troductie in de beoefening ervan. 
Bovendien maken de deelnemers 
kennis met de leraren, de mooie 
nieuwe meditatieruimte en de in-
houd van de introductiecursus. Ie-
dereen is welkom. Aanmelden voor 
een gratis proefles kan op www.
zen.nl/lochem. Daar is ook meer 
informatie te vinden over de lessen 
en over Zen.nl, of bel: 06-19253151, 
of mail: hansvdvl@zen.nl

   

Microkrediet Zwarte 
Cross en Grolsch
ACHTERHOEK - De Zwarte Cross 
komt in samenwerking met bier-
brouwer Grolsch met een micro-
krediet voor jonge Achterhoekers 
dat erop gericht is de jeugd in de 
regio te houden.

Door Eveline Zuurbier

Wie een goed idee heeft voor de 
Achterhoek kan zo'n microkrediet 
krijgen. "Verder maken we het niet 
moeilijk: je bent geen rente ver-
schuldigd, terugbetalen is vrijwil-
lig, én voor deze aanbieding geldt 
geen financiële bijsluiter", zegt 
Ronnie Degen van 'de Feestfabriek 
Alles kump good' voor een volle 
theaterzaal in de DRU in Ulft. Het 
bleek vorige week op de landelijke 
conferentie Bevolkingsdaling in de 
DRU de enige concrete afspraak. 
Deelnemers waren hoofdzakelijk 
naar de conferentie gekomen om 
ideeën, kennis en ervaringen over 
de aanpak van de krimp in hun re-
gio's uit te wisselen. De deelnemers 
kwamen uit de krimpgebieden zo-
als Groningen, Limburg, de kop 
van Noord-Holland en Zeeland. 
Ook waren er waarnemers uit Den 
Haag aanwezig.

Na tweemaal een introductie aan 
het begin van de ochtend en de 
middag hadden de deelnemers 
de keus uit 15 verschillende ses-
sies met uiteenlopende onderwer-
pen: 'transitie van het boerenerf', 
'IBA Parkstad' Limburg, 'nieuwe 
samenwerkingen bij transforma-
tie vastgoed', 'sociale innovatie' en 
'jongeren en arbeidsmarkt'. Een 
aantal sessies zijn in handen van 
Achterhoekse jongerengroeperin-
gen waaronder Jong Achterhoek 
en plattelandsjongeren. Maar het 
overgrote deel die de Achterhoek 

in de hand heeft is toch 55-plus. 
Tijdens de sessie 'nieuwe overheid 
zoekt nieuwe overheid', blijkt ook 
zoals bij andere sessies dat de jon-
geren graag serieus genomen wil-
len worden. "Gemeenten luisteren 
niet. Ze zijn te dominant. Initiatie-
ven verzanden, waardoor hun en-
thousiasme eerder een frustratie 
wordt. Past de structuur van de po-
litiek -het huis van Thorbecke- nog 
bij de huidige tijdsgeest", stellen 
Rigo Heldoorn van het Graafschap 
College en Jouke Lavalaye van 
Jong Achterhoek. Beide sprekers 
gaan verder om de bezoekers in de 
raadszaal van de gemeente Oude 
IJsselstreek in het DRU-complex te 
prikkelen. De meesten zijn werk-
zaam bij overheden. "De overheid 
is saai! Weinig dynamisch!" Daar-
op komen reacties: "Jongeren zijn 
meer in thema's geïnteresseerd 
dan in de structuren van de ge-
meenteraad als inspreken voor een 
raadsvergadering."

En "je hoort hier over inspraak ge-
nereren, maar zal het niet anders-
om moeten? Dus vanuit de jonge-
ren zelf de onderwerpen laten ko-
men en dat dan de overheid mee-
denkt?" Rigo Heldoorn: "Dus de 
vraag is: waar zit die energie en hoe 
kunnen we die energie vasthou-
den?" De antwoorden komen vrij 
snel vanaf een groot tekenvel op de 
tafels: via social media meegaan in 
de wereld en de beleving van jon-
geren. Jongeren hebben behoefte 
aan laagdrempelige manier van 
contacten leggen. Communiceer 
op de wijze zoals zij dat doen. Fa-
ciliteer jongeren. Ook aanhaken bij 
de Zwarte Cross werkt goed. Daar 
zit de doelgroep met wie je contact 
zoekt, vertelt een jonge ambtenaar 
van de gemeente Oost Gelre.

Op alle accu’s

20% korting!

Kom langs en laat 

uw accu testen

Autobedrijf Aal
Nijverheidsweg 15

7221 CK  Steenderen

Telefoon: 0575-451113 

www.autobedrijf-aal.nl            

Profiteer van onze scherpe 
aanbiedingen!

5 jaar Autobedrijf Aal!

Vrijwilligers Achterhoeks Museum. Foto: PR

Judoka's. Foto: PR Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden



‘Ajuu de mazzel’, waardig afscheid  
van Normaal
33.000 Anhangers 
wonen 
slotconcert bij
ARNHEM - De lampen bunt uut, de 
show is gedoan! Het is zover. Lang 
was er tegenaan gehikt door de ve-
len voor wie Normaal bijna een ma-
nier van leven was. De stemming is 
wisselend zaterdag in het Gelredo-
me. Met zijn 33.000 zijn ze bij elkaar 
gekomen, van piepjong tot bijna 
stokoud, met een eensgezindheid 
en saamhorigheid zoals zelfs op 
een EO-Jongerendag niet denkbaar 
is. De avond wordt beleefd met een 
lach en een traan. Zin in een Nor-
maalfeestje, maar ook het besef dat 
het de laatste keer is. 

Door Henri Walterbos

De avond staat bij voorbaat al te 
boek als een historische avond. En 
dat wordt het uiteindelijk ook! De 
bands in het voorprogramma, De 
Kast en Rowwen Heze, doen voor-
dat Normaal het podium op komt, 
hun uiterste best het vuurtje alvast 
op te stoken, maar het lukt enkel 
Rowwen Heze in haar toegift met 
‘’T is een kwestie van geduld’ en 
‘Bestel mar.’ Het is overduidelijk: 
de 33.000 bezoekers komen enkel 
en alleen voor Normaal. Het dub-
bele gevoel is overal voelbaar.

Uitzinnig
Als op de grote videowall, met de 
stem van Bennie Jolink, hard van 
1 tot 40 wordt geteld en het getal 
40 extra hard wordt uitgesproken, 
klinkt na de laatste tel motorge-
luid. Maar is er nog niets zichtbaar. 
Dan worden mensen aangestoten 
dat ze naar boven moeten kijken. 
Bennie Jolink komt vanuit de nok 
van het stadion op een motor ‘aan-
vliegen’. De meute is uitzinnig. He-
lemaal als ze zien dat hij gestoken 
is in een blauw-wit gestreept pak 

van De Graafschap. En dat in het 
Gelredome, de thuishaven van Vi-
tesse, de natuurlijke ‘vijand’ van 
de Doetinchemse Eredivisionst. 
Jolink is ook trots op zijn club als 
deze onderaan staat. Als Jolink op 
het podium aangekomen van zijn 
motor stapt, wordt hem een gitaar 
omgehangen, waarna bij de eerste 
aanslag direct het door anhangers 
zo geliefde aloude vertrouwde 
Normaalgeluid ‘vandikhoutzaagt-
menplanken’ hoorbaar is. De 
toon is gezet voor een spetterende 
avond waarin de band in topvorm 
verkeert en er gaandeweg de show 
zelfs ruimte is voor huzarenstuk-

jes van gitarist JanWilm Tolkamp 
en drummer Timo Kelder als intro 
van het gedonder van ‘Deurdon-
deren’.

‘Gin Marco Borsato hier’
Bennie is in zeer goede doen na 
zijn noodzakelijke ziekenhuisop-
name, eerder in de week, zo blijkt 
al snel. Na het openingsnummer 
‘Wi-j luusteren of niet’ proost hij 
met het publiek. “Doo mien ef-
fen een piepken”, roept hij naar 
de zijkant om een pijpje Grolsch. 

“Ik mot proosten met die men-
sen, moar neet met die smerige 
peerdezeik”, verwijzend naar het 
merk bier aan de tap in Gelredo-
me (Heineken, HW), dat onder 
Anhangers niet bijzonder popu-
lair blijkt te zijn. Toch vloeit het 
rijkelijk. De zes tappunten op het 
veld, en de biertappers kunnen de 
dorst van de Anhangers nauwe-
lijks aan. “Kom, scheet een betjen 
op. ‘t Is hier gin concert van Marco 
Borsato”, roept een met ernstige 
dorst kampende Anhanger een 
bardame toe, die overigens haar 
uiterste best doet. Dit heeft ze nog 
nooit meegemaakt. Ook de luxe 
La Place broodjes zijn niet aan de 
Anhangers besteed. “Toen ik ein-
delijk aan de beurt was, waren de 
zelf afgebakken broodjes met zon-
nnepitten op. Moest er eerst weer 
gebakken worden”, baalt Bas Brin-
ke uit Groenlo. “Zet er toch ge-
woon een simpele kraam neer met 
vette hamburgers en uien. Klaar!”
Zowel op het veld als op tribune 
is het feest groot. Anhangers die 
helemaal vooraan tegen het hek 
aan staan, moeten er duidelijk 
wat voor over hebben vooraan 
te staan. Ze worden bijna platge-
drukt. Enkelen die bijna lijken te 
bezwijken onder de druk van ach-
teren worden over het hek getild. 
Een manspersoon met een pijn 
van vertrokken gezicht wordt met 
uiterste krachtsinspanningen naar 
veilige haven getild. Ondertussen 
wel doorzingend: “Wat maak ie 
mi-j noe dan.”

Jacht
Als 40 jaar Normaal voorbij trekt in 
een topshow laat de band zien dat 

het van alle markten thuis is. Na de 
pauze een set kleine liedjes, over 
onder andere de jacht, een grote 
passie van Bennie Jolink. Com-
pleet met 40 jachthoornblazers 
op het podium, terwijl de band 
op een klein podium midden in 
de zaal zit. Net op het moment dat 
een Anhanger zegt dat er wat hem 
betreft wel weer ‘eknapt’ mag wor-
den, wordt ‘Ik bun moar een een-
voudige boerenlul ingezet.’ Alsof 
er een lont in een kruitvat gegooid 
wordt. De opmaat naar het slotak-
koord toe. Als Bennie alle voorma-
lige bandleden bij naam noemt 

en bedankt, klinkt nog eenmaal 
‘Oerend Hard’. Daarna het ontroe-
rende sluitstuk: ‘Ballade van een 
muzikant’, een nummer van wij-
len Jan Manschot. Niet alleen het 
sluitstuk van deze avond, maar 
van 40 jaar Achterhoekse cultuur. 
Als Bennie de Anhangers bedankt 
trekt hij aan een touwtje van een 
ouderwetse kamerlamp. Het zit 
er op. Het is goed zo! Grote stoere 
mannen vallen elkaar huilend in 
de armen. Ook dat is Normaal!

Foto’s: Achterhoekfoto/Henk den Brok

Serious Request: ‘NEE!’ 
Een van de absolute hoogtepun-
ten van de avond was de kleine 
uitvoering van ‘En dan kan ik 
niks,’ met JanWilm Tolkamp op 
gitaar en mondharmonica, en 
de frontman zelf enkel met een 
microfoon. Na afloop krijgt de 
aankondiging echter jammer 
genoeg meer aandacht dan de 
kippenvel bezorgende uitvoe-
ring van het nummer. Jolink 
geeft weer eens zijn ongezouten 
mening, ditmaal over Serious 
Request. “Toen ze ons vroegen 
of er hier vanoavend bi-j ons 
gecollecteerd mocht worden 
veur Serious Request, toen heb 
ik gezegd: NEE!”, roept hij met 
stemverheffing. “Een stel publi-

citeitsgeile aanstellers met een 
megasalaris die een betje veur 
de show in een glazen huus 
goat zitten. En dan wordt d’r 
weer veur een goed doel geko-
zen woarbi-j ie van te veuren al 
weer wet dat d’r weer veur ton-
nen en tonnen aan de strijkstok 
blif hangen. As iemand geld wil 
geven, doe dat dan an ‘t KWF, 
het Koningin Wilhelminafonds, 
veur onderzoek tegen kanker.” 
Er klinkt groot applaus en voor-
al goedkeurend gejoel. Bennie 
Jolink is een dag later weer eens 
‘hotter’ dan zijn muziek, maar 
de boodschap is duidelijk. Het 
is Jolink ten voeten uit. Absoluut 
geen grijze muis.
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25 jaar Winterwandeling
in de Wildenborch

VORDEN- Voor de 25e keer wordt 
zondag 3 januari de Wildenbor-
chse Winterwandeling gehou-
den. Natuurlijk wordt dit een bij-
zondere editie en ontvangen de 
deelnemers wat extra's.

Het is al weer voor de vijfentwin-
tigste keer dat in de Wildenborch 
een Winterwandeling wordt geor-
ganiseerd. Reden voor de Kapel-
commissie om er deze keer iets bij-
zonders van te maken. In de route 
is dit jubileumjaar een bijzonder 

verrassend stukje route opgeno-
men. Er kan gekozen worden uit 
een korte route van ongeveer ze-
ven kilometer en een langere route 
van ongeveer vijftien kilometer. 
Deelnemers krijgen naast het ver-
trouwde glas glühwein of chocola-
demelk en de kop erwtensoep on-
derweg, vanwege het jubileum, bij 
terugkomst in de Kapel gratis een 
lekkere warme hap aangeboden. 
Dit is mede mogelijk geworden 
dankzij de medewerking van Poe-
lier 't Vöske uit Lochem. Ook zul-

len midwinterhoornblazers hun 
medewerking aan de Winterwan-
deling verlenen. De hoornblazers 
mogen namelijk tot en met Drie-
koningen (6 januari) hun sonore 
geluid laten horen.

Kosten voor deelname bedragen 
net als in voorgaande jaren zes 
euro per persoon, kinderen t/m 12 
jaar betalen drie euro Inschrijven 
op 3 januari in de Wildenborchse 
Kapel (Kapelweg 1 Vorden) tussen 
11.00 uur en 13.00 uur.

   

Sociï werkt zich overtuigend naar 
verdiende overwinning op Halle
WICHMOND - Op een ongebruike-
lijk tijdstip (11.00 uur) op zondag-
ochtend werkten Sociï en Halle 
hun laatste competitiewedstrijd 
van 2015 tegen elkaar af op sport-
park De Lankhorst in Wichmond. 
Sociï is inmiddels afgezakt naar de 
voorlaatste positie, tijd voor wat 
eerherstel.

Het veld in Wichmond was be-
paald geen biljartlaken met zijn 
vette ondergrond en tamelijk lang 
gras. Zoals te doen gebruikelijk 
hanteren we dan de uitspraak dat 
beide ploegen ermee van doen 
hebben. In het begin van de wed-
strijd zorgden de omstandigheden 
ervoor dat vele momenten er knul-
lig uit zagen. Balletjes over enkele 
meters werden fout ingepasst, er 
werd veelvuldig uitgegleden en de 
bal kreeg men vaak niet zo een-
voudig mee zoals gewild. De eer-
ste mogelijkheid van de wedstrijd 
had er moeten zijn voor Halle, 
ware het niet dat de aanvoerder 
van de ploeg zijn aanname op de 
zestien meter verprutste en min of 
meer terugspeelde op Sociï-kee-
per Henry Vreeman.

Aan de andere kant was Sociï nog 
wat zoekende toen uit het niets 
Tim Groot Roessink in stelling 
werd gebracht. Er ontstond een 
één op één situatie waarbij zijn 
directe tegenstander weggleed en 
alleen de keeper nog als hindernis 
overbleef. Vanaf de zestien meter 
verschalkte Groot Roessink ook 
hem en bracht de stand al na vijf 
minuten op 1-0. Wat daarna volg-
de was een wedstrijd die vooral 

werd gemaakt door strijdlust, se-
rieuze kansen voor Sociï kwamen 
er nog nauwelijks. Dubaern Besse-
ling kreeg een mogelijkheid na een 
goed ingebrachte vrije trap, maar 
diens inzet ging voorlangs. Bij Hal-
le werd nog eens een aanname op 
de zestien fout uitgevoerd en daar 
waar Halle dacht een kans te krij-
gen stond de verdediging van Sociï 
simpelweg goed. Dit seizoen was 
dat nog niet zo vanzelfsprekend, 
maar alles zat eens een keer mee. 
De rust werd bereikt bij een stand 
van 1-0 na een helft hard werken 
van beide kanten.

Na de rust was Sociï direct scherp 
met Gert-Jan Loman die vanaf 
links Groot Roessink nog eens 
vooruit schoof. Laatstgenoemde 
rondde ook zijn tweede kans van 
de wedstrijd beheerst af en zo 
stond na 46 minuten de 2-0 al op 
het scorebord. Het werkvoetbal 
ging Sociï stukken beter af dan 
Halle en de thuisploeg leek er ook 
veel meer zin in te hebben. De om-
standigheden zorgden weliswaar 
voor vele fouten en misverstanden 
maar het bleef een tamelijk boei-
end schouwspel.

Daarin waren er nauwelijks kan-
sen te noteren en als die er al 
waren dan waren die voor Sociï. 
Halle leek al met het hoofd bij het 
Knalbal dat die middag aldaar zou 
worden gehouden. Dit doet niets 
af aan het feit dat Sociï wel toonde 
keihard te willen werken voor de 
punten. Dit resulteerde uiteinde-
lijk ook nog in uitbreiding van de 
score. In de 75e minuut was het 

Gert-Jan Loman die werd diep 
gestuurd door een bekeken lob-
pass van invaller Kevin Esselink. 
Loman was ouderwets scherp en 
vond de rechterhoek van het doel 
waarmee hij de keeper kansloos 
liet; 3-0. Voor degenen die hem 
nog niet kenden gaf Esselink zijn 
visitekaartje nog maar eens af en 
het was goed hem weer eens bezig 
te zien in Sociï 1. Een kopbal waar-
bij het op karakteristieke wijze net 
zo hoog kwam als de handen van 
de keeper ging helaas net over. In 
de slotminuut van de wedstrijd 
mocht Gert-Jan Loman nog een 
tweede doelpunt meepakken. Een 
doeltrap van de keeper van Halle 
belandde voor de voeten bij aan-
voerder Dubaern Besseling die Lo-
man direct vond, de keeper werd 
omspeelt en van dichtbij werd de 
eindstand op het scorebord gezet; 
4-0. Sociï was de terechte winnaar, 
in een echte "werkwedstrijd" was 
het de enige ploeg die echt bereid 
was te werken.

Gedurende de eerste seizoenshelft 
zat het vaak niet mee en de laatste 
tijd was de spiraal neerwaarts. Ge-
lukkig heeft de ploeg van Tim Kol-
len dit jaar toch nog met een rede-
lijk goed gevoel kunnen afsluiten. 
Nu is het zaak om deze lijn na de 
korte winterstop door te trekken. 
De eerste competitiewedstrijd van 
Sociï staat geprogrammeerd op 
zondag 17 januari om 14.00 uur 
thuis tegen EDS. De selectie van 
Sociï wenst iedereen voor nu hele 
fijne feestdagen en een gelukkig 
en gezond 2016 toe!

Kapvergunning blijft 
noodzakelijk 
BRONCKHORST - In de gemeente 
Bronckhorst blijft het aanvragen 
van een kapvergunning nood-
zakelijk voor een plataan, een 
notenboom en een esdoorn. Alle 
raadsfracties in de gemeente 
stemden afgelopen donderdag 
tijdens de raadsvergadering in 
met dit voorstel van Groen Links. 
Het college van B & W wilde de 
genoemde bomen kapvergun-
ningvrij maken.

Volgens bomendeskundigen zijn 
de plataan, notenboom en es-
doorn juist waardevolle bomen 
die in de gemeente Bronckhorst 
volop voorkomen en het hier ook 
goed doen. Platanen staan in de 
verschillende dorpskernen. Een 
jaar of acht geleden zijn er nog een 
aantal geplant in Zelhem. In Vor-
den staan er onder andere enkele 
aan de Zutphenseweg.

Tot voor enkele jaren geleden 
stond aan deze straat een hele rij 

platanen. Voor het behoud ervan 
is toen veel strijd gevoerd. Maar 
uiteindelijk moesten ze verdwij-
nen voor het centrumplan Vorden. 
Esdoorn komen in Bronckhorst als 
laanboom ook veelvuldig voor. De 
gemeenteraad besliste donder-
dag dus dat voor het kappen van 
deze bomen het aanvragen van 
een kapvergunning noodzakelijk 
blijft. Ook vroeg de gemeenteraad 
het overleg over de toekomstige 
kapverordening met Vereniging 
Bomenbelang Bronckhorst te her-
vatten. Dit begon 2,5 jaar geleden, 
maar is gestaakt. Komend jaar zit 
de vereniging weer rond de ta-
fel met wethouder Seesing. Dan 
wordt ook gepraat over het opstel-
len van een bomenbeleidsplan 
voor de gemeentelijke bomen in 
Bronckhorst. Voor meer informa-
tie wordt verwezen naar de site.
   

 ■ www.bomenbelang.nl

   

Aviko start met aanleg 
nieuwe ontsluitingsweg
STEENDEREN - Aviko bezit aan de 
oostkant van de Dr. A. Ariënsstraat 
gronden die een industrie bestem-
ming hebben. In het geldende be-
stemmingsplan Steenderen Dorp 
is vastgelegd dat wanneer Aviko 
gebruik wil maken van dit indu-
strieterrein (Steenderdiek) de Dr. 
A. Ariënsstraat deels moet worden 
verlegd.

Aangezien Aviko in de toekomst 
gebruik wil gaan maken van dit 
industrieterrein heeft zij beslo-
ten een aanvang te maken met 
de aanleg van de nieuwe ontslui-
tingsweg. Door het nu aanleggen 

van deze nieuwe weg zorgt Aviko 
ervoor dat de omgeving zo weinig 
mogelijk hinder ondervindt van 
de toekomstige ontwikkelingen op 
dit industrieterrein. Aviko heeft de 
voor de aanleg van deze weg be-
nodigde kap- en inritvergunning 
inmiddels aangevraagd. Deze is 
nodig om de aansluiting van het 
nieuwe wegtracé Dolfingweg en 
Dr. A. Ariënsstraat te kunnen ma-
ken.

