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Daling aantal loze meldingen

Nieuwjaarsreceptie bij

De Hackfortse Molen

Bronckhorst

Noord

Vorden - Het eerste concert van de 
reis naar Spanje en Portugal, ‘Un 
Viaje a España y Portugal’, is de eer-
ste van een serie concerten in de 
aanloop naar het grote concert dat 
Cultuurfonds Vorden op 5 en 6 sep-
tember aanstaande onder die titel 
organiseert in de Sporthal van Vor-
den. Dit eerste concert vindt plaats 
op zondag 25 januari, aanvang 15.30 
uur.

Het is tevens het eerste concert dat ge-
organiseerd wordt in een samenwer-
kingsverband met het Cultuurfonds 
Vorden en de Stichting Vrienden van 
de Dorpskerk Vorden.
In dit eerste concert Kamermuziek 
verzorgd door de sopraan Irma ten 
Brinke en gitariste Jacqueline Snel. 
“Spaanse en Portugese Muziek voor 
zang en gitaar”.
Zij vertolken muziek van de compo-
nisten Fernando Sor, Georg Friedrich 
Handel, Alonso Madurra, Joaquin 
Rodrigo, Heitor Villa-Lobos, Isaac Al-
baniz, Carlos Guastavino en Frederico 
Garica Lorca.

Na haar doctoraalexamen Muziekwe-
tenschap studeerde Irma ten Brinke, 
sopraan, zang in Utrecht en Rotter-
dam. Ze volgde lessen bij o.a. Maria 
Acda, Meinard Kraak, Peggy Bouveret 
(Conservatoire National Supérieur, 
Parijs) en Alberto ter Doest, die haar 
opleidde in Estill Voice Training. Ze 
behaalde hierin, als één van de weini-
gen in Europa, haar master- en mas-
terteacher-degree.
Irma ten Brinke is thuis in de verschil-
lende klassieke muziekstijlen: Met 
haar flexibele stem bestrijkt zij een 
zeer uiteenlopend gebied van lyrisch 

tot licht-dramatisch en beschikt ze 
over een soepele coloratuur. Ze so-
leerde o.a. in de grote oratoria van 
Bach, Handels Messiah en Judas Mac-
cabeus, diverse missen van Mozart, 
Haydns Die Schöpfung en Stabat Ma-
ter, Rossini’s Petite Messe Solennelle 
en Stabat Mater, Saint-Saëns’ Oratorio 

de Noël, Mahlers Rückertlieder en 
Beethovens Symfonie nr. 9. Ook Ver-
di’s Messa di Requiem en Pergolesi’s 
Stabat Mater behoren tot haar stan-
daardrepertoire. Daarnaast vertolkt 
zij operarollen als Violetta (La Travi-
ata, Verdi), Gilda (Rigoletto, Verdi) en 
Norma (Bellini).

Ook moderne muziek draagt ze een 
warm hart toe. Met organist Jan Jan-
sen voerde zij de liederencyclus Die 
Dinge Singen (2001) van Hans Kox 
uit in een speciaal aan de componist 
gewijd minifestival. Daarnaast is Irma 
ten Brinke als koriste verbonden aan 
Capella Isalana, waarmee zij soleerde 
in de wereldpremière van Jan Wel-
mers’ Licht en Donker IV, o.l.v. Klaas 
Stok. Haar liefde voor het lied resul-
teerde in diverse recitals met o.a. gi-
tariste Jacqueline Snel en pianiste Mi-
cha van Weers.

Jacqueline Snel. Geïnspireerd door 
een van haar nichten, is zij op negen-
jarige leeftijd gitaarlessen gaan volgen 
aan de Schiedamse Muziekschool. 
Het gitaarspelen werd al snel een pas-
sie. Op de muziekschool kreeg zij het 
advies om naar het conservatorium te 
gaan. Zij begon als 17- jarige de stu-
die klassiek gitaar aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. Ze stu-
deerde bij de gitaardocenten Ruud 
Verhelst, Jan Goudswaard en Anto-
nio Pereira-Arias. Bij de Japanse lui-
tist Toyohiko Satoh verdiepte zij zich 
op barokgitaar in de oude muziek. In 
1988 studeerde ze af. 
In 2011 componeerde de Noordwijkse 
componist Hans Plug voor haar de gi-
taarsolo ‘Stilleven’.

Sinds 2010 werkt zij samen met so-
praan Irma ten Brinke.
In juli 2012 namen zij samen de cd 
‘Stilleven’ op, die begin 2013 ver-
scheen. Deze cd bevat uitsluitend 
composities van Hans Plug. 
   

 ▶ www.cultuurfondsvorden.nlIrma ten Brinke en Jacqueline trappen concertserie af.  

Dorpskerk Vorden

Primero concierto de ‘Un Viaje a España y Portugal’

Reis naar Spanje 
en Portugal in 
serie concerten

Vorden - De Zwitserse band Long 
Distance Call speelt op 24 januari 
in Grand bistro de Rotonde. In de 
gelederen onder andere drummer 
Maarten Graaskamp.

Eind 2007 verliet fysiotherapeut en 
drummer Maarten Graaskamp het 
Achterhoekse Vorden voor het mooie 
en schone ‘vooralpenlandschap’ van 
Luzern (Zwitserland). Voordat hij ging 
was hij in een aantal bands actief, de 
laatste band heette Framed en speel-
de hoofdzakelijk blues.

Al snel vond hij nieuwe muziekcolle-
ga’s in het Luzerner muziekcircuit tij-
dens jamsessions. Sindsdien heeft hij 
in tal van projecten kunnen optreden, 
met Amerikanen, Italianen, Duitsers, 
veel Zwitsers en ook een boel Neder-
landers.

Met Stef Woestenenk, Han Thie en 
Henk Buitink, aangevuld met Derrick 
Feole op sax ontstond Long Distance 
Call, een coole bluesgroep. Een paar 
keer per jaar reisde hij naar Neder-
land voor enkele gigs of de Hollanders 

reisden af naar de Alpen voor zeer 
spontane optredens, want veel tijd om 
te oefenen was er meestal niet. Het re-
pertoire werd per e-mail afgesproken 
en via Dropbox ge-uploaded..

In Luzern is Maarten zo gesetteld dat 
er nu een compleet Zwitserse band 
samengesteld is en heel uniek naar 
Nederland zal komen op 23,24 en 25 
Januari. Totaal naar Long Distance 
Call style, zeer spontaan en met ont-
zettend veel ‘Spielfreude’!

   

Long Distance Call in  
De Rotonde

23
januari

Vlees-
ribben
kilo

Elke dag 
de scherpste 
aanbiedingen 
en unieke 
PLUS acties!

Hans Eland | Raadhuisstraat 53 | 7255 BL | Hengelo (Gld) | T: 0575 46 37 77

www.plus.nl Openingstijden: ma-wo 8.00 - 20.00 | do-vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00

3.99

NATUUR IN 
NEDERLAND



Op 14 januari 2015 zijn wij 50 jaar getrouwd !

 Bennie & Miny 
Berendsen-Walgemoet

 
Dit vieren wij op zondag 18 januari 2015. 

Wilt u ons hiermee feliciteren dan bent u van harte welkom 
op onze receptie van 14.00 tot 16.00 bij Ons Huis, Beuken-
laan 30 te Hengelo Gld.
 
Handwijzersdijk 7
7255 MJ  Hengelo Gld.

Verdrietig, maar met goede herinneringen hebben wij 

afscheid moeten nemen van onze zwager en oom

Gert  Leemkuil

op de leeftijd van 77 jaar

Echtgenoot van Greet Jansen

Ruurlo: Henk Leemkuil †

 Mina Leemkuil- ter Haar

  Benny en Catrien †

  Geert en Marian

  en kinderen

De Tellinghorst 8 

7909 CE Hoogeveen

4 januari 2015

 

Moeders gaan, maar sterven niet.

Zomaar op een maandag
hield haar lach op en werd het stil.

  

 Bedroefd, maar dankbaar dat haar verder pijn
bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een
kortstondige ziekte is overleden onze zorgzame
moeder, lieve oma en overgroot-oma
 

Johanna Janssen - Lebbink
- Jo -

weduwe van Gerrit Hendrik Janssen

in de leeftijd van 86 jaar.
 

Erna en Ben (in herinnering)
   Bob en Angela
      Ben, Hugo, Suze
   Karin en Arjan
   Gitte en Chris
 
Anke en Gerrit
   Tom en Monique
      Wessel, Ditte, Mara
   Pim en Delia
      Brent, Noor, Lone
   Frank en Anouk
      Floris, Jelmer, Sophie

5 januari 2015
 

Correspondentieadres:
Het Wiemelink 27
7251 CW  Vorden
 
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

2FAMILIE berichten

Herbst

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,

als welkten in den Himmeln ferne Gärten;

sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde

aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt

Und sieh dir andre an: es ist in allen.

und doch ist Einer, welcher dieses Fallen

unendlich sanft in seinen Händen hält.

                                     Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Na een kort ziekbed is overleden mijn lieve man, 

onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa

Harry de Bruin

Amsterdam, 18 juli 1928 Vorden, 2 januari 2015

Rie de Bruin-Dijkman

Hjalmar en Therese

Marco en Henny

Eling Douwe en Isabelle

Sarah Boukje

Annike Eefke

Het Jebbink 7

7251 BH Vorden

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen veel
te vroeg, is overleden onze lieve moeder, oma
en mijn dochter
 

Neeltje Margaretha Heijkamp
~ Nelie ~

 

Ede
19 december 1950

Zutphen
6 januari 2015

 
Leon en Imke
 Morris, Mika
Sarah

Corrie Heijkamp - van Doorn
 

Correspondentieadres:
Schoolstraat 13
7251 XR Vorden

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Donderdag 8 januari hebben wij, tijdens een mooie dienst, 

afscheid genomen van onze lieve zuster en schoonzuster 

Sina Haverkamp

Vorden: Jo Groot Enzerink - Seesink

 Wim Groot Enzerink, in herinnering

 Ben Seesink

 Greet Seesink - Klein Hekkelder

Leuvenheim: Wim Seesink

 Marieke Seesink - van der Horst

Veel te vroeg, is op 68 jarige leeftijd, van ons heengegaan 

onze lieve schoonzus en tante

Anda Lettink-Kreeftenberg

Johan en Gerda (in herinnering)

Annie en Eef

Wim (in herinnering)
                               

 neven en nichten

Vorden, 24 december 2014

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

We reached for the stars and got an armful of heaven!

Ben
Henry 

Mullink

8 januari 2015
53 cm, 3555 gram

Zoon van Guido Mullink en Sanne Mullink-Holland

64 Tilford street
Woolston, Christchurch 8062

Nieuw Zeeland

 
"De Heer is mijn herder"

Psalm 23
 
 

We zijn verdrietig, maar toch ook dankbaar dat wij haar
zolang in ons midden mochten hebben, geven wij u
kennis van het overlijden van onze lieve zorgzame
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Christina Willemina Haverkamp - Seesink
weduwe van Herman Haverkamp

 

Warnsveld
8 december 1924
 

Zutphen
2 januari 2015

Onze dank gaat uit naar het personeel van thuiszorg
Sensire voor hun liefdevolle verzorging

 
Tonny en Trudy Haverkamp
    Mark en Rosanne
    Mandy en Remon
       Liz, Jill

Wim Haverkamp
 

Correspondentieadres:
Wim Haverkamp
De Voornekamp 41
7251 VK Vorden
 

De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring plaats
gevonden.



Verlies voor Flash Vorden
Vorden - De Vordense badminton-
ners Chjehrando Gasper, Anne van 
Eeuwijk, Vera Velhorst en Niels Lijf-
togt speelden vrijdagavond tegen 
DIOK uit Enschede.

De Twee ploegen zijn aan elkaar ge-
waagd en staan in klasse twee dicht 
bij elkaar. Bij de enkelwedstrijden 
verloren Chjehrando en Vera beide in 
twee sets, Niels verloor de eerste set 
(21-17), haalde in de tweede set de 
overwinning (21-19) maar verloor de 
derde set met 21-15. Anne startte sterk 
en won de eerste set met 21-17 maar 

haar tegenstander won de tweede en 
derde set met respectievelijk 21-15 en 
21-16. Bij de dubbelwedstrijden haal-
den de heren de overwinning in drie 
sets (11-21, 21-13, 22-20), de dames 
moesten het afleggen in twee sets. 
De mixedspelen verloren de koppels 
Niels en Anne en Chjehrando en Vera.

Uitslagen: DIOK 4 - Flash Vorden 1: 
7-1, Thuve 4 - Flash Vorden 2: 7 - 1, 
Shuttle Up recr. 1 - Flash Vorden recr. 
1: 4 - 4, Flash Vorden recr. 2 - HBC 
recr. 1: 3-5, Poona jeugd 1 - Flash Vor-
den jeugd 1: 1 - 7

   

Goede start jaar Dash 1
Vorden De volleybaldames van 
Dash 1 speelden afgelopen zaterdag 
hun eerste wedstrijd van het jaar te-
gen Rebelle uit Dieren.

Met 25-13 won het team vrij gemak-
kelijk de eerste set. De tweede set 
ging naar Rebelle (23-25). Tijdens de 
kantwissel benadrukte trainer/coach 
Henk Wahl dat de dames zich meer 
moesten focussen op het uitvoeren 
van taken en op het serveren. De ral-

ly’s werden snel gespeeld in de derde 
set en eindigde in een overwinning 
voor Dash (25-14). Een gele kaart ging 
naar de tegenstander vanwege het 
strikken van veters, dit leverde verba-
zing op bij de spelers. Door het goede 
smashwerk won Dash 1 de vierde set 
met 25-17. Eindstand: 3-1. 

Zaterdag 17 januari (18.00 uur) spelen 
de dames tegen SVS in Schalkhaar. De 
thuiswedstrijd won Dash al met 3-2.

