
Vorden - Henry en Riet Beute zitten 
met een kopje koffie en een stapeltje 
vakantiebrochures aan tafel bij café 
restaurant De Herberg. Het echt-
paar is vrijdag 23 januari naar de 
vakantiebeurs gekomen die dit jaar 
voor het eerst werd gehouden.

Reisadviseur Hilde Hissink organi-
seerde de minibeurs samen met De 
Herberg. Vijftien reisbureau’s en ver-
keersbureaus stonden met hun kra-
men in de feestzaal van De Herberg 
opgesteld. Henry en Riet zijn twee 
van de ruim honderd bezoekers die 
de beurs vrijdag tussen 16.00 en 22.00 
uur trok. “Vorige week waren we op 
de vakantiebeurs in Utrecht, nou dan 
is het hier een stuk rustiger”, lacht 
Henry. De twee vinden het wel prettig 
dat het niet zo’n massaal evenement is 
en dat ze zich op hun gemak kunnen 

laten adviseren, een kopje koffie kun-
nen drinken en de folders doorbla-
deren. Voor Henry en Riet is na hun 
pensionering een tijd van genieten 
aangebroken en daar zoekt het stel 
voor dit voorjaar een passende reis bij. 
Riet: “Straks willen we de presentatie 
over Indonesië ook nog even zien”. 
Inderdaad, achterin de zaal worden 
presentaties gehouden over Thailand 
en Indonesië. 

Hilde Hissink bemiddelt als reisadvi-
seur bij verre reizen maar biedt ook 
veel korte tripjes aan, zoals een ste-
dentrip. “Mensen vinden het fijn dat 
ik alles voor hen regel. Ik ga zelfs mee 
op reis, vinden ze een prettig idee. Er 

is een grote groep gepensioneerden 
die alleen is komen te staan en best 
nog op vakantie zou willen maar dat 
zo gauw niet meer durft. Ik vind het 
leuk om bij hen langs te gaan en hen 
een handje te helpen”, legt de reisbe-
middelaar uit.

Anita Wilgenhof is niet alleenstaand 
en ook niet gepensioneerd maar heeft 
al wel eens een reis geboekt via Hilde. 
“Ik boek zelf veel via internet maar als 

het om een wat grotere reizen gaat, 
is het fijn als alles voor je geregeld 
wordt.” Anita heeft een paar cam-
pingfolders in haar hand want naast 
verre reizen worden er ook vakanties 
dichtbij aangeboden op de beurs. Ze 
is voor komende zomer op zoek naar 
een vakantie voor het hele gezin. Ge-
zellig staat ze even later te keuvelen 
met een kopje koffie aan een van de 
statafels. Ook Hannie Hendriksen van 
De Herberg is tevreden. “Het is niet 

iets waaraan we verdienen maar wel 
heel leuk om samen op te pakken. 
Koffie en gebakjes hebben we gespon-
sord gekregen en zo helpen we elkaar 
allemaal een beetje.

Hilde kijkt tevreden terug op de beurs. 
“Ik heb de bezoekers een enquête 
laten invullen en daarop geven de 
meesten aan tevreden te zijn maar 
het evenement ook voor herhaling 
vatbaar vinden.”

Speciaal voor de minibeurs is de zaal van De Herberg in zonnige sferen gehuld. 

Dromen van zonnige oorden in De Herberg

Deze week:

Uitgave
Weevers
Info of bezorgklachten: (0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000
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Dash neemt revanche op Orion

‘t Bintje in Vorden gaat voor 

Achterhoekse gezelligheid

Bronckhorst

Noord

‘Mensen vinden 
het fijn als ik alles 
voor hen regel’

Vorden - Vogelvereniging De Vogelvriend Vorden viel afgelopen weekend 
vijf keer in de prijzen op het wereldkampioenschap voor zang- en siervogels 
Mondial COM 2015 in Rosmalen. Herman Ellenkamp werd de grote winnaar 
door twee keer goud te halen.