De werkzaamheden zullen nog dit 
jaar starten en tot ongeveer juni 
2016 gaan duren.

Ook aan de 25 ste editie verlenen midwinterhoornblazers hun medewerking. Foto: PR. 

Oók de bibliotheek!
De vakantieperiode komt er weer aan!
Gratis proefabonnement
Bij de Bibliotheek kies je uit honderdduizenden exemplaren reisboeken en 
vakantiegidsen. Ken jij iemand die van reizen en lezen houdt maar nog geen 
lid is? De Bibliotheek biedt in de periode van 6 april t/m 5 mei a.s. een gratis 
proefabonnement voor drie maanden! Onbeperkt genieten van de leukste 
reisboeken en gidsen. Inschrijven kan via www.gratisbieb.nl of in uw eigen 
bibliotheek. 

Handig op vakantie: e-books lenen 
Duizenden recente e-books zijn zonder extra kosten te leen voor vrijwel alle 
bekende apparaten: tablet, mobiel, computer of e-reader.

VerhalenBieb App
Er zijn van die momenten dat je even iets wil lezen, omdat je de trein hebt 
gemist, op de bus wacht, in een wachtkamer zit, of omdat je iets ontspannends 
wilt lezen voor het slapengaan. Download dan de gloednieuwe VerhalenBieb. 
Daar staan 20 verhalen klaar in de categorieën humor, spanning, drama en 
biografie. En iedere maand komt er een verhaal bij.

Ontdek de Luisterbieb App
Het aantal mensen dat de app gedownload heeft op hun smartphone of 
tablet is van 60.000 gestegen naar bijna 90.000. De top 3 downloads zijn 
de luisterboeken van Isa Hoes, Saskia Noort en Jan Brokken. Met de 
LuisterBieb geniet je van de beste luisterboeken, waar en wanneer jij dat wilt!

Kijk voor info over e-books en apps op www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
lezen/ebooks.html

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg,  
Doetinchem, Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op  
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws of 
volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.

Oók de bibliotheek!
Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers

Dit jaar worden de Nationale Voorleesdagen georganiseerd van 
27 januari t/m 6 februari. Zowel landelijk als lokaal worden er van 
allerlei activiteiten georganiseerd rondom voorlezen. Zo doen bekende 
Nederlanders door het hele land mee aan het Voorleesontbijt en wordt 
het Prentenboek van het Jaar gekozen. Dit jaar is dat: We hebben er 
een geitje bij!, geschreven door Marjet Huiberts en geïllustreerd door 
Iris Deppe. Kijk op ww.nationalevoorleesdagen.nl. Er staan ook hele 
leuke tips op!

Voorlezen is belangrijk én leuk!
Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk, zowel voor uw kind als uzelf. 
En dat niet alleen, voorlezen speelt een belangrijke rol bij de taalont-
wikkeling en stimuleert de fantasie van jonge kinderen. Ze leren nieuwe 
woorden tijdens het voorlezen en horen hoe een zin is opgebouwd. 
Daarnaast leren ze goed luisteren en zich concentreren.

Boekstart & Babycafé
Met je baby op schoot een boekje ontdekken is leerzaam. 
Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van je kind, zo blijkt uit 
onderzoek. En het verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar je 
baby een leven lang plezier van heeft. Daarom organiseert Bibliotheek 
West-Achterhoek iedere maand bijeenkomsten voor ouders met hun 
baby. De bijeenkomsten zijn gratis.

Kijk op 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl/lezen/voorlezen/boekstart.html

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg, Doetinchem, 
Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws 
of volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.
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Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.

Schrijf je in voor 8 januari 
en maak gebruik van deze geweldige aanbieding!

op jouw lidmaatschap

Kies jouw korting:
€ 50 korting 
€ 100 korting
€ 150 korting

Vanaf NU gratis sporten tot 8 januari 2016,
zonder verdere verplichtingen. Besluit je nadien te willen starten, 

dan kun je gebruik maken van onze Nieuwjaars aanbieding:

Start nu 
en ontvang tot 
€ 150 korting!

Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

* Vraag naar de voorwaarden

BRONSBERGEN 27, 7207 AD, ZUTPHEN,T: 0575 82 02 22 ZUTPHEN@AEROFITT.NL
WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL
STATIONSPLEIN 8-12, 7021 CN ZELHEM T: 0575 46 50 01 ZELHEM@AEROFITT.NL

Hengelo Gld

Zutphen

Zelhem

HOV WENST IEDEREEN 
EEN GEZOND EN GELUKKIG 2016

Kom gerust eens binnen 
en laat u verrassen 
door het aanbod 
die wij u bieden!

Roozegaarde 
Sport & Mode 

wenst u fijne feestdagen 
en een modebewust 

en sportief 2016!

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo gld, Tel: 0575 46 19 96

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 13.30-18.00 uur
Dinsdag: 09.00-18.00 uur
Woensdag: 09.00-18.00 uur

Donderdag: 09.00-20.00 uur 
Koopavond!!
Vrijdag: 09.00-18.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur

EINDEJAARS
OPRUIMING

SPORTKLEDING EN SPORTSCHOENEN 

NU EXTRA VOORDELIG!

20%
DAMES EN HERENKLEDING

 KORTING
winterjassen, vesten, truien, 
blouses, shirts. 
(m.u.v. nieuwe collecties 
en afgeprijsde kleding)

SPALSTRAAT 1 • 7255 AA HENGELO GLD • 0575 461478 • INFO@EETCAFEJANSENJANSEN.NL 
 volg ons via Fb en blijf op de hoogte van onze acties en laatste nieuwtjes. WWW.EETCAFEJANSENJANSEN.NL

Brood op de plank

JANSEN&JANSEN
ZAALVOETBALTOERNOOI

Brood op de plankBrood op de plank

Eindejaars
feest    

Kaarten te koop bij Jansen & Jansen.

Kaarten € 29,50 p.p. all-in (onbeperkt bier, wijn, 
fris en kliekjes buffet, excl. sterke drank)

feest    
bij Jansen&Jansen 
van 16.00 tot 20.00 uur

Sporthal de Kamp vanaf 09.30 uur met aansluitend 

jaarsjaarsjaars
feest    feest    

jaars
feest    

jaarsjaars
feest    

jaarsjaars
feest    

jaars
m.m.v. “Brood op de Plank”

JANSEN&JANSEN
ZONDAG 27 DECEMBER



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

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

Daarna tot 3 januari 2016

en van 4 t/m 16 januari 2016

* m.u.v. planten, diervoeding/artikelen,
cadeaubonnen, hovenierswerk, snijbloemen.
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STAJA CONSTRUCTIE B.V.
Het vervaardigen van stalen constructies en installaties is binnen STAJA 
werk met een zeer uiteenlopend karakter. Geen constructie of installatie 
is hetzelfde. Ook in de procedures kunnen grote verschillen ontstaan. In 
de ene situatie dienen er alleen onderdelen geleverd te worden, in ande-
re situaties wordt de constructie / installatie compleet vanaf ruwe schets 
tot aan gedetailleerd ontwerp door ons gerealiseerd. Wij zijn actief in 
meerdere branches. Onze producten zijn seizoensafhankelijk, hierdoor 
ontstaan er pieken en dalen in de werktijden. De constructie en lasserij 
werkplaats van STAJA bestaat momenteel uit 25-35 personen met 1 voor-
man. Voor het begeleiden van bovenstaande werkzaamheden zijn wij 
op zoek naar een werkplaatschef die voldoet aan onderstaande eisen:

WERKPLAATSCHEF CONSTRUCTIE en LASSERIJ

Aansturing 
- Het aansturen en ondersteunen van de medewerkers in de lasserij
- Natuurlijk leiderschap gericht op coördineren, organiseren en controleren
- Ef� ciëntie medewerkers en processen verhogen 
- Uren controleren en realtime afmelden van gereed gekomen orders

Kwaliteit
- Bewaken van de kwaliteit van het productieproces 
- Controles daar waar nodig (ingang, tussentijds en eind) 
- NEN-ISO 1090 en ISO 3834

Planning
- Opstellen van werkvloerplanningen met het bedrijfsbureau. 
- Capaciteit orders versus medewerkers kunnen bepalen 
- Algemene kennis van MS Of� ce pakket Excel, Word, Outlook.

ERP Systemen
- Ervaring met ERP systemen
- Kennis en werken met ISAH is een pré

Lasrobot
- Ef� ciëntie verhogen, van het gehele proces rondom de lasrobot
- Optimaal inplannen van medewerkers 
- Of� ine programmeren van de robot (bereidheid om cursus te volgen)
- Robot inregelen bij prototypes
- Bereidheid tot werken in ploegen

Procesverbeteringen
- Ef� ciëntie verhogen
- Lean 5S
- Processen in kaart brengen
- Kleine aanpassingen direct doorvoeren
- Voorstellen grotere aanpassingen (investeringen)
- Bereidheid volgen opleiding (lastechnisch middenkader/laspraktijkingenieur)

Kandidaten die HBO afgestudeerd zijn, die kennis hebben van de productie van landbouwma-
chines, ervaring hebben in het MIG/MAG lasproces en in een soortgelijke functie genieten de 
voorkeur.

Wij stellen het op prijs dat u uw sollicitatiebrief en uw Curriculum Vitae per mail aan ons ver-
stuurd op het volgende e-mailadres: j.overkemping@staja.nl.

 Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een fulltime:

 Service Monteur - Lasapparatuur
 

 

Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.cardietech.nl
Cardietech Lastechniek        Melkweg 2        7021 PD ZELHEM

Cardietech Lastechniek te Zelhem verkoopt lasapparatuur en toebehoren 
in de gehele regio. Daarnaast leggen wij de nadruk op een optimale
service, vakkundig advies en technische ondersteuning.

Die na een uitgebreide producttraining geheel zelfstandig lasapparatuur
gaat repareren en onderhouden in de regio. Je krijgt de beschikking 
over een servicewagen met moderne hulpmiddelen, waarmee je deze 
producten zowel op mechanisch, als elektrisch niveau de baas bent.

Wij vragen een gemotiveerde, enthousiaste medewerker, 
met elektrotechnische kennis. Zelfstandig werken ben je gewend.
En omdat je het visitekaartje van ons bedrijf bent, verwachten we 
een dienstverlenende en klantgerichte instelling.

Wil je mee groeien met ons bedrijf, laat dan snel iets van je horen!

Tel: 0314-625960 E-mail: info@cardietech.nl

 Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een fulltime:

 Service Monteur - Lasapparatuur
 

 

Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.cardietech.nl
Cardietech Lastechniek        Melkweg 2        7021 PD ZELHEM Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een fulltime:

 Service Monteur - Lasapparatuur
 

 

Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.cardietech.nl
Cardietech Lastechniek        Melkweg 2        7021 PD ZELHEM

Lastechniek

Hoveniersbedrijf Gebr. Arends is gespecialiseerd in het aanleggen en on-
derhouden van voornamelijk particuliere tuinen. Ter uitbreiding van het 
team zijn wij wederom op zoek naar een

Gediplomeerd hovenier (tuinaanleg en onderhoud)
Fulltime (40 uur)

Bij Hoveniersbedrijf Gebr. Arends staat collegialiteit en kwaliteitsbe-
wustheid voorop. Omdat wij veelal bij particuliere opdrachtgevers werken 
is een goede kennis van zaken een vereiste en dien je tevens communica-
tief vaardig te zijn.

Heb jij:
• Een hoveniersdiploma
• Planten- en bomenkennis
• Aanhangerrijbewijs
• Spuitlicentie
• Eventuele extra certifi caten/opleidingen (motorkettingzaag, treeworker 

etc.)

Dan bieden wij jou:
• Een prettige werksfeer
• Marktconforme salariëring en arbeidsvoorwaarden conform cao hove-

niers/groenvoorzieners
• Mogelijkheden voor persoonlijke groei

Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie? E-mail dan jouw 
Curriculum Vitae voor 4 januari 2016 door naar info@gebr-arends.nl of 
stuur het naar: Hoveniersbedrijf Gebr. Arends BV
  Lankhorsterstraat 25a
  7234 ST Wichmond

Voor meer informatie kun je ook kijken op 
www.gebr-arends.nl of contact opnemen 
met A. Arends, tel. 0575-463507.

Gediplomeerd hovenier (tuinaanleg en onderhoud)Gediplomeerd hovenier (tuinaanleg en onderhoud)Gediplomeerd hovenier
Fulltime (40 uur)

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Allround Onderhoudsmonteur m/v

Heb jij ervaring in de technische dienst en weet jij alles 
van elektrische installaties?

Functieomschrijving
In de functie van allround onderhoudsmonteur ben je binnen het 
team van de technische dienst verantwoordelijk voor het onder-
houd en reparaties aan alle machines, installaties en elektrisch 
gereedschap. Je zorgt ervoor dat het machinepark in optimale 
conditie is en zorgt voor tijdige reparaties en het vervangen van 
onderdelen. Het kan daarbij voorkomen dat je laswerk, slijpwerk 
of draaiwerk verricht. Je bewaakt de kwaliteits- en veiligheids-
voorschriften en zorgt voor het up-to-date houden van instructies, 
procedures en registraties. De functie van onderhoudsmonteur is 
een zelfstandige functie binnen een modern bedrijf.  

Commercieel administratief medewerker m/v

Ben jij een ervaren commercieel administratief 
medewerker en ben je per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
In de functie van commercieel administratief medewerker ben je ver-
antwoordelijk voor het maken van verkoopfacturen en het verwerken en 
archiveren van inkooporders. Tevens ben je verantwoordelijk voor het 
bankboek en debiteurenbeheer. Naast deze taken beantwoord je ook de 
telefoon, verzorg je de correspondentie en regel je diverse reizen. Op ter-
mijn is het mogelijk dat je ondersteuning gaat bieden bij de orderintake.

Automonteur m/v

Heb jij kennis van autotechniek en wil je parttime werken?

Functieomschrijving
In de functie van automonteur werk je met verschillende merken 
en heb je direct contact met de klanten. Je bent verantwoordelijk 
voor het oplossen en verhelpen van motorische en elektronische 
problemen, stellen van diagnoses, uitvoeren van reparaties, onder-
houdswerkzaamheden en- occasions verkoop klaar maken.

Verzorgende IG m/v

Ben jij per direct beschikbaar en wil jij graag in de 
ouderenzorg werken?

Functieomschrijving
In de functie van Verzorgende IG verleen je dagelijks zorg en geef 
je aanvullend medicatie aan cliënten. Tevens verricht je dagelijks 
de verpleegtechnische handelingen, signaleer je gezondheidspro-
blemen en biedt je begeleiding en ondersteuning aan de cliënten. 
Het gaat om werk in verpleeghuizen en in de thuiszorg op meer-
dere locatie (PG en Somatiek). Het werkgebied is Varsseveld en 
omgeving en de diensten en het aantal uren zijn wisselend. Omdat 
het om verschillende locaties kan gaan is het belangrijk dat je 
beschikt over eigen vervoer.

Voorbewerker/ autospuiter m/v

Ben jij een ervaren voorbewerker/ autospuiter en ben je 
per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
In de functie van voorbewerker/ autospuiter ben je verantwoordelijk 
voor het verrichten van lichte uitdeukwerkzaamheden en het spuit 
klaar maken van carrosseriedelen. Tevens spuit je de carrosseriede-
len en voer je montagewerkzaamheden uit. Het onderhouden van 
de spuitcabine en diverse gereedschappen 
behoort ook tot je taken.

Werkvoorbereider m/v
 
Ben jij een ervaren werkvoorbereider en 
heb je affiniteit met de agrarische sector?
 
Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor 
de inkoop, werkvoorbereiding en planning van 
diverse bouwprojecten. Tevens stuur je de plan-
ning aan vanuit het hoofdkantoor en bewaak je 
de kosten. Het is belangrijk dat je goed over-
zicht weet te houden over diverse werkzaam-
heden en duidelijk prioriteiten weet te stellen.

PLC Engineer
Omschrijving
Voor een relatie in Winterswijk zoeken wij een erva-
ren PLC Engineer. Ons klant heeft diverse productie 
locaties in binnen en buitenland. Zij zoeken een speci-
alist die verantwoordelijk is voor alle soft en hardware 
systemen. Je bent troubleshooter en adviseur voor 
collega’s op de diverse locaties. Je werkt met samen 
met de technische dienst, productie en engineering aan 
nieuwe projecten en productie optimalisatie. Tevens 
train je diverse medewerkers, zodat zij leren hoe ze 
met de diverse software moeten werken. Het is een 
veel omvattende functie waarbij de vrijheid hebt voor 
eigen initiatieven. 

Functiecriteria
- HBO opleiding richting elektrotechniek;
- Kennis van Siemens S7;
- Enkele jaren ervaring als programmeur/troubles-

hooter;
- Meerdere jaren ervaring in een soort gelijke functie;

Monteur Machinebouw
Omschrijving
Voor een relatie in de omgeving Varsseveld zoeken wij 
een ervaren mechanisch monteur voor de opbouw van 
machines. Als monteur machinebouw werk je in een 
team en ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
opbouw van machines op voornamelijk mechanisch 
vlak van a tot z. Je werkt hierbij vanaf tekening. Spreekt 
deze vacature je aan en heb je concrete ervaring in de 
machinebouw? Neem dan contact met ons op!

Functiecriteria
- Je bent technisch onderlegd, LTS / MTS;
- Aantoonbare ervaring in onderhoud of opbouw van 

machines;
- Je kunt tekening lezen.

Machinesteller / Leerling 
machinesteller

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever in Duiven, een toeleverancier 
van met  name gebogen draad producten,  plaat- en 
stanswerk, zijn wij op zoek naar Machinesteller / Leer-
ling machinesteller. De volgende taken zijn onderdeel 
van jouw functie: het stellen en programmeren van 
onze draadbuigmachines (Robomac) volgens tekening, 
werken met CNC-aanvoerapparatuur, onderhoud ple-
gen aan machines, ondersteuning productie. Leiding-
gevende capaciteiten zijn een pré voor deze functie. Net 
als ervaring met OEE en Lean methodieken en product 
kwaliteitscontroles. 

Functiecriteria
- Minimaal over VMBO+ of MBO werk/denk niveau 

(MTS Metaalbewerking);
- Je beschikt over ruime ervaring in de metaalsector;
- Bereid om in een 2-ploegendienst te werken;
- Je woont in een straal van 30 km om Duiven.

(Jr.) Projectleider 
Omschrijving
Voor een opdrachtgever in Varsseveld zijn wij op 
zoek naar een (Junior) Projectleider. Als (Junior) 
Projectleider heb je een zeer veelzijdige functie, je bent 
verantwoordelijk voor de organisatorische, financiële 
en technische realisatie van projecten. Daarnaast zorg 
je dat de geleverde installaties aan alle overeengeko-
men specificaties voldoen en bewaak je het budget. 
Kortom je bent betrokken bij het gehele project; van de 
overdracht met verkoop tot en met het in bedrijf nemen 
van de installatie.

Functiecriteria
- HBO denk- en werkniveau, WTB richting;
- Minimaal 3 jaar ervaring als engineer;
- Kennis van en ervaring met 3D CAD-systemen;
- Goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal.

Field Service Engineer
Omschrijving
Voor een opdrachtgever in Varsseveld zoeken wij een 
Field Service Engineer. Jouw werkzaamheden zullen 
dagelijks bestaan uit het oplossen van storingen bij 
klanten wereldwijd, het verzorgen van kennisover-
dracht van de machines aan dealers en klanten, het op 
locatie doorvoeren van elektrische,- mechanische en 
software aanpassingen, het verzorgen van een correcte 
rapportage na ieder bezoek en het vergaren van ver-
koopsignalen en marktinformatie tijdens klantbezoek. 
Wil jij wereld wijd werken in een dynamisch en ser-
vicegerichte functie, waarin je communicatieve vaar-
digheden belangrijk zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functiecriteria
- MBO+ of HBO werk- en denkniveau. MBO/HBO Elek-

tro of Mechatronica;
- Bereidheid om internationaal 1 tot 4 weken aanslui-

tend te reizen;
- Talenbeheersing: Engels en Duits
- Frans en Spaans is een pre;
- VCA certificaat en in het bezit van rijbewijs B. 

Commercieel administratief 
medewerk(st)er

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever in Vorden zoeken wij een 
Commercieel Administratief Medewerk(st)er. Jouw 
werkzaamheden bestaan uit het maken van verkoop-
facturen, het verwerken inkoopfacturen, het boeken 
van banken, debiteurenbeheer, ontvangst klanten/le-
veranciers, het beantwoorden van de telefoon, de 
bedrijfsagenda bijhouden en reizen regelen. Het betreft 
een functie voor 24 uur per week, waarin je sowieso op 
woensdag de gehele dag beschikbaar bent.

Functiecriteria
- Affiniteit met financiële administratie;
- Goede kennis in woord en geschrift van Nederlands, 

Engels en Duits is een vereiste;
- Probleemoplossend vermogen.

Heeft u interesse in 1 van deze functies? 
Stuur dan uw CV en korte motivatie naar werk@eppd.nl o.v.v. de functienaam, voor vra-
gen kunt u contact met ons opnemen: 0575 – 55 55 18. Voor al onze vacatures zie ook 
www.europlanit.nl

Euro Planit personeelsdiensten 15 jaar
Euro Planit is al vijftien jaar een vertrouwde en succesvolle speler op de arbeidsmarkt. Euro Planit biedt een breed 
scala van opdrachtgevers een full service pakket aan diensten op personeelsgebied, variërend van uitzenden en 
detacheren tot werving & selectie en HR-advies. De wet- en regelgeving is constant in beweging. “De afgelopen 
15 jaar is de wereld, óók die van uitzendbureaus en HR-dienstverleners, rigoureus veranderd. Wij zijn flexibel en 
slagvaardig en reageren snel op de ontwikkelingen in de markt”, aldus directeur/eigenaar Wouter Siemes.