   

Uitslagen PKV Vorden
Vorden - Leden van de pluimvee- en 
konijnenvereniging Vorden hebben 
op de keuring in Assen gescoord.

Van de hoenders wonnen de Wyan-
dotte van H. Berenpas (5 keer zeer 
goed, 1 keer goed) en van B. Wassink 
(1 keer zeer goed en 3 keer goed). Van 
de dwerghoenders viel de Appen-
zeller Spitskuif van H. van Olst in de 
prijzen met 1 keer zeer goed en 3 keer 
goed. F van Ols won met zijn Felgy-

hazer Tuimelaar sierduif (6 keer 94 
punten, 3 keer 93 punten en 3 keer 92 
punten).

Bij de konijnen eindigde de Wittel 
Nieuw Zeelander van H. Bolwien-
der met 1 keer fraai en 5 keer zeer 
goed, de Gele van Bourgondie van 
W. Boersma eindigde met 2 keer zeer 
goed en 1 keer goed. Ook H. Nijenhuis 
kwam goed uit de verf met zijn Wener 
konijn (1 keer fraai, 4 keer zeer goed).

   

Wandeltocht rond Hackfort
Vierakker/Vorden - Het Wandel Ko-
mitee Warnsveld heeft een winter-
wandeltocht uitgezet rond kasteel 
Hackfort.

Op 17 januari kunnen de verschillen-
de routes (20, 15, 10 en 5 km) gelopen 
worden. De deelnemers kunnen tus-
sen 10.00 en 12.00 uur vertrekken en 
om 16.00 uur moeten de wandelaars 
binnen zijn. De start is bij het Ludge-
rusgebouw aan de Vierakkersestraat-
weg 37 in Vierakker. Na afloop van de 

tocht wordt een Indisch buffet voor-
geschoteld in het Ludgerusgebouw 
(apart betalen). 

Het inschrijfgeld voor de wandeltocht 
bedraagt voor leden aangesloten bij 
een wandelbond € 2,50 en voor niet-
leden € 3,50 en het is mogelijk om na 
afloop een medaille te kopen (€ 1,50). 
Overige informatie via het Ludgerus-
gebouw, tel: 0575441581 of via Ri-
chard klein Bennink, tel: 0623772994 
(na 18.00 uur).

   

Kranenburgs carnaval
Kranenburg - Een week eerder dan 
het officiële carnaval houdt Stich-
ting Kranenburgs Carnaval haar 
jaarlijkse carnavalsfeest.

Op 6, 7 en 8 februari worden verschil-
lende onderdelen van het carnaval 
gevierd. De insteek is dat de week 
erop in andere plaatsen bij het feest 
kan worden aangehaakt. 

Op vrijdag start het feest met Plan-
kenkoorts in de Tent; een playback-
show en talentenjacht waarbij ook 
live geperformd kan worden. De hui-
dige prins carnaval Arjan I maakt deel 
uit van het juryberaad. Wie wil, kan 
zich opgeven via kranenburgcarna-
val@gmail.com

Zaterdag wordt tijdens het grote car-
navalsbal de nieuwe prins gehuldigd. 
De band Anders is het niet leidt aan-

sluitend verschillende polonaises. 
Naast de band zijn er ook verschillen-
de gastoptredens te zien. Zondag start 
het kindercarnaval met het Rondje 
Kranenburg. Theater Fiets geeft aan-
sluitend (14.30 uur) een voorstelling 
in de gymzaal van basisschool De 
Kraanvogel. De entree is gratis. 

Voor de oudere kinderen is er een 
optreden van de band Stonegood. De 
band bestaat uit artiesten die komen 
van onder meer Jovink en de Zingen-
de Fresia’s. 

Ook Paul Kemper en Sjarno, de zin-
gende postbezorger komen langs. Het 
kindercarnaval wordt bekostigd met 
de opbrengsten uit de loterij die op 24 
en 31 januari door vrijwilligers wor-
den verkocht. Prins Arjan I maakt op 
6 februari de winnende lotnummers 
bekend.

   

Kerk voorbereid op expo’s
Vorden - In de Dorpskerk is een 
railsysteem gemonteerd met mo-
gelijkheden voor het ophangen van 
schilderijen, foto’s of andere kunst-
uitingen.

De Stichting Vrienden van de Dorps-
kerk Vorden hoopt op deze manier 
beter in staat te zijn exposities in de 
Dorpskerk te kunnen organiseren. 
Ook is het mogelijk om lichtarmatuur 
aan het systeem te koppelen om een 
en ander beter uit te lichten.

Vorden - Stichting Vrienden van de 
Hackfortsche Windmolen nodigde 
zondag 4 januari haar omwonenden 
uit voor een nieuwjaarsfeestje.

De molen, sfeervol verlicht en verwarmd, 
was speciaal voor de gelegenheid open-
gesteld en werd dan ook uitvoerig beke-
ken door de genodigden. De meeste mo-
lenaars van de stichting waren aanwezig 
en op de maalzolder werd een educa-
tieve presentatie gehouden over molens. 

De stichting wil graag buren en omwo-
nenden betrekken bij de molen en secre-
taris Harmjan Warringa benadrukte dat 
nog eens tijdens de toespraak en wees op 
het belang van het cultureel erfgoed, ook 
voor volgende generaties. Op de houtka-
chel (van Jan Besselink) werd de glüh-
wein en chocolademelk warm gehouden 
en Patrick van Party Paradise zorgde voor 
stemmige muziek. Ed de Graaf, Derk 
Besselink en Willemijn Colenbrander 
van het bestuur kijken tevreden terug op 
de bijeenkomst. De Hackfortse Molen speciaal voor de nieuwjaarsreceptie sfeervol verlicht.  

Sfeervol nieuwjaarsfeest 
Hackfortse Molen

Vorden - Postcommandant Hekkel-
man is blij met de daling van het aan-
tal loze meldingen in 2014. Dit zegt 
de commandant tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de brandweer.

De postcommandant blikt terug op 
2014 en noemt de bezuiniging die in 
2014 al merkbaar was en ook in 2015 
doorgezet wordt. Het gegroeide risico-
bewustzijn van de burger vindt Hek-
kelman een goede ontwikkeling. Toch 
maakt de commandant zich zorgen 
over ouderen. “Men kan wel risico-
bewuster zijn maar langer zelfstandig 
blijven wonen levert ook extra geva-
ren op. Want wat heb je aan een rook-
melder als je niet uit de voeten kunt”. 
Hekkelman benadrukt het belang van 
het maken van afspraken met buren 
maar ook het nemen van voorzorgs-
maatregelen zoals het op tijd reinigen 
van wasdroger of afzuigkap.
Iedere eerste maandag van de maand 
is er op de kazerne aan de rondweg 
een koffieavond. Tussen 19.00 en 
20.00 uur kan iedereen binnenwande-
len; om een kijkje te nemen, een vraag 
over veiligheid of alleen voor de koffie. 
Bennie sloot zijn toespraak af met 
complimenten voor zijn vrijwilligers. 
Ondanks de toenemende belasting 
blijven zij zich enthousiast inzetten 
om hulp te verlenen aan wie die dat 
vraagt. ‘Mijn waardering is dan ook 
voor hen’.

‘Mijn waardering is voor hen’ zegt Hekkelman over zijn steeds professioneler wor-
dende team.  

Toespraak 2015 brandweer Vorden

Daling aantal loze meldingen

Vorden - Na veertien jaar heeft diri-
gent Frank Knikkink afscheid geno-
men van het Vordens Mannenkoor.

Op maandag 5 januari werd daar een 
officieel tintje aan gegeven tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. Knikkink begon in 
2000 en legde zich meteen toe op het 
65-jarig jubileum van het koor dat een 
jaar later werd gevierd. Toen de diri-
gent zelf 35 jaar actief was als koordi-
rigent, werd dat in 2004 groots gevierd 
in het Amphion in Doetinchem. 

Andere hoogtepunten waren het ze-
ventigjarig bestaan dat met het koor 
Neva Brass uit Sint Petersburg werd 
gevierd en het concert met Hans Keu-
per. Ook bijzonder was de viering van 
het 75-jarig bestaan met verhalenver-
teller Gery Groot Zwaaftink. ‘Jongens, 
Kijken. Daarvoor ben ik aangenomen’, 
was een veelgebezigde uitspraak van 
Knikkink die van het koor als bedank-
je een tablet kreeg aangeboden. Veelgehoorde uitspraak van Knikkink: ‘Zet ns een vrolijk gezicht op, het is feest’  

Terugkijken op bijzondere hoogtepunten 
Frank Knikkink

3



Een vertrouwd gezicht 
een nieuwe naam...

Bouwburo AR gaat vanaf 1 januari 2015 verder onder de naam Pit bouwadvies. 
Met dezelfde mensen en met de kwaliteit en gedrevenheid als die u van  

ons gewend bent, maar met een naam en huisstijl die kenmerkend is voor  
onze filosofie: open, strak, helder en eerlijk, met karakter en klaar voor de toekomst.

 Bent u klaar voor agrarisch bouwen met toekomst;  
dan bent u klaar voor een samenwerking met Pit!

voorheen Bouwburo

Pit bouwadvies  Dorpsstraat 4a, 7156 LL  Beltrum.  www.pitbouwadvies.nl

SPECIAL

Dubbeldekker

100 gram 160

VLEESWARENKOOPJE

Varkensrollade 
+ boterhamworst

2x 100 gram 298

MAALTIJD IDEE

Hachee 
kant & klaar

300 gram 298

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runderriblappen

500 gram 650

Dubbeldekker
Lekker gekruid spek, mals en mager, 
met pittige kaas en walnoot.
Aan beide zijden bakken
en langzaam garen in 
de koekenpan of ca. 
20 minuten garen 
in de oven op 
180 graden.

KEURSLAGERKOOPJE

Shoarmavlees 500 gram
5 broodjes + saus

samen 695

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 12 t/m 17 januari

de 
Special 

van deze 
week!

 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

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.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

“EL ENCUENTRO” 
- cursussen SPAANS les in 
 kleine groepen of privé.
- start groepscursussen: week 5

ook: 
- Nederlands als Tweede Taal
- vertalingen: 
 Spaans-Nederlands en 
 Nederlands-Spaans

www.el-encuentro.nl
emilia@el-encuentro.nl

Profiteer 
nu van onze 

WINTER
SCHILDER
KORTING

Groenloseweg 13 
7261 AM Ruurlo

Tel. 0573-451287 
hasseloschilders@kpnplanet.nl

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

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

DEZE WEEK!!!!!!

Bij aankoop van 3 kg Frieslander of 

Bildtstar aardappelen van de klei...

GRATIS 500 gram zuurkool uit het vat

  € 1.99

Mooie pitloze druiven 500 gram € 1.49                                        

Zoete sappige hand/pers sinaasappelen

 2,5 kilo € 2.99                                                            

Deze week keuze uit diverse soorten kant 

en klare maaltijden

2 halen = 1 betalen

Firma A. Bee ink & Zn. | Joos nkweg 12 | 7251 HK VORDEN | 0575-551249 | www.bee inkvorden.nl 

Voor onderhoud van al uw

Bos, tuin en parkmachines
van groot tot klein!

Dealer van:
• Toro
• Solo
• Aspen
• Etesia

06 -23 71 19 67

Haal- en brengservice van maaiers



Deventer - Het vertrouwde geluid 
van een veilingavond bij Veilinghuis 
De Atlas in Deventer is niet meer 
te horen. Traditioneel kwamen ko-
pers naar een bepaalde avond om 
daar hun bod uit brengen op een 
kavel. Het was voor veilingmeester 
Sinus Cohen een kleine moeite om 
de items aan te prijzen of met een 
mooie opmerking de lachers op zijn 
hand te krijgen.

“Wat wij hier schetsen is al geruime 
tijd niet meer het geval” Cohen spreekt 
met Hollandse nuchterheid over de 
veranderingen in het veilingwezen. 
“In de loop van de tijd hebben wij de 
internettechniek steeds meer in ons 
veilingwezen ingebracht. Stap voor 
stap is het hele proces van bieden en 

loven een digitaal proces geworden. 
Daar ben ik helemaal niet rouwig om! 
In ons veilinghuis hebben wij de kijk-
dagen wel in ere gehouden. Hier ko-
men onze klanten in de veilinghal kij-
ken, voelen, ruiken en houden zij een 
voorwerp vast voordat zij thuis via de 
website een bod uitbrengen’’.
Er is in het Deventer Veilinghuis veel 
ervaring opgedaan met de internet-
technologie, via de online aftersales.
“Wij willen de volgende stap ma-
ken in ons veilingproces door geen 
veilingavonden meer te houden. In 
plaats daarvan openen wij per dag 
een bepaald segment. Zo kennen wij 
de groep goud-zilver-juwelen, of de 
groep schilderijen. Het is een classi-

ficatie van goederen waar wij in het 
nieuwe jaar meer mee gaan doen. 
Afgestemd op de interessegebieden 
van onze klanten bieden wij dit jaar 
alles alleen nog maar online aan. Ik 
verwacht persoonlijk dat de kijkdagen 
drukker gaan worden, meer mensen 
willen in die grote showroom van ons 
snuffelen en ontdekken. Het afhan-
delen kan makkelijk en in alle rust 
via de website. Elk artikel krijgt in de 
nieuwe webpresentatie ook meer ex-
posure. Net als in de grote webshops 
fotograferen wij een object van alle 
kanten en soms zoomen wij in op be-
langrijke details. Dat vinden klanten 
erg belangrijk.”
De verwachte groei door meer digi-
taal te verwerken zal ook uit het bui-

tenland komen. Alles moet perfect 
verpakt en op transport gezet worden. 
Het hele proces van fotografie van de 
artikelen, het administratief inbren-
gen, omschrijven, taxeren etaleren, 
afhandelen en goede kopers vinden 
is een behoorlijke klus. Ik heb daar 
enorm veel plezier in en mijn team 
van medewerkers weet precies hoe 
ik het tot in de perfectie geregeld wil 
hebben, ook digitaal!”