Ellenkamp stuurde zes Cloncurry-
parkieten naar Rosmalen; een stam 

bestaande uit vier vogels en twee 
enkelingen. Met een enkeling en de 

stam werd hij wereldkampioen. Hij 
fokt deze vogels al enkele jaren en wist 
daar ook al menig prijs mee binnen te 
halen, maar hij deed nog niet eerder 
mee aan een wereldkampioenschap. 
Nu dat min of meer een thuiswed-
strijd was, waagde hij zijn kans en met 
succes. Hij behaalde met zijn enkeling 
93 punten. En bij de stam behaalde hij 
de maximale stamharmonie doordat 
al zijn vogels 91 punten van de keur-
meesters kregen.

Meer prijswinnaars De Vogelvriend
Naast Ellenkamp vielen nog drie le-
den van De Vogelvriend in de prijzen. 
Geert Jansen behaalde zilver met een 
stam zwart rode kleurkanaries met 
376 punten. Ook een buitengewone 
prestatie, omdat de concurrentie be-
staat uit professionele kwekers met 
personeel in dienst en Jansen gewoon 
een hobbykweker is. Zilver was er ook 
voor Evert van der Wal. Hij behaalde 
al eerder medaille op een wereldkam-
pioenschap en bewijst met deze nieu-
we prijs dat hij zijn hoge niveau weet 
vast te houden. Van der Wal behaalde 
zijn medaille met een Driekleurglans-
spreeuw van 93 punten. 

Tenslotte viel ook voorzitter Kees Bink 
in de prijzen met een bronzen me-
daille. Hij werd enkele jaren geleden 
wereldkampioen en wist nu opnieuw 
te scoren met een Agapornis roseicol-
lis oranjemasker groen van 91 punten.
 

Tweemaal goud tijdens Mondial COM

Herman Ellenkamp wereldkampioen

Herman Ellenkamp met zijn behaalde gouden medailles.
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Burgerjaarverslag 2014

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

NATUUR IN 
NEDERLAND



WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

NATUUR IN 
NEDERLAND

Gratis energielabel voor elk huis in Nederland
Voor elk huis in Nederland is een energielabel te zien op www.energielabel-

atlas.nl. Is een offi cieel geregistreerd energielabel beschikbaar, dan wordt 

dat getoond. Alle andere woningen zijn voorzien van een voorlopig energiela-

bel. De Energielabelatlas is een initiatief van de stichting Meer Met Minder, 

die zich bezig houdt met energiebesparing.

In het Nationaal Energieakkoord 

is afgesproken dat alle woningen 

in Nederland een gratis voorlopig 

energielabel krijgen van de overheid. 

De Energielabelatlas biedt het overzicht 

hiervan op één kaart. Iedereen kan nu 

kijken wat het voorlopige of defi nitieve 

energielabel van zijn huis is, van de 

buren en de hele wijk. “Én welke invloed 

energiebesparende maatregelen daarop 

hebben”, aldus Chris Bruijnes, directeur 

van Meer Met Minder. “We hopen dat 

iedereen er gebruik van maakt. Inzicht 

in de energetische staat van je huis 

is de eerste stap. Is die slecht, dan 

kun je er wat aan doen. Met een paar 

maatregelen kun je al fors besparen op 

de energienota. Bovendien is een goed 

geïsoleerd huis meer waard, woont het 

veel comfortabeler en is het beter voor 

het milieu.”

‘Controleer mijn label’
De Energielabelatlas berekent, volgens 

dezelfde methode als de overheid, het 

energielabel op basis van tien tot twaalf 

woningkenmerken. Bruijnes: “Het kan 

natuurlijk zijn dat bijvoorbeeld het glas 

inmiddels vervangen is of zonnepanelen 

zijn aangebracht. Bewoners kunnen dit 

zelf door middel van de button ‘controleer 

mijn label’ in enkele minuten aanpassen. 

Daarna wordt dan een update van het 

energielabel vastgesteld, maar nog niet 

offi cieel afgemeld bij de overheid. Als 

mensen het energielabel defi nitief willen 

maken en offi cieel willen afmelden bij 

de overheid, moeten ze dit doen met hun 

digiD op energielabelvoorwoningen.nl. 

Dit is wettelijk verplicht bij de verkoop 

of verhuur van een woning. Dit jaar krijgt 

iedere woningeigenaar daar een brief van 

de minister over.