Gestart in 2000 vanuit één kantoor telt Euro Planit inmiddels vijf vestigingen, in Vorden, Apeldoorn, Hengelo (Ov.), 
Hoogeveen en in Bratislava (Slowakije). Het vak is voor elk bureau hetzelfde, het verschil zit ‘m in de mensen. 

Vrijdag 27 november jl. heeft Euro Planit personeelsdiensten samen met relaties en werknemers feestelijk haar 15 
jarig jubileum gevierd. Middels dit evenement wil Euro Planit al haar relaties en werknemers bedanken voor het 
vertrouwen en de samenwerking de afgelopen jaren. Tijdens de viering van het derde lustrum werd met personeel 
en relaties stilgestaan bij het verleden, maar ook vooruitgekeken naar de toekomst. “We zitten in een interessante 
periode waarbij veel bedrijven kijken naar groei en ontwikkeling. Onze specialisten denken daar graag over mee.”

Ook in 2016 staan wij graag weer voor u klaar! Hierbij een kleine greep uit onze vacatures:

Euro Planit wenst 
iedereen fijne feestdagen en

een succesvol 2016!

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

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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

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

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

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

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

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

Tandarts:
Kerst 21 t/m 27 dec., B.W.A.M. Polman, Lochem, tel. (0573) 25 14 83.
28-30 dec. en 2-3 jan., G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, tel. (0573) 25 18 70.
Oud en Nieuw 31 dec. en 1 jan. P. Scheepmaker, Ruurlo, (0573) 45 25 13.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, Dorpsstraat 16.
Voor aangi� e kunt u een afspraak maken. 
Aangi� e doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, wateroverlast, 
milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen naar het alarmnr. 
(0900) 88 44 of bij grote spoed 112. Kleinere meldingen over de openbare 
ruimte? Bijv. over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde 
kom (dus niet de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de ope-
ningstijden het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook door-
geven via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en leefom-
geving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, omdat het niet 
kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan ons calamiteitennr. 
(06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen en het drukrioleringsysteem in 
het buitengebied svp melden via tel. (0575) 75 05 00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.
Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, verzorgingshuiszorg, 
verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en voeding, maaltijdservice, 
personenalarmering en thuisbegeleiding. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang 
Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Vrijdag 25 december, Kerstfeest, 1e Kerstdag, 10.00 uur: 
ds. F.W. Brandenburg.
Zondag 27 december, 10.00 uur: ds. J.M. Mol uit Bathmen.
Donderdag 31 december – Dorpskerk - Gezamenlijke oudejaarsdienst
19.30 uur: ds. J. Kool, 1e C: Diaconaal werk; 2e C: Eindejaarscollecte.
Zondag 3 januari 2016, 10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Donderdag 24 december, 20.30 uur Kerstnachtdienst, 
Ds. F.W. Brandenburg m.m.v. Gospelkoor Inspiration Vorden;
22.30 uur Kerstnachtdienst, Ds. F.W. Brandenburg m.m.v. Harmonie 
Vorden. 1e C: Werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa; 
2e C: Evangelisatiecommissie.
Vrijdag 25 december, Kerstfeest, 1e Kerstdag, 10.00 uur: ds. J. Kool, 
1e C: KiA: Kinderen in de knel; 2e C: Eredienst & Pastoraat.
Zondag 27 december, 10.00 uur: ds. Wilma Onderwaater uit Aalten.
1e C: Diaconaal werk: Indiv. hulpverlening; 2e C: Eredienst en Pastoraat.
Donderdag 31 december – Dorpskerk - Gezamenlijke oudejaarsdienst
19.30 uur: ds. J. Kool, 1e C: Diaconaal werk; 2e C: Eindejaarscollecte.
Zondag 3 januari 2016, Nieuwjaarsbegroeting, 10.00 uur: ds. J. Kool.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Bloemen in de kerk (Krm).
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 20 december, 10.00 uur, Ds Tim Wiersum, 4è  advent 
Donderdag 24 december, 20.00 uur, Ds Tim Wiersum, kerstavond 
Koperensemble Jubal.
Vrijdag 25 december, 20.00 uur, Ds Tim Wiersum, kerstmis+gezinsdienst.
Zondag 27 december, 10.00 uur, Zangdienst. 
Donderdag 31 december, 20.00 uur, Hr. H. Dijkman, Vorden, 
0575-556846, oudjaar.

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

 Ratten, muizen, mollen of 
konijnenbestrijding. Bel Don 
Veenhuis 06-10499025.
       

         Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt à 
contant. Tel. (0543) 45 13 11.
       

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

    Woongelegenheid voor 1 a 2 
personen. HW Schuttestraat 
12. Tel: 0575-556659.
       

    Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel ge-
woon Frits Peppelinkhausen, tel 
(0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.
       

    Te huur ruim voorhuis 
boerderij gr.tuin/weitje 
voor schapen/kippen omg.
Wichmond. Alleen tuin/rust-
liefhebber Tel 0638217630.
       

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

    Te Huur landelijk Woonap-
partement. Eigen huisnr. 
Rand dorp Warnsveld. Inl. 
0575 527878 of 06 20444802.   

Vrede vinden met jezelf. Het is 
mogelijk! bel 0623345441 meer 
info: www.wilmatepaske.nl

R.K. kerk Vierakker
Donderdag 24 december, 19.00 uur, Kerstavond: Familieviering 
vg. werkgroep. 
Donderdag 24 december, 22.30 uur, Kerstavond: Eucharistieviering, 
vg. pastoor H. Scheve. 
Vrijdag 25 december, 9.30 uur, Eerste Kerstdag: 
Woord- en Communieviering, vg. diaken Th. ten Bruin. 
Zondag 27 december, geen viering. 
Donderdag 31 december, 17.00 uur, Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, 
em.-priester 
Zaterdag 2 januari, 17.00 uur, Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, 
em.-priester 

R.K. kerk Vorden
Vrijdag 25 december, 9.30 uur, Eerste Kerstdag: Eucharistieviering, 
vg. pastoor H. Scheve 
Zondag 27 december, geen viering 
Zaterdag 2 januari, 18.30 uur, Woord- en Communieviering, vg. diaken 
Th. ten Bruin.

30 december 2015 t/m 5 januari 2016
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consumeren  
€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en 
dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 30 dec. Tomatensoep/Varkensmedaillons met 
champignonsaus aardappelkroketten en groente

Donderdag 31 dec. Gesloten
Vrijdag 1 jan. Gesloten
Zaterdag 2 jan. Spareribs met zigeunersaus, frieten en rauwkost-

salade/IJs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)
Maandag 4 jan. Gesloten
Dinsdag 5 jan. Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade 

IJs met slagroom

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

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

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

KERSTBOMEN VERKOOP 
Eetcafé De Veldhoek 
Hengelo Gld. 
Varsselseweg 55.
Dins. t/m donderdag 
vanaf 14 uur.
Vrij. t/m zondag 
vanaf 11 uur.

Nergens goedkoper!!!

VLOOIENMARKT
HOOG-KEPPEL

HESSENHAL 
Zondag 10 januari
10.00 - 17.00 uur

Monumentenweg 30

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

VLOOIENMARKT
ZELHEM

Zondag 27 december
10.00-17.00 uur

Sporthal De Pol
Vincent van Goghstraat 72

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



Wilt u ...
... zelf uitmaken naar welke dokter u gaat?

... dat iedereen jong, oud, ziek of gezond dezelfde toegang tot zorg heeft?

... transparantie en geen flauwekul?

... precies weten waar uw zorgverzekeraar uw premie aan uitgeeft?

... dat zorgverzekeraars niet nog meer macht krijgen?

Kies dan een zorgverzekeraar ...
... die de wet uitvoert zoals die bedoeld is!

... die loyaal en sociaal is!

... die zich openlijk durft te verzetten!

... waar de menselijke maat telt!

... waar het werkelijk om ú gaat!

Hoop niet op goede zorg,
maar kies ervoor!

Overstappen is makkelijker dan u denkt. 
Doe het voor 1 januari!

Ga voor 
meer informatie 

naar www.dsw.nl 
of bel 

(010) 2 466 466
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Waarom de Budgetpolis 
een Sjoemelpolis is
Niks is wat het lijkt! Dat geldt zeker voor de budgetpolis. Deze polis wordt gebracht als een goedkoper alternatief 
voor de andere zorgpolissen. Niets is minder waar. Behalve dat de budgetpolis voor hoge extra kosten kan zorgen, 
veroorzaakt de budgetpolis ongelijkheid tussen mensen in hun recht op zorg en ontneemt hij keuzevrijheid. 

5 redenen waarom de Budgetpolis een Sjoemelpolis is.

1. Zorg wordt door de budgetpolis niet goedkoper
Zorgverzekeraars bedingen kortingen bij ziekenhuizen 
voor de verzekerden die een budgetpolis afgesloten 
 hebben. Deze verzekerden krijgen natuurlijk wel dezelf-
de zorg als de mensen die geen budgetpolis hebben. 
Hiervoor wordt alleen minder betaald. Het ziekenhuis 
kan deze inkomsten niet missen en daarom moet voor 
andere verzekerden een hoger tarief worden betaald 
voor precies dezelfde zorg. De zorg wordt hier in totali-
teit natuurlijk niet goedkoper van.

2. De budgetpolis ondermijnt de solidariteit
Mensen die voor de budgetpolis kiezen zijn of jong en 
gezond en verwachten geen zorgkosten te zullen maken, 
of het zijn mensen met een krappe beurs. Dit ondermijnt 
de solidariteit, die het fundament van ons zorgstelsel 
vormt. 

3. De budgetpolis kan tot slechte zorg leiden
De patiënt met een budgetpolis kan voor acute zorg 
 gelukkig overal terecht. Voor de zorg die na de acute 
 periode volgt moet de patiënt ofwel in hetzelfde zieken-
huis blijven en een aanzienlijk deel van de kosten zelf 
betalen ofwel naar een ander ziekenhuis en een  andere 
specialist gaan. Er kan dan ook gemakkelijk iets fout 
gaan met de overdracht van de medische gegevens. Als 
veel mensen van hun zorgverzekeraar naar dat bepaalde 
ziekenhuis toe moeten omdat ze een budgetpolis heb-
ben, kan dat daar bovendien tot onaanvaardbaar lange 
wachttijden leiden.

4. De budgetpolis ontneemt keuzevrijheid
Met een budgetpolis kan je alleen naar de  zorgverleners 
of ziekenhuizen gaan waar de zorgverzekeraar  kortingen 
heeft kunnen bedingen. Als je toch ergens anders 
 behandeld wilt worden, dan moet je fors bijbetalen.

5. De budgetpolis is een marketingtruc
Zorgverzekeraars die budgetpolissen aanbieden probe-
ren hiermee vooral jonge en gezonde verzekerden aan 
zich te binden. Die maken immers minder kosten. 

De politiek en zorgverzekeraars kunnen of willen geen 
einde maken aan de budgetpolissen.  Ziekenhuizen 
 kunnen dit wel. Reden waarom wij ziekenhuizen 
 oproepen een einde te maken aan deze sjoemelpolissen. 
Zij zijn bij machte dit te doen door bij iedere zorgverze-
keraar voor alle polissen bij die verzekeraar voor dezelf-
de behandeling hetzelfde tarief te vragen.  Mogelijk is 
dan het gevolg dat zorgverzekeraars hun  verzekerden 
voor bepaalde polissen naar andere ziekenhuizen 
 doorgeleiden en daarmee omzet bij het ziekenhuis weg-
halen. In dat geval is het redelijk dat het ziekenhuis die 
zorgverzekeraars voor hun andere polissen een  opslag 
in de tarieven opleggen. De vaste kosten zoals het 
 gebouw, de apparatuur, de medisch specialisten en de 
verpleegkundigen moeten immers betaald worden en 
het is onredelijk dit te verhalen op verzekeraars zonder 
 sjoemelpolis. Als het voor de zorgverzekeraar met de 
sjoemelpolis niet langer mogelijk is voordeliger tarieven 
te verkrijgen ten koste van andere polissen is het snel 
gedaan met de sjoemelpolis.

Basiszorg, zoals 
geboortezorg, 
moet dicht bij huis 
blijven
Veel regionale ziekenhuizen hebben het moeilijk, 
 omdat zorgverzekeraars de zorg in steeds groter wor-
dende  ziekenhuizen willen concentreren. Afdelingen 
spoed eisende hulp, kraamafdelingen en de zorg na 
een  beroerte, allemaal zorg die ook in een regionaal 
 ziekenhuis prima geboden kan worden, moeten steeds 
vaker sluiten omdat zorgverzekeraars die zorg naar 
 grote ziekenhuizen willen verhuizen. Hiermee dreigt 
goede, maar ook noodzakelijke zorg dichtbij de patiënt 
te verdwijnen. Volgens DSW is daarmee het belang van 
de patiënt niet gediend. Groter is lang niet altijd beter. 
Basiszorg moet in de buurt beschikbaar zijn. Waar fusies 
tussen ziekenhuizen de oorzaak zijn van het verdwijnen 
van basiszorg, verzet DSW zich daartegen. Het belang 
zorg beschikbaar te houden voor een regio, gaat boven 
het belang van een fusie. 

“Ticht by de minsken”.
DSW heeft om die reden diverse regionale  initiatieven 
gesteund, die erop zijn gericht de zorg voor de  regio 
beschikbaar te houden. Een voorbeeld daarvan is 
De Sionsberg in Dokkum dat hierdoor in afgeslankte 
vorm kan voortbestaan. De steun van DSW aan de zorg 
in de regio heeft veel mensen in Friesland tot het besluit 
gebracht naar DSW over te stappen. Zij voelden zich door 
de grootste zorgverzekeraar in Friesland in de kou gezet. 
Om het grote aantal Friese DSW-verzekerden van dienst 
te kunnen zijn, heeft DSW eind oktober in een winkel-
pand in Dokkum een regionaal loket geopend. “DSW is 
ticht by de minsken!” zegt men in Friesland.

DSW: één polis en één premie individueel of collectief € 98,75, keuzevrijheid voor iedereen!

Wat gaat die behandeling kosten?
Er wordt ons wel eens gevraagd wat een bepaalde 
behandeling in het ziekenhuis gaat kosten.
Dat is een logische vraag die eenvoudig te beant-
woorden lijkt.  Toch kunnen wij het antwoord niet 
geven. Sterker nog, ook het ziekenhuis en de behan-
delend specialist weten de kosten niet van te voren.  
Op onze website vindt u daarom een korte animatie 
waarin duidelijk wordt gemaakt waarom zieken-
huiskosten van te voren niet bekend zijn. 

Kijk op www.youtube.com/dswzorgverzekeraar voor  
meer filmpjes van DSW Zorgverzekeraar.

DSW wil 
proefproces 
tegen de 
budgetpolis
DSW is een fervent tegenstander van de budget-
polis. Dat kunt u in deze bijlage op diverse 
 plaatsen lezen. Een van de redenen is dat om 
een lagere premie te krijgen, het recht op de vrije 
 artsenkeuze vervalt. Als iemand met een budget-
polis ziek wordt en zelf zijn arts kiest, dan zal hij 
een belangrijk deel van de rekening zelf moeten 
betalen. Volgens DSW is dat onwettig, omdat 
het zorgverzekeraars niet is toegestaan de vrije 
artsen keuze te beperken door financiële hinder-
nissen op te werpen. 
Om die reden wil DSW door de rechter laten 
toetsen of het toegestaan is dat mensen die een 
budgetpolis hebben een belangrijk deel van de 
rekening zelf moeten betalen als zij naar een zorg-
verlener van hun keuze gaan.



3 individueel of collectief € 98,75, keuzevrijheid voor iedereen!

De restitutiepolis van DSW: 
wat mag u daarvan verwachten?

DSW alweer eerste 
met nieuwe premie
DSW is sinds de invoering van de basisverzekering in 
2006 steeds de zorgverzekeraar geweest die als eerste 
de nieuwe premie bekend maakt. DSW-verzekerden 
 weten hun nieuwe premie dit jaar al sinds 22 september. 
Het duurde maar liefst 56 dagen voordat de overige 
zorgverzekeraars, vlak voor de wettelijke deadline, met 
hun nieuwe premie naar buiten kwamen.

Premies onnodig lang onder de pet gehouden.
De zorgverzekeraars hebben het aanbod dermate 
 complex gemaakt dat de meeste mensen in de jungle 
aan polissen, kortingen en voorwaarden door de bomen 
het bos niet meer zien. Het is daarom van belang dat er 
voldoende tijd is voor het inwinnen van informatie.
DSW vindt het belangrijk dat iedereen zijn nieuwe 
 premie tijdig weet. Door de premie onnodig lang onder 
de pet te houden, wordt de overstaptijd verkort. 

Hoe klantvriendelijk is dat?
Hoe belangrijk de zorgverzekering ook is, in de december-
maand hebben de meeste mensen wel wat anders 
aan hun hoofd dan zorgverzekeringen  vergelijken. 
Door zo laat met de premie te komen, gunnen de 
 zorgverzekeraars hun klanten daarvoor erg weinig tijd. 
Hoe klantvriendelijk is dat?

Wij vinden het belangrijk te weten wat onze klanten van 
ons denken. Dat wordt regelmatig onderzocht. In 2015 
kregen wij wederom fantastische beoordelingen van 
onze verzekerden. Wij zijn dan ook bijzonder trots op dit 
geweldige compliment.

DSW de beste zorgverzekeraar
Volgens het in mei van dit jaar gepubliceerde onder-
zoek KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2015, waarin 
 verzekerden hun zorgverzekeraar konden beoordelen, 
geven verzekerden DSW de  hoogste waardering. Uit dit 
enige écht onafhankelijke  onderzoek, waarbij alle zorg-
verzekeraars onderling zijn  vergeleken, kreeg DSW met 
het rapportcijfer 8,4  verreweg het  hoogste cijfer. 

Aanbevolen door onze eigen verzekerden
Uit het onderzoek blijkt dat DSW-verzekerden het meest 
bereid zijn om DSW bij anderen aan te bevelen. 
Dit wordt uitgedrukt in de zogenoemde Net  Promotor 
Score (NPS). Met een NPS van +48 behaalt DSW een 
 zeldzaam hoge score. De andere zorgverzekeraars 
 behaalden een score tussen -17 en +34.

Om de NPS vast te stellen, wordt aan klanten gevraagd 
in welke mate hij/zij een bepaalde organisatie, product 
of dienst aan anderen (vrienden, collega’s en familie) zou 
aanbevelen. Klanten kunnen de vraag beantwoorden 
met de cijfers 0 tot en met 10. Van de 100 verzekerden 
geeft 52% DSW een 9 of een 10 (promotors), 44% een 7 of 
8 en 4% een 0 tot 6 (criticasters).

Mocht u van een zorginstelling vernemen dat de onder-
handelingen met DSW nog gaande zijn, dan zal DSW uw 
zorg daar volledig vergoeden. 

In de uitzonderlijke situatie dat er geen contract is 
 tussen DSW en de zorgverlener, kan het zijn dat u de 
nota meekrijgt. Deze kunt u dan bij DSW indienen en 
DSW betaalt die dan alsnog uit.

Betaalt DSW dan altijd alles?
Een veel gestelde vraag is of altijd alles wordt betaald als 
je bij DSW een restitutiepolis hebt.
Het antwoord daarop is JA, behalve dan in bijzondere 
 situaties. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer:

• een zorgverlener geen overeenkomst wil sluiten 
en tarieven wil rekenen die onredelijk hoog zijn. 
DSW betaalt dan wel de redelijke marktprijs uit. 
 Overigens heeft de zorgverlener de plicht dit vooraf 
te melden;

• DSW geen overeenkomst wil sluiten, omdat bij een 
zorgverlener fraude is vastgesteld of omdat van 
 ontoelaatbaar medisch handelen sprake is. Indien 
de verzekerde dit van tevoren in redelijkheid niet 
kon weten, zorgt DSW er natuurlijk voor dat de 
 verzekerde hiervan niet de dupe wordt.

Het is begrijpelijk dat het onderscheid tussen een restitutiepolis, naturapolis, combinatiepolis en budgetpolis voor veel 
mensen niet meer duidelijk is. Wij vertellen u graag wat u van de restitutiepolis van DSW kunt verwachten.

De restitutiepolis van DSW = Vrije keuze

DSW is altijd de eerste die de 
nieuwe zorgpremie bekend 
maakt en hanteert al sinds 

jaar en dag één polis en één 
premie voor iedereen. Dat is 

wel zo overzichtelijk.

Er kan er maar één 
de beste zijn

Kenmerkend voor een restitutiepolis is dat u vrij bent 
zelf te bepalen in welk ziekenhuis, door welke dokter of 
andere zorgverlener u behandeld wilt worden. Daarbij 
maakt het niet uit of DSW met de zorgverlener van uw 
keuze een contract heeft. Overigens heeft DSW met bijna 
alle zorgverleners in Nederland een overeenkomst, maar 
in ieder geval met alle ziekenhuizen en grote zorginstel-
lingen. U heeft daar geen omkijken naar. Op de website 
van DSW is dat overigens ook te zien. 

NPS%%

Vergelijkingssites wekken de indruk voor u de 
 beste zorgverzekering te selecteren. U vult een 
aantal wensen in en voilà, de beste  zorgverzekeraar 
krijgt u op een presenteerblaadje aangeboden. 
Als vergelijkingssites de beste zorgverzekeraar 
voor u kunnen aanwijzen, zoals ze zeggen, waar-
om zijn de uitkomsten van die sites dan toch zo 
 verschillend?

Verzekeraars moeten betalen 
Op de vergelijkingssites kan direct een zorg-
verzekering worden afgesloten. Daar moet de 
zorgverzekeraar wél voor betalen. DSW betaalt 
niet aan de vergelijkingssites. Daarom kun je er 
geen DSW-polis afsluiten. Dat is de reden waar-
om vergelijkingssites DSW zelden als beste keuze 
naar voren laten komen. 