De uitgebreide fotopresentaties en de 
omzetting van fysieke veilingavonden 
in de hal naar de veiling online gaan 
omstreeks 7 februari van start.
   

 ▶ www.veilinghuisdeatlas.nl

Wichmond/Vierakker - In de week voor 
kerst afgelopen jaar is in Wichmond 
een bijeenkomst geweest van Dorps-
belang Wichmond-Vierakker waarin 
de aanwezigen tekst en uitleg kregen 
over een op te richten energiecoöpera-
tie in Wichmond en Vierakker. Deelne-
mers kopen zonnepanelen die op een 
ander dak staan, bijvoorbeeld omdat 
hun eigen dak qua ligging niet geschikt 
is. Dit scheelt niet alleen in de eigen 
portemonnee maar draagt, via een 
dorpsfonds, ook bij aan de leefbaar-
heid in het dorp.

Via deelname in de coöperatie koop je 
dus groene stroom, maar via een ander 
dak. De bedoeling is dat de panelen op 
de sporthal De Lankhorst en op de ba-
sisschool de Garve komen te liggen. Het 

enthousiasme was groot en inmiddels 
hebben dertig belangstellenden een in-
tentieverklaring ondertekend waarin zij 
aangeven één of meerdere zonnepane-
len te willen kopen.

Subisidie veilig stellen
Dit project kan uiteraard niet van de 
grond komen zonder kosten te maken. 
Deze probeert de vijfkoppige werkgroep 
zo laag mogelijk te houden. Bij minimaal 
vijftig leden betaald de provincie Gel-
derland een kwart van de aanlegkosten. 
En deze subsidie heeft de werkgroep so-
wieso nodig om het project van de grond 
te krijgen. Nog zeker twintig deelnemers 
zijn dus nodig om de subsidie en daar-
mee de energiecoöperatie veilig te stel-
len. Deelname kan al vanaf één zonne-
paneel, die staat gelijk aan één certificaat. 

De kosten hiervan heeft de werkgroep op 
230 euro begroot.

Ledencertificaathouders niet alleen uit 
Wichmond en Vierakker
Bij wet is bepaald dat alleen particulie-
ren, zzp’ers of ondernemers op hun par-
ticuliere adres kunnen deelnemen en 
woonachtig moeten zijn in een bepaald 
gebied, de zogenaamde postcoderoos. 
Voor de energiecoöperatie Wichmond-
Vierakker gaat dat om woonadressen 
in het postcodegebied 7207, 7223, 7233, 
7234, 7251 en 7255. Bij verhuizen uit dit 
gebied zijn de ledencertificaten over-

draagbaar aan anderen die woonachtig 
zijn in de postcoderoos of aan de nieuwe 
bewoners van het huis. De initiatief-
nemers hopen dat naast inwoners uit 
Wichmond en Vierakker ook bewoners 
uit Vorden, Baak, Hengelo of Zutphen 
certificaten kopen.

Informatie voor belangstellenden
Als u belangstelling heeft om deel te 
nemen in dit project, vragen heeft en/
of meer informatie wil kunt u een mail 
sturen naar secreatriaat@wichmond-
vierakker.nl. U ontvangt dan een uitge-
breide informatiefolder en een intentie-
verklaring. Wilt u een mondelinge toe-
lichting, dan kan dat ook. U kunt via het 
mailadres een afspraak maken met Rob 
Schouten of Wim Dijkstra, respectievelijk 
voorzitter en secretaris van Dorpsbelang 
Wichmond-Vierakker en participerend 
in de werkgroep Energiecoöperatie.

Liggen op dit dak in de toekomst uw zonnepanelen?  

Sinus Cohen vindt het niet erg dat het veilingproces verandert.  

Collectieve groene energie via de 
Energiecoöperatie

Sinus Cohen “Niet treuren om veranderingen aan te brengen!”

De Atlas start digitale avondveilingen

‘Alles tot in de 
perfectie geregeld, 
ook digitaal’

‘Goed voor 
portemonnee en 
leefbaarheid’
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UIT DE KOELING

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.
* uit onze koeling
** uit onze diepvries

VOORDEEL
WEEKEND

300 g

Varkens-
schnitzel
Americana*

450 g

Magere
runderlappen*

500 g

Grapefruit

Diverse soorten.

Roerbak-
groenten

Mueslislof
Mandarijnen
in kistje 

16 T/M 18 JANUARI

PRIJSVERLAGINGEN

Steenovenpizza duopack**

Varkens- of kipsaté**

Yoghurtdessert*

Tandpasta

Kristalsuiker Suikerklontjes

Vissticks**

Minikriel of bistro minikriel*

Mondwater

Luchtverfrisser
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I J S S E LT U L P
e x c l u s i e f  a s s o r t i m e n t

Er zijn weer tulpen!

www.ijsseltulp.nl

 Arjan Wesselink (Empe) Jordi Wesselink (Toldijk)
 06 53152750 06 51968741

Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres
Deventerweg 113
7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust

MEUBEL DESIGN-VORDEN STOPT!

Enkweg 15a (zijweg Ruurloseweg) - Vorden - Tel. 0575 - 551030

Alles moet wegOPHEFFINGS-
UITVERKOOP

Wij starten: 14 januari a.s. 

ECHTE KORTINGEN TOT 50%
op het complete assortiment:
bankstellen - eethoeken -
kasten - woonaccessoires-
salontafels - karpetten enz.

Koopzondag:
25 januari a.s.

Kom langs en grijp uw kans! 

WWW.GELEIDEHOND.NL/AUTISME

KNGF Geleidehonden leidt autismegeleidehonden op voor  
jonge kinderen met ASS. Onze honden vergroten de mobiliteit; 

ouders en kind kunnen veilig samen op stap.
Ook organiseren we PAWS workshops waar u leert wat een 

huishond kan betekenen voor uw autistisch kind. Meer weten? 
Bel 020-496 93 33 of kijk op onze site.

VIER POTEN 
DIE ZORGEN DAT 

UW KIND 
STERKER OP EIGEN 

BENEN STAAT.



Eerste Nieuwjaarsbal smaakt naar meer
Vorden - Het Dorpscentrum in Vor-
den stond zaterdag 3 januari in het 
teken van nieuwjaar.

Het Nieuwjaarsbal werd er gehouden 
en de zaal was voor de gelegenheid 
stijlvol ingericht, met als grote eyecat-
cher een grote kroonluchter. Het was 
van tevoren afwachten hoeveel men-
sen er naar het feest zouden komen 
maar al gauw na de opening bleek de 

opkomst goed. DJ’s Michel en Richard 
draaiden de avond aan elkaar en op 
grote plasmaschermen werden ook de 
bijbehorende clips van de 70’s, 80’s en 
90’s hits te zien. Mede door de hapjes 
en de nieuwjaarswensen kijkt de orga-
nisatie terug op een geslaagde avond. 
De volgende editie van het Nieuw-
jaarsbal wordt gehouden op 2 januari 
2016.

   

Mijlpaal Op Drift met carnavalskraker
Vorden - Op 1 januari was het pre-
cies 25 jaar geleden dat de Achter-
hoekse dialectrockband Op Drift 
werd opgericht.

Vanwege deze mijlpaal maar ook 
omdat de band voor het eerst in zijn 
bestaan twee heuse carnavalskrakers 
heeft geschreven, is er op zaterdag 17 
januari een speciaal concert. Op Drift 
speelt dan van 14.00 tot 15.00 uur bij 
NR2 Music Outlet aan de Industrie-

weg 2 in Vorden. In de muziekwinkel 
kunnen bands tijdens een live optre-
den nieuwe instrumenten uitprobe-
ren en dat gaat bassist Fred de Lange 
dan ook doen. Een van de carnavals-
krakers -Johan- wordt gepresenteerd. 
Het lied gaat over de verontrustende 
ontwikkelingen in de zorg. Op Drift 
is: Willem Woestenenk (zang/gitaar), 
Johny Addink (zang/drums), Victor 
Macaré (zang/gitaar) en Fred de Lan-
ge (bas).

   

Vrouwen van Nu Vorden vergadert
Vorden - De algemene vergadering 
van Vrouwen van Nu afdeling Vor-
den staat gepland op woensdag 21 
januari.

Traditioneel wordt dan een aantal 
jubilarissen gehuldigd. Nieuw is het 
thema ballonvaart dat na het offici-
ele gedeelte aan de orde komt. Bal-
lonvaarder Jan Oudenampsen komt 

de dames van nu vertellen over de 
charme van ballonvaren maar ook 
over alle praktische zaken die daarbij 
komen kijken. 
De bijeenkomst bij De Herberg, aan 
de Dorpsstraat 10a begint om 19.45 
uur.
   

 ▶ www.vrouwenvannu.nl/vorden
   

Jaarvergadering met cijfers en muziek
Vorden - Stichting Welzijn Vorden 
(PCOB) houdt op donderdag 22 ja-
nuari haar jaarvergadering.

Secretaris en penningmeester bren-
gen de jaarcijfers en tijdens het in-

formele gedeelte brengen Hugo Pos 
(keyboard) en Ton Knevel (zang) een 
liedjesprogramma. Zoals gebruike-
lijk staat dan ook de koffietafel klaar. 
Opgave via Anneke Rigterink, tel: 
0575552933.

   

Thema Week van Gebed tijdens dienst
Vorden - Dorst is het thema tijdens 
de oecumenische dienst, zondag 18 
januari om 10.00 uur in de Christus 
Koningkerk aan het Jebbink 8.

Speciale aandacht gaat naar de Week 
van het Gebed die ieder jaar rond 
deze tijd wereldwijd gehouden wordt. 

De voorganger is dominee Freek 
Brandenburg. Vokate verzorgt de mu-
ziek en voor kinderen is er een apart 
programma. 
Ook is er oppas voor de allerkleinsten. 
Na afloop kan er met een kopje koffie 
of thee (limonade voor de kinderen) 
nagekletst worden.

   

Lezing Geduld met God in De Voorde
Vorden - Geduld met God, het boek 
van auteur Thomás Halík dat in 2011 
werd uitgeroepen tot beste theologi-
sche boek van Europa, wordt dins-
dag 20 januari besproken tijdens 
een lezing.

De lezing wordt georganiseerd door 
de commissie Vorming en Toerusting 
van de Protestantse Gemeente in Vor-
den. Het verzet tegen (seculiere en re-

ligieuze) absolute zekerheid vormt de 
rode draad van het boek. 

Twijfel is niet iets dat genegeerd moet 
worden, het is bij ieder mens aanwe-
zig en verbindt ons met elkaar. Ds Jan 
Kool geeft een inleiding over het boek. 
De avond begint om 20.00 uur in De 
Voorde, aan de Kerkstraat 15. Verdere 
informatie via Ds Jan Kool, tel: 0575-
553576. 

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 advertentie@contact.nl of 06-52584992
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OnderBuijkgevoelens?
Mindfulness bij het Vordens Ondernemerscafé
Op donderdagavond 22 januari vindt de eerste thema-avond van het nieu-
we jaar plaats. Laat die goede voornemens maar even voor wat ze zijn, 
want op deze avond gaat u eerst met uw eigen bewustzijn aan de slag!

Te gast is Jan Paul Buijk, zelfstan-
dig trainer, adviseur én eigenaar van 
Ventro. In 2013 startte hij op 50-ja-
rige leeftijd met zijn eigen bedrijf 
na een carrière van ruim 20 jaar als 
trainer, adviseur en bewegingscoach 
bij commerciële bedrijven. Een man 
met ervaring dus. Zijn doel is naar ei-
gen zeggen om mensen ‘het roer van 
hun eigen schip steviger in handen te 

geven’. Mindfulness helpt hierbij en 
geeft handvatten om gebeurtenissen 
in het leven met bewuste aandacht 
tegemoet te treden. 

Ventro staat voor weerbaar en vitaal. 
Meer van het leven en van het werk 
genieten door jezelf te trainen en be-
ter om te gaan met stress. Jan Paul, 
die trouwens ook docent is aan de 

Academie voor Mindful Teaching,  is 
als geen ander in staat om mensen 
hierbij te ondersteunen. Want: “als 
alles om je heen in beweging is, is het 
tijd om stil te staan”.
Naast de inhoud van zijn werk, be-
steden we deze avond natuurlijk ook 
aandacht aan de persoonlijke omme-
zwaai in Jean Paul’s leven. 

Wat heeft hem ertoe gebracht om op 
latere leeftijd met zijn eigen bedrijf te 
starten? En waar vaart zijn eigen schip 
eigenlijk naartoe?

Het programma (dat om 18:30 uur 
start) begint met een interview plus 
korte presentatie. Daarna kunt u zelf 
aan de slag met een aantal prakti-
sche oefeningen, zoals bijvoorbeeld 
‘het interne weerbericht’. Tijd om 
zelf in beweging te komen dus! 
De locatie is uitstekend gekozen bij 
het thema, want we bevinden ons 
in het uiterst sfeervolle en relaxte 
Ludgerusgebouw te Vierakker. En u 
gaat ook zeker genieten van wat er 
op tafel komt. Vanaf 18:00 uur kunt 
u binnenlopen bij het Ludgerusge-

bouw aan de Vierakkersestraatweg 
37. De kosten bedragen €17,50 per 
persoon (exclusief drankjes, voor ei-
gen rekening). 
Wilt u het nieuwe jaar ook stressvrij 
van start gaan? Meld uzelf dan aan 
voor deze avond via vordensonder-
nemerscafé@gmail.com. Dit kan tot 
dinsdag 20 januari. Introducés (van 
leden) zijn van harte welkom. 

Tot ziens bij het Vordens Onderne-
merscafé, hét platform voor onderne-
mende mensen.