Energiesubsidiewijzer.nl laat alle 
subsidies in Nederland zien

Dubbel voordeel
Een energiebesparende verbouwing is sowieso slim. Behalve dat het positief 

is voor het milieu, is het ook goed voor uw portemonnee. Stroom en gas zijn 

niet goedkoop en zullen de komende jaren verder in prijs stijgen. Energie 

besparen is dus geld besparen!

Bovendien maken veel gemeenten 

energiebesparing nu nog 

aantrekkelijker door tijdelijke lokale 

subsidies. Daarnaast is de btw-

verlaging van 21 naar 6 procent op 

arbeidskosten bij een verbouwing 

nog steeds van kracht. Tenslotte 

kunt u via duurzaamheidsleningen 

en ‘groenhypotheken’ ook nog eens 

korting op de rente krijgen bij leningen 

of hypotheken om energiebesparende 

verbouwingen uit te laten voeren. 

Op energiesubsidiewijzer.nl kunt u 

via uw postcode precies zien welke 

(gemeentelijke) subsidies en andere 

aantrekkelijke regelingen er voor 

uw huis gelden. Alles bij elkaar is 

dit dus een hele goed tijd om met 

energiebesparende maatregelen in huis 

aan de slag te gaan.

12% rendement!
Milieu Centraal heeft berekend dat het rendement van een investering in 

spouwmuurisolatie vergelijkbaar is met een rente van 12 procent op een 

spaarrekening. Waar vind je dat soort rendementen nog in deze tijd? Ook 

andere isolatietypen hebben een goed rendement: dakisolatie (9 procent), 

vloer- en bodemisolatie (8 procent) en dubbel glas (7 procent).

‘Echt de moeite waard’
De familie Van Rooijen uit Amers-

foort is aan de slag gegaan met 

energie besparende maatregelen in 

hun huis. “We zijn er erg blij mee dat 

we het hebben laten doen. Het com-

fort is duidelijk vooruit gegaan.”

Eigenlijk waren ze helemaal niet uit op 

energiebesparing. “De houten kozijnen 

waren slecht”, aldus Marc van Rooijen. 

“Daar moest echt iets aan gebeuren. 

We konden wat subsidie krijgen op 

HR++ glas en toen dachten we, waarom 

ook eigenlijk niet. 

Samen met Meer Met Minder-

aanbieder Bloemendal Bouw hebben 

we vervolgens een lijstje gemaakt 

met slimme, energiebesparende 

investeringen in ons huis. De 

spouwmuur is geïsoleerd, net als de 

kruipruimte onder het huis. Tenslotte 

hebben we de ketel laten vervangen 

door een zuinige HR-ketel. Samen met 

haar partners van 033Energie.nl heeft 

Bloemendal prima werk geleverd. 

Binnen korte tijd was alles afgerond 

en het scheelt ons al gauw een paar 

honderd euro per jaar op de energienota. 

Daarmee verdien je de investering op 

termijn terug.”

Op temperatuur
Marc: “Dat het ook goed is voor het 

milieu is mooi meegenomen, maar waar 

we het meest tevreden mee zijn is het 

verbeterde comfort. Het huis is wat 

droger geworden en komt nu veel sneller 

op temperatuur. Alles bij elkaar dus echt 

de moeite waard!”

Open een Woningdossier
Een handig hulpmiddel voor wie met energiebesparing in huis aan de slag wil, 

is het Woningdossier. Dit online woninggebonden dossier is een ‘onderhouds-

boekje’ voor het huis waarin bewoners onder andere kunnen bijhouden wat 

zij doen om hun woning zo energiezuinig mogelijk te maken door foto’s toe te 

voegen en door getroffen maatregelen te laten registreren.

In het persoonlijke Woningdossier kun-

nen huiseigenaren ook bekijken welke 

energiebesparende maatregelen voor 

hun woning het meest rendabel zijn. Er 

kunnen berekeningen uitgevoerd worden 

met bijvoorbeeld isolatie, dubbel glas en 

zonnepanelen. Zo ziet u meteen wat de 

startsituatie is en wat het te 

verwachten eindresultaat qua 

(jaarlijkse) kosten en bespa-

ringen. Op die manier heeft u 

alle informatie overzichtelijk op 

een rij en kunt u makkelijk aan 

de slag. Een mooie ‘feature’ 

van het Woningdossier is dat 

u vanuit het dossier direct 

offertes kunnen aanvragen 

voor energiebesparende 

maatregelen bij Meer Met 

Minder-aanbieders. Dit zijn bedrijven die 

gespecialiseerd zijn in energiebesparing. 