Vergelijkingssites 
zijn niet 
onafhankelijk



2Zoek niet verder: één polis en één premie

DSW vindt het 
onbegrijpelijk dat 

de zorgverzekeraars zich 
niet bij de mening 

van de klant neerleggen. 

Zorgverzekeraars veel 
te machtig
Begin november plaatste DSW een advertentie om de aandacht te vestigen op de macht die zorgverzekeraars 
inmiddels hebben. Volgens DSW beginnen zorgverzekeraars zich steeds meer als een kartel te gedragen. Voor u, 
de klant, is er bijna ongemerkt steeds minder te kiezen. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling.

Er is een jungle aan verschillende polissen; er lijkt dus 
een heleboel te zijn om uit te kiezen. De vele verschillen-
de merknamen behoren echter maar aan een handjevol 
zorgverzekeraars toe. Zo is uiteindelijk ruim 90% van alle 
Nederlanders bij één van de vier grote zorgverzekeraars 
verzekerd. 

Zorgverzekeraars en zorgverleners steeds groter
Als reactie op de alsmaar groter en machtiger wordende 
zorgverzekeraars fuseren zorgverleners ook steeds meer. 
Groter worden betekent voor hen dan misschien dat 
aan de zorgverzekeraars enige weerstand kan worden 
geboden. Goed voor de patiënt zijn die fusiegolven niet. 
De patiënt wil vooral ook kleinschalige zorg van goede 
kwaliteit dicht bij huis. Groot is zeker niet altijd beter en 
groot is evenmin een garantie voor lagere kosten. 

Tussen zorgverzekeraars geen verschil meer
De zorgverzekeraar verzekert het allerbelangrijkste wat 
een mens heeft, namelijk de zorg voor zijn gezondheid. 
Je zou daarom denken dat behalve DSW ook de  andere 
zorgverzekeraars er alles aan doen om zich in het  belang 
van hun klant te onderscheiden. Daarvan is geen  sprake. 
Onderscheiden doen die andere zorgverzekeraars zich 
zelfs steeds minder. Ze lijken allemaal op elkaar. Over 
belangrijke vraagstukken denken zij hetzelfde. Via 
 Zorgverzekeraars Nederland spreken de andere zorg-
verzekeraars uit één mond. Ook gedragen de andere 
zorgverzekeraars zich allemaal hetzelfde. Zij wachten 
met het bekendmaken van de premie tot vlak voor de 
wettelijke deadline. 
DSW-verzekerden wisten hun premie 56 dagen  eerder, 
omdat DSW die altijd al op de vierde dinsdag van 
 september bekend maakt. 

Het onderscheid
in de eenhei              orst

DSW voert zelf het woord
DSW maakt nadrukkelijk eigen keuzes zonder zich 
 achter ‘de branche’ te verschuilen. Het is van belang dat 
onze verzekerden weten hoe wij over belangrijke zaken 
denken en dat ook van onszelf horen. Daarom voert DSW 
zelf het woord.

De mening van de klant, daar gaat het om!
Bijna iedereen vindt het van het grootste belang zijn 
ziekenhuis, dokter of andere zorgverlener zelf te kunnen 
kiezen. Opmerkelijk genoeg was DSW de enige zorg-
verzekeraar die zich openlijk tegen het afschaffen van 
die keuzevrijheid heeft verzet. Deze dissidente houding 
van DSW heeft in de branche en ook daarbuiten veel 
stof doen opwaaien. De branche vindt het  onbegrijpelijk 
dat DSW zich niet bij de mening van de andere zorg-
verzekeraars neerlegt. DSW vindt het daarentegen 
 onbegrijpelijk dat de zorgverzekeraars zich niet bij de 
mening van de klant neerleggen. 

Collectief beter
verzekerd?
Welnee! 
Ongeveer 70% van de Nederlanders is  collectief 
verzekerd. Veelal via de werkgever. Ten  onrechte 
denken veel mensen met een  collectieve zorg-
verzekering beter af te zijn. Wij adviseren 
 iedereen die collectief verzekerd is de eigen 
 polis eens kritisch te bekijken. Ook zonder 
aan een collectiviteit gebonden te zijn, is het 
 mogelijk voor dezelfde of een lagere premie 
beter verzekerd te zijn. Een collectiviteit is niet 
verplicht. Het is nu de tijd om eruit te stappen.

De voordelen, als die er al waren, zijn nooit groot 
geweest en door de jaren heen verder afgezwakt. 
Kortingen die op het eerste gezicht aantrekkelijk 
lijken, worden gegeven op een premie die hoger 
dan noodzakelijk is vastgesteld. In veel collec-
tiviteiten heeft u zelfs geen keuzevrijheid. Toch 
wordt een collectieve zorgverzekering vaak als 
 secundaire arbeidsvoorwaarde gepresenteerd 
 alsof dat een enorm voordeel biedt. Het idee 
ontstaat dan dat het een extraatje is. De enige 
winnaar is eigenlijk de zorgverzekeraar, want de 
eenmaal in een collectief gevangen verzekerden 
lopen zo snel niet meer weg. 

Eén polis, één premie 
voor iedereen

Collectieve kortingen kunnen, zoals gezegd, 
 alleen maar worden gegeven op een premie die 
 feitelijk te hoog is vastgesteld. Ook als u collectief 
 verzekerd bent, zal het meestal lonen om over te 
stappen. DSW heeft één polis en één premie en 
die geldt voor iedereen. Bovendien heeft u bij DSW 
wél een vrije artsenkeuze en is iedereen welkom, 
zonder medische vragen, ook voor de aanvullende 
verzekeringen. 



1 DSW: één polis en één premie individueel of collectief € 98,75, keuzevrijheid voor iedereen!
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Zelf waren wij eind 2014 eigenlijk ook wel verrast door de enorme hoeveelheid 
 reacties die onze publicatie voor het behoud van de vrije artsenkeuze  veroorzaakte.
Dat DSW zich als enige zorgverzekeraar steeds heeft uitgesproken voor het 
 behoud van de vrije artsenkeuze heeft ons heel veel positieve brieven, kaarten, 
telefoontjes en e-mails bezorgd. Ruim 80.000 mensen besloten naar DSW over 
te stappen.
Dat maakte veel indruk op ons. Wij zijn dankbaar voor zoveel vertrouwen. Wij 
 beseffen dat met het vertrouwen dat inmiddels ruim een half miljoen  verzekerden 
in DSW stelt, een enorme verantwoordelijkheid op ons rust.
U kunt erop rekenen dat DSW zich zal blijven inspannen al het mogelijke te doen 
goede zorg én de vrije artsenkeuze voor iedereen bereikbaar te houden. Dat is 
solidariteit!

4 fabels 
over 
overstappen
1. Collectief verzekerd is voordeliger
Dit is een hardnekkig misverstand. De kans is bijzonder 
groot dat u met de restitutiepolis van DSW  voordeliger 
uit bent dan bij uw huidige collectieve verzekering. 
 Bovendien heeft u bij DSW volledige keuzevrijheid. 

2. Overstappen kan niet vanwege mijn leeftijd of 
 gezondheid
Dit is niet juist. DSW stelt geen medische vragen en 
 selecteert niet op leeftijd. Ook niet voor onze aan-
vullende verzekeringen.

3. Nota’s indienen kan niet meteen
Onjuist. Als u overstapt naar DSW kunt u in januari 
zonder wachttijd van de zorg gebruikmaken, ook van 
de aanvullende verzekeringen. Alleen voor orthodontie 
voor volwassenen geldt een wachttijd. 

4. Overstappen is veel gedoe
Onjuist. Overstappen naar DSW is gemakkelijk. Dat 
kan online, maar als u wilt, kan dat ook telefonisch. 
Wij  schrijven u dan gelijk in. Ook zorgen wij voor de 
 afmelding bij uw huidige zorgverzekeraar.

Ruim 80.000x 
dank u wel!

Voorwoord

Hoop niet op goede zorg, 
maar kies er voor!

@DSW_Zorg

DSW Zorgverzekeraar

Beste lezers,

Over de beschikbaarheid van ons zorgsysteem en de toegang ervan voor iedereen op de langere termijn denk ik,  omdat 
ik me zorgen maak, wel eens na. Het gegoochel met collectieve kortingen, de budgetpolis en de vrije artsenkeuze  geven 
daar alle aanleiding toe. Als zorgverzekeraars met de fundamenten van ons zorgstelsel gaan sjoemelen, is het niet  langer 
vanzelfsprekend dat iedereen op goede, altijd beschikbare zorg kan rekenen. Van onze zorg moeten zorgverzekeraars 
geen commerciële speeltuin maken, want dan gaat het langzaam maar zeker fout.

Wij hebben een verzekeringssysteem nodig om de 
 ziekenhuizen , de apparatuur, de ambulances, de specia-
listen en andere zorgverleners te kunnen financieren. 
Die beschikbaarheid kost natuurlijk geld, ook als u er 
geen gebruik van maakt. 
Daarom is het redelijk dat iedereen verplicht is zich te 
verzekeren omdat vrijwel niemand in staat is de  meestal 
hoge zorgkosten zelf te betalen. Zorgverzekeraars 
 kunnen dit systeem alleen financieren, als iedereen 
daarvoor zijn premie betaalt. 

Hoe eerlijk is het dan dat zorgverzekeraars gaan 
 sjoemelen met lagere premies voor budgetpolissen. 
 Iemand met een budgetpolis gaat niet meer of minder 
naar een dokter dan iemand met een andere polis.
Hoe eerlijk is het dan dat zorgverzekeraars kortingen 
 geven op collectiviteiten. Iemand gaat niet meer of 
 minder naar een dokter omdat hij collectief verzekerd is. 
Hoe eerlijk is het om iPads of andere cadeautjes weg te 
geven om mensen tot overstappen te verleiden. Deze 
overstappers gaan vanwege het krijgen van een iPad ook 
niet meer of minder naar de dokter.

DSW doet aan dit gesjoemel niet mee. Het ondermijnt 
het zorgsysteem en leidt tot ongelijkheid.

Chris Oomen
Voorzitter Raad van Bestuur

Kortom, het is derhalve redelijk dat u verplicht bent zich 
te verzekeren en dat u verplicht bent premie te betalen. 
DSW vindt het redelijk dat daar tegenover op zijn minst 
de vrije keuze van zorgverlener staat. Gelukkig is dat 
recht in de wet verankerd gebleven. 
De solidariteit in het systeem houden we alleen  overeind 
als iedereen voor dezelfde plichten en rechten dezelfde 
premie betaalt. Dat is de reden waarom DSW al jaren 
principieel gekozen heeft om maar 1 polis en 1 premie te 
hebben, die voor iedereen dezelfde is.

En mocht u na een lang en gezond leven vaststellen dat 
u al die jaren veel premie heeft betaald en weinig  kosten 
heeft gemaakt. Dan is dat toch eigenlijk het mooiste 
 cadeau wat u zich wensen kunt?

Ik wens u prettige feestdagen en een vooral gezond 2016 
toe!
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Fotopuzzel 2015
Geweldige prijzen te 

winnen bij het oplossen van 
de Fotokerstpuzzel van 
Weekblad Contact

HOOFDPRIJS:  
1x een waardebon t.w.v. € 150,- 

Bleumink Vorden.

1e Prijs: 
1x een waardebon t.w.v.  € 100,- 
ter beschikking gesteld door Tuunte Vorden.

2e Prijs: 
1x een waardebon t.w.v. € 50,- 
voor een gezichtsbehandeling bij 
schoonheidssalon Double Etos Barendsen 
Vorden.

3e Prijs: 

ter beschikking gesteld door Wijnhandel 
Smit Vorden.

U kunt uw oplossing vóór 16 januari 
2016 op de volgende manieren naar ons 
sturen:

inleveren bij: , 
 Dorpsstraat 12 te Vorden.
 Roozegaarde Sport en Mode,  
 Spalstraat 13 te Hengelo Gld.

mailen naar: verkoop@contact.nl

sturen naar: Achterhoek Nieuws, 
 Bleekwal 10, 
 7131 DB Lichtenvoorde

Speciaal voor de kerstvakantie hebben we een bijzondere fotopuzzel voor u samengesteld. Een puzzel waar 
u bovendien mooie prijzen mee kunt winnen. De puzzel lost u op door de kerstwensen met foto’s van de 
ondernemers in deze krant goed te bekijken.
Uit die foto’s hebben we namelijk kleine stukjes ‘geknipt’ die we vervolgens in willekeurige volgorde hebben 
voorzien van een nummer. Uiteraard met de bedoeling dat u bij ieder fragment de naam van de bijhorende 
adverteerder zoekt. Deze naam kunt u invullen op de daarvoor bestemde stippellijn.
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Voor Wilma Aalderink was 2015 een jaar vol emoties
STEENDEREN - Wilma Aalderink 
zit aan de grote tafel in de gezellig 
en sfeervol ingerichte huiskamer. 
De kerstboom is opgetuigd, kran-
sen hangen aan de deuren, laat 
Kerstmis maar komen. Ze kijkt 
terug op een jaar vol emoties. 
Haar man, burgemeester Henk 
Aalderink, was ongeneeslijk ziek 
en overleed in februari. Ondanks 
dat staat ze positief in het leven 
en vervult met plezier haar vele 
vrijwilligerswerk.

Door Liesbeth Spaansen

Zijn prachtige portretten sieren de 
muren. Na het in het ambt over-
lijden van burgervader Aalder-
ink, moest Wilma Aalderink leren 
omgaan met het enorme verlies. 
Niet alleen thuis en in het gezin 
ontstond een lege plek, ook in de 
samenleving. De gemeente eerde 
Henk Aalderink met een straat-
naam, het bord mocht zij onthul-
len. Het kookboek waar Henk aan 
meegewerkt had kwam uit, evenals 
het boek over de berging van de 
Lancaster. De eerste exemplaren 
waren voor de burgemeesters-
vrouw. De uitreiking van de 'P10 
- Henk Aalderink Prijs' woonde zij 
bij.

Onlangs kreeg Wilma Aalderink 
burgemeester Marianne Besse-
link op bezoek. "Zij vertelde dat ze 
bij groepen komt die vragen of ze 
het goed vindt dat er een minuut 
stilte voor Henk gehouden wordt. 
Daar kan ik niks aan veranderen, 
het is zo. Dat wordt met een jaar 
wel minder. Henk was geliefd in 
Bronckhorst, dat hoor ik nog aan 
alle kanten", glimlacht ze, al weet 
ze wel dat hij tegenstanders had. 
"Het zal wegebben. Het overkomt 
je, samen en als gezin. Ik gun het 
niemand. Je hebt het maar te aan-
vaarden en zoveel mogelijk voor 
jezelf en voor je kinderen en klein-
kinderen wat van het leven te ma-
ken. En dat doe ik ook wel."

Wilma Aalderink ging veel met 
haar man Henk mee, dat was van 
het ene op het andere moment 
weg. "Bizar dat hij tot 30 januari 
gewerkt heeft, zijn laatste raadsver-
gadering toen. En dan 19 dagen la-
ter is hij er niet meer. Ik heb steeds 
heel sterk gevoeld dat hij lang niet 
het gevoel had dat het zover was. 
Hij dacht: 'Ik heb nog wel wat tijd'." 
Tijdens het afscheid in De Betteld 

zei ze: 'De tijd haalde hem steeds 
weer in'. "De tijd van ziek zijn, dat 
beperkte hem op het laatst."
Henk Aalderink was bijna tien jaar 
burgemeester van Bronckhorst, 
daarvoor bijna vier jaar gedepu-
teerde en wethouder van Does-
burg. "Het ambt van burgemeester 
was hem echt op het lijf geschre-
ven. Daar vond hij toch meer vol-
doening in dan zijn werk bij de 
provincie. Dat ging hoofdzakelijk 
om het contact met mensen. De 
rol van burgervader, zo zag ik dat 
altijd. Hij vond kleine dingen ook 
belangrijk."

Ze heeft het naar haar zin in Steen-
deren. "Ik heb bewust de keuze 
gemaakt om hier te blijven. Met 
de dingen die ik allemaal doe, 
daar voel ik me prettig bij. Ik heb 
meer dan veertig jaar in Doesburg 
gewoond, maar daar ben ik toch 

vijf, zes jaar weg. Daar vind je niet 
meer wat je er toen achter liet. De 
contacten met alle mensen waar 
je ruim veertig jaar mee omge-
gaan bent, die blijven toch. Ik heb 
hier veel voor terug. Zo'n dorpsge-
meenschap, het met elkaar optrek-
ken. De burendag die we laatst met 
de Stichting Welzijn georganiseerd 
hebben. Hoe kunnen we met el-
kaar nou allerlei dingen organise-
ren, om het niet alleen voor oude-
ren, maar ook voor jongeren, om 
voor iedereen het dorp leefbaar te 
houden. Dat niet je jongere gene-
ratie weg gaat trekken. Dat het hier 
gewoon een fijne plek blijft om te 
wonen en te werken."

Eenmaal in Steenderen en met 
pensioen stortte Wilma Aalderink 
zich in het vrijwilligerswerk. Be-
stuurlijk bezig zijn en dingen orga-
niseren voor de Stichting Welzijn 

Steenderen vindt zij leuk. "Ik ben 
bij de dagverzorging begonnen en 
heb de woensdagmiddag visites 
gestart, dat loopt ook nog steeds," 
vertelt ze enthousiast. "Dat vind ik 
heel leuk om te doen en relateert 
ook nog een beetje aan het werk 
wat ik natuurlijk altijd gedaan heb." 
Wat veel mensen niet weten is dat 
zij 22 jaar in de verzorging gewerkt 
heeft. "Eerst twee jaar op Gelders 
Hof in Dieren en daarna in het 
Katholieke Sint Elisabeth verzor-
gingshuis in Doesburg." Het oude 
Sint Elisabeth is inmiddels vervan-
gen door nieuwbouw. "Het is niet 
meer de plek waar ik al die jaren 
rondgelopen heb." Ook meldde zij 
zich bij Vrouwen van Nu afdeling 
Steenderen. Na een jaar meelopen, 
kreeg ze meteen een vaste plek in 
het bestuur. Op een dag van Vrou-
wen van Nu Gelderland hoorde ze 
dat ze mensen te kort hadden voor 

de culturele commissie en meldde 
zich ook daar aan. Voor de fruit-
show bij Museumtuin t'Olde Ras' 
in Doesburg waar zoon Aron en 
zijn vrouw werken, bakte Wilma 
vijftien appeltaarten. "Daar hoort 
verse appelgebak bij," lacht zij. 
Kortom: Wilma Aalderink is een 
bezige bij.

Met kerstavond eet de familie met 
elkaar, jaar in jaar uit. Ook dit jaar. 
"Lekker lang tafelen, lang nazit-
ten. Op een gegeven moment gaat 
iedereen zijn gang. De een wil All 
You Need is Love kijken, de ander 
wil een spelletje doen." De dochter 
blijft met haar gezin een nachtje 
over. Na een rustige Eerste Kerst-
dag komen op Tweede Kerstdag 
de andere familieleden op bezoek. 
"Maar ik mis Henk nog elke dag, 
als klankbord en als mijn maatje."

STEENDEREN - Met 'Little drum-
mer boy' opende de Malletband 
van Muziekvereniging Nieuw Le-
ven onder leiding van instructeur 
Marius Bongers het kerstconcert 
in de Remigiuskerk. Het harmo-
nieorkest stond deze avond voor 
het laatst onder leiding van diri-
gent Henk Vruggink.

Voorzitter Annet Voorburg open-
de de avond met een warm wel-
kom. De malletband verzorgde 
het programma voor de pauze, 
waarbij hun jongste lid Bjarne de 
aankondigingen verzorgde. Het 
kerstprogramma bevatte sfeer-
volle liederen over de stille nacht, 
engelen en een laatste kerstmis.
Het programma van het harmo-
nieorkest werd aangekondigd 
door Annet Voorburg. Gespeeld 
werden suites, een andante met 
een solo op dwarsfluit van Mette 
Westerink, ouvertures en kerstcol-
lages. Tot slot speelde het orkest 
het 'Ere zij God', meegezongen 

door het publiek.
Twee leden werden gehuldigd, zij 
kregen een oorkonde en bloemen. 
Piet Harmsen voor 70 jaar lidmaat-
schap en Marijke Schotman voor 25 
jaar. 
Piet Harmsen was al lid van mu-
ziekvereniging Door Samenwer-

king Sterk (DSS). Hij is een goede 
muzikant, speelt de bas, het in-
strument dat wordt gekoesterd. 
Naast Nieuw Leven speelt hij 
in een Seniorenorkest. Marijke 
Schotman is trompettist en speelt 
al 25 jaar in het orkest, een echt 
verenigingsmens. Zij is belangrijk 

voor de muziekcommissie.
Bloemen en applaus waren er 
voor instructeur Marius Bongers 
en paukenist Wim Kobussen. Diri-
gent Henk Vruggink kreeg bloemen 
en een staande ovatie. Hij nam met 
dit concert afscheid als dirigent. Henk 
werd bedankt voor zijn rustige ma-

nier van doen, waarmee hij het voor 
elkaar kreeg weer een mooi concert 
te maken. Hij gaat niet weg bij Nieuw 
Leven, maar blijft dirigeren bij het op-
leidingsorkest en lesgeven. In 2016 
bestaat Nieuw Leven 40 jaar. Het 
jubileumconcert is op 12 novem-
ber in Sporthal Het Hooge Wessel.

Sfeervolle klanken in de mooie Remigiuskerk

Niet alleen de vrouw van de burgemeester: Wilma Aalderink staat midden in de samenleving door haar functie binnen besturen en commissies. Foto: Liesbeth Spaansen

Henk Vruggink neemt afscheid als diri-
gent van de harmonie. Foto: Liesbeth 
SpaansenJubilarissen Piet Harmsen en Marijke Schotman. Foto: Achterhoekfoto.nl/Paul Harmelink



Tweede Kerstdag:
DISCO: Christmas Party 
met DJ Dion 

CAFÉ: The Heinoos
’’Rock ‘n Roll’’

 Derde Kerstdag met 
Plork en de Aannemers
vanaf 18.00 uur 

31 december: 
Oudejaarsdag het traditionele

POTBILJARTEN
 

1 januari:
DISCO: Sylvester Party 
met DJ James

CAFÉ: DJ Duo The 
JumpinJacks

Wij wensen u 
verder prettige 
Kerstdagen
en een 
voorspoedig 
2016.