VOCVORDENS ONDERNEMERSCAFÉ

Mindfulness cursus: 
minder stress, meer genieten!
Op dinsdag 20 januari start in het Kulturhus van Vorden de 8-weekse 
Mindfulness cursus. 

Mindfulness of aandachtstraining 
staat steeds meer in de belangstel-
ling als methode om beter met stress 
en onrust om te gaan. Trainster Ilse 
van Dijk van De Mindfulness Zaak 
nodigt je uit om meer in het hier en 
nu te leven en op een milde wijze 
om te gaan met emoties en gedach-
ten. 

De cursus is voor iedereen die graag 
het zelfvertrouwen wil vergroten, 
minder wil piekeren, beter wil slapen, 

anders wil omgaan met (chronische) 
pijn, kortom: kalmer en stabieler de 
stormen van het leven wil kunnen 
doorstaan. 

Kennismakingsafspraak is mogelijk. 
Voor meer informatie, het maken van 
een afspraak of om aan te melden ga 
naar www.demindfulnesszaak.nl of 
bel 06 44 53 88 02.

NB. 15 maart en 10 mei zijn er ook 
weer Mindfulness Stiltedagen!

(Advertorial)

Solar Sell breidt assortiment zonnepanelen uit
Zonnepanelenspecialist Solar Sell heeft  twee nieuwe merken zonnepanelen 
toegevoegd aan haar assortiment. Naast de vertrouwde Trunsun panelen, 
bieden zij nu ook zonnepanelen van de merken Solar World en Sun Power 
aan. Met deze uitbreiding kan Solar Sell binnen elke prijsklasse, de beste 
kwaliteit bieden.
 
Solar Sell wil zich onderscheiden op 
kwaliteit en zekerheid. Paul Bonnes: 
“Wij zijn altijd op zoek naar de beste 
kwaliteit, tegen de scherpste prijs. 
Met de uitbreiding van ons assorti-
ment kunnen we onze klanten niet 
alleen meer keuze bieden, maar ook 
meer mogelijkheden. Voor elk prijs-
segment kunnen wij nu de juiste op-
lossing bieden, met de kwaliteit die 
wij onze klanten graag willen leveren. 
Voor de merken Solar World en Sun-
power zijn wij de enige in de regio 
die zonnepanelen van deze merken 
mogen verkopen en daar zijn we best 
trots op.”

Invloed productieproces
De verschillen tussen de panelen zit-
ten vooral  in het vermogen en de toe-
passing. Theo Varwijk:  “De panelen 
van Trunsun verkopen we al langer. 
Wij onderhouden zelf de contacten 
met de producent in China, waardoor 
wij invloed hebben op het productie-
proces. Zo hebben wij het vermogen 
van deze panelen kunnen verbeteren 
van 255 naar 260 watt. De Trunsun 
panelen zijn erkend door de Europe-
se Unie en zijn als enige in Nederland 
gecertificeerd door Solar IF.”

Hoog rendement
Over de nieuwe merken zegt Paul: “De 
Solar World zonnepanelen hebben 

een hogere opbrengst (275 watt) en 
zijn uitermate geschikt voor de agra-
rische sector. Ook zijn ze als een van 
de weinige merken hufterproof. Daar-
door kunnen ze prima toegepast wor-
den op daken van scholen of openba-
re gebouwen. 
De panelen van Sun Power zijn kwali-
tatief extreem goed afgewerkt en erg 
mooi om te zien. Daarnaast hebben 
ze een enorm hoog rendement van 

345 watt per paneel. Ze zijn erg ge-
schikt voor woningen met een klein 
dakoppervlak, maar een grote ener-
giebehoefte.”

Samenwerking partners
Solar Sell is partner van Nedap, Solar 
World, Sunpower en Agem (Achter-
hoekse Groene Energiemaatschap-
pij). Daarnaast zijn zij gecertificeerd 
leverancier van SMA en Mosopower 
omvormers. “Kwaliteit staat bij ons 
voorop. Wij bieden elke klant een pas-
sende oplossing tegen een passende 
prijs”, aldus Paul Bonnes.

www.solar-sell.nl

Theo Varwijk en Paul Bonnes in hun showroom bij de net binnengekomen zonnepanelen 
van Solar World.

COLLECTANTEN 
GEVRAAGD
1 T/M 7 MAART 2015
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36



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 intake-
gesprek als werkzoekende kunt u heel 
eenvoudig digitaal via de website een 
afspraak maken. Voor alle andere afspra-
ken (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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

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. 
De locaties en inloopuren vindt u op 
www.bronckhorst.nl/socialeteams.

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.
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Sinds 1 januari is er in Bronckhorst 
een aantal zaken verandert op afval-
gebied. Onder andere wordt het rest-
afval eenmaal per vier weken inge-
zameld. In december kon u zich 
daarom aanmelden voor een omruil-
actie van de grijze containers. 
 Binnenkort worden de bestelde 
 containers thuisbezorgd.

In november en december ontvingen 
inwoners die gebruik maken van een 
grijze container een informatiebrief 
van Circulus-Berkel en de gemeente. 
Daarin stond informatie over de wijzi-
gingen, welke gratis bestelmogelijk-
heden er waren en hoe u zich daar-
voor kon aanmelden.  

Oranje containers en extra grijze 
containers
Ruim 300 huishoudens vroegen met 
de bestelactie een oranje container 
aan. Zo’n 150 huishoudens vroegen 
een tweede grijze container aan. 
Deze containers worden uiterlijk 16 
januari thuisbezorgd. Wie zich hier-
voor heeft aangemeld, kreeg afgelo-
pen week per e-mail of brief bericht.

Omruilen grijze container
Ruim 800 huishoudens hebben zich 
aangemeld voor het omruilen van 
hun grijze container naar een kleiner 
of groter formaat. De omruilingen van 
de grijze containers vinden plaats van 
26 januari t/m 3 februari 2015. Wie 
zich hiervoor heeft aangemeld, krijgt 
binnenkort per e-mail of brief bericht 

over de precieze omruildatum. 
Belangrijk is dat de om te ruilen con-
tainer op de omruildatum leeg voor 
het huis wordt neergezet. Zo kunnen 
de medewerkers die de actie uitvoe-
ren de containers makkelijk vinden 
en de oude containers gestapeld 
meenemen in de vrachtwagen. De 
omruilingen vinden dan ook plaats 
vlak na de reguliere inzameling van 
het restafval. 

Pas restafvalcontainers milieu-
parkjes
Zo’n 2.500 huishoudens hebben een 
pas aangevraagd voor de restafval-
containers die bij de milieuparkjes 
komen te staan. Komende tijd worden 
de containers die tot nu toe in gebruik 

waren voor zuivel- en sappakken 
omgebouwd tot containers voor rest-
afval. De passen worden toegestuurd 
zodra de restafvalcontainers bij de 
milieuparkjes gereed zijn. Aanmel-
den voor de pas kan nog steeds via 
het Servicenummer van Circulus-
Berkel: (0900) 95 52 of via het con-
tactformulier op www.circulus-
berkel.nl. U ontvangt de pas gratis, 
wel betaalt u een tarief per inworp.

Zuivel- en sappakken gewoon in 
oranje container
Lege pakken van vruchtensappen en 
zuivel kunt u vanaf nu kwijt bij de 
kunststof verpakkingen. U doet ze in 
uw eigen oranje container of brengt 
ze weg naar de milieuparkjes. Daar 

kunnen ze in de container bij de 
kunststof verpakkingen. Meer infor-
matie over deze nieuwe manier van 
inzamelen, leest u op de speciale 
informatiepagina van de gemeente en
Circulus-Berkel elders in Contact. 

Controle aanbod restafval
In het tweede kwartaal 2015 con-
troleert de gemeente opnieuw of u 
restval op de juiste wijze aanbiedt. 
Uw huishoudelijk restafval mag 
alleen door Circulus-Berkel afge-
voerd worden via de grijze contai-
ner die u aan de weg zet of via de 
milieuparkjes waar u het restafval 
zelf naar toebrengt. Dit is bij wet 
geregeld. Particuliere inzamelaars 
mogen uw restafval dus niet opha-
len. Constateert de gemeente dat 
dit wel gebeurt, dan kan een boete 
de consequentie zijn. Mocht u uw 
grijze container helemaal niet 
meer gebruiken, omdat u er bij-
voorbeeld voor kiest om al uw 
restafval zelf weg te brengen naar 
de milieuparkjes, dan kunt u 
ervoor kiezen om uw deze contai-
ner (kosteloos) in te leveren. 

Meer informatie
Informatie over de veranderingen, 
veelgestelde vragen en tips leest u op
www.circulus-berkel.nl/bronckhorst.
Wilt u een medewerker van Circulus-
Berkel persoonlijk aan de lijn, bel dan
het Servicenummer (0900) 95 52. 

Bestelde afvalcontainers binnenkort thuisbezorgd

Op 7 januari jl. was weer de jaarlijkse 
inzameling van kerstbomen en vuur-
werkafval door de Bronckhorster 
jeugd, die hiermee een extra zakcent-
je verdiende. Er is weer goed ingeza-
meld! Ruim 2.150 kerstbomen (tegen 
2.376 in 2014) kregen we binnen en 
1.231 vuurwerkzakken (1.181 in 
2014) bij de 14 inzamelpunten in de 
gemeente. Dank aan de jeugd!

Prachtig resultaat kerstbomen- 
en vuurwerkafvalinzameling

Bent u eigenaar van een rijksmonu-
ment? Dan kunt u tussen 1 februari 
en 31 maart 2015 een ‘instandhou-
dingssubsidie’ aanvragen bij de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
Er is dit jaar in totaal 50,5 miljoen 
euro beschikbaar. Met het geld helpt 
het rijk de eigenaren hun monument 
sober en planmatig te onderhouden. 
Regelmatig en goed onderhoud 
voorkomt dure restauraties. Het 
bedrag per rijksmomument bepaalt 
de Rijksdienst op basis van een 
onderhoudsplan voor een periode 
van zes jaar. 

Ga naar www.monumenten.nl voor 
meer informatie en het online aan-
vragen van de subsidie.

Tip voor eigenaren rijksmonument:

Vraag subsidie aan bij 
Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed

Op 21 januari organi-
seert de gemeente 
een inloopbijeenkomst 
om het ontwerp van 
het nieuwe kindcen-
trum en de omliggen-
de openbare ruimte te 
presenteren. U kunt 
langskomen tussen 17.00 en 19.30 
uur in de kantine van sporthal Het 
Hooge Wessel aan de Prins Bern-
hardlaan in Steenderen. Naast verte-
genwoordigers van de gemeente, zijn 
architect Arx en bouwbedrijf Klomps 
aanwezig voor vragen en uitleg. Het 
gaat om het definitief ontwerp van 
het nieuwe kindcentrum en een voor-
lopig ontwerp van aanpassingen in de 
openbare ruimte op en rond het ter-
rein (o.a. toevoegen aantal parkeer-
plekken en extra inrit naar het terrein 
op de Prins Bernhardlaan om de 
doorgang van het verkeer te verbete-
ren). Het kindcentrum gaat bestaan 
uit 10 lokalen en wordt duurzaam, 
flexibel en energiezuinig gebouwd. 
Vanaf 22 januari kunt u de ontwerpen 
inzien op www.bronckhorst.nl/
kindcentrumsteenderen.

Waaraan biedt het kindcentrum 
plaats?
De nieuwbouw biedt plaats aan een 
school voor ca. 250 leerlingen (de 

fusieschool van de 
scholen St. Martinus 
in Baak, De Akker, 
Joannes en De Steen-
uil in Steenderen en 
de voormalige Willi-
brordus in Olburgen), 
buitenschoolse 

opvang en peuteropvang. Daarnaast 
komt er een gemeenschapsruimte 
voor een muziekaanbod, consultatie-
bureau, JEKK, schoolbibliotheek en 
Steenderens Belang. 

Bestemmingsplan en vergunnings-
traject
In september 2014 stelde de raad een 
gewijzigd bestemmingsplan voor het 
nieuwe gebouw vast. Op dit moment 
loopt het vergunningstraject. Hier-
over kunt u tijdens de avond ook 
meer informatie krijgen.

Het nieuwe kindcentrum komt tot 
stand in nauw overleg met onder 
meer schoolbestuur PRO8, kinder-
opvang Juut & Co en Steenderens 
Belang. Op dit moment is de planning 
dat we in februari starten met het 
bouwrijp maken van het terrein en in 
maart/april beginnen met de bouw. 
Het is de bedoeling dat het gebouw in 
december 2015 klaar is en vanaf 
januari 2016 in gebruik is.

Inloopbijeenkomst ontwerp 
kindcentrum Steenderen en 
omliggende openbare ruimte 
Komt u op 21 januari langs?



Meer mensen aan het werk. Dat is de 
komende jaren ook in de Achterhoek 
het streven. Om dit voor elkaar te 
krijgen, bundelen de Achterhoekse 
gemeenten, werkgeversorganisa-
ties, vakbonden en het UWV uit de 
arbeidsmarktregio Achterhoek de 
krachten. De samenwerking krijgt 
vorm in het Werkbedrijf Achterhoek, 
dat als één van de 35 werkbedrijven 
in ons land van start gaat.

Landelijk hebben werkgevers en 
werknemers afspraken gemaakt om 
zo veel mogelijk mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan het 

werk te helpen. In het sociaal 
akkoord dat is afgesloten hebben zij 
zich garant gesteld om landelijk 
125.000 extra banen te creëren (tot 
2026). In de Achterhoek komt dit voor 
2015 en 2016 neer op het realiseren 
van in totaal 270 banen, waarvan 210 
in het reguliere bedrijfsleven en 60 
bij de overheid. 

Doel
Het Werkbedrijf Achterhoek heeft als 
doel om werkgevers te faciliteren bij 
het realiseren van arbeidsplaatsen 
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. In 2015 gaat het 
Werkbedrijf dan ook actief in gesprek 
met organisaties in de regio, om te 
bespreken wat de mogelijkheden zijn 
voor het creëren van deze arbeids-
plaatsen. 