Ze werken volgens hoge kwaliteitstan-

daarden en kunnen woningeigenaren 

gedurende het hele traject adviseren en 

begeleiden.

www.woningdossier.nl

Handige websites:
Energiezuinig verbouwen: 
www.meermetminder.nl 

Een energielabel voor elk huis: 
www.energielabelatlas.nl

Afmelden defi nitief 
energielabel bij overheid:
www.energielabelvoorwoningen.nl

Alle subsidies 
energiezuinig verbouwen:
www.energiesubsidiewijzer.nl

Onderhoudsboekje voor je huis: 
www.woningdossier.nl

Checken en aanvragen 
bouwvergunning: 
www.omgevingsloket.nl

Cees Wouda Fotografi e

Bel met een van onze deskundige medewerkers of ga voor meer info naar kwfkankerbestrijding.nl/vraag. 
De KWF Kanker Infolijn is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22

morgen kunt u 
haar gerust weer 
een vraag stellen

2FAMILIE berichten

“Veilig in Jezus armen”.

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons heeft 
betekend, is na een kortstondig ziekbed in alle rust van 
ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader 
en trotse opa

HERMANUS REGELINK
Herman

echtgenoot van Harmina Wunderink

* 8 mei 1931 † 23 januari 2015

 Vorden:  H. Regelink - Wunderink

 Voorst:  Wilma en Albert
   Esther en Bas
   Erik en Stefanie
   Iris en Dennis

 Vorden:  Rienke en Henk
   Ronald en Rianne
   Leonie
   Sander

Julianalaan 3, 7251 EP Vorden.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op woensdag 28 januari om 
13.00 uur in de Hervormde Kerk te Vorden.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in  
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

(Advertorial)

Eerste paal voor nieuwbouw 
MaRo Techniek in Zutphen 
ZUTPHEN – Op bedrijventerrein De Revelhorst in Zutphen klinkt dinsdag 
21 januari een positief geluid: op de Hoge Balver wordt geheid. De ko-
mende maanden realiseert Temmink Bouwprojekten hier de nieuwbouw 
voor MaRo Techniek. De eigenaren Rob Molenaar en Martin Bossenbroek 
heiden zelf de eerste paal officieel de grond in.

MaRo Techniek, specialist in aan-
drijf- en besturingstechniek, maakt 
een stormachtige groei door. De twee 
oud-collega’s Rob Molenaar en Mar-
tin Bossenbroek begonnen acht jaar 
geleden in Harderwijk samen met 
dit bedrijf, verhuisde al snel naar het 
voor hen centraal geleden Zutphen. 
Hun eerste locatie aan de Bettink-
horst op de Revelhorst was al snel te 
klein en ze verhuisden naar de Zon-
nehorst. „Inmiddels werken we met 
elf mensen, dus het wordt weer te 
klein”, vertelt Rob Molenaar. Dit komt 
onder meer doordat het bedrijf ook 
steeds meer baggerpompen, aandrij-
vingen en andere oplossingen voor 
de bagger-, maritieme, offshore en 
industriële sector in het buitenland 
levert en onderhoud. Onder andere 
het elektriciteitsnet van Congo is vas-
te klant geworden. 
Op de Hoge Balver was grond be-

schikbaar, vader Bossenbroek, 
aannemer van origine, maakte het 
ontwerp („Maar ik ben 73, dit wordt 
mijn laatste pand.”) en de gemeen-
te Zutphen verleende binnen zeven 
weken de benodigde vergunningen. 
Temmink Bouwprojekten, dat ook al 
onder meer de nieuwbouw van Da-
vines op de Revelhorst realiseerde, 
bouwt het pand in hoog tempo: nog 
voor de bouwvak staat de verhuizing 
gepland. De nieuwbouw wordt onge-
veer vijf keer zo groot als de huidige 
locatie aan de Zonnehorst. „Met een 
groter kantoor, een grotere werk-
plaats en we houden ook nog de mo-
gelijkheid om verder uit te breiden”, 
aldus Molenaar. 
Temmink Bouwprojekten uit Deven-
ter heeft alle deskundigheid in huis 
voor het realiseren van nieuwe be-
drijfshuisvesting, van advisering tot 
en met de inrichting. 