Harrie, Rudy  
& medewerkers

wenst u fijne feestdagen 

en een gezond en  
voorspoedig 2016

Timmer- aannemersbedrijf H. Scheffer BV tel.: 0314-631679
Ericaweg 14 @: hscheffer@planet.nl
7021 PB ZELHEM web: wwwhscheffer.nl

Lankhorsterstraat 5, 7255 LB Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 13 84 - Mob. 06 - 108 360 96

www.bwjansen.nl

Wij wensen u 
Prettige Kerstdagen

en een 
Gezond 2016

 
 Tel. 0575-467361   www.loonbedrijfhaaring.nl 

 
     Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 
 

 
 Tel. 0575-467361   www.loonbedrijfhaaring.nl 

 
     Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 
 

Prettige Kerstdagen
en een gezond en  

gelukkig 2016

Jan Meulenbrugge T 0575-462527
Veermansweg 2 M 06-53590036
7255 KJ Hengelo Gld. E jan@meulenbrugge.nl

BOUW- EN TIMMERBEDRIJF

Voor onderhoud  
en timmerwerk 

het vertrouwde adres!

HEWU
Montage- en bouwbedrijf   Dinand Wullink
Velswijkweg 56 tel  0314 - 641034
7021 DT  Velswijk mob 06 - 51082309    fax 0314 - 641036

Prettige Feestdagen en een Gezond 2016

www.ribbers-bouw.nl

info@ribbers-bouw.nl     -     tel. 0573 - 451 270wenst u prettige feestdagen 

en een gelukkig 2016

www.ribbers-bouw.nl
Ruurlo    •    info@ribbers-bouw.nl    •    tel. 0573 - 451 270

Wij wensen iedereen een gezellig Kerstfeest en een
Super Nieuwjaar toe!!! Een jaar van gezondheid en geluk,

maar ook een jaar van verdraagzaamheid en vrede.

Ruurloseweg 4 | 7251 LK Vorden | Tel.: 06-25013249 / 0575 - 554 201



 Franciscus was de eerste   
 KRANENBURG - Ja, de heilige Fran-
ciscus van Assisi was de eerste 
die in het jaar 1223 een kerststal 
bouwde. Een levende kerststal. 
Om daarmee het kerstverhaal 
héél dicht bij de mensen te bren-
gen. Zijn voorbeeld werd daarna 
in vele kerken gevolgd. Vanaf 
rond 1750 krijgen (miniatuur)
kerststallen ook een plaats in de 
huiskamers van veel katholieke 
gezinnen. Met houten of gipsen 
beeldjes van mensen en dieren. 
Eerst in Italië, later in heel Europa 
en in deze tijd zelfs wereldwijd. 
En wordt de kerststal en worden 
vooral de kerstgroepen geliefde 
onderwerpen voor kunstenaars. 
Mensen ontdekken de schoon-
heid van deze vaak ontroerend 
mooie uitbeeldingen van het al-
oude kerstverhaal. En gaan ze ook 
verzamelen.

    Door Harry van Rijn

    En zo staan we in de december-
maand van dit jaar in de Antoni-
uskerk in het dorp Vorden in de 
Achterhoek. Een bijzondere kerk, 
gebouwd door Pierre Cuypers, de 
beroemde architect die o.a. ook 
het Rijksmuseum in Amsterdam 
heeft gebouwd. De kerk staat in 
het buurtschap Kranenburg en 
werd rond het jaar 2000 gesloten. 
Maar vrijwilligers redden het kerk-
gebouw van de sloop en stichtten, 
zonder één cent subsidie, in die 
fraaie kerk een Museum voor Hei-
ligenbeelden.

    Met succes, want het inmiddels 
officieel erkende museum bezit 
onder andere een kostelijke col-
lectie van rond veertienhonderd 
beelden van heiligen. Al vanaf het 
eerste jaar werd in het museum 
rond de Kerst ook de tentoonstel-
ling 'Kerst op de Kranenburg' in-
gericht. Elk jaar steeds met een 
andere collectie kerstgroepen. Dat 
is mogelijk omdat er in ons land 
een vereniging is van ruim hon-
derd verzamelaars die ook en zelfs 
graag bereid zijn hun vaak unieke 
verzameling kerstgroepen te expo-
seren in de Antoniuskerk. Zo wor-
den dit jaar de mooiste groepen 

uit de collectie van Wim Vellinga 
en zijn vrouw Nelly Geerlings uit 
Heemstede tentoongesteld.

    En een aantal heel mooie kerst-
groepen uit de nalatenschap van 
Mevrouw Riet Koot. De groepen 
komen uit alle delen van de we-
reld, waarbij de inwoners van vele 
landen het kerstgebeuren in hun 
eigen leefwereld hebben overge-
bracht. Zo werd de stal een wig-
wam bij de indianen, een iglo bij 
de eskimo's en een bamboehut in 
Afrika. En werden de ezel en de 
schapen dieren uit hun eigen vee-
stapel.

Kerstgroepen worden - zo blijkt - 
veelal gemaakt van gips of hout. 
Maar ook van vele andere mate-
rialen als porselein, kunststof, pa-
pier, blik, textiel of glas. Bewonder 
het prachtige blikken trio van de 
'Wijzen uit het Oosten' gemaakt in 
opdracht van een beroemd porse-
leinmerk.

    Geniet van de vele kunstig uit hout 
gesneden Afrikaanse groepen. Bij-
zonder is ook de kerststal uit Rek-
ken, vele meters breed. Een grote 
stal die, na een reis om de wereld 
de ruime hal van de kerk een bij-
zondere wijding geeft. En dan 

is er de kerstgroep van architect 
Cuypers zelf, die ook als beelden-
ontwerper een grote naam had. Al 
sinds mensenheugenis krijgt deze 
groep elk jaar een plek in de Anto-
niuskerk.

    In totaal zijn er rond 200 groepen 
tentoongesteld die met veel artis-
tiek gevoel in de kerk een plaats 
hebben gekregen. De kerk zelf is 
stemmig met veel kaarslicht en 
groen versierd. En in een boeiend 
klankbeeld wordt het verhaal ver-
teld van de 'Driekoningen'. Zo is 
deze met veel toewijding geheel 
door vrijwilligers verzorgde ten-

toonstelling een unieke manier 
om - zoals ook Sint Franciscus dat 
bedoelde - het kerstverhaal van 
héél dichtbij te beleven.

    De expositie 'Kerst op de Kranen-
burg' is open tot en met zondag 10 
januari van 11.00 tot 17.00 uur (1e 
Kerstdag en Nieuwjaarsdag geslo-
ten). De toegangsprijs is slechts 
€ 4.00.Kinderen tot 12 jaar gratis 
toegang. Alle verdere informatie is 
te vinden op de website.

 ■     heiligenbeeldenmuseum.nl   

 HALLE - Op 31 december zal Kiek 
Now us als hoofdact optreden op 
Knalbal, op Oudejaarsdag zal de 
knallende dialect-formatie de tent 
op zijn grondvesten doen schud-
den. De band speelt een pure 
mengeling van knallende dialec-
trock en ouderwetse rock en roll, 
zowel Covers als eigen werk. Ook 
zal er een optreden zijn van de 
Legendarische Halse Helden en 
splitveer FM doet de verdere mu-
zikale omlijsting.

    Knalbal, dat inmiddels aan zijn 
17e editie gaat beginnen, heeft 
inmiddels al een rijke geschiede-
nis. Met de jaarwisseling van 2000 
in zicht kwamen Hans Burghardt, 
Niek Schutte, Rob Mateman, Mi-
chel Gussinklo en Jasper Ruesink 
op het idee om de oude traditie 
carbid schieten, waar zij vroeger 
als kleine boefjes zo van onder de 
indruk waren, in een nieuw jasje 
te steken. Ze waren het er al snel 
over eens dat carbid schieten met 
melkbussen alleen niet meer van 
deze tijd is! Het idee voor ''Millen-
nium Bomber'' was ontstaan.

     Millennium Bomber 
Op Oudejaarsdag in een weiland 
aan de dorpsstraat in Halle werd de 

Millennium Bomber voor het eerst 
echt getest en werd er een feestje 
georganiseerd. Dit alles leverde 
direct al de nodige toeschouwers 
op, waarvan sommigen hun eigen 
knalbus meenamen om te knal-
len. Hierop hadden ze al wel een 
beetje gerekend en er was dan ook 
gezorgd voor een kleine partytent, 
waarin drank, oliebollen, snacks en 
natuurlijk carbid te krijgen waren. 
Na de nodige positieve reacties van 
de bezoekers van die dag, waren 
de vrienden het er al snel 
over eens: Dit moeten we in 
de komende jaren voort-
zetten! Onder het motto, 
Zoepen, Knappen en An-
goan is het fenomeen 
KNALBAL ontstaan. 
Vandaag de dag, 17 
jaar later heeft Knal-
bal al redelijk wat 
bandjes langs zien 
komen en is het 
jaarlijkse evene-
ment gegroeid 
in het aantal 
bezoekers. De 
o r g a n i s a t i e 
hoopt dit jaar 
ook weer op 
een groot 
succes. Aan-

vang: 31 december 2015, 11:00 uur. 
Entree: Gratis. Locatie: Tegenover 
Seegers Halle.

   Halse Helden 
Tijdens het Knalbal zullen ook de 
Halse Helden acte de présence 
geven. De Band, net als andere ja-
ren, bestaat uit: Henk Hengeveld, 
Natasja "Pebbles" Thijssen, Melvin 
Eenink, Thijs Wisselink, Freddy 
Teerink, Hans Burghardt en de 
kersverse Halse "schutterskoning" 
Jurian Rooks. Samen zorgen zij 

weer voor een spetterend optre-
den in het mooie Halle. Na de 

vele uurtjes zwoegen, zijn ze 
er nu helemaal klaar voor 

om de 31e weer een ge-
weldig optreden te gaan 

verzorgen. 
Onder het inmiddels 
bekende Halse helden 

motto: "Bier, Zweet 
en Snaren" en een 

breed genre dat be-
staat uit: Rock en 

Lol, tot met het 
tranentrekkende 
levenslied, zul-
len ze proberen 

de gasten te ver-
maken. 

 Kiek Now Us, hoofdact op Knalbal 31 december   

 Sfeerbeeld kerstgroepen tentoonstelling. Foto: PR   

  

de vrienden het er al snel Jurian Rooks. Samen zorgen zij 

    



De allerbeste wensen...

Het team van 

     V� den

wenst u 

� jne Kerstdagen 

en een Vo� spoedig 2016

Het team van 

     V� den

Raadhuisstraat 20, Vorden     -   Tel.: (0575) 553100     -    www.bruna.nl

René, Bennie en Ferdy
wensen u Fijne Kerstdagen 

en een goed 2016

Zutphenseweg 29 Vorden      -      Tel.: (0575) 551224     -     www.dutchpc.nl

Witgoed, inbouwapparatuur, TV, PC,

Audio, Reparaties en nog veel meer!

Mediq Apotheek wenst u 
fi jne Kerstdagen en een 

gezond 2016

Zutphenseweg 24a Vorden   -   Tel.: (0575) 551471  -   www.mediq-apotheek.nl

Helmink Wonen wenst u 

� e� ige Kerstdagen en een 

Vo	 spoedig 2016 2e Kerstdag open

11.00 - 17.00 uur
Zutphenseweg 24     -    Tel.: (0575) 551514     -    www.helminkwonen.nl

Fysiotherapie 
Jansen van den Berg 
wenst u fi jne Feestdagen 
en een voorspoedig Nieuwjaar

Zutphenseweg 23c Vorden   -  Tel.: (0575) 551507   -   www.jansenvdberg.nl

• BETAALBARE
   KWALITEITSWIJNEN

• RELATIE GESCHENKEN

• INSPIRERENDE
   PROEVERIJEN

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden • T +31 (0)575 845734

www.wijnhandelsmit.nl

• BETAALBARE
   KWALITEITSWIJNEN

• RELATIE GESCHENKEN

• INSPIRERENDE
   PROEVERIJEN

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden • T +31 (0)575 845734

www.wijnhandelsmit.nl

Burgemeester Galleestraat 12a, Vorden  -  Tel.: (0575) 845734

Wij wensen u Smaakvolle 
Kerstdagen en een gezond 2016

PartyServiceAchterhoek

Kostedeweg 10, Vorden  -  Tel.: (0575) 559223  -  partyserviceachterhoek.nl

Party Service Achterhoek wenst u een 
vo� spoedig en gezond 2016 toe

Ambachtsweg 11, Vorden  -  Tel.: (0575) 519701  -  www.kaspervrielink.nl

Wij wens u fijne feestdagen en 
een goed 2016



De allerbeste wensen...

Zutphenseweg 7 Vorden  -  Tel.: (0575) 551505  -  www.siemerinkopticien.nl

Wij wensen u fijne Kerstdagen 
en een briljant 2016

Zutphenseweg18, Vorden       -      Tel.: (0575) 551384

Wij wensen u fi jne Kerstdagen 
en een smaakvol 2016

Echte bakker 
van Asselt

Zutphenseweg 16, Vorden - Tel.: (0575) 551321 - www.vlogman.keurslager.nl

Wij wensen u smaakvolle Kerstdagen 
en een gezond Nieuwjaar

Etos V� den wenst u allen fijne 
Kerstdagen en een gezond 2016

Zutphenseweg 3, Vorden - Tel.: (0575) 554082 - www.barendsen-etos.nl

Kerkstraat 1b, Vorden    -   Tel.: (0575) 553222   -   www.vvvbronckhorst.nl

VVV � onckh� st wenst u 
� e� ige Kerstdagen en een 

inspirerend Nieuwjaar

Burgemeester Galleestraat 9  -  Tel.: (0575) 551381 -  www.visser-mode.nl

Wij wensen u stijlvolle 
Kerstdagen en een gezond 

en gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen U � jne Feestdagen en 
een Goed lopend Nieuw jaar

Dorpstraat 4, Vorden   -  Tel.: (0575) 553006   -   www.giesenshoes.nl

Dorpsstraat 1, Vorden  -  Tel.: (0575) 848635     -    www.hetmeestershuis.nl

Onze juffen & meesters wensen 
u Meesterlijke Feestdagen

 

G R A N D  C A F É

Aangepast lesrooster
van 1 november 2015 t/m 29 februari 2016

 Het Meestershuis De Keuken
maandag 10.00 - 20.00 uur         11.30 - 19.00 uur
dinsdag studiedag
woensdag 10.00 - 20.00 uur 11.30 - 19.00 uur
donderdag 10.00 - 20.00 uur 11.30 - 19.00 uur
vrijdag 10.00 - 00.00 uur 11.30 - 20.30 uur
zaterdag 10.00 - 00.00 uur 11.30 - 20.30 uur
zondag 10.00 - 21.00 uur 11.30 - 20.00 uur

In het Meestershuis kunt u vanaf 6 personen een tafel reserveren. Komt 
u met minder personen dan hebben wij bij een vol Meestershuis meestal 
binnen 5 a 10 minuten een tafeltje voor u beschikbaar. Alle gerechten die 
besteld worden voor de genoemde sluitingstijden van de keuken worden 
nog gewoon uitgeserveerd.

Het Meestershuis is een bijzondere locatie. Wij organiseren graag uw feest 
zowel zakelijk als privé denkend aan een thema-avond, een bruiloft, een 
verjaardagsfeest, een bedrijfsborrel, een vergadering of bedrijfspresenta-
tie.

Wilt u meer weten over onze 
uitgebreide mogelijkheden 

dan horen wij dat 
natuurlijk graag!

Dorpsstraat 1  |  7251 BA Vorden  |  0575 - 84 86 35
info@hetmeestershuis.nl  |  www.hetmeestershuis.nl

Wij wensen u 
smaakvolle Kerstdagen 

en een gezond 2016

Kapelweg 14, Vierakker    -    Tel.: (0575) 441434     -    www.den4akker.nl

Dorpsstraat 12, Vorden    -    Tel.: (0575) 551393    -   www.profi lebleumink.nl

Team  V� den , 
Zutphen en 
Warnsveld 
wensen  jullie gezellige 
Kerstdagen en een 
sp� tief Nieuwjaar



Recepten Achterhoeks kerstdiner
Bonbon van rauwe ham
Hammen worden al eeuwenlang gemaakt van varkens-
vlees. Gepekeld, gerookt of gedroogd wordt het dikke deel 
van de achterbout van het varken alleen maar smakelij-
ker. Oorspronkelijk werd dit allemaal gedaan om het vlees 
langer te kunnen bewaren. Hammen drogen gebeurde in 
de wieme. Roken kon boven open vuur,  dat lang geleden 
in woonkamer of keuken aanwezig was. Als de lekkerste 
rauwe hammen gelden de Parmaham, de Serranoham en 
de Gandaham uit de Ardennen. In de Achterhoek zijn ech-
ter ook steeds smakelijkere hammen te koop, zoals de Be-
antriham van de Schelfer in Geesteren of de Pavantriham 
die bij verschillende slagers is te krijgen. Qua smaak doen 
die niet onder voor de hammen uit het buitenland.

Wat hebben we nodig voor acht bonbons?
• Acht plakjes Achterhoekse rauwe ham (maar je zou ook 

Naegelholt, een ander bekend streekproduct, kunnen 
gebruiken);

• Enkele zongedroogde tomaten in reepjes gesneden;
• Een sjalotje fijngesnipperd;
• 100 gram roomkaas;
• Kwart rode paprika, in dunne reepjes gesneden;
• Acht basilicumblaadjes.

Hoe bereiden we het?
• Meng de roomkaas met de sjalot en zongedroogde to-

maten;
• Leg midden op de plakjes ham een basilicumblaadje en 

schep daar een lepeltje van het kaasmengsel op;
• Leg er reepjes rode paprika overheen en rol de plakjes 

op, of vouw ze dicht.

Aardperensoep
De aardpeer is een soort zonnebloem, die oorspronkelijk 
niet in de Achterhoek voorkwam. Het is een tuinplant en 
wordt vanwege de knollen in wildakkers ingezaaid. Het 
heeft namelijk smakelijke knollen, waarvan reeën graag 
een hapje nemen. Daardoor is het een streekproduct 
geworden, net zoals vele andere gewassen die hier 1000 
jaar geleden nog niet verbouwd werden. Aardperen wor-
den ook wel Jeruzalem artisjokken genoemd, omdat de 
smaak op die van de artisjok zou lijken. Een soepje van ar-
tisjokken uit Jeruzalem klinkt met de kerst al iets chiquer, 
maar je kunt ze her en der in de Achterhoek uit de grond 
halen. Of kopen bij groenteboer of op de markt.

Wat hebben we nodig voor vier kopjes soep
• Pond aardperen, schoongemaakt, geschild en in kleine 

stukjes gesneden. Leg ze in water met citroen als je ze 
niet meteen gebruikt;

• 1 ui, fijngesnipperd;
• 1 halve groene paprika, fijngesneden;
• 1 teentje knoflook, fijngesneden;
• Halve liter bouillon;
• Een royale scheut slagroom;
• 100 gram van een blauwschimmel of groenschimmel-

kaas, in stukjes gesneden;
• Scheut citroensap;
• Zout, peper en nootmuskaat.

Hoe bereiden we het?
• Fruit de ui, knoflook en paprika op niet al te hoog vuur;
• Voeg de in stukjes gesneden aardpeer toe. Even mee-

bakken en voeg dan de bouillon toe. Op een zacht vuur-
tje laten pruttelen, totdat de stukjes aardpeer zacht 
zijn;

• Room toevoegen en op smaak brengen met zout, peper 
en nootmuskaat;

• Op het laatst, als u daar van houdt ook stukjes kaas 
er door heen doen en even laten meekoken, zodat het 
enigszins kan smelten;

• Wie van een egale soep houdt, kan deze pureren met 
een staafmixer. Noodzakelijk is het niet.

Salade met rivierkreeftjes
Rivierkreeftjes, een veel kleinere variant van die kreeft die 
je nog wel eens zag in een aquarium in een restaurant, 
waren ooit een gewone verschijning in de Achterhoekse 
beken. Tegenwoordig komen ze nog maar op een enkele 
plek in ons land voor en mogen ze niet meer gevangen 
worden. Een kreeftjesfeest in augustus zoals in Zweden, 
waar dan massaal rivierkreeftjes worden gevangen, is 
hier allang ondenkbaar. Toch komen er in de Achterhoek-
se beken nog kreeften voor. Ze mogen zelfs gevangen 
worden. Het gaat om de Amerikaanse rivierkreeft, ook 
wel rode rivierkreeft genoemd, die alleen geschikt is om 
te eten als die in zeer schoon water geleefd heeft. Voor 
dit recept is het daarom verstandiger en handiger om de 
kreeftjes van de markt of winkel te gebruiken, al komen 
die wel van wat verder weg.

Wat hebben we nodig voor vier bordjes salade?
• 200 gram staartjes van rivierkreeftjes ;
• Twee grote gekookte aardappelen in blokjes gesneden;
• Een rode ui, zeer fijn gesneden;
• Een halve venkelknol, zeer fijn gesneden;
• 50 gram even gegrilde groene asperges, die daarna in 

stukjes worden gesneden;
• een beker vol met een fijngesneden of –geknipt meng-

sel van peterselie, dragon, koriander en bieslook;
• roomboter.

Een dressing van:
• Twee-drie eetlepels mayonaise;
• Een potje crème fraîche;
• Een dl appelsap of mandarijnensap.

Hoe bereiden we het?
• Maak eerst de dressing door mayonaise, crème fraîche 

en sap goed door elkaar te mengen;
• Fruit de ui met de venkel;
• Voeg dan de aardappelblokjes toe en laat op matig 

vuur stoven;
• Voeg de rivierkreeftjes en groene asperges toe en laat 

weer op matig vuur even stoven;
• Roer de gemengde groene kruiden erdoorheen en voeg 

een royale klont boter toe;
• Als de boter gesmolten die er doorheen roeren;
• Bij het opdienen over elk bordje van de salade royaal 

de dressing sprenkelen.