Werkbedrijf Achterhoek van start

Alle gemeenten voeren vanaf 2015 meer taken uit op het sociaal terrein. Het 
gaat om: begeleiding van zorgbehoevenden mensen (AWBZ), jeugdzorg, (pas-
send) onderwijs, re-integratie en participatie van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt.  Voorheen lag dit bij de provincie of het rijk. Deze overheve-
ling van taken noemen we ‘decentralisaties’. Tegelijkertijd krijgen gemeenten 
minder geld voor het uitvoeren van de taken dan het rijk en de provincie er al-
tijd aan uitgaven. Maar ook met minder budget en een andere aanpak onder-
steunen we inwoners op maat met de zorg en hulp die ze nodig hebben. In de-
ze rubriek houden we u op de hoogte van de veranderingen op het sociaal ter-
rein in Bronckhorst.

 
 

Veranderingen sociaal terrein

Op 9 januari ondertekenden de partijen een 

convenant, waarmee het Werkbedrijf 

Achterhoek officieel van start ging.

Hebt u een stukje gemeentegrond in 
gebruik? Bijvoorbeeld een deel open-
baar groen grenzend aan uw voor- of 
achtertuin, zonder dat hierover 
afspraken zijn gemaakt met de 
gemeente? Dat noemen we ongeregi-
streerd gebruik van gemeentegrond 
en deze situaties lopen wij allemaal 
na. In Bronckhorst zijn er ongeveer 
900 gevallen bekend. Soms gebeurt 
dit onbewust, maar soms ook bewust. 
Om de rechtsgelijkheid van onze 
inwoners te waarborgen, willen wij 
ongeregistreerd grondgebruik aan-
pakken. Het is immers niet eerlijk als 
de ene inwoner de grond kosteloos in 
gebruik heeft en de ander de grond 
heeft gekocht. Binnenkort gaan we 
aan de slag in Steenderen. Alle ker-
nen komen de komende paar jaar aan 
de beurt. 

Voorstel
Hebt u gemeentegrond in gebruik dan 
bespreken wij de situatie met u en 
ontvangt u een brief waarin wij u een 
voorstel doen om het gebruik te lega-
liseren. Dit kan bijvoorbeeld door de 
grond van ons te kopen tegen een 
gereduceerde m2-prijs (exclusief 
kosten koper), die geldt tijdens dit 
traject. Soms is verkoop niet moge-
lijk, omdat de grond tot de hoofd-
groenstructuur behoort of dat er 
belangrijke kabels en leidingen 
lopen. Is de grond niet goed door ons 
te beheren, dan kan bruikleen een 
passende oplossing zijn. Met inwo-

ners die de grond niet willen of kun-
nen kopen, maken we afspraken over 
teruggave van de grond.

Wederzijds belang
Een juiste registratie van erfscheidin-
gen en openbaar groen is voor u en 
ons van belang. Het voorkomt mis-
verstanden over beheer. Mocht u uw 
huis willen verkopen, dan is een juis-
te weergave van uw perceel in een 
kadastrale tekening ook van belang 
om problemen bij de verkoop te ver-
mijden. 

Meer informatie
Heeft u vragen 
over dit traject? 
Op www.bronck-
horst.nl/gemeen-
tegrond (of scan 
QR-code) vindt u 
meer informatie 
over de procedure en antwoorden op 
veel gestelde vragen. U kunt uiter-
aard ook contact met ons opnemen 
via e-mail: info@bronckhorst.nl of tel. 
(0575) 75 02 50.

Gemeente controleert gebruik 
gemeentegrond in Steenderen

Stuk gemeentegrond in gebruik? U kunt 
het kopen

Op 5 en 6 april is het Pasen. Ook dit 
jaar zullen met de paasdagen de 
paasvuren in de velden de wijde 
omgeving weer verlichten. Jaarlijks 
komen er duizenden mensen op de 
vuren af. Denkt u aan het aanvragen 
van de toestemming voor het houden 
van een paasvuur?

Het paasvuur geldt als een lentevuur, 
dat de zon moest aanmoedigen en dat 
de vruchtbaarheid van de velden 
bevorderde. Hoewel de paasvuren 
een typisch plaatselijke traditie zijn, 
gemaakt door en voor de eigen bevol-
king, is iedereen welkom. Veel orga-
nisaties zijn al bezig met de voorbe-
reidingen om de paasvuren ook dit 

jaar weer mogelijk te maken. Door de 
hoeveelheid te verbranden snoeihout 
en het aantal personen dat op de ver-
branding afkomt, is er een groter risi-
co op brandoverslag waardoor extra 
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk 
zijn. Voor de paasvuren is daarom 
toestemming van de gemeente nodig.

Doe uw aanvraag op tijd
De aanvraag voor een ontheffing voor 
een paasvuur moet vóór 1 februari 
2015 bij ons zijn ingediend. Aanvra-
gen die na deze datum worden inge-
diend kunnen, in verband met de 
bezwaar en beroepstermijn, niet 
meer voor Pasen worden afgerond! 
Houdt u hier svp rekening mee. De 

aanvraag voor een ontheffing regelt u 
heel gemakkelijk via 
www.bronckhorst.nl/vuurstoken. 

Vraag toestemming voor paasvuur tijdig aan!

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 eenvoudige 
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:
• Toverstraat 1, aanvraag ontvangen, kappen eik
• Vrendenbargsedijk 4, melding beoordeeld, veranderen inrichting

Bronckhorst:
• diverse kernen, besluit genomen, tijdelijke reclame voor Hogeschool Iselinge 

Drempt:
• Kerkstraat 37, besluit genomen, vergroten woning en wijzigen van vergunning 
• Drempt, besluit genomen, plaatsen en wijzigen reclamezuilen

Halle:
• Halle-Heideweg 8, melding beoordeeld, veranderen inrichting
• Halle-Heideweg 33, besluit genomen, aanleggen kerkenpad met semi-verharding, afrastering en 

duiker
• Kampshöfken 2, aanvraag ontvangen, plaatsen schutting
• Landstraat 8, aanvraag ontvangen, bouwen ligboxenstal
• Pluimersdijk schuin t.o. nr. 39 en tussen Nijmansedijk en Brunsveldweg (natuurgebied), besluit 

genomen, aanleg kerkenpaden

Hengelo (Gld):
• Berkenlaan 5, aanvraag ontvangen, vergroten woning
• Slotsteeg 18, aanvraag ontvangen, bouwen woning
• Varsselseweg 55, besluit genomen, organiseren Zwarte Markt

Hoog Keppel:
• A.G. Noijweg 27, aanvraag ontvangen, bouwen overkapping
• Hessenweg 1, aanvraag ontvangen, gewijzigd bouwen woning

Keijenborg:
• Remmelinkdijk 4A, aanvraag ontvangen, kappen 2 eiken
• Remmelinkdijk 12, aanvraag ontvangen, tijdelijke afwijking bestemmingsplan voor het houden 

van bed- & breakfast
• Remmelinkdijk 13, besluit genomen, verbouwen woning 

Laag-Keppel:
• Eldrikseweg 7, aanvraag ontvangen, activiteit milieu: veranderen inrichting
• Rijksweg 81, ingetrokken aanvraag, kappen 4 berken

Olburgen:
• Pipeluurseweg 3, aanvraag ontvangen, activiteit milieu: veranderen inrichting

Openbare bekendmakingen

Blijf op de hoogte!

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



50 TESTPERSONEN GEZOCHT!

Hengelo Gld

Zelhem

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  

> Start
zonder contract!*

> Betaal pas
vanaf 1 februari 2015!*

> 100% korting
op het inschrijfgeld!*

KOM NU
naar onze

Hoe eerder je start,
hoe groter je voordeel!

INLOOPWEEK

Onbeperkt fitness 
voor € 15,95 
per 4 weken!

Onbeperkt fitness 
voor € 15,95 
per 4 weken!

Meld je nu aan
100% korting 

op het inschrijfgeld*

 TESTPERSONEN 

GEZOCHT

VOL=VOL

50

www.aerofitt.nlKijk voor het aanbod van jouw vestiging op

Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.

BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

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

> Geen contract
> Maandag t/m donderdag geopend 
   van 06.30 - 22.30 uur,vrijdag tot 22.00 uur
> Zaterdag 08.45 - 18.00 uur geopend 
> Zondag 09.30 - 18.00 uur geopend
> Zaterdag- en zondagmiddag fitness begeleiding
> Virtual spinning

* Vraag naar de voorwaarden. 

Lokaal 
afslanken

Verander je probleemzones in lievelingszones.
Gezond, verantwoord en snel.

8 cm minder in 4 weken tijd.
Start februari. Meld je nu aan!

Mobiele
Slimbelly

NIEUW!

* Vraag naar de voorwaarden. 

Openbare bekendmakingen vervolg

Steenderen:
• Dahliastraat en H.W. Raschstraat, besluit genomen, plaatsen materiaal- en schaftunit
• Emmerweg 5, besluit genomen, bouwen jongveestal
• Prins Bernhardlaan ong., aanvraag ontvangen, bouwen basisschool met kinderdagverblijf

Toldijk:
• Lamstraat 8, ingetrokken aanvraag, bouwen ligboxenstal

Vorden:
• Burg. Galleestraat ong., aanvraag ontvangen, bouwen 7 patiowoningen
• Dorpsstraat 10, aanvraag ontvangen, kappen notenboom
• Hoetinkhof nabij nr. 42, besluit genomen, plaatsen schaft- en opslagcontainers 
• Horsterkamp-Ruurloseweg, voorontwerp bestemmingsplan, vergroten en verplaatsen van 

 rotonde
• Het Jebbink 13, besluit genomen, organiseren vlooienmarkten
• Oude Borculoseweg 2, aanvraag ontvangen, verbouwen woning
• Ruurloseweg 64, aanvraag ontvangen, bouwen 7 woningen
• Ruurloseweg 103, besluit genomen, verbouwen pastorie 

Wichmond:
• Hackforterweg 38, besluit genomen, bouwen woning
• Polweg 6, besluit genomen, bouwen rundveestal

Zelhem:
• Ermelinkstuk 10, aanvraag ontvangen, bouwen woning (helft dubbele)

• Ermelinkstuk 12, aanvraag ontvangen, bouwen woning (helft dubbele)
• Dr. Grashuisstraat 3, besluit genomen, bouwen berging
• Juttepad 14, besluit genomen, plaatsen dakkapel
• Kruisbergseweg 12, ontwerp besluit, activiteit milieu: actualiseren bedrijf en uitbreiden zeugen-

stal 
• Meeneweg 21A, aanvraag ontvangen, verplaatsen uitrit
• Ruurloseweg 30Z 92, besluit genomen, tijdelijk bewonen recreatiewoning
• Schovenweg 7, besluit genomen, organiseren lammetjesdag
• Velswijkweg 50, besluit genomen, organiseren carnavalsoptocht

Mededelingen 

Snoeiwerkzaamheden
In verband met snoeiwerkzaamheden zijn onderstaande wegen t/m 16 januari afgesloten:
• Bronkhorst - Onderstraat 
• Bronkhorst - Molenweg
• Halle - Veengoot  
• Zelhem – Keijenborgseweg, tussen kombord Keijenborg en de Oude Kruisbergseweg

De hulpdiensten en Arriva kunnen wel gebruik maken van genoemde wegen. Ook blijven de aanwo-
nenden bereikbaar. Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet helemaal exact aangeven 
omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen 
of versnellen, bijvoorbeeld weersomstandigheden.

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

ADOPTEER EEN PUP



Kies voor elkaar. 
Minder afval, meer grondstoff en.

Zuivel- en sappakken
bij kunststof verpakkingen!

Inzamelnieuws gemeente Bronckhorst
minder afval, meer grondstoff en

Wat mag er in de 
oranje container? 

Wel: 

Kunststof verpakkingen van 
bijvoorbeeld voedingsmiddelen, 
cosmetica en huishoudelijke producten, 
zoals:

 plastic tasjes, zakken en folies

 kuipjes, bekers en bakjes

 (knijp)fl essen en fl acons

 tubes, potjes en deksels 

Zuivel- en sappakken, zoals:
 pakken van (sinaas)appelsap

 frisdrankpakken

 yoghurtpakken

 vlapakken

 melkpakken

 kleine drankpakjes

Niet: 

  plastic producten en gebruiks voorwerpen, 

zoals speelgoed

  verpakkingen met chemische inhoud, 

zoals lijm- en verfverpakkingen

  koffi  epakken, chipszakken en 

kauwgomstrips (deze verpakkingen 

met aluminium zijn helaas nog niet 

verwerkbaar)

 landbouwplastic en ander bedrijfsafval

Wist je dat je met een lege plastic fl es of melkpak 

ook leuk kan knutselen? Maak er bijvoorbeeld 

vliegende vissen van.

Kijk op www.circulus-berkel.nl/cleanwise voor

knutseltips, coole spelletjes en weetjes. Clean-

wise gaat over hoe je afval slim kunt scheiden

en hoe je zo min mogelijk afval maakt. De website is

er speciaal voor jou! Tip: ook handig voor een 

spreekbeurt of werkstuk!  

Kleuren & knutselen 
Speciaal voor jou!

Vragen over afvalinzameling 
of afvalscheiding?

Neem contact met 
Circulus-Berkel op!

Berkel Milieu is samengegaan met Circulus en heet 

voortaan Circulus-Berkel. We zijn bereikbaar via ons 

Servicenummer 0900 9552. Voor dit nummer

betaalt u uw gebruikelijke belkosten, er worden geen 

extra kosten in rekening gebracht. 

We zijn bereikbaar op werkdagen van 7.45 tot 

17.00 uur. Veel informatie vindt u op onze website: 

www.circulus-berkel.nl. 