Martin Bossenbroek (links) en Rob Molenaar (zittend) heien onder begelei-
ding de eerste paal van de nieuwbouw aan de Hoge Balver op de Revelhorst 
in Zutphen de grond in. (foto Willem Feith) 



Nieuwjaarsbuffet voor
vrijwilligers Sensire
Vorden - Voor de vrijwilligers van 
Sensire van de locaties De Wehme, 
Hackforterhof en De Lindehof was er 
15 januari een Nieuwjaarsbuffet geor-
ganiseerd.

Danique Schuurman, welzijnscoördi-
nator verzorgde het welkomstwoordje. 
Ze wenste iedereen alle goeds voor het 
nieuwe jaar en ze vertelde de vrijwil-
ligers dat ze trots is wat de vrijwilligers 
hebben gedaan en doen. Fijn dat zoveel 
vrijwilligers bij het Nieuwjaarsbuffet 

aanwezig waren!
Herman Lensink, voorzitter van de be-
wonersraad bedankte de vrijwilligers in 
een korte toespraak en sloot af met een 
prachtig gedicht. Een prachtige en zeer 
uitgebreid warm en koud buffet stond 
klaar, waar de vrijwilligers van hebben 
genoten. Het buffet werd afgesloten 
met een heerlijk dessert. Een woord van 
dank met een daverend applaus voor 
de koks was op zijn plaats. De sfeer was 
prettig en gezellig. Alle aanwezigen heb-
ben genoten!

   

Spirituals en de Blues
Vorden - Het Ont-Moeten van zondag 1 
februari staat in het teken van de oude 
negro spirituals en de hedendaagse 
blues. De spirituals vertellen de Bijbel-
verhalen op beeldende wijze en gaan 
vaak over het geloof in een leven na 
de dood en de troost die dat geeft voor 
het lijden in deze wereld. Ook voor het 
leven van vandaag hebben ze nog een 
grote zeggingskracht.

De blues daarentegen geven uiting aan 
de wrangheid van het dagelijkse leven. 

Het schuurt en wringt en stellen zaken 
aan de orde die om een antwoord vra-
gen.
Henny en Sabine Blaak zullen samen 
met gitarist Piet Piersma in een half uur-
tje een beeld geven van een leven tussen 
Spiritual en Blues. Uiteraard wordt er 
ook gezongen.

Het Ont-Moeten begint om 19.00 uur en 
is in het Achterhuus, Zutphenseweg 13 
in Vorden. Na afloop is er tijd voor ge-
sprek en koffie.

   

Flash speelt goede wedstrijd 
tegen koploper
Vorden - Flash Vorden speelde zondag 
in Doetinchem tegen koploper Phido. 
Het vertrouwen is weer terug binnen 
het Vordense team. In een gelijk op-
gaande wedstrijd werd het tegen de 
koploper uiteindelijk ook een 4-4 ge-
lijkspel. 

Niels Lijftogt kon zijn enkelspel niet 
naar zich toe trekken. Hij verloor in twee 
sets. Chjehrando Gasper verloor in zijn 
enkelspel de eerste set net met 22-20. 
Daarna toonde hij zich echter de be-
tere van zijn Doetinchemse tegenspeler. 
Hij won de tweede set met 21-15 en de 
derde met 21-13. Vera Velhorst kon haar 
tegenspeelster niet op de knieën krijgen. 
Zij verloor in twee sets. In haar enkelspel 
liep Anne van Eeuwijk gelijk op met haar 
tegenstandster. Zij verloor de eerste set 
met 21-18 maar won daarna de tweede 
set knap met 21-18. In de derde set was 
het verschil duidelijker. Anne won die 
met 21-13. Ook het herendubbel ging 

over drie sets. Waar Niels en Chjehrando 
de eerste set nog met 21-11 verloren wis-
ten zij de tweede en derde set met 21-16 
te winnen. Vera en Anne hadden het in 
het damesdubbel moeilijk en verloren 
in twee sets. Het eerste mixeddubbel 
van Niels en Anne ging ook in twee sets 
verloren. Chjehrando en Vera deden er 
in hun dubbel alles aan om de stand ge-
lijk te trekken. Het werd een spannende 
partij. Het Vordense duo won de eerste 
set in de verlenging met 24-26. Zij ble-
ven daarna hun eigen spelletje spelen 
en wonnen ook de tweede set met 21-16. 
Phido 1 - Flash Vorden 1 : 4 - 4