Spiesjes van balkenbrij, bloedworst en meer
Balkenbrij, bloedworst en allerlei andere worsten en 
rolpens worden gemaakt van delen van het varken, die 
menigeen tegenwoordig meteen zou weggooien. Maag, 
orgaanvlees als lever en nier, bloed en al dat vet, brrr, 
weg ermee. Dat gebeurde vroeger niet. Bijna alles van het 
varken werd gebruikt. Zelfs de hersenen werden gegeten. 
Toch zijn balkenbrij en bloedworst nooit helemaal uit 
ons eetpatroon verdwenen, al zal het vooral door oudere 
mensen gegeten worden. Het zelf maken gebeurt steeds 
minder, maar gelukkig doen slagers dat nog wel. Of een 
enkele restaurantkok, zoals Nel Schellekens, die zich een 
van kop tot staartkok noemt. Dat betekent niets anders 
dan dat weer alles van het dier wordt gebruikt.  

Wat hebben we nodig voor vier spiesjes?
• Vier ijzeren pinnen of satéprikkers;
• Vier stukjes balkenbrij;
• Vier plakjes rookworst;
• Vier plakjes hausmacher;
• Vier stukjes bloedworst;
• Vier stukjes rolpens;
• Stukjes ui en stukjes paprika;
• Zorg ervoor dat alle stukjes ongeveer even groot zijn.

Hoe bereiden we het?
• Rijg eerst aan elke pin of prikker ui en paprika;
• Voeg dan twee stukje vlees toe en opnieuw ui en pa-

prika;
• Herhaal dit;
• Eindig met een stukje vlees en nog eens ui of paprika;
• Bak de spiesjes in een beetje boter op matig vuur. Keer 

enkele keren.

Watergruwel met een bolletje ijs
Een gruwelijk gerecht? Eerder gruwelijk lekker. Gruwel 
zou een oud Germaans woord voor gort of grut kunnen 
zijn. Honderd jaar geleden werd het ook als watergruel 
geschreven. In het Engels kennen ze die gruel nog steeds 
en is het een dunne pap. Gort is afkomstig van gerst dat al 
heel lang verbouwd wordt. Het is niet alleen geschikt voor 
bier. Het bessensap kan in de zomer zelf gemaakt worden 
met rode bessen (aalbessen) uit de moestuin. In de Ach-
terhoekse natuur komt de aalbes ook voor, maar het zal 
niet meevallen om voldoende bessen te plukken voor een 
flesje sap. Van dit toetje is het lastig om een hele kleine 
hoeveelheid te bereiden. Maar je kunt het goed bewaren 
in de koelkast. Op oudejaarsavond zal het nog prima sma-
ken.

Wat hebben we nodig voor vier personen
• 50 gram vluggort;
• Flesje rode bessensap (3 dl);
• 100 gram krenten en rozijnen;
• Water;
• Twee kaneelstokjes;
• Suiker;
• Stukje schil en sap van een citroen;
• Citroenijs.

Hoe bereiden we het?
• Zet een halve liter water op; 
• Voeg de gort, kaneelstokjes en citroenschil toe en breng 

het aan de kook;
• Laat daarna op zacht vuur pruttelen;
• Voeg een half uur later het bessen- en citroensap en de 

krenten en rozijnen toe;
• Laat nog eens een half uur pruttelen en voeg dan zoveel 

suiker toe als jezelf lekker vindt;
• De watergruwel moet een beetje dik zijn. Je kunt die 

warm, lauw en koud eten;
• Serveer vier bordjes met daarop telkens een flinke 

schep watergruwel en een bolletje citroenijs.

Een Achterhoeks kerstdiner
in twintig kleine gerechten

Door Bernhard Harfsterkamp

Wat eten Achterhoekers traditiegetrouw met de kerst? Een antwoord kon ik daar niet meteen op geven. Wat dat 
betreft hebben de Zweden het gemakkelijker. Die eten met de kerst een kerstham. Amerikanen en Britten doen het 
daarentegen met kalkoen. In Nederland, laat staan in de Achterhoek, is er niet meteen zo’n  gerecht aan te wijzen dat 
we altijd met de kerst eten. Wat wel vast staat, is dat we meer tijd aan een kerstdiner besteden en er meer geld aan 
uitgeven. Al zijn er ook gezinnen die met de kerst gewoon stamppot eten.

In mijn familie was het kerstmaal een iets luxere variant 
van het zondagseten uit de tijd dat we nog de moeite na-
men om op zondagmiddag aan tafel te gaan. Soep vooraf, 
een hoofdgerecht met de heilige drie-eenheid aardap-
pels, vlees en groenten en tenslotte een pudding of een 
pap. Later werd dat iets verfijnd en was er ook ruimte 
voor een tussengerecht en zelfs een voorgerecht. De ba-
sis bleef echter dezelfde. Het vlees was rundvlees of een 
rollade. Een biefstukje of wild was echt iets van later. Be-
halve dan in die gezinnen, die een jager in de familie had-
den, wat in de Achterhoek niet ongebruikelijk was. Ree of 
haas of misschien zelfs wel een patrijs, toen die nog veel 
voorkwam in het Achterhoekse boerenland, kon dan wel 
een traditie met kerst zijn.

De groentegerechten waren niet spectaculair, maar een-
voudig en degelijk, wat niet betekent dat ze minder sma-
kelijk waren. Omdat nog op het seizoen werd gelet waren 
er met kerst vaak spruitjes, rode kool, bloemkool en wit-
lof, ja met ham en kaas. Waren er dan helemaal geen eet-
tradities met de kerstdagen? In mijn familie was dat een 
broodmaaltijd na de nachtmis. Brood met beleg, waarbij 
dat brood wel zelf gebakken was. Ik herinner me dat nog 
altijd met genoegen, want het smaakte heel anders dan 
het brood van de bakker. Een dikke snee met alleen maar 
veel roomboter was al heerlijk. Met de kerst mocht dat.

Zijn er dan helemaal geen algemene Achterhoekse ker-
steettradities? In Pot-Deurmekare, het mooie boekje met 
‘Oude Achterhoekse gerechten en eetgewoonten’, wordt 
de kerstavond genoemd als ‘vretäömke’ of ‘dikkevretsa-
ovend’.  “De avond werd in huiselijke kring gevierd met 
noten die in een speciale notenmand, de ‘oelewanne’ 
werden bewaard.” Op kerstavond werden ook pannen-
koek met worst en rolpens, appels en ‘joorskoken’, die in 
een wafelijzer werden gebakken, gegeten. Achterhoekers 
die ik er de laatste dagen over heb ondervraagd kenden 
deze gewoonte echter niet. Alleen het noten eten met de 
Kerst kwam een enkeling bekend voor.

Een kerstdiner kun je ook samenstellen uit traditionele 
Achterhoekse streekgerechten of uit ‘modernere’ gerech-
ten, waarbij gebruik gemaakt wordt van streekproduc-
ten. Natuurlijk wordt er soms ook gebruik gemaakt van 
ingrediënten die niets met de Achterhoek te maken heb-
ben, maar die we hier al wel lang eten. Zo ontstond mijn 
Achterhoekse kerstdiner bestaande uit twintig kleine 
gerechten. Van al die gerechten eet je telkens een klein 
hapje en je trekt er de hele Eerste Kerstdag voor uit. Elk 
half uur een hapje is zo ongeveer het streven. Als je dan ’s 
middags om twaalf uur begint, eet je om tien uur het laat-
ste toetje. Maar je kunt het diner gerust over twee dagen 
verspreiden, want menigeen zal toch de neiging hebben 
om zichzelf niet bij elke mini-gang te beperken tot een 
kleine hoeveelheid. Ik weet dat uit ervaring, want als iets 
lekker is...

De verschillende onderdelen van dit kerstdiner zijn ge-
makkelijk en snel te bereiden. Het is echter wel zo prak-
tisch om een dag eerder al het een en ander voor te berei-
den. Tenslotte moet de kok van dienst niet voortdurend 

in de keuken bezig zijn en af en toe met de familie en 
vrienden aan tafel een moment van ontspanning kunnen 
zoeken. Als u toch een sneller kerstdiner wilt, een aantal 
van de gerechten van het menu zijn te combineren tot 
een gang met telkens ongeveer drie gerechten. Ook dan 
geldt: schep niet te veel op. Op deze pagina’s worden van 
enkele gerechten de recepten gegeven. Alle andere recep-
ten met een korte toelichting en suggesties voor de com-
binaties zijn te vinden op http://weblog.harfsterkamp.nl/
index.php?itemid=1363.  Uiteraard kunt u ook een eigen 
keuze maken uit de menusuggesties. Van sommige ge-
rechten zal de hoeveelheid iets te veel zijn voor vier kleine 
hapjes. Maar er is ook nog een Tweede Kerstdag.

Het menu:
1. Bonbons met Achterhoekse rauwe ham;
2. Hartig pannenkoekrolletje met spek, appel en 

rolpens;
3. Plakje bloedworst met stukjes rode biet en ui;
4. Een dunne humkessoep met Achterhoekse 

droge worst (ook wel brokkebonensoep ge-
noemd);

5. Rivierkreeftjessalade;
6. Wildbitterbal;
7. Een aardperensoep;
8. Een Wooldse boerensalade met geitenkaas en 

walnoot;
9. Romige zuurkool met gebakken zoete aardap-

pel;
10. Een kerstschnitzel met zure speksaus;
11. Met Achterhoekse boerenkaas gegratineerde 

witlof met aardappel;
12. Een spiesje van balkenbrei, bloedworst, rol-

pens, rookworst en hausmacher met ui en pa-
prika;

13. Rode kool met vossebessengelei;
14. Stimpstamp met pijnboompitten en zonge-

droogde tomaten;
15. Een tamme kastanje stoofpotje met spruitjes;
16. Speltrissoto met een puntje boerenomelet;
17. Zoete pannenkoekrolletjes;
18. Griesmeelpudding met vlierbessengelei;
19. Watergruwel met een bolletje ijs;
20. Achterhoekse bosvruchten met hangop.

Combinaties:
Voorgerecht 1: gerechten 1, 3 en 4;
Voorgerecht 2: gerechten 2, 6 en 7;
Tussengerecht 1: gerechten 5 en 8;
Hoofdgerecht 1: gerechten 9, 10 en 11;
Tussengerecht 2: gerecht 15 en 16;
Hoofdgerecht 2: gerechten 12, 13 en 14;
Grand dessert: gerechten 17, 18, 19 en 20. 

Over Bernhard Harfsterkamp
Bernhard Harfsterkamp schrijft voor meerdere 
titels van Achterhoek Nieuws b.v., uitgever 
van onder meer deze krant. Hij is meer dan 
twintig jaar gemeenteraadslid in Winterswijk 
geweest. Daarnaast hield hij zich bezig met 
natuuronderzoek en -advies en natuur- en 
milieueducatie. 

Koken heeft hij geleerd van zijn moeder, die 
hem niet alleen de traditionele familiegerechten 
bij bracht, maar ook stimuleerde om nieuwe 
gerechten uit te proberen en te bedenken. Sinds 
2012 verzorgt hij op zaterdag een kookrubriek voor 
Radio Slingeland in Winterswijk. Daarin besteedt 
hij regelmatig aandacht aan streekgerechten, 
streekproducten en eten dat in de Achterhoekse 
natuur verzameld kan worden. 

Dit is ook de basis van “De smaak van Winterswijk. 
Smaakmakende verhalen en gerechten uit een 
Nationaal Landschap”, dat hij samen schreef met 
Ubel Zuiderveld. Het is voor 19,50 euro nog steeds 
verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel.

Pavatrihammen Slager WassinkRode bessen in ‘t  Woold

Aardperen

Tamme kastanje aan boom

Van boekweit wordt meel voor pannenkoeken gemaakt

Eén van de vruchten voor in het kerstdessert

Vossebessen Balkenbrij en co.



Recepten Achterhoeks kerstdiner
Bonbon van rauwe ham
Hammen worden al eeuwenlang gemaakt van varkens-
vlees. Gepekeld, gerookt of gedroogd wordt het dikke deel 
van de achterbout van het varken alleen maar smakelij-
ker. Oorspronkelijk werd dit allemaal gedaan om het vlees 
langer te kunnen bewaren. Hammen drogen gebeurde in 
de wieme. Roken kon boven open vuur,  dat lang geleden 
in woonkamer of keuken aanwezig was. Als de lekkerste 
rauwe hammen gelden de Parmaham, de Serranoham en 
de Gandaham uit de Ardennen. In de Achterhoek zijn ech-
ter ook steeds smakelijkere hammen te koop, zoals de Be-
antriham van de Schelfer in Geesteren of de Pavantriham 
die bij verschillende slagers is te krijgen. Qua smaak doen 
die niet onder voor de hammen uit het buitenland.

Wat hebben we nodig voor acht bonbons?
• Acht plakjes Achterhoekse rauwe ham (maar je zou ook 

Naegelholt, een ander bekend streekproduct, kunnen 
gebruiken);

• Enkele zongedroogde tomaten in reepjes gesneden;
• Een sjalotje fijngesnipperd;
• 100 gram roomkaas;
• Kwart rode paprika, in dunne reepjes gesneden;
• Acht basilicumblaadjes.

Hoe bereiden we het?
• Meng de roomkaas met de sjalot en zongedroogde to-

maten;
• Leg midden op de plakjes ham een basilicumblaadje en 

schep daar een lepeltje van het kaasmengsel op;
• Leg er reepjes rode paprika overheen en rol de plakjes 

op, of vouw ze dicht.

Aardperensoep
De aardpeer is een soort zonnebloem, die oorspronkelijk 
niet in de Achterhoek voorkwam. Het is een tuinplant en 
wordt vanwege de knollen in wildakkers ingezaaid. Het 
heeft namelijk smakelijke knollen, waarvan reeën graag 
een hapje nemen. Daardoor is het een streekproduct 
geworden, net zoals vele andere gewassen die hier 1000 
jaar geleden nog niet verbouwd werden. Aardperen wor-
den ook wel Jeruzalem artisjokken genoemd, omdat de 
smaak op die van de artisjok zou lijken. Een soepje van ar-
tisjokken uit Jeruzalem klinkt met de kerst al iets chiquer, 
maar je kunt ze her en der in de Achterhoek uit de grond 
halen. Of kopen bij groenteboer of op de markt.

Wat hebben we nodig voor vier kopjes soep
• Pond aardperen, schoongemaakt, geschild en in kleine 

stukjes gesneden. Leg ze in water met citroen als je ze 
niet meteen gebruikt;

• 1 ui, fijngesnipperd;
• 1 halve groene paprika, fijngesneden;
• 1 teentje knoflook, fijngesneden;
• Halve liter bouillon;
• Een royale scheut slagroom;
• 100 gram van een blauwschimmel of groenschimmel-

kaas, in stukjes gesneden;
• Scheut citroensap;
• Zout, peper en nootmuskaat.

Hoe bereiden we het?
• Fruit de ui, knoflook en paprika op niet al te hoog vuur;
• Voeg de in stukjes gesneden aardpeer toe. Even mee-

bakken en voeg dan de bouillon toe. Op een zacht vuur-
tje laten pruttelen, totdat de stukjes aardpeer zacht 
zijn;

• Room toevoegen en op smaak brengen met zout, peper 
en nootmuskaat;

• Op het laatst, als u daar van houdt ook stukjes kaas 
er door heen doen en even laten meekoken, zodat het 
enigszins kan smelten;

• Wie van een egale soep houdt, kan deze pureren met 
een staafmixer. Noodzakelijk is het niet.

Salade met rivierkreeftjes
Rivierkreeftjes, een veel kleinere variant van die kreeft die 
je nog wel eens zag in een aquarium in een restaurant, 
waren ooit een gewone verschijning in de Achterhoekse 
beken. Tegenwoordig komen ze nog maar op een enkele 
plek in ons land voor en mogen ze niet meer gevangen 
worden. Een kreeftjesfeest in augustus zoals in Zweden, 
waar dan massaal rivierkreeftjes worden gevangen, is 
hier allang ondenkbaar. Toch komen er in de Achterhoek-
se beken nog kreeften voor. Ze mogen zelfs gevangen 
worden. Het gaat om de Amerikaanse rivierkreeft, ook 
wel rode rivierkreeft genoemd, die alleen geschikt is om 
te eten als die in zeer schoon water geleefd heeft. Voor 
dit recept is het daarom verstandiger en handiger om de 
kreeftjes van de markt of winkel te gebruiken, al komen 
die wel van wat verder weg.

Wat hebben we nodig voor vier bordjes salade?
• 200 gram staartjes van rivierkreeftjes ;
• Twee grote gekookte aardappelen in blokjes gesneden;
• Een rode ui, zeer fijn gesneden;
• Een halve venkelknol, zeer fijn gesneden;
• 50 gram even gegrilde groene asperges, die daarna in 

stukjes worden gesneden;
• een beker vol met een fijngesneden of –geknipt meng-

sel van peterselie, dragon, koriander en bieslook;
• roomboter.

Een dressing van:
• Twee-drie eetlepels mayonaise;
• Een potje crème fraîche;
• Een dl appelsap of mandarijnensap.

Hoe bereiden we het?
• Maak eerst de dressing door mayonaise, crème fraîche 

en sap goed door elkaar te mengen;
• Fruit de ui met de venkel;
• Voeg dan de aardappelblokjes toe en laat op matig 

vuur stoven;
• Voeg de rivierkreeftjes en groene asperges toe en laat 

weer op matig vuur even stoven;
• Roer de gemengde groene kruiden erdoorheen en voeg 

een royale klont boter toe;
• Als de boter gesmolten die er doorheen roeren;
• Bij het opdienen over elk bordje van de salade royaal 

de dressing sprenkelen.

Spiesjes van balkenbrij, bloedworst en meer
Balkenbrij, bloedworst en allerlei andere worsten en 
rolpens worden gemaakt van delen van het varken, die 
menigeen tegenwoordig meteen zou weggooien. Maag, 
orgaanvlees als lever en nier, bloed en al dat vet, brrr, 
weg ermee. Dat gebeurde vroeger niet. Bijna alles van het 
varken werd gebruikt. Zelfs de hersenen werden gegeten. 
Toch zijn balkenbrij en bloedworst nooit helemaal uit 
ons eetpatroon verdwenen, al zal het vooral door oudere 
mensen gegeten worden. Het zelf maken gebeurt steeds 
minder, maar gelukkig doen slagers dat nog wel. Of een 
enkele restaurantkok, zoals Nel Schellekens, die zich een 
van kop tot staartkok noemt. Dat betekent niets anders 
dan dat weer alles van het dier wordt gebruikt.  

Wat hebben we nodig voor vier spiesjes?
• Vier ijzeren pinnen of satéprikkers;
• Vier stukjes balkenbrij;
• Vier plakjes rookworst;
• Vier plakjes hausmacher;
• Vier stukjes bloedworst;
• Vier stukjes rolpens;
• Stukjes ui en stukjes paprika;
• Zorg ervoor dat alle stukjes ongeveer even groot zijn.

Hoe bereiden we het?
• Rijg eerst aan elke pin of prikker ui en paprika;
• Voeg dan twee stukje vlees toe en opnieuw ui en pa-

prika;
• Herhaal dit;
• Eindig met een stukje vlees en nog eens ui of paprika;
• Bak de spiesjes in een beetje boter op matig vuur. Keer 

enkele keren.

Watergruwel met een bolletje ijs
Een gruwelijk gerecht? Eerder gruwelijk lekker. Gruwel 
zou een oud Germaans woord voor gort of grut kunnen 
zijn. Honderd jaar geleden werd het ook als watergruel 
geschreven. In het Engels kennen ze die gruel nog steeds 
en is het een dunne pap. Gort is afkomstig van gerst dat al 
heel lang verbouwd wordt. Het is niet alleen geschikt voor 
bier. Het bessensap kan in de zomer zelf gemaakt worden 
met rode bessen (aalbessen) uit de moestuin. In de Ach-
terhoekse natuur komt de aalbes ook voor, maar het zal 
niet meevallen om voldoende bessen te plukken voor een 
flesje sap. Van dit toetje is het lastig om een hele kleine 
hoeveelheid te bereiden. Maar je kunt het goed bewaren 
in de koelkast. Op oudejaarsavond zal het nog prima sma-
ken.

Wat hebben we nodig voor vier personen
• 50 gram vluggort;
• Flesje rode bessensap (3 dl);
• 100 gram krenten en rozijnen;
• Water;
• Twee kaneelstokjes;
• Suiker;
• Stukje schil en sap van een citroen;
• Citroenijs.

Hoe bereiden we het?
• Zet een halve liter water op; 
• Voeg de gort, kaneelstokjes en citroenschil toe en breng 

het aan de kook;
• Laat daarna op zacht vuur pruttelen;
• Voeg een half uur later het bessen- en citroensap en de 

krenten en rozijnen toe;
• Laat nog eens een half uur pruttelen en voeg dan zoveel 

suiker toe als jezelf lekker vindt;
• De watergruwel moet een beetje dik zijn. Je kunt die 

warm, lauw en koud eten;
• Serveer vier bordjes met daarop telkens een flinke 

schep watergruwel en een bolletje citroenijs.

Een Achterhoeks kerstdiner
in twintig kleine gerechten

Door Bernhard Harfsterkamp

Wat eten Achterhoekers traditiegetrouw met de kerst? Een antwoord kon ik daar niet meteen op geven. Wat dat 
betreft hebben de Zweden het gemakkelijker. Die eten met de kerst een kerstham. Amerikanen en Britten doen het 
daarentegen met kalkoen. In Nederland, laat staan in de Achterhoek, is er niet meteen zo’n  gerecht aan te wijzen dat 
we altijd met de kerst eten. Wat wel vast staat, is dat we meer tijd aan een kerstdiner besteden en er meer geld aan 
uitgeven. Al zijn er ook gezinnen die met de kerst gewoon stamppot eten.