Vanaf nu kunt u als inwoner van de gemeente 

Bronckhorst uw zuivel- en sappakken bij het kunststof 

verpakkingsmateriaal kwijt. Dat betekent dat u deze 

pakken gewoon in uw oranje container mag doen. 

U kunt de zuivel- en sappakken ook kwijt in de 

verzamelcontainers voor kunststof verpakkingen op 

de milieuparkjes. 

Door nieuwe scheidingstechnieken proberen we het 

inzamelen van herbruikbare afvalstromen steeds een-

voudiger te maken. Zo is het nu mogelijk zuivel- en sap-

pakken en kunststof verpakkingsmateriaal samen aan 

te bieden. Wel is het van belang dat u de pakken goed 

leegmaakt, de eventuele dop terugplaatst en door dub-

belvouwen de verpakking zo klein mogelijk maakt.

Hoe schoner, hoe beter recyclebaar

Voor zowel kunststof verpakkingen als zuivel- en sap-

pakken geldt: hoe schoner, hoe  beter verwerkbaar en 

hoe meer er hergebruikt kan worden. De pakken wor-

den in de recyclingfabriek gescheiden van de kunststof 

verpakkingen en apart verwerkt. 

Uit de pakken wordt papier, kunststof en aluminium te-

ruggewonnen. Waardevolle grondstoff en die zo een 

nieuw leven krijgen. Ook de kunststof verpakkingen 

worden in de fabriek gesorteerd in diverse soorten plas-

tic, waarna het na een aantal bewerkingen als grondstof 

weer terug kan naar de fabrikant.

Uit de pakken winnen 
we papier, kunststof en 
aluminium terug.

Nieuwe ontwikkelingen

Afvalinzameling en recycling blijven volop in ont-

wikkeling. Er wordt continue gekeken naar slimme

inzamelcombinaties en betere manieren van recy-

cling. Zo verwachten we dat binnenkort ook lege 

conserven- en frisdrankblikjes mee kunnen met

de kunststof verpakkingen. Via de gemeente pagina 

en www.circulus-berkel.nl houden wij u op de 

hoogte van de ingangsdatum. 

Hoe levert u de zuivel- 
en sappakken in?

Lever de pakken leeg en plat in. Zo zijn de 

pakken goed recyclebaar. Door de pakken plat 

te maken past er meer in de oranje container 

en de inzamelwagen. Zit er een dop op, doe 

deze er na het plat maken weer op. Dat is 

hygiënischer voor uzelf en ons. 

1. Vouw de 
zijkanten naar 

binnen

2. Duw het
restje inhoud

eruit

3. Vouw de
verpakking 

dubbel

4. Heeft de 
verpakking een 
dop? Doe deze 

er weer op! 



Ingezonden mededeling

Seniorenconvent aan tafel 
met de wethouder
Bronckhorst - Het Seniorenconvent 
van Bronckhorst is een groepje ou-
deren (senioren) uit de bestuurs-
kringen van de Ouderenbonden 
ANBO, KBO en PCOB. Het Senio-
renconvent is in het leven geroepen 
in het kader van de gemeentelijke 
herstucturering die uitmondde in 
de instelling van de nieuwe gemeen-
te Bronckhorst. De nieuwe gemeen-
teraad van Bronckhorst wilde i.p.v. 
vijf maal vijf gesprekspartners liever 
volstaan met één, overkoepelend 
orgaan namens de Ouderenbonden 
en dat is het Seniorenconvent ge-
worden. Belangrijk onderdeel van 
dat partnerschap is het halfjaarlijk-
se overleg met de wethouder, over 
zaken van belang voor de beoogde 
belangenbehartiging.

Het Seniorenconvent van Bronck-
horst heeft eind najaar 2014 de half-
jaarlijkse ontmoeting met wethouder 
Peppelman gehad. Aan tafel scho-
ven aan: Fred Midden (PCOB en 
voorzitter van het convent), Herman 
Lensink (ANBO en secretaris van het 
convent),Hein Meurs (KBO), Leo Ra-
belink (KBO), Henk Vriezen (ANBO) 
en Wim de Lange (ANBO). Het Senio-
renconvent had zich ter voorbereiding 
op de ontmoeting met de wethouder 
een samenkomst belegd met de voor-
zitters van de lokale ouderenbonden, 
om te horen wat de prangendste vra-
gen waren in de belangenbehartiging 
van de leden.

Uit die samenkomst resulteerde een 
flinke lijst met vragen c.q. aandachts-
punten. Zo noteerde het Senioren-
convent: problemen met de vuilnis-
verwerking; vragen rond de pasjes 
Regiotaxi; zorgen rond de ontwikke-
lingen rond de WMO, met name wat 
betreft de Thuishulp en de Sociale 
Werkvoorziening; voorts vragen over 
Veiligheid en over het voortbestaan 
van de Bibliotheken (over de vragen 
w.b. veiligheid werd kortheidshalve 
verwezen naar de gebiedsambtenaren 
van de gemeente).

Ongerustheid en ongenoegen
Het zou te ver voeren alle antwoorden 
van de wethouder ter zake te noteren. 
Twee aandachts-punten verdienen 
wat meer aandacht. Dat betreft dan in 
de eerste plaats de ongenoegens die 
bestaan over de weinig inzichtelijke 
tarieven van de vuilnisverwerking, in 
de tweede plaats was er sprake van 
enige ongerustheid over het subsidie-
beleid van de gemeente. Hoe zit het 
daarmee en wat hebben we voor vol-
gend jaar en daarna te verwachten?

Wethouder Peppelman ging op beide 
zaken in en begon over de vuilnisver-
werking met de mededeling dat de ge-
meente ruiterlijk moest toegeven dat 

zij in 2013 een fout had gemaakt in de 
berekening. “Maar”, aldus de wethou-
der, “met het jaar 2015 er bij wordt die 
vergissing weer ongedaan gemaakt 
en dan is de vuilverwerking weer een 
kostendekkende klus”. Wat betreft het 
subsidiebeleid, wilde de wethouder 
wel kwijt dat er enige achterstand was 
ontstaan wat betreft het opnieuw for-
muleren van de uitgangspunten voor 
het subsidiebeleid. “Eigenlijk zouden 
we nu ongeveer klaar moeten zijn met 
de evaluatie en de herformulering”, 
zei wethouder Peppelman, “maar 
dat hebben we niet gehaald. Alle in-
stanties die subsidie ontvangen van 
de gemeente, hebben inmiddels per 
brief bericht gekregen dat voor 2015 
niets veranderd zal zijn. Men kan dus 
rekenen op eenzelfde subsidie voor 
volgend jaar.

Subsidie van activiteiten
Hoe het daarna wordt is nog niet ge-
heel uitgewerkt. Wel kan ik daarvan 
zeggen dat de grondslag voor toeken-
ning van subsidie vooral gericht zal 
zijn op activiteiten, prestaties zo U wil, 
en niet langer op instituties pur sang”, 
aldus de wethouder, “Voorts wil ik er 
graag op wijzen dat we voor een be-
langrijk jaar van veranderingen staan. 
2015 zal het jaar van het ‘ombouwen’ 
worden. Daar zijn we ons druk op 
aan het voorbereiden. Zo hebben we 
al een jaar lang de Jeugdzorg in de 
gemeentelijke burelen, zodat we dat 
zorgonderdeel van heel nabij kunnen 
volgen om er van te leren.”

‘We nemen het mee’
De beantwoording van de overige 
vragen had duidelijk te lijden onder 
de onzekerheid waarmee de nieuwe 
verhouding tussen rijk en gemeen-
ten omhuld is. De antwoorden bleven 
veelal steken in wat min of meer als 
dooddoeners te karakteriseren is en 
leidden tot uitspraken als “we nemen 
het mee”en “het heeft onze aandacht”. 
Waarvan acte!

De wethouder sprak verder met dui-
delijke tevredenheid over de instal-
latie van de Sociale teams (vier zijn 
inmiddels geïnstalleerd, te weten in 
Hengelo, Zelhem, Hummelo&Keppel 
en Steenderen. Vorden is inmiddels 
gevolgd). De wethouder beschouwt 
de Sociale teams als ‘de ogen en oren 
van de gemeente’. “De Sociale teams 
moeten de vraagbaak worden waar 
de burgers met hun vragen terecht 
kunnen, vragen over zorg, welzijn en 
werk”, besloot wethouder Peppelman 
zijn sessie met het Seniorenconvent 
(Het Seniorenconvent zal er belang 
bij hebben nauwe contacten te onder-
houden met de Sociale teams).

Wim de Lange
lid Seniorenconvent

   

Huiskamerconcert
Flophouse 
Toldijk - Flophouse heeft er weer een 
geweldige Uitluiweek 2014 opzitten 
en kunnen terug kijken op een ge-
slaagde week! Zo hebben we er weer 
een aantal Kinderknal Koningen en 
Koninginnen bij, Tonnie Huurnink 
won de Klaverjasbrunch waarbij dit 
jaar ook gedebuteerd werd door o.a. 
Tim Pelgrom en Peter Onstenk, de 
Oudelullensoos werd goed bezocht 
evenals de afsluitingsavond en tij-
dens de autopuzzelrit waren er ook 
weer vele deelnames. De Dames van 
SV1 wisten als beste uit de test te ko-
men en mochten de wisselbeker en 
een mooie prijs in ontvangst nemen.

Daarnaast was het dit jaar wederom 
de 4 zalige zonden die de Popquiz van 
2014 wisten te winnen en hun pop-
kennis het beste op een rijtje hadden. 
Maar aan al die gezelligheid en over-
winningen komt ook een einde en dat 
gebeurde 1 januari rond een uurtje of 

8.00 / 9.00 ‘s ochtends waarbij de laat-
ste bezoekers van de New Years Party 
naar huis gingen en de Uitluiweek 
2014 ten einde was. 

Maar niet getreurd want aankomend 
jaar zal er gewoon weer een Uitlui-
week zijn, maar eerst gaan we naar 
aanstaande vrijdag 16 januari waarin 
we bandjes in een geheel nieuwe set-
ting in Flophouse laten spelen.

Dit jaar gaan we voor de huiskamer-
concerten en de 1e band die de vuur-
doop van de huiskamerconcerten on-
dergaat is Infidelity. 

Een super leuk bandje met een zeer 
goede sfeer die voor een hoop gezel-
ligheid gaat zorgen! 

Dus zorg dat je bij het 1e huiskamer-
concert van Flophouse aanwezig bent 
op vrijdag 16 januari met Infidelity.

Hengelo - In woonzorgcentrum De 
Bleijke in Hengelo zijn twee exposities 
te bewonderen. Tot en met 31 maart, 
kunt u op de begane grond kleden van 
Klaske Bloemendaal en op de eerste 
verdieping schilderijen van Gina Drent 
bekijken.

Sinds Klaske in aanraking kwam met 
quilten en patchwork ontdekte zij de on-
uitputtelijke mogelijkheden van het cre-
atief werken met textiel.

Zij begon met het maken van gebruiks-
kleden, zoals boxkleden, kinderdekens, 
woonkleden en bedspreien. Elke keer 
waren dit bijzondere werkstukken, altijd 
waren ze weer anders.   

Naast katoen, passen ook wol, zijde en 
synthetische stoffen in de mogelijkheden. 
Zij heeft een eigen werkwijze ontwikkeld. 
De meeste wandkleden zijn vaak kleine 
tekeningetjes die op een kladblokje zijn 
gemaakt, of een lijnenspel waarin zij iets 
ziet. Het is dan elke keer weer een uitda-
ging om dat te maken, vanuit welke kleur 
en welke techniek.

Na haar pensionering is Gina gestart bij 
de Schilderschool in Doesburg. Verle-

den jaar was zij in Londen en heeft in 
de National Gallery de schilderijen van 
William Turner gezien. Zij was van deze 
schilderijen erg onder de indruk vooral 

de prachtige warme kleuren. En heeft 
daar veel inspiratie van gekregen.
 

   

Leden van Exokan Nederlands kampioen
Hengelo - Afgelopen week waren de Nederlandse kampioenschappen voor 
siervogels in Apeldoorn, of zoals het ook gezegd wordt VOGEL 2015. 

Op deze kampioenschappen hebben de 
leden van Exokan zeer goede resultaten 
behaald. Zo werden de jeugdleden Te-

chinco Arendsen drie keer kampioen, Isa 
Luimers en Rilana Buiting één keer kam-
pioen met hun vogels. Bij de volwasse-

nen werden Marc Arendsen, Evert Berns, 
Bertus Zweverink en Hans Hermans 
twee keer kampioen van Nederland in 
hun klassen.
Vogelvereniging Exokan Hengelo be-
haalde in totaal 36 medailles. 

Hengelo - Tijdens de algemene leden-
vergadering van Looft den Heer op 
maandag 5 januari in Ons Huis te Hen-
gelo werden een drietal leden gehul-
digd voor hun langjarig lidmaatschap 
van van de zangvereniging.

De vergadering werd geopend door 
voorzitter Antoon Scholten die het vol-
tallige koor welkom heette en een ieder 
een goed en gezond 2015 toewenste.In 
het bijzonder heette hij het erelid mevr. 
Betty Harmsen welkom en hij was ver-
heugd dat ze aanwezig was. De notulen 
van de ledenvergadering van jan. 2014 
werden voorgelezen door de secretares-
se mevr. Silvia Jolink, die onveranderd 
werden goedgekeurd.