Flash Vorden 2 - Steenderen 3: 6-2;     
LBC recr. 1 - Flash Vorden recr. 1: 2 - 6; 
Flash Vorden recr. 2 - Ruurlo recr. 1: 6 - 2; 
Thuve jeugd 1 - Flash Vorden jeugd 1:  
3 - 5; Rianto jeugd 1 - Flash Vorden jeugd 
2: 7 - 1: Flash Vorden jeugd 3 - Thuve 
jeugd 2: 1 - 7; Varsseveld jeugd 1 - Flash 
Vorden jeugd 3: 6 - 2.

Vorden - Op 2 december 2014 openden de heer en mevrouw Jang Cafetaria / 
Lunchroom ‘t Bintje in Vorden.

Na vijftien jaar een horecabedrijf te 
hebben gehad in Overijssel was vesti-
ging in de Achterhoek een grote wens. 
De keuze voor Vorden was dan ook 
niet zo moeilijk, want het stel vindt 
dit het gezelligste en meest sfeervolle 
dorp van de Achterhoek.

Blij zijn zij dan ook met de realisatie 
van hun moderne Cafetaria/Lunch-

room aan de Zutphenseweg. De naam 
Bintje is een verwijzing naar de aard-
appel waar de lekkerste friet van ge-
maakt wordt.

Om iedereen met ‘t Bintje kennis te 
laten maken, is er een speciale ope-
ningsaanbieding die geldig is tot en 
met 28 februari. U kunt genieten van 
diverse euroknallers en bij een bestel-

ling van twee personen patat krijgt u 
nog een gratis emmertje frietsaus (125 
ml) bij.

De familie Jang nodigt u dan ook van 
harte uit om kennis te maken met het 
assortiment en natuurlijk met de Ach-
terhoekse gastvrijheid, die zij hoog in 
het vaandel hebben.

Graag tot ziens bij:
Cafetaria Lunchroom ‘t Bintje
Zutphenseweg 1a Vorden.

Vorden - Afgelopen zaterdag, 24 ja-
nuari, stond er weer een Gelderse 
derby op het programma. De Vor-
dense dames ontvingen in sporthal 
‘t Jebbink de meiden van Orion D2. 
In de eerste ontmoeting, aan het be-
gin van het seizoen, wonnen de Doe-
tinchemse dames met 3-1. Op de 
ranglijst staan beide teams dicht bij 
elkaar. Het beloofde dus een span-
nende wedstrijd te worden.

In de eerste set ging het redelijk gelijk 
op. Er werd aan Vordense kant goed 
gepassed, waardoor de speelsters aan 
het net hun punten konden maken. 
Ook de dames van Orion konden hun 
punten binnen halen. Aan het eind 
van de set nam Dash het voortouw. 
Door onder andere een giga kill-blok 

van Carlijn Berendsen werd de set 
met 25-18 binnen gehaald. Vol goede 
moed gingen de zwart-roden van start 
in de tweede set. Helaas konden ze de 
spirit van de eerste set niet vasthou-
den. Na een goede start, zwakte het 
Vordense team wat af. Waar de passes 
in de eerste set heel goed kwamen, 
werd dat nu wat minder. De Doetin-
chemmers maakten hier dankbaar 
gebruik van en wonnen de tweede set 
met 25-18.
De derde set was erg spannend. In 
het begin van de set nam Orion een 
voorsprong waar de Vordenaren de 
hele set tegenaan keken. Pas aan het 
eind van de set waren het de zwart-
roden die in opmars kwamen. Door 
een serveserie van Debbie van de 
Vlekkert kwam Dash weer op gelijke 