In mijn familie was het kerstmaal een iets luxere variant 
van het zondagseten uit de tijd dat we nog de moeite na-
men om op zondagmiddag aan tafel te gaan. Soep vooraf, 
een hoofdgerecht met de heilige drie-eenheid aardap-
pels, vlees en groenten en tenslotte een pudding of een 
pap. Later werd dat iets verfijnd en was er ook ruimte 
voor een tussengerecht en zelfs een voorgerecht. De ba-
sis bleef echter dezelfde. Het vlees was rundvlees of een 
rollade. Een biefstukje of wild was echt iets van later. Be-
halve dan in die gezinnen, die een jager in de familie had-
den, wat in de Achterhoek niet ongebruikelijk was. Ree of 
haas of misschien zelfs wel een patrijs, toen die nog veel 
voorkwam in het Achterhoekse boerenland, kon dan wel 
een traditie met kerst zijn.

De groentegerechten waren niet spectaculair, maar een-
voudig en degelijk, wat niet betekent dat ze minder sma-
kelijk waren. Omdat nog op het seizoen werd gelet waren 
er met kerst vaak spruitjes, rode kool, bloemkool en wit-
lof, ja met ham en kaas. Waren er dan helemaal geen eet-
tradities met de kerstdagen? In mijn familie was dat een 
broodmaaltijd na de nachtmis. Brood met beleg, waarbij 
dat brood wel zelf gebakken was. Ik herinner me dat nog 
altijd met genoegen, want het smaakte heel anders dan 
het brood van de bakker. Een dikke snee met alleen maar 
veel roomboter was al heerlijk. Met de kerst mocht dat.

Zijn er dan helemaal geen algemene Achterhoekse ker-
steettradities? In Pot-Deurmekare, het mooie boekje met 
‘Oude Achterhoekse gerechten en eetgewoonten’, wordt 
de kerstavond genoemd als ‘vretäömke’ of ‘dikkevretsa-
ovend’.  “De avond werd in huiselijke kring gevierd met 
noten die in een speciale notenmand, de ‘oelewanne’ 
werden bewaard.” Op kerstavond werden ook pannen-
koek met worst en rolpens, appels en ‘joorskoken’, die in 
een wafelijzer werden gebakken, gegeten. Achterhoekers 
die ik er de laatste dagen over heb ondervraagd kenden 
deze gewoonte echter niet. Alleen het noten eten met de 
Kerst kwam een enkeling bekend voor.

Een kerstdiner kun je ook samenstellen uit traditionele 
Achterhoekse streekgerechten of uit ‘modernere’ gerech-
ten, waarbij gebruik gemaakt wordt van streekproduc-
ten. Natuurlijk wordt er soms ook gebruik gemaakt van 
ingrediënten die niets met de Achterhoek te maken heb-
ben, maar die we hier al wel lang eten. Zo ontstond mijn 
Achterhoekse kerstdiner bestaande uit twintig kleine 
gerechten. Van al die gerechten eet je telkens een klein 
hapje en je trekt er de hele Eerste Kerstdag voor uit. Elk 
half uur een hapje is zo ongeveer het streven. Als je dan ’s 
middags om twaalf uur begint, eet je om tien uur het laat-
ste toetje. Maar je kunt het diner gerust over twee dagen 
verspreiden, want menigeen zal toch de neiging hebben 
om zichzelf niet bij elke mini-gang te beperken tot een 
kleine hoeveelheid. Ik weet dat uit ervaring, want als iets 
lekker is...

De verschillende onderdelen van dit kerstdiner zijn ge-
makkelijk en snel te bereiden. Het is echter wel zo prak-
tisch om een dag eerder al het een en ander voor te berei-
den. Tenslotte moet de kok van dienst niet voortdurend 

in de keuken bezig zijn en af en toe met de familie en 
vrienden aan tafel een moment van ontspanning kunnen 
zoeken. Als u toch een sneller kerstdiner wilt, een aantal 
van de gerechten van het menu zijn te combineren tot 
een gang met telkens ongeveer drie gerechten. Ook dan 
geldt: schep niet te veel op. Op deze pagina’s worden van 
enkele gerechten de recepten gegeven. Alle andere recep-
ten met een korte toelichting en suggesties voor de com-
binaties zijn te vinden op http://weblog.harfsterkamp.nl/
index.php?itemid=1363.  Uiteraard kunt u ook een eigen 
keuze maken uit de menusuggesties. Van sommige ge-
rechten zal de hoeveelheid iets te veel zijn voor vier kleine 
hapjes. Maar er is ook nog een Tweede Kerstdag.

Het menu:
1. Bonbons met Achterhoekse rauwe ham;
2. Hartig pannenkoekrolletje met spek, appel en 

rolpens;
3. Plakje bloedworst met stukjes rode biet en ui;
4. Een dunne humkessoep met Achterhoekse 

droge worst (ook wel brokkebonensoep ge-
noemd);

5. Rivierkreeftjessalade;
6. Wildbitterbal;
7. Een aardperensoep;
8. Een Wooldse boerensalade met geitenkaas en 

walnoot;
9. Romige zuurkool met gebakken zoete aardap-

pel;
10. Een kerstschnitzel met zure speksaus;
11. Met Achterhoekse boerenkaas gegratineerde 

witlof met aardappel;
12. Een spiesje van balkenbrei, bloedworst, rol-

pens, rookworst en hausmacher met ui en pa-
prika;

13. Rode kool met vossebessengelei;
14. Stimpstamp met pijnboompitten en zonge-

droogde tomaten;
15. Een tamme kastanje stoofpotje met spruitjes;
16. Speltrissoto met een puntje boerenomelet;
17. Zoete pannenkoekrolletjes;
18. Griesmeelpudding met vlierbessengelei;
19. Watergruwel met een bolletje ijs;
20. Achterhoekse bosvruchten met hangop.

Combinaties:
Voorgerecht 1: gerechten 1, 3 en 4;
Voorgerecht 2: gerechten 2, 6 en 7;
Tussengerecht 1: gerechten 5 en 8;
Hoofdgerecht 1: gerechten 9, 10 en 11;
Tussengerecht 2: gerecht 15 en 16;
Hoofdgerecht 2: gerechten 12, 13 en 14;
Grand dessert: gerechten 17, 18, 19 en 20. 

Over Bernhard Harfsterkamp
Bernhard Harfsterkamp schrijft voor meerdere 
titels van Achterhoek Nieuws b.v., uitgever 
van onder meer deze krant. Hij is meer dan 
twintig jaar gemeenteraadslid in Winterswijk 
geweest. Daarnaast hield hij zich bezig met 
natuuronderzoek en -advies en natuur- en 
milieueducatie. 

Koken heeft hij geleerd van zijn moeder, die 
hem niet alleen de traditionele familiegerechten 
bij bracht, maar ook stimuleerde om nieuwe 
gerechten uit te proberen en te bedenken. Sinds 
2012 verzorgt hij op zaterdag een kookrubriek voor 
Radio Slingeland in Winterswijk. Daarin besteedt 
hij regelmatig aandacht aan streekgerechten, 
streekproducten en eten dat in de Achterhoekse 
natuur verzameld kan worden. 

Dit is ook de basis van “De smaak van Winterswijk. 
Smaakmakende verhalen en gerechten uit een 
Nationaal Landschap”, dat hij samen schreef met 
Ubel Zuiderveld. Het is voor 19,50 euro nog steeds 
verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel.

Pavatrihammen Slager WassinkRode bessen in ‘t  Woold

Aardperen

Tamme kastanje aan boom

Van boekweit wordt meel voor pannenkoeken gemaakt

Eén van de vruchten voor in het kerstdessert

Vossebessen Balkenbrij en co.



De allerbeste wensen...

Isidorushoeve, uw groen onze passie

Prettige feestdagen!

Rijksstraatweg 189, Twello - Tel.: (0571) 274926 - hoveniersbedrijfi sidorushoeve.nl

Mede namens ons team wensen wij u fijne 
feestdagen en een fl� issant 2016 toe

Wij starten 
ook  van uit 
V� den

Het Kacheltje wenst u 
Sfeervolle Kerstdagen 
en een gezond 2016.

Kerkhoflaan 11, Vorden  -  Tel.: (0575) 470354   -   www.hetkacheltje.nl

 Houtkachels 

 Pelletkachels

 Gaskachels 

 Haarden

 Rookkanalen   

 Montage

Kerkhoflaan 11
7251 JW Vorden

0575 - 470354

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

Andere dagen op afspraak.

www.hetkacheltje.nl

Zutphenseweg 99, Vorden  -  Tel.: (0575) 553291 -  timmerbedrijfschotman.nl

Wij wensen u hele fijne feestdagen en staan in het 
nieuwe jaar graag weer vo�  u klaar

Kerkstraat 2, Hengelo (gld)  -  Tel.: (0575) 464261   -   www.expert.nl

De medewerkers van Expert Eliesen Baak, Hengelo en Zutphen 
wensen u � e� ige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Prinses Irenestraat 3, Zelhem  -  Tel.: (0314) 625113  -  kleinhesselinkmakelaars.nl

Klein Hesselink  
Makelaars wenst u fijne 
Kerstdagen en een goed 

en gezond 2016

Hoegenstraat 3 • 7021 LX Zelhem • Tel. 0314 - 64 67 23 Mob.: 06 - 50 67 60 24

� e� ige kerstdagen en een 
gezond en vo� spoedig 2016

Handelsonderneming Willie Waenink

Klussenbedrijf   R. KAPPERT
www.klussenbedrijf-kappert.nl

Ruurloseweg 87, Kranenburg  -  Tel.: (0575) 556935     -    M. (06) 15540958

Klussenbedrijf R Kappert wenst iedereen een fijne 
kerst, heerlijk oudjaar en een goed begin van 2016

Spalstraat 27, Hengelo (Gld) • Tel.: (0575) 461771 • grootkormelinkoptiek.nl

Het team van � oot K� melink Optiek
wenst u � e
 ige Feestdagen

en een gelukkig 2016

logo_kleur_adres.indd   1 30-7-2007   16:38:13

Spalstraat 13, Hengelo (Gld)      -     Tel.: (0575) 461996

Wij wensen u hele fijne Feestdagen 
en een gelukkig Nieuwjaar

Kom gerust eens binnen 
en laat u verassen do�  
het aanbod dat wij u bieden

Team Passchier
haarmode

wenst u 
fijne feestdagen

en een goed

2016

Team Passchier
haarmode

wenst u 
fijne feestdagen

en een goed

2016

Spalstraat 17, Hengelo  -  Tel.: (0575) 464017   -   passchierhaarmode.nl



Leerlingen Gelderveste maken kerstkrant 
in samenwerking met Achterhoek Nieuws
ACHTERHOEK - Een kerstkrant 
voor kinderen door kinderen, dat 
was het eindresultaat. De redac-
tie bestond uit leerlingen van ver-
schillende scholen van scholen-
groep Gelderveste, van waaruit 
ook het initiatief kwam. Belang-
rijke doelen waren onder andere 
het stimuleren en bevorderen 
van lezen bij kinderen, zelfstan-
dig werken en natuurlijk een uit-
daging bieden op het gebied taal!

Een initiatief waar de redactie van 
Achterhoek Nieuws zich volledig in 
kan vinden. Met de leerlingen werd 
een traject doorlopen, alsof ze écht 
aan de slag gingen bij de krant. Zo 
kregen de leerlingen de mogelijk-
heid om te solliciteren op de vaca-
ture van redactiemedewerker.

Daar is uiteindelijk een redactie 
uit ontstaan van elf leerlingen die 
samen aan de slag gingen om te 
zorgen dat er een heuse kerstkrant 
klaar zou liggen voor aanvang van 
de kerstvakantie.

Leerlingen leren 
hoe een krant 
wordt gemaakt

Maar hoe maak je nu eigenlijk een 
krant? Tijdens de kennismakings-
bijeenkomst stelden de kinderen 
allerlei vragen op, waarmee ze naar 
de redactie van Achterhoek Nieuws 
gingen in Lichtenvoorde. Op de re-
dactie werd alle tijd genomen voor 
de leerlingen, het stimuleren van 
dit soort projecten vindt Achter-
hoek Nieuws erg belangrijk, zeker 
in deze tijd van digitale middelen 
is het stimuleren van lezen van pa-
pier van groot belang.

Een redactiemedewerker en re-
dactiemedewerker/correspondent 
beantwoorden alle vragen die de 
leerlingen hadden. Hoe schrijf je 
een goede tekst? Waar komt het 
nieuws bij de krant allemaal van-
daan? Waar moet je opletten bij 
het uitwerken van een interview? 
Driftig werden de antwoorden op-
geschreven. Maar met alleen een 
paar antwoorden kon de redactie 
hen natuurlijk niet naar huis laten 
gaan, want wat is er nu mooier dan 
eens te ZIEN hoe een krant wordt 
gemaakt?

De leerlingen konden bij de ver-

schillende redactieleden meekij-
ken in het systeem hoe artikelen 
en bijbehorende foto's ingevoerd 
werden en hoe dat er in de krant 
uit komt te zien (preview). Tot slot 
werd gezorgd voor een blijvende 
herinnering: op de foto op de re-
dactie van Achterhoek Nieuws. 
Deze werd snel door een redactie-
medewerker op een voorpagina ge-
plaatst, welke uitgeprint mee werd 
gegeven als aandenken.

De leerlingen zijn vervolgens 
maanden aan de slag geweest om 
een prachtige VakantieKrant te 
maken, in dit geval gericht op de 
kerst. En aan het eindresultaat te 
zien, hebben de leerlingen in deze 
periode ontzettend veel geleerd 
en keihard hun best gedaan een 
prachtige krant af te leveren. Dit 

met begeleiding van Alice van Het 
LeesLab, hulp met teksten en les-
sen over o.a. interviewen van Astrid 
van Tekst Oké en door samen te 
werken met vormgever Jos van All 
About Design. Daan, Maxine, Luka, 
Sanne, Alissa, Suus, Maartje, Jasper, 
Martijn, Anco, Marijne en Martijn; 
goed gedaan! Wie weet levert Ach-
terhoek Nieuws dit in de toekomst 
nog wel redactieleden op…

De krant is uitgegeven op de 19 
scholen van scholengroep Gel-
derveste. Ook benieuwd naar het 
eindresultaat? Kijk dan op onder-
staande website.
   

 ■ alicebegeleidt.nl/de-
vakantiekrant-van-gelderveste-
is-klaar

   

Oliebollen actie door Stichting
Zwembad Het Elderink
Actie 
Achterhoeks 
museum 
voortgezet door 
Het Elderink
HENGELO - Afgelopen jaren heeft 
Jean Kreunen in samenwerking 
met warme bakker Aloys Lurvink 
de oliebollenactie gedaan voor het 
Achterhoeks Museum. Jean stopt in 
Hengelo met het museum en wilde 
graag de actie voortzetten. Gewel-
dig is het dan ook, dat ondernemer 
Hans Langeler met het idee kwam 
Stichting Zwembad Het Elderink 

te vragen."Het is mooi om te er-
varen dat zelfs onze ondernemers 
meedenken en het zwembad een 
warm hart toedragen," aldus An-
nette Kok.

"Zo kwam Jean bij mij aan de deur 
met de vraag deze actie voort te 
zetten. Hier hebben wij als be-
stuur natuurlijk volmondig 'ja' op 
gezegd. Het zijn tenslotte de beste 
oliebollen van de Achterhoek en 
het zwembad kan wel een extra 
centje gebruiken. Jean en Hans 
super bedankt! U vindt ons op de 
vertrouwde plek voor het museum. 
U bent van harte welkom met ons 
een glaasje glühwein te drinken 
en/of gezellig om de vuurkorf de 
mooie momenten van het afgelo-

pen jaar te bespreken. Wij rekenen 
op u komst!"

De oliebollen en appelbeignets 
worden aangeboden op woensdag 
30 december van 9.30 tot 17.00 uur 
en donderdag 31 december van 
09.00 uur tot 15.00 uur.

De oliebollen en appelbeignets 
zullen steeds vers worden gebak-
ken door de warme bakker Aloys 
Lurvink te Doetinchem en deze 
worden daar opgehaald om in de 
kraam te verkopen.

Traditionele recepten 
Kniepertjes
REGIO - Een kniepertie (knij-
pertje of kniepertje, soms ijzer-
koek) is een zoete, dunne harde 
wafel die traditioneel rond oud 
& nieuw wordt gegeten. Het is 
een traditioneel streekgerecht, 
met verschillende namen. In 
Drenthe en Groningen heten ze 
kniepertjes of kniepkoukies. In 
Twente en de Achterhoek knie-
perkes.

Knieperties worden gebakken in 
speciale wafelijzers. Vroeger wa-
ren dit smeedijzeren knijpijzers 
die boven het haardvuur werden 
gehouden. Maar boven een gaspit 
gaat het ook goed met een ouder-
wetse ronde wafeltang. Er zijn nu 
ook elektrische versies. Ze lijken 
op oubliehoorns voor ijs, echter 
het recept is anders: zoeter, en 
met kaneel. Direct na het bakken, 
als het baksel nog warm is, kan het 
rond een stokje opgerold worden. 
Na afkoelen blijft een knapperig, 
hol rolletje over, dat door sommi-
ge mensen volgespoten wordt met 
slagroom. Anderen verkiezen een 
platgehouden kniepertie.

Streekgebonden traditie
Volgens de streekgebonden tradi-
tie zijn de wafeltjes in december 
plat, als kniepertie, gepresenteerd 
te worden en vanaf 1 januari als 
nieuwjaarsrolletje (of rolletje of 
rollechie). De gedachte hierachter 
is dat in december het oude jaar 
zich volledig heeft ontvouwen: op 
en na nieuwjaarsdag symboliseert 
het rolletje het onbekende nieuwe 
jaar als een pasgeboren baby in 
zijn windselen.

Verschillende versies
De platte versie wordt vooral in 
Drenthe en Overijssel gegeten, de 
opgerolde versie meer in Gronin-
gen, Twente en de Achterhoek. 
Alhoewel beide versies in hetzelf-
de wafelijzer gebakken kunnen 
worden, hebben de platte koek-
jes een iets andere recept dan de 
rolletjes. Het koekjesbeslag voor 
platte kniepertjes is een soort 
deeg. Dit wordt in kleine bolletjes 
gerold die vervolgens in het ijzer 
geplaatst worden. Na enkele mi-
nuten is het wafeltje gaar en kan 
het uit het ijzer verwijderd worden 
om af te koelen en plat gegeten te 
worden. Rolletjes worden gemaakt 
van een vloeibaar beslag dat in het 
ijzer wordt geschonken. Na enkele 
seconden wordt het uit het ijzer 
gehaald en vlug rond een houten 
stokje opgerold tot een rolletje. 
Eenmaal afgekoeld kan het desge-
wenst opgevuld worden met slag-
room.

Recept platte kniepertjes
Voor platte kniepertjes is het deeg 
een biscuitdeeg, met de volgende 

ingrediënten:
- 175 gram suiker
- 175 gram bloem
- 1 ei
- 80 gram boter (gesmolten)
- Vanillesuiker
- Kaneel naar smaak
- Snufje zout
- 60 cc water
- 20 cc citroenbrandewijn

Maar een deeg van alle ingredi-
enten, maak hier een lange rol 
van. Snij in gelijke delen en vorm 
er bolletjes van. Stook het ijzer 
warm. Vet het ijzer in met olie of 
reuzel. Elke keer een bolletjes er 
in. Zachtjes plat drukken en in een 
paar minuten licht bruin bakken. 
Plakken ze nog na het bakken aan 
het ijzer dan heb je ze te kort ge-
bakken. De gare kniepertjes vallen 
zo uit het ijzer. Olie het wafelijzer 
om de vijf keer weer in. Op een 
rooster laten afkoelen en in een 
trommel bewaren, maar wel voor 
het nieuwe jaar opeten.

Recept rolletjes
Voor de rolletjes een beslag van:
- 100 gram suiker ( bij voorkeur 
lichtbruine basterd)
- 100 gram boter ( gesmolten)
- 100 gram bloem
- 2 eieren
- 1 glas lauwe melk
- wat vanillesuiker
- ½ theelepel kaneel
- snufje zout

Klop de eieren, met suiker, zout, 
vanille en kaneel in een meng-
kom ( geplaatst op een pan met 
kokend water) los totdat het een 
lauw mengsel is geworden. Meng-
kom van de pan af halen en verder 
in ongeveer 15 minuten kloppen 
totdat het beslag als een dik, wit 
en luchtig geheel is dat als een lint 
van de lepel loopt. Zeef de bloem 
boven het beslag. Schep alles door 
en voeg vervolgens de gesmolten 
boter en de lauwe melk toe. Stook 
de tang warm, kwast die in met 
olie of traditioneel gesmolten reu-
zel. Giet elke een beetje beslag in 
de warme tang. Haal de wafeltjes 
na enkele tellen lichtbruin te zijn 
geworden uit het ijzer en rol de 
wafeltjes rond een ronde stok ge-
lijk op. Het is niet nodig om elke 
keer het ijzer in te vetten.

Men kan na het kort bakken met 
een speciale houten vorm er een 
soort hoorntjes van maken. Ook 
kan men een hartige versie bak-
ken, door voor het beslag de sui-
ker, vanillesuiker en kaneel ach-
terwege te laten. Afgekoeld gevuld 
met kaascrème smaakt dat heer-
lijk. Door op 80 gram bloem er 20 
gram boekweitmeel door te men-
gen smaakt het nog authentieker.
 

Bron: alicebegeleidt.nl

Kniepertjes worden traditioneel rond oud & nieuw gegeten. Foto: PR



De allerbeste wensen...