In een uitgebreid jaarverslag ging mevr. 
Jolink in op de vele aktiviteiten die de 
vereniging in 2014 had gedaan en het 
verslag werd met een welgemeend ap-
plaus beloond. Enkele activiteiten waren 
het uitbrengen van de projectliederen 
Berta en Suzanne, de deelname aan de 
korenmiddag van alle Hengelose koren, 
de zangavond in Ons Huis en de deelna-
me aan het Pleinenfeest. Het jaarverslag 
van de penningmeesteresse mevr. Dicky 
Harmsen gaf een positief saldo te zien, 
zeker gezien de vele aktiviteiten die het 
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

De verschillende commissies die de ver-
eniging bezit deden vervolgens verslag 
van hun bevindingen. Van de Bingo-
girls, een aantal dames die veel aktivi-
teten organiseren kwam het voorstel 
om de gezellige middag voor de leden 
en hun partners elk jaar te organiseren, 
gezien de leeftijd van de koorleden. Dit 
voorstel viel in goede aarde bij de aan-
wezigen. Dhr. Bennie Grootbod werd 
bij de bestuursverkiezing met algemene 
stemmen herkozen. 

Het hoogtepunt van deze vergadering 
was wel de huldiging van jubilerende 
koorleden. Een tweetal dames, mevr. 
Willemien Bloemendal en mevr. Liesje 
Lubbers werden door de voorzitter toe-
gesproken en dank gebracht voor hun 

50-jarig lidmaatschap. Zij ontvingen 
bloemen en een fraai sculptuur en een 
daverend applaus van de andere koorle-
den.Voorzitter Scholten vertelde daarna 
dat een koorlid 65 jaar bij Looft den Heer 
was en daarvoor bij de bond geen pas-
send geschenk was te vinden, maar dat 
het toch gelukt was, dat dan ook terecht 
aan mevr. Riekie Ooms werd uitgereikt 
voor het zo trouw lid zijn van de ver-
eniging, ook zij ontving bloemen en de 
hartelijke felicitaties. Uitgebreid ging de 
voorzitter in op het aantrekken van di-
rigente mevr. Gerrie v .d. Horst 10 jaar 
geleden. In eerste instantie zou dat voor 
1 jaar zijn, maar zij is steeds gebleven en 
daar zijn wij heel blij mee, aldus de voor-

zitter. Onder jouw leiding heeft het koor 
een groei doorgemaakt, wat wel blijkt uit 
de manier waarop er gezongen wordt, 
heel hartelijk dank daarvoor. Namens 
allen werd Gerrie v.d. Horst een fraai 
boeket bloemen en een envelop over-
handigd. In een dankwoord sprak zij dat 
ze graag de leiding heeftover het koor.

Het programma voor 2015 bevat de 
medewerking aan een kerkdienst in het 
Slingeland ziekenhuis te Doetinchem, 
deelname aan een groot korenfestival 
in´s Hertogenbosch,zingen tijdens de 
dodenherdening op 4 mei en de deel-
name aan een eventueel bevrijdings-
concert, waarvan de plannen nog in de 
steigers staan en wat verder aan de orde 
komt. Bij de rondvraag werden enkele 
vragen gesteld, waarna de voorzitter de 
vergadering afsloot met de hoop op een 
goed zangjaar. Houd u van zingen, dan 
bent u van harte welkom om een repe-
titie bij te wonen op de maandagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in Ons Huis te 
Hengelo Gld.

Vlnr: mevr. Liesje Lubbers, mevr. Willemien Bloemendal, mevr.Rikie Ooms.  

Een kleed van Klaske Bloemendal.  

Ledenvergadering Chr. zangver.
Looft Den Heer Hengelo

Exposities in De Bleijke

Een drietal leden 
werd gehuldigd op 
5 januari
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Bronckhorst - De nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Bronckhorst op 5 
januari 2015 in het gemeentehuis in 
Hengelo is met ruim 350 bezoekers 
druk bezocht.

Voor de tiende keer zijn verschillende 
kampioenen uit de gemeente gehul-
digd. Zij ontvingen uit handen van 
wethouder Jan Engels een oorkonde, 
een bloemetje en een cadeaubon. Wet-
houder Engels maakte ook de Vrijwil-
liger van het jaar 2014 bekend. Een jury 
boog zich over de inzendingen, selec-
teerde de genomineerden en koos de 
winnaar. Deze eer viel toe aan de stich-
ting De Boerderij uit Zelhem.

Ooit begonnen vrijwilligers in 1983 
bij het project De Boerderij in Zelhem 
met het organiseren van dagbesteding 
voor langdurig werklozen. Een project 
om werkloze mensen te laten herintre-
den in het arbeidsproces is het al lang 
niet meer. Nu verzorgen de vrijwilli-
gers vooral activiteiten voor ouderen. 
Per week lopen maar liefst 200 tot 300 
mensen bij De Boerderij binnen. Com-
puterles, leren tekenen of boetseren, 
klussen in de werkplaats, het is slechts 
een kleine greep uit de activiteiten. De 
Boerderij is een flexibele organisatie en 
heeft oog voor de maatschappij. Voor 
de ouderen in de omgeving vormen 
de gezellige activiteiten een welkome 
afleiding en een mooi moment om an-
dere mensen te ontmoeten. Hiervoor 
betalen zij een kleine bijdrage om de 
onkosten te dekken. Zonder De Boer-
derij zou het leven van veel Bronckhor-
ster ouderen rondom Zelhem minder 
aangenaam zijn.

Een van de andere twee genomineer-
den was Roll Over Bronckhorst. Elk jaar 
organiseert de Zonnebloemregio IJssel-
streek dit driedaagse wandelfestijn. Dit 
evenement is speciaal voor mensen die 

rolstoelgebonden zijn, of niet in staat 
zijn om zelfstandig te wandelen. De 
fantastische vrijwilligers van de Zon-
nebloem maken er ieder jaar weer iets 
speciaals van voor de circa 400 deelne-
mers. De Roll Over is een onmisbaar 
evenement voor onze kwetsbare inwo-
ners en daarom krijgen de vele vrijwil-
ligers van de Zonnebloemregio IJssel-
streek een welverdiende nominatie. 

De andere genomineerde was Jong 
Gelre Vorden-Warnsveld. Jong Gelre 
Vorden-Warnsveld is een bruisende 
vereniging voor en door jongeren. En 
dat al 100 jaar lang. Wat begon als een 
club voor jonge boeren die excursies 
organiseerde naar agrarisch interes-
sante plekken, is nu een jongerenver-
eniging die allerlei activiteiten organi-

seert. Sport, spel, uitjes, muziek, toneel: 
dan weer iets voor de gezelligheid, dan 
weer voor de persoonlijke ontwikke-
ling. De 130 leden tussen de 16 en 35 
jaar komen graag en maken de ver-
eniging samen tot een fijne ontmoe-
tingsplek. Ook jeugd van 11 tot 15 jaar 
is welkom, zij vormen een aparte tak 
van de vereniging, maar tellen volledig 
mee. Deze actieve club draagt bij aan 
een leefbare plek voor de Bronckhor-
ster jongere. 
Omdat de gemeente 10 jaar bestaat in 
2015, besloot zij via Facebook aan haar 
inwoners te vragen wie volgens hen de 
titel van Vrijwilliger van het Jaar 2014 
verdiende. Jong Gelre Vorden-Warns-
veld kreeg de meeste vind-ik-leuks en 

ontving hiervoor de publieksprijs. De 
prijs is een bronzen haasje van kunste-
nares Martine van Zwieten uit Hengelo 
(Gld).

Kampioenen 2014
De volgende kampioenen van Bronck-
horst van 2014 zijn gehuldigd: Sabine 
Wolsink - 2e NK Judo -18; Jette Beek 

- 2e NK Skeeleren voor pupillen; Jan 
Weevers - 1e NK Mountainbike, cate-
gorie Masters 40+; Marian van Hilst - 1e 
NK Duathlon lange afstand, 3e EK Du-
athlon lang (15 km lopen, 60 km fietsen 
en 7,5 km lopen), 3e NK Triathlon lang 
3,8 zwemmen, 180 fietsen en 42 km 
lopen), Zoë Ulkeman - 3e NJK zwem-

men; Charlotte ten Pas - 1e NK Toestel-
finale Sprong; Peter Beunk - 2e EK Lan-
denwedstrijd zijspan; TTV Vorden - 2e 
NK Touwtrekken (680 KG); Peter Berg-
sma - 1e NK Enduro in de klasse EV40 
Bond; KNMV VAMC graafschaprijders 
- 2e ONK enduro; Erwin Plekkenpol - 
2e ONK Enduro klasse E3.

De vrijwilligers en kampioenen werden onder massale belangstelling gehuldigd. Foto: AchterhoekFoto.  

Nieuwjaarsreceptie bezocht door 350 belangstellenden

Gemeente Bronckhorst eert vrijwilligers en kampioenen 

De Boerderij 
winnaar 
vrijwilligersprijs

Hummelo - Zaterdagavond 24 janu-
ari om 20:30 uur is het weer zover; 
The Heinoos staan op de planken in 
de Hummelose kerk. Voor het derde 
jaar op rij maakt deze energieke, 
positieve, populaire band een thea-
tershow. In theater de Voorveghter 
was het eind 2014 weer volle bak en 
hoewl Hummelo’s kerkje natuurlijk 
een stuk kleiner is, heeft dit heeft 
juist veel charme en geeft het een 
extra dimensie aan de show. The 
Heinoos toveren de kerk om tot een 
theater-rock-tempel, met een soms 
ingetogen, soms uitbundige show 
van deze Twentse band. 

Wallabys & Wannabees
Wannabees; zijn dat niet die lieve 
kleine schattige kangoeroes? Nee, u 
bent in de war met een wallaby! En 
toch zit er stiekem niet veel verschil in 
een wannabe en een wallaby!

Want een wallaby is eigenlijk een 
kangoeroe-wannabe en een wannabe 
wil graag iets zijn, maar dat is ie nie! 
Snapt u het nog?! Rondom dit -vreem-
de- thema bouwde de band een thea-
tershow met een dikke knipoog.

The Heinoos spelen nummers uit 
vervlogen tijden, die je vaak wel kent 
maar al jaren niet meer hebt gehoord, 
afgewisseld met eigen werk in het Ne-
derlands en dialect. Bezetting: Erik 
van ‘t Holt: zang, gitaar, Jan Kolkman: 
zang, gitaar, Marco Mepschen: drums 
en Remko Keizer: zang, basgitaar.

The Heinoos in het theater 
Met vijftien jaar Rock ‘n Roll erva-
ring op zak nemen The Heinoos het 
publiek aan de hand langs nummers 
uit de rijke popgeschiedenis naar de 
wondere wereld van de wannabe! 
Zoveel muziek, zoveel bands, zoveel 
bands, zoveel fans!

Met een gezonde dosis humor en 
ruimte voor een traan komen alle bij-
zondere types voorbij. Van de Mick en 
Kietjes van The Stones tot de bejaarde 
fans van Koos. Wannabees & Walla-
bys is alweer de derde theatervoor-
stelling van de energieke Rock ‘n Roll 
band, die al eerder bewezen dat ze het 
theater ook muisstil krijgen met hun 
intieme kleine liedjes uit de sixties, 
seventies & eighties aangevuld met 
eigen werk in ‘t plat!

Feest wanneer het feest moet zijn. 
Stil en intiem wanneer het klein moet 
zijn. 24 januari keren ze terug naar 
Hummelo en kan het publiek zich ver-
heugen op een avond vermaak van de 
bovenste plank.

St. Dorpshuis Hummelo
De Hummelose kerk, met haar mooie 

akoestiek leent zich uitstekend voor 
muziek en theater. De zaal (kerk dus) 
gaat om 20:00 uur open en om 20:30 
uur vangt het optreden aan. The 
Heinoos spelen twee sets.

Kaarten kosten vijftien euro en zijn te 
reserveren via bestellen@dorpshuis-
hummelo.nl en te koop bij de Spar (in 
Hummelo).

De activiteitencommissie van Stich-
ting Dorpshuis Hummelo staat los 
van de kerk en organiseert activiteiten 
in kerk en dorpshuis om een ontmoe-
tingsplek te zijn en blijven onder an-
dere op cultureel vlak in het levendige 
Hummelo.
    

 ▶ www.dorpshuishummelo.nl

The Heinoos spelen 24 januari in Hummelo

The Heinoos in de kerk van Hummelo
met ‘Wallabys & Wannabees’
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Na 20 jaar MD Meubelen..... 
Gezelligste woonwinkel stopt ermee
VORDEN - Na bijna 20 jaar met veel plezier MD Meubelen te hebben ge-
rund, zetten Jaap en Liesbeth de Weerd een punt achter hun activiteiten. 
Jarenlang heeft het sympathieke echtpaar tevreden klanten uit het hele 
land kunnen voorzien van hun fraaie meubels, tapijten en accessoires, 
maar nu is het tijd voor een nieuwe periode in hun leven.

“Inderdaad, we hebben klanten 
uit Goes, Den Haag en zelfs Texel 
gehad, maar natuurlijk komen de 
meeste trouwe klanten uit deze om-
geving” aldus Liesbeth de Weerd. 
Haar man Jaap vult aan: “Het leuke 
van ons werk is dat wij altijd een 
persoonlijke band konden opbou-
wen. We raakten al snel betrokken 
bij onze klanten en hun persoonlij-
ke situatie. Noem het maar sociale 
betrokkenheid. Het werd altijd erg 
op prijs gesteld”. MD Meubelen kon 
dit eenvoudig nastreven, mede van-
wege de korte lijnen. Door met z’n 
tweeën het bedrijf te voeren, wisten 
ze precies van elkaar wie wat doet. 
De service en advies stonden dan 
ook in een hoog vaandel. Wie bin-

nenkomt, kan nog altijd rekenen 
op een gastvrije ontvangst met een 
heerlijk kopje koffie, of je nu wel of 
niet koopt.
“We zullen onze klanten best gaan 
missen, evenals het bezoek aan de 
verschillende woonbeurzen  maar 
daar tegenover staat meer tijd voor 
onze hobby’s en genieten van on-
ze vrije tijd”. Maar eerst houdt MD 
Meubelen een knallende opruiming 
met echte kortingen tot de helft van 
de prijs.” De showroom van 900 m2 
staat nu nog vol, maar dat zal over 
enige tijd wel anders zijn”, besluit 
Jaap de Weerd.
De opheffingsuitverkoop start op 14 
januari a.s. aan de Enkweg 15a te 
Vorden.