hoogte. Bij een stand van 26-27 was 
het Orion die de set binnen haalde. 
Met 26-28 op het telbord stond het 2-1 
in het voordeel van Orion. De Vorde-
naren wisten dat het in deze set moest 
gebeuren. Om de winst nog in eigen 
huis te houden, moest deze vierde set 
gewonnen worden. Vol vertrouwen 
werd er begonnen. De hele set ston-
den de Vordenaren op voorsprong, 
maar de meiden van Orion beten zich 
vast in de wedstrijd en knokten zich 
terug. De Vordenaren wisten net op 
tijd de 25 punten te behalen (25-23).
De vijfde en beslissende set was het 
Orion die het eerst bij de 8 punten 
waren. Met 8-6 op het scorebord werd 
er van kant gewisseld. De hele wed-
strijd waren de meiden aan elkaar ge-

waagd. Zo ook de laatste set. Dankzij 
een mooie actie van Carlijn Berend-
sen en goed spel van het gehele team 
won Dash de vijfde set met 19-17 en 
daarmee de wedstrijd! Met 3-2 waren 
het ditmaal de dames van Dash die 
het sterkste waren.
Volgende week gaat Dash naar Hoog-
land, hier spelen ze tegen de Dames 
1 van Forza Hoogland. Dash speelde 
eerder tegen dit team in de eerste helft 
op 24 oktober. De dames uit Vorden 
hebben toen met 4-0 gewonnen en 
hierdoor 5 punten gepakt. Daardoor 
zijn ze uiteraard gemotiveerd om deze 
stand vast te houden. De wedstrijd zal 
om 17.00 uur van start gaan.

Een actieshot van de wedstrijd afgelopen zaterdag.

Het echtpaar Jang is blij zich in Vorden gevestigd te hebben.

Volleybalsters van Dash nemen 
revanche op Orion D2

Cafetaria/lunchroom ‘t Bintje in Vorden
gaat voor Achterhoekse gezelligheid

Vordense formatie 
wint met 3-2 van 
Doetinchemmers

Jubilarissen bij de
Vrouwen van Nu Vorden

Jubilarissen Vrouwen van Nu Vorden

Vorden - Tijdens de algemene ver-
gadering van de Vrouwen van Nu 
afdeling Vorden waren er zeven da-
mes die gehuldigd werden met hun 
jubileum.

Op de foto staan de verschillende 
jubilarissen, van links naar rechts:
Mevr. Hissink-Walgemoet is maar 

liefst 50 jaar lid, Mevr. Lenselink-
Toonk, Mevr. Roeterdink-Rothman en 
Mevr. Westerveld-Veerrman zijn al 40 
jaar lid, Mevr. van de Kamp-Hartman, 
Mevr. Besselink-Willemsen en Mevr. 
Hukker-Maalderink zijn ieders al 25 
jaar lid.
De dames kregen een presentje en 
een bos bloemen aangeboden.
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 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

WONING VERKOPEN ?  

Bel ons voor een
vakkundig advies!           

Uw makelaar voor deze regio

 Vierakkersestraatweg 26 

7233 SG Vierakker   

 Tel. 0575-441331

mob. 06-22684706

www.lomanvastgoed.nl
                 www.huislijn.nl

www.jaap.nl www.huizenzoeker.nl

Actie geldig tot 1 januari 2016, daarna tot vermelding op de website

rijles
vanaf € 29,-

Je rijbewijs haal je bij nxxt.nl

De laagste lesprijs 
met de beste
rijinstructeurs!

30 rijlessen

1x slipcursus

1x praktijkexamen

voor slechts

€ 1125,-

> Super snel beginnen!
> Vriendelijke rijinstructeurs!
> De nieuwste lesauto’s 
 o.a. VW Polo en VW Golf!
> Hoog slagingspercentage!

tussentijdse toets voor € 159,-

super voordelig, super snel je rijbewijs!

TE KOOP GEVRAAGD VOOR CLIËNT:

VRIJSTAANDE WONING 
IN PLAN ZUID TE VORDEN

inlichtingen: Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars 
tel. 0575-462359

Leeftijd van 10 tot 18 jaar

Voorrondes bij Hotel Bakker in Vorden

Vakkundige jury, kapper en visagiste aanwezig

Spectaculaire prijzen!

Doe mee en schrijf je nu in!