Dorpsstraat 22, Vorden     -    Tel.: (0575) 554264     -    www.slijterijvorden.nl

Wij wensen u fijne 
Kerstdagen en een 
fantastisch Nieuwjaar

Dorpsstraat 36, Vorden  -  Tel.: (0575) 551436   -   www.halfmanbloemen.nl

Wenst u fijne Kerstdagen 
en een bloemrijk 2016

i

Dorpsstraat 11, Vorden                -              Tel.: (0575) 551373  

Bakkerij Joop Bakkerij Joop wenst 
u smaakvolle 

Kerstdagen en een 
gezond 2016

Industrieweg 13     -    Tel.: (0575) 553163     -     www.lmbvorden.nl

Wij wensen iedereen 
� e� ige Feestdagen en een gelukkig 2016

Stationsstraat 20 - 7021 CK Zelhem - T 0314 - 62 13 79
info@fietshuis-jansen.nl - www.fietshuis-jansen.nl

Verkoop, onderhoud en reparatie

Wij  wens en  i ed e re en  
f i j ne  f e e s tdag en  
en  e en  g e zond
sp or t i e f  2016 !

U fiets in Topconditie?
Kijk voor de winteractie op onze site!
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tel. 0575-467278 | Kieftendorp 11 | 7255 MG  Hengelo GLD
info@slotboomtweewielers.nl | www.slotboomtweewielers.nl

Vakkundig advies - Reparatie
Onderdelen en accessoires - Verhuur

Kieftendorp 11, Hengelo (Gld)  - Tel.: (0575) 467278 - slotboomtweewielers.nl

� jne Feestdagen en veel 
fietsplezier in 2016

Donderdag 24 dec na 16 uur gesloten 
Vrijdag 25 dec t/m zondag 27 dec gesloten 

Donderdag 31 dec t/m zondag 3 jan gesloten

De Eiken 16, Steenderen         -       Tel.: (0575) 451293

Administratiekantoor 
Oosterlaken

Wij wensen iedereen
fijne Kerstdagen en een
goed Nieuwjaar!

 

 

 

 

   
 NIEUW IN VERKOOP VERKOCHT VERKOCHT 

 De Heurne 10, Hengelo (Gld)   -   Tel.: (0575) 845717   -   www.rbmwonen.nl

wenst iedereen fijne Feestdagen
en een succesvol 2016

Ruurloseweg 45a, Vorden  - Tel.: (0575) 551217  -  www.weulenkranenbarg.nl

WEULEN KRANENBARG

Wij wensen u fi jne 
Kerstdagen en een Keigoed 2016

Het team van Martine Hair en Beauty wenst u 
mooie Kerstdagen en een haarmooi 2016

Sint Michielsstraat 2b  - Tel.: (0575) 465715  -  www.martinehairenbeauty.nl

Young 
Intercoiffure 

Award
 2015!

Sharon Bouwmeister

SINT MICHIELSSTRAAT 2B, 7255 AP HENGELO GLD, T: 0575 465715 
EMAIL: INFO@MARTINEHAIRENBEAUTY.NL WWW.MARTINEHAIRENBEAUTY.NL

Volg ons

And the winner is...
Martine is trots op

deze prestatie 
en daarom: 

Iedere 1e zaterdag van de 
maand vlechten of 
opsteken bij Sharon, 
de winnares van Nederland  
voor 15 euro 

De hele maand november 
10% korting op alle
L’anza produkten
Iedere 1e en 3e donderdag 
van de maand 
epileren 10 euro 

( op afspraak met gewassen haren)Young 
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SINT MICHIELSSTRAAT 2B, 7255 AP HENGELO GLD, T: 0575 465715 
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De hele maand november 
10% korting op alle
L’anza produkten
Iedere 1e en 3e donderdag 
van de maand 
epileren 10 euro 

( op afspraak met gewassen haren)



Muziekkoepel Vorden wordt gebruikt 
voor Kerstfeest 'De Vordering'

Muziekkoepel 
wordt gebruikt 
waar het voor 
bedoeld is
Vorden - Voor velen fijn om te 
zien dat de muziekkoepel Vorden 
steeds meer in gebruik wordt ge-
nomen, waar het voor bedoeld is: 
muziek, feest en gezelligheid. Zo 
was de muziekkoepel tevens de 
plek waar een deel van de kerst-
viering van basisschool De Vor-
dering uit Vorden plaatsvond.

De kerstviering startte om 17.00 
uur op school met een hapjesbuf-
fet voor de leerlingen, waarna zij 
met een eigengemaakte lampion 
naar buiten gingen voor de fak-
keltocht.

Fakkeltocht
De tocht met alle lichtjes en 
lampions, inclusief ouders/ver-
zorgers en opa's en oma's die 
meeliepen, eindigde bij de mu-
ziekkoepel aan het Emmaplein. 
Speciaal voor deze gelegenheid 
was de muziekkoepel sfeervol 

aangekleed met prachtige ster-
ren en versiersels. De leerlingen 
zongen hier, samen met de vele 
belangstellenden, verschillende 
liederen en ook werden door en-
kele leerlingen de kerstgedachten 
uitgesproken. 

Bij terugkomst op school was er 
buiten een gezellig samenzijn 
met wat lekkers en te drinken, 

binnen was er disco met DJ Mike.

Sneeuwkanon
Door een sneeuwkanon werd de 
bijbehorende wintersfeer gecre-
eerd. Het was overduidelijk dat 
jong en oud zich goed vermaakte 
en genoot van de gezellige, saam-
horige sfeer. Kortom, het kerst-
feest was geweldig!

Kerstconcert Feeling op 
Eerste Kerstdag
DREMPT - Al jaren geeft Feeling 
een kerstconcert in de Willibror-
duskerk in Achter-Drempt. Dit jaar 
zingt het koor op Eerste Kerstdag 
en zijn belangstellenden om 10.30 
uur van harte uitgenodigd om te 
komen luisteren of zelf mee te zin-
gen.

Koor Feeling uit Drempt bestaat 
al sinds de jaren vijftig. Feeling 
begon als een kerkkoor maar is 
inmiddels uitgegroeid tot een ei-
gentijds koor met een zeer geva-
rieerd repertoire. De dertig leden 
van Feeling treden regelmatig op 
in de regio, vooral rond Kerstmis. 
Ieder jaar geeft het koor een con-

cert in de kerk in Achter-Drempt 
en dit jaar op Eerste Kerstdag, vrij-
dag 25 december, om 10.30 uur. 
Iedereen die belangstelling heeft 
voor eigentijdse kerstliederen in 
het Nederlands en Engels is van 
harte uitgenodigd. De entree is 
gratis en ook de koffie en thee na 
afloop worden u door het koor 
aangeboden.

Wilt u op de hoogte blijven van 
alle optredens van Feeling of meer 
weten over het koor? Kijk dan op 
de website.
   

 ■ www.feeling-drempt.nl

   

Kerstviering in
Achterhoekse streektaal
HENGELO - Op vrijdag 25 december 
gaat mevrouw Netty Hengeveld uit 
Eibergen voor in de dienst van de 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Hengelo Gld.

Voor Netty Hengeveld is de Ach-
terhoekse streektaal 'de taal van 
het hart'. Zo vertaalde zij liederen 
en gezangen voor het Achterhoeks 
Liedboek. En in 2014 werden haar 
streektaalgedichten gebundeld in 
het boekje 'Een helen troost'.

De liefde voor de streektaal zal 
zeker tot uiting komen in deze bij-
zondere kerstviering, waarin een 

door haar zelf geschreven kerst-
verhaal het middelpunt vormt. De 
dienst begint om 10.30 uur in de 
kleine kerk aan de Banninkstraat 
9. Na afloop is er gelegenheid el-
kaar te ontmoeten en om onder 
het genot van een kopje koffie/
thee met elkaar na te praten.

Op donderdag 31 december zal 
de heer Jan Rigterink uit Vorden 
voorgaan. Traditiegetrouw wordt 
in de Oudejaarsdienst terugge-
blikt, herdacht en vooruitgekeken. 
U bent van harte welkom.

 
   

De muzikale kerst bij
Radio Ideaal
ZELHEM - Kerk en radio zal op 
kerstavond, donderdag 24 decem-
ber, van 19.00 tot 20.00 uur een ex-
tra uitzending verzorgen met tra-
ditionele kerstliederen. Stem dus 
af op Radio Ideaal om te luisteren 

naar dit feestelijke uur. Via de fre-
quenties van Radio Ideaal en via 
internet.
   

 ■ www.ideaal.org

   

2de Kerstdag harpmuziek 
in een kerstkerk
KRANENBURG - 'De harp is mijn 
passie. Ik speel harp vanaf mijn 
zevende jaar'. Dat schrijft Chan-
tal Dohmen uit Eefde aan het 
bestuur van het Museum voor 
Heiligenbeelden, gevestigd in de 
Antoniuskerk op de Kranenburg, 
in een brief waarin ze toezegt dat 
ze graag bereid is op Tweede 
Kerstdag vanaf 13.30 uur een 
kerstprogramma te verzorgen.

Ze is natuurlijk van harte welkom, 
want wat is er mooier dan te luis-
teren naar bekende kerstliederen 
en Keltische Christmas Carols die 
worden vertolkt op een harp (ook 
wel de koningin van de muziek-
instrumenten genoemd)? Boven-
dien in een stemmig versierde 
kerk waar honderden vaak ontroe-
rend mooie kerstgroepen uit de 
hele wereld zijn opgesteld om het 
aloude kerstverhaal heel dicht bij 
de moderne mens te brengen?

 'Harpmuziek' - schrijft Chantal 
verder - straalt warmte en zacht-
heid uit. En zorgt voor een echte 
kerstsfeer'. Ze heeft er ervaring 

mee want al eerder genoten bezoe-
kers bij kerstuitvoeringen van haar 
spel. 'En kom, zo mogelijk, vooral 
luisteren met het hele gezin. De 
kinderen herkennen de bekende 
melodieën en zingen spontaan 
mee'. Zo wordt dit bezoek aan de 
Antoniuskerk echt een bijzondere 
Kerstervaring.

Kerstgroepententoonstelling
De Kerstgroepententoonstelling is 
open tot en met zondag 10 januari 
vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur (eer-
ste Kerstdag en Nieuwjaarsdag 
gesloten). Het harpconcert wordt 
uitgevoerd op Tweede Kerstdag 
vanaf 13.30 uur. De toegangsprijs 
voor de expositie én het concert 
is 4 euro per persoon (kinderen 
tot 12 jaar met begeleiding gratis 
evenals begeleiders van rolstoel-
gebuikers). Adres: Ruurloseweg 
101, 7251 LD Vorden.

   

 ■ heiligenbeeldenmuseum.nl

HUMMELO - Elk jaar wordt er een 
kinderkerstfeest georganiseerd 
in de Protestantse kerk in Hum-
melo. Dit kerstfeest is voor alle 
kinderen uit Hummelo en om-
streken. Kinderen van de basis-
school, maar ook ouderen zijn 
van harte welkom.

Zingen, muziek en een interac-
tieve viering maken dat veel kin-
deren en hun ouders een warm 
en blij gevoel aan dit kerstfeest 
overhouden. Dit jaar is gekozen 
om de musical te vervangen voor 
een echte film 'De ster van Hum-
melo'.

In deze film ziet u bekende Hum-
meloërs, zoals Bennie Jolink, Piet 
Oudolf, Gijs Jolink, maar ook 
gastspelers en kinderen/ jonge-
ren uit het dorp.

Naast de première van de film zal 
ook dit jaar Ben Jolink tijdens de 

viering een deuntje op de piano 
spelen, waarbij we weer uit volle 
borst kunnen meezingen.
Deze kerstviering vindt plaats op 
kerstavond 24 december in de 

kerk in Hummelo en begint om 
19.00 uur. Het kerstfeest duurt 
ongeveer een uur en aansluitend 
is er een hapje en drankje voor u 
allen.

Kinderkerstfeest in Hummelo

Kerstfilm in Hummelo: 'De ster van Hummelo'. Foto: PR

Kerstviering basisschool De Vordering in Muziekkoepel Vorden. Foto: PR

Kerstmusical op OBS de Dorpsschool

VORDEN - Woensdag 16 december 
heeft groep 4/5 van OBS de Dorps-
school het kerstverhaal in de vorm 
van een kerstmusical ten tonele 
gebracht. De traditionele scenes 
werden afgewisseld met het ei-
gentijdse vluchtelingenvraagstuk. 
Zo beviel Maria na rondzwervin-
gen in een stal van Jezus en de ge-
vluchte Maya beviel van Jesse hier 
ergens in Vorden. Het hoogtepunt 
van de musical was de opvoering 
van 'Mag ik ook bij jou' van Clau-
dia de Breij. Hierna kwam het tra-
ditionele kerstverhaal samen met 
het eigentijdse verhaal en werd 
in het bijzijn van de Kerstman 
het slotlied ingezet. De leerlingen 
hebben een top-musical afgele-
verd en kunnen nu genieten van 
hun welverdiende vakantie. Traditionele kerstverhaal met eigentijdse taferelen. Foto: PR



De allerbeste wensen...

Raadhuisstraat 4, Hengelo (Gld) - Tel.: (0575) 471375     

Warme Feestdagen
en een

gekleed 2016 gewenst

Karin’s Hairdesign 
wenst u gezellige 
kerstdagen en een
haarfijn 2016

Berendschotstraat 8, Hengelo           -         M. (06) 83221269

Ruurloseweg 21, Vorden  - Tel.: (0575) 551485  - bloemendaalwiegerinck.nl

Wij kijken graag over uw schouder mee en wensen u 
fijne Feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen u 
allen prettige 
Kerstdagen 

en een goede 
jaarwisseling 
en vooral een 
gezond 2016

Lindeseweg 26 • Vorden • (0575) 55 66 31 • www.ruiterkamp.nl

WWW.GOEDVUURWERK.NL  -  Spalstraat 37 Hengelo (Gld)   -   Zutphen-Emmerikseweg 35, Toldijk   -   Stationsweg 16, Vorden   -   Dr. Grashuisstraat 11, Zelhem

Wij wensen u � jne Feestdagen en een supermooi knallend Nieuw Jaar

Wij wensen u
hele fi jne Feestdagen
en een
gelukkig Nieuwjaar

Dambroek 10a, 7223 DV Baak. Tel. 0575-441494
www.kunsthandelbaak.nl

Winkelsweg 4, Hengelo (Gld)  -  Tel.: (0575) 464624  -  www.slootensessink.nl

Wij wensen u � e� ige 
Kerstdagen en een 

vo� spoedig Nieuwjaar

Raadhuisstraat 6, Vorden   -  Tel.: (0575) 553415  -  M. (06) 12671078

Pedicure 
Ria Pasman-Huijskes

Hele fijne Kerstdagen en 
een Gezond 2016 gewenst

Wij wensen 
u warme 

Feestdagen 
een een 

sportief 2016
Spalstraat 32 • Hengelo gld • (0575) 46 53 01 • www.dedunsborg.nl



Tweede editie Nieuwjaarsbal in Vorden
VORDEN - Op zaterdag 2 januari 
vindt de 2e editie plaats van het 
Nieuwjaarsbal in Vorden. "Na 
het doorslaande succes van vo-
rig jaar kon een tweede editie 
niet uitblijven," aldus organisa-
tor Michel Besselink. "Iedereen 
was zo enthousiast vorig jaar 
dat er wel een vervolg moest ko-
men. Net als vorig jaar gaan we 
muzikaal weer eens lekker terug 
in de tijd met muziek uit de 70's 
80's en 90's. We pakken nog meer 
uit, het is ons gelukt Dennis Ver-
heugd van Radio 10 te strikken 
als gast DJ," vertelt Michel Bes-
selink enthousiast.

Dennis' radiocarrière begon in 
1984 bij het Alkmaarse piratensta-
tion Radio Miranda.

Van hieruit werd zijn talent op-
gemerkt door Radio 3, waar hij in 
1995 een maand Frits Spits heeft 
mogen vervangen. Alvorens bij 
Radio 10 aan de slag te gaan, heeft 
hij ook bij de stations Radio Vero-
nica FM, Radio 538 en Radio 10 
Gold gewerkt. Verder richt hij zich 
tegenwoordig op het draaien en 
mixen met videoclips.
"Dennis Verheugd en ik gaan 
er een knalfeest van maken. We 
draaien lekkere muziek, vertonen 
videoclips op plasmaschermen en 
zorgen voor lekkere hapjes en een 
welkomstdrankje. Kom met vrien-
den, familie of de buurt en maak 
er samen met ons een spetterende 
avond van.

Iedereen boven de 25 is van harte 
welkom om dit spektakel in het 
dorpscentrum mee te maken," 
aldus Michel Besselink, alias DJ 
Mike van Doorn.

Vrijkaarten
De organisatie geeft 10 vrijkaarten 
weg op Facebook. Het enige wat je 
hoeft te doen is hun pagina te li-
ken. Dus wil jij kans maken op één 
van de 10 vrijkaarten, ga dan naar 
www.facebook.com/nieuwjaars-
balvorden.nl en like!

Voorverkoop
De voorverkoop start op dinsdag 
17 november bij Fashion Cor-
ner Vorden en in Het Dorpscen-
trum. Maar wees er snel bij want: 
vol=vol. Zaal open vanaf 20:30 uur.

WITTEBRINK - Het begint een 
echte klassieker te worden, de 
band Moonyard op het podium 
van café 'de Tol' op 3e Kerstdag 
(zondag 27 december). Gezien 
de enthousiaste reacties van het 
publiek tijdens de voorgaande 
optredens, staat een optreden 
van de band als vast punt op de 
jaarlijkse muziekkalender van 
'de Tol'. Het optreden begint om 
circa 16.00 uur.

Het geluid van de Hammond A100 
neemt naast het gitaargeluid een 
belangrijke plaats in. De bespeler 
ervan, Henk Buiting, komt uit een 
muzikaal gezin en hij interesseert 
zich naast de muziek ook voor de 
techniek van het instrument. Zo 
kocht hij zijn orgel in Amerika om 

het apparaat eerst compleet te de-
monteren en vervolgens weer op te 
bouwen. Samen met de Leslie zorgt 
het orgel voor een vintage sound, 
die past bij de sfeer van de blues en 
rock, die zo kenmerkend is voor de 
muziek van MoonYard. Stef Woe-
stenenk is verantwoordelijk voor 
het gitaargeluid. Hij ademt de sfeer 
uit van de blues en de vintage pop-
rock. Met smaakvolle gitaarpartijen 
staat hij vooraan op het podium en 
midden in de muziek. Als frontman 
neemt hij ook de meeste leadzang-
partijen voor z'n rekening, waarbij 
hij sfeervol wordt aangevuld door 
de backing vocals. Drummer Ger-
ton Eijkelenkamp zorgt voor de 
juiste drive in het ritme. Zijn ver-
rassend creatieve keuzes zetten 
de band op scherp en maken van 

ieder nummer iets unieks. Ronald 
Buiting, een oudere broer van 
Henk, zorgt met zijn percussiewerk 
en gitaarspel voor de ritmische 
aanvulling, maar hij weet ook zijn 
momenten te pakken en het pu-
bliek verbazen met een swingende 
beat. Zijn vocale toevoeging is in-
middels ook onmisbaar geworden. 
Bassist Hans Hoog Stoevenbelt 
stond al in de jaren '60 op de regio-
nale podia. Daarnaast is hij ook een 
zeer verdienstelijk beeldend kun-
stenaar. Geïnspireerd door klanken 
en kleuren produceert Hans een 
'groove' die de muziek van Moon-
yard nog swingender maakt.

   

 ■ www.moonyard.nl

Moonyard op 3e Kerstdag bij 'de Tol'

Vaste prik; 3e Kerstdag, Moonyard in 'de Tol'

Muzikaal terug in de tijd met Dennis Verheugd. Foto: PR

Bronckhorst terug in de tijd van Charles Dickens

BRONCKHORST - In Bronckhorst 
ging men op 19 en 20 december 
even terug in de tijd naar het jaar 
1843. Het stadje werd omgetoverd 
tot de tijd van Charles Dickens. 
Wat in Deventer in het groot werd 
georganiseerd, was in het prach-
tige Bronckhorst ook te zien. Ver-
schillende personen hadden zich 

verkleed als schoorsteenvegers, 
straatschoffies en welgestelde he-
ren en dames uit die tijd.
Onder het genot van warme glüh-
wein en chocomelk kon je over de 
kerstmarkt lopen, waar van alles te 
zien was zoals kleding, decoratie 
artikelen en kunstenaars. Vuurkor-
ven brandden volop en je kon ge-

nieten van gepofte kastanjes. Ook 
een zangkoor mocht niet ontbre-
ken. De folkloristische dansgroep 
"De Lesselschotsers" uit Steen-
deren zorgde voor de innerlijke 
warmte.

A Christmas Carol
Uniek in Nederland is het pop-

penspel, met 36 poppen werd het 
verhaal "A Christmas Carol" ge-
speeld. Dit is het verhaal over de 
vrek Ebenezer Scrooge, die tijdens 
kerstnacht bezoek krijgt van de drie 
geesten.

Het Dickensmuseum laat alles van 
en over Charles Dickens zien. Ach-

ter het museum kon men tegen 
een kleine vergoeding het theater 
bezoeken. Hier zijn de originele 
wandelstok van Charles Dickens, 
levens grote poppen (inclusief een 
echt schrijvende Charles Dickens) 
en vele voorwerpen die de herin-
nering aan de grote schrijver le-
vend houden, te zien.

Even terug in de tijd naar het jaar 1843. Foto: GinoPress.nl



De allerbeste wensen...

Iedereen 
Fijne Feestdagen 

en een 
Gezond 2015.

Smidsstraat 28
7021 AC Zelhem
Tel. 0314 - 62 31 69
www.hobbyshop-modelbouw.nl

Smidsstraat 28, Zelhem - Tel.: (0314) 623169 - hobbyshop-modelbouw.nl

Iedereen fijne Feestdagen 
en een gezond 2016

Rijksstraatweg 39, Warnsveld -  Tel.: (0575) 526132 -  pietersehandwerken.nl

wenst iedereen 
Prettige Feestdagen 

en een
Voorspoedig 2016

ENTINK
ELEKTRO

WENTINK
INSTALLATIES

De Bongerd 36
7251 CD  Vorden

Tel. (0575) 55 35 92

ENTINK
ELEKTRO

WENTINK
INSTALLATIES

De Bongerd 36
7251 CD  Vorden

Tel. (0575) 55 35 92

Het team van 
Achterhoek Nieuws

wenst u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2016
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