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.

Verpleegkundige niveau 5 m/v
(24-32 uur)

Beschik jij over een diploma HBO verpleeg-
kunde en ben je graag verantwoordelijk voor 
zorginhoudelijke complexe situaties?

Functieomschrijving
Als verpleegkundige ben je onderdeel van een 

zorgteam. Het team bestaat uit gespecialiseerde 

verpleegkundigen die bevoegd zijn tot het uitvoe-

ren van specialistische verpleegkundige hande-

lingen. Als verpleegkundige lever je een belangrij-

ke bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van 

het beleid ten aanzien van de zorg. Het contract 

is in eerste instantie voor de duur van een jaar 

rechtstreeks bij onze opdrachtgever.

Orderpicker m/v (20 uur)

Ben jij per direct beschikbaar en flexibel inzet-
baar?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de omgeving van 

Eibergen zijn wij op zoek naar orderpickers. De 

werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag 

van 23.00 tot 06.00 uur . Het is belangrijk dat je 

over relevante werkervaring beschikt en je goed 

onder druk kunt werken.

CNC operator in opleiding m/v
(40 uur)

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

Functieomschrijving
Er is een grote vraag naar mensen in de ver-

spaningstechniek. Wat is verspaningstechniek? 

Het is een verzamelterm voor bewerkingen waar-

bij met behulp van machines of gereedschap 

materiaal wordt weggehaald. Dit kan met behulp 

van slijpen, boren, frezen, schaven, draaien 

en vijlen. De verspaners in de metaalindustrie 

werken met de modernste computergestuurde 

machines.

Wij bieden een opleiding voor CNC operator, 

deze leidt op voor CNC draaier/frezer niveau 

2+. Het is een opleiding en baan met goede 

toekomstperspectieven. Wij nodigen van harte 

mensen uit met bijvoorbeeld een bouwkundige of 

grafische achtergrond.

Oproepkracht m/v

Ben jij op oproep basis beschikbaar voor 
diverse soorten werk?

Functieomschrijving
Voor diverse opdrachtgevers in de 

regio Lochem/Zutphen zijn wij met 

regelmaat op zoek naar oproep-

krachten. De werkzaamheden kun-

nen heel divers van aard zijn. Zoals 

magazijnwerk, productiewerk, hore-

cawerkzaamheden, schoonmaak-

werk etc. De uren variëren van 8 uur 

per week tot 40 uren per week.

ECOTRANS BV
Onze medewerkers maken het verschil!

Ecotrans B.V. te Vorden is een transport- 
bedrijf met een modern wagenpark. Met name 
in het transport van bulkgoederen voor de 
agrarische sector. Ecotrans heeft een eigen 
werkplaats en doet het gehele onderhoud van 
de 50 combinaties in eigen beheer.

Wij zoeken op korte termijn een ervaren

Administratief medewerkster
voor onze planning zijn wij op zoek naar een admi-
nistratieve ondersteuning, op parttime basis.
 

resseerd, reageer dan via info@ecotrans.nl door 
middel van een mail en je cv. wij nemen dan z.s.m. 
contact met je op.

Acquisitie na aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

BEZORGERS GEVRAAGD

ook een leuke bijverdienste ?
voor de dinsdag / woensdag zoeken wij nog bezorgers, 

in het verspreidingsgebied van deze krant.

Neem voor info gerust contact op.

PBB bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14
7021 BK  Zelhem
tel.   0314-625159
fax.  0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

www.fijnschilderen.nl
Leslocatie: Van Hetenstraat 57, Deventer - Tel.: 0573 - 45 90 85  of  06 - 53 26 50 28

Leer realistisch fijnschilderen volgens de technieken van de oude meesters. Het lesprogramma bestaat uit het 
aanleren van verschillende technieken zoals het weergeven van stofuitdrukking, kleurenleer, perspectief, com-
positie en contrasten. De thema’s zijn: stillevens-, dieren, landschappen- en portretschilderen. De complete 
opleiding realistisch fijnschilderen is bedoeld voor zowel beginnende als ervaren schilders en duurt in totaal drie 
jaar. Het is ook mogelijk om één jaar deel te nemen. In het eerste jaar wordt klassikaal lesgegeven, daarnaast is 
er veel ruimte voor individuele begeleiding en aandacht. In korte tijd bereikt u een verbluffend resultaat.

Geef u op voor een gratis

 KENNISMAKINGS-

WORKSHOP 
op vrij.midd. 23 jan. of zat.och. 24 jan. 

of vrij.midd. 6 febr. of zat.och. 7 febr.

of vrij.midd. 6 mrt. of zat.och. 7 mrt. 

of vrij.midd. 13 mrt. of zat.och. 14 mrt.

Kennismakings-workshop 
Tijdens deze workshop leert u, door te doen, één van de vele 
technieken van het fijnschilderen en u krijgt alle informatie 
over de opleiding realistisch fijnschilderen die in maart en 
september start. De workshop is gratis. Voor materiaalge-
bruik vragen wij een bijdrage van  10,-.

Geef u op voor één van de workshopdagen!
De workshops worden gegeven op:
vrijdagmiddagen van 12.30 tot 15.30 uur of
zaterdagochtenden van 9.30 tot 12.30 uur.
Via: info@fijnschilderen.nl
of bel: 06-53265028

*Lees de voorwaarden op onze site.

Start lessen in maart en september 2015

Iedereen kan leren schilderen!

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL 
Let op! Woensdagmiddag gesloten.

Op de rotonde in Toldijk 
richting Steenderen na 200 meter links.

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en akties!

Vers van `t Land Boerenkool

Heerlijke  Elstar appelen 3 kilo 1.99

Handperen Conference 2 kilo 1.00

Grote Frieslanders of 

Bildstar aardappelen 10 kilo 2.50

Zuurkool uit vat 500 gram 0.49

Zoete Mandarijnen 20 voor 2.50

Nu ook biologisch vlees / verse Tulpen

Kadotip !! 
Doe het met een Streekproductenpakket

*Wij gaan emigreren*

Bedankt voor de samenwerking 
en het vertrouwen.

 Good goan!

Biologische
Vleesboerderij

Hoeve Tankinck

Gert Jan en Anja Maalderink
Steenderenseweg 1

7255 KD Hengelo (Gld)
Tel. 0575 - 463341 / 06 - 47972300

Skalnummer:  028128

www.hoeve-tankinck.nl

Onze boerderijwinkel is nog
tot en met 24 januari 2015

elke woensdag, vrijdag en zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur geopend.

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

Extra brede 
laminaatplanken

32.6 cm breed, V-groef 2 zijdig
 

Van € 23,95 
Nu voor € 16,95 per m²

Leverbaar in 3 kleuren. 
OP = OP.

Maandaanbieding JANUARI

• • •

• 

• zelhem@vx.nl 

 

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

Gezellig winkelen
in je eigen buurt:

veel keus en
lekker dichtbij!



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactAchterhoek
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, Dorpsstraat 16.
Voor aangift e kunt u een afspraak maken. 
Aangift 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 buiten-
gebied). Bel tijdens de openingstijden het gemeentehuis, 
tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven via www.
bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en leefom-
geving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 
bel dan ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77. Storingen aan 
gemalen en het drukrioleringsysteem in het buitengebied 
svp melden via tel. (0575) 75 05 00. 

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

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 
Zutphen - Eerbeek - Brummen. Wij zijn 24 uur per dag, 
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: kraam-
zorg 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 zieken-
huis). Geopend ma t/m vrij van 9.00-17.30 uur, za 10.00-
13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand tele-
foonnr. bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet 
en voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuis-
begeleiding. 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 bereik-
baar.

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 mo-
gelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en openingstijden 
vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

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 risicovoe-
ten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en work-
shops, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behande-
ling, 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. Afgift 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

Belangrijke telefoonnummers

 Zaterdag 17 januari 20 uur 
in Theater onder de Molen in 
Vorden: Frédérique Spigt en Roel 
Spanjers. Reserveer kaarten via 
www.theateronderdemolen.nl
       

    Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden kunt 
u elke ochtend (behalve zondags 
en ‘s-maandags) van 09.00 tot 
12.00 uur en dinsdag, donder-
dag- en vrijdagmiddag van 13.30 
tot 17.00 terecht voor een groot 
assortiment meubels, kleding, 
witgoed, elektronica, huishou-
delijke artikelen, boeken enz..
Inbrengen van goed verkoopbare 
artikelen kan tijdens openings-
tijden of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of email: 
vcdewerf@gmail.com. Tevens 
kunt u via ons telefoonnummer 
een afspraak maken voor het 
ophalen van spullen.
         

    Te Koop: kleine balen stro en hooi 
kan bezorgd worden. Meer info: 
J. Gosselink tel. 06-51946908. 
Toldijk.
         

    Schilder - behanger heeft nog 
tijd over. Netjes en voordelig. 
Tel. 06-18181234.
         

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

    4 Velgen en winterbanden Miche-
lin en wieldoppen voor Volvo V50, 
205/55 R16 in zeer goede staat. 
Af te halen in Vorden. Prijs nader 
overeen te komen. Tel.: (06) 2299 
1446.
         

    Engelse les van een echte Brit. 
Verbeter je spreekvaardigheden 
en verhoog je zelfvertrouwen 
0612291855
       

    Vrouw alleen zkt kleine woning/
huisje groene omg. Lfst Vorden 
e.o 0633816953
         

    T.k: 4 stalen velgen met z.g.a.n. 
winterbanden voor Toyota Verso 
185/60 R15 Iekink 8, Hengelo 
Gld. Tel: 0575 - 46 28 88.   

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

Gezocht:

Hal of Loods
voor opslag en reparatie 

van exportmeubels. 
vanaf 200 m2 

Moet beschikken over
stroom en water

Tel. 0621944049

Zondag 18 januari RvK “Dienst van de eenheid’’
in de Christus Koningkerk
9.30 uur: ds. F.W. Brandenburg

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 18 januari: 10.00 uur: Dhr. R. Baauw.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 18 januari: 9.30 uur: Eucharistieviering, 
vgs. pastoor F. Hogenelst en diaken Th. ten Bruin.

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 januari: 10.00 uur: Oecumenische viering, 
vg. Werkgroep.

Kerkdiensten

Gezellig winkelen in je eigen buurt:
veel keus en lekker dichtbij!

Reparatie Computers

Verwijderen virussen

Periodiek onderhoud

Installatie internet + bellen

0575 465057

Vertrouwde Service

Opschonen software

Verkoop apparatuur

Systeem beheer MKB

HELPATHOME.NL

Computer Service aan huis

al 15 jaar

H e l p a t H o m e

Kapsalon Het Hoegen
Schooltinkweg 2a
7021 MA Velswijk

Kleurspecialisten
Met jaren ervaring
‘s Avonds ook geopend

tel.: 0314 - 64 1410
sabinetankink@live.nl

Maak ‘s een afspraak!

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachin

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen 

werkplaats

Nieuwstad 31 • Lochem • Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

14 t/m 20 januari Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00. 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 10,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 
16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in 
het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 14 januari Pompoensoep/Beenham met mosterdsaus, aard-
appelen en groente

Donderdag 15 januari Zuurkoolovenschotel, gehakt en ananas, ribbetjes 
en jus/ vanillepudding met slagroom

Vrĳdag 16 januari Fritattensoep/ Panga filet met pestosaus en 
pasta met groente

Zaterdag 17 januari Kipsaté met pindasaus, aardappelen en rauw-
kostsalade/ĳs met slagroom (alleen afhalen of 
bezorgen)

Maandag 19 januari Gesloten

Dinsdag 20 januari Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/ĳs 
met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of dinercheque….
kookworkshop, feestjes en meer! Wĳ wensen u een smakelĳk eten en heeft u 
vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 of u 
komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.
Het Grand Bistro de Rotonde team! info@grandbistroderotonde.nl
Wendie en Thomas www.bistroderotonde.nl

Dagmenu’s

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering



www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo

Tel. 0575-46 52 58

info@gotinkinstallatie.nl

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

AANGESLOTEN BIJ

Zoek het
  maar uit!
In onze vernieuwde showroom.

Dan doen wij de rest wel:

Ontwerpen, aansluiten

betegelen en installeren.

Opruiming bij Betting BredevoortOpruiming bij Betting Bredevoort

Korting tot70%
Zondag 18 januari geopend van 11.00 - 17.00 uur

- Bankstellen (in leder en stof) - Matrassen
- Losse banken - Hoeslakens
- Relaxfauteuils ook met opstahulp - Salontafels
 (ook elektrisch verstelbaar)

- Kastenprogramma’s  - Linnenkasten
- Complete eethoeken  - Overtrekken
- Slaapkamers / Boxsprings - Dekbedden

Prins Mauritsstraat 13-15 
7126 AC Bredevoort

Tel. (0543) 45 15 67 
Fax (0543) 45 17 63 

info@bettingbredevoort.nl
www.bettingbredevoort.nl

rt.nl
rt.nl

Volop 
parkeer

gelegenheid

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

Breng nu uw fiets of electrische fiets voor een 
grote (winter) beurt, voorkom wachttijden in de 

zomer en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:

€ 49,50NU 

€ 64,50NU 

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Fiets met derailleur, speciale prijs:

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS 
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR! 
(gratis leenfiets beschikbaar)

Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 
of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

NU OOK LEVERBAAR: 
WINTERBANDEN

WINTERBEURTEN

Deze akties zijn geldig in de maanden januari en februari

DAAR WIL JE BIJ HOREN! GA NAAR   
WWW.SUGARKIDSCLUB.NL 

EN MELD JE AAN.

DE SUGARKIDSCLUB IS DÉ CLUB VOOR 
ALLE KINDEREN MET DIABETES. 

SKC 06 2012