Hotel Bakker Vorden Presenteert:

Op Koningsdag maandag 27 april 2015 
van 19.00 tot 21.00 onder begeleiding van “Papa di Grazzi”!
Aarzel niet, geef je op bij Hotel Bakker!  Dorpsstraat 24 
Vorden • 0575-551312 • www.bakker.nl • info@bakker.nl

FINALE:

Junio
r

Songfestival 

Hengelsportvereniging
“DE SNOEKBAARS”

        
  Uitnodiging tot het bijwonen van onze te houden

JAARVERGADERING

Op dinsdag 3 februari 2015 in het Dorpscentrum te 
Vorden. Aanvang 20.00 uur. 

AGENDA :          
1. Opening.
2. Notulen vorige jaarvergadering.
3. Inbreng agenda punten.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Jaarverslag secretaris en penningmeester.
6. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe 

kascommissie.
7. Verslag jeugdcommissie.  
8. Commissie visvijver.
9. Vaststellen contributie.
10. Bestuursverkiezing:
11. 55+- en senioren wedstrijden 2015.
12. Wedstrijdcommissie.
13. Prijzen voor onderlinge wedstrijden en vaststel-

len inleggeld.
14. Prijsuitreiking onderlinge competitie 2014.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

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

BEZORGERS 
GEVRAAGD

ook een leuke 
bijverdienste?
Voor de dinsdag / woensdag zoeken 
wij nog bezorgers voor kranten en 
folders, in het verspreidingsgebied 
van deze krant.

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

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Hamburgers 
puur rundvlees

KEURSLAGERKOOPJE

Filetlapjes 
diverse soorten

MAALTIJD IDEE

Nasi of Bami

500 gram 398

SPECIAL

Porchettina

100 gram 180

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden Zeeuws spek 
+ gebraden gehakt           

 2 x 100 gram  279

, 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 26 t/m 31 januari

Porchettina

4 stuks  598

4 stuks  550

Een mini porchetta, procureur gekruid 
met de echte Italiaanse smaken van tijm 
en rozemarijn. Hartig van buiten 
en zoete zontomaat van binnen. 
Braden in de koekenpan 
of graadpan, 20-25 minuten 
of ca. 20 minuten garen 
in de oven op 
180 graden.

De 
Special 

van deze 
week!



Vorden - Ontmoeting en Dagbeste-
ding organiseert overdag activitei-
ten voor zelfstandig wonende senio-
ren in Vorden e.o. Een mogelijkheid 
voor senioren om met anderen aan 
een gevarieerd programma deel te 
nemen. 

Dit voorkomt sociaal isolement en er 
is veel begeleiding en aandacht van 
de vrijwilligers voor iedere deelnemer. 
Het streven is naar een groepsgrootte 
van 12-14 deelnemers en de locatie is 
de SOOS in het Kulturhus het Dorps-

centrum. Door het bezoeken van de 
dagbesteding kunnen senioren langer 
zelfstandig blijven wonen, daardoor 
de regie over hun eigen leven voeren, 
deelnemen aan de maatschappij en 
wordt hun thuissituatie ondersteund. 
Dagbesteding is ook voor partners 
en familie of verzorgenden vaak een 
goede oplossing om meer tijd voor 
zichzelf te kunnen nemen. 

Programma en kosten
De dagindeling biedt een vaste struc-
tuur. Daarnaast is er voldoende ruim-

te voor eigen inbreng van de deelne-
mers. Er zal gestart worden met een 
vaste dag in de week, dus 2 dagdelen 
per week. De kosten bedragen €15,- 
per dag, inclusief warme maaltijd.

Tevens is men op zoek naar enthou-
siaste vrijwilligers, die affiniteit heb-
ben met deze doelgroep en die deze 
activiteit als een uitdaging zien. Voor 
vragen, informatie en aanmelding: 
sociaal consulent Wilma Berns: T: 
0575 553405 of 06-20712125 of email: 
w.berns@bronckhorst.nl

Vorden - Op zondag 8 februari 2015 
is kasteel Hackfort gastheer voor 
de Groninger folkgroep Törf. Deze 
groep geeft een sfeervol middagcon-
cert met muziek in streektaal. 

Törf is opgericht in 1975 om aandacht 
te vragen en te geven aan het Gronin-
ger lied. Tegenwoordig laat Törf een 
eigen en uniek geluid horen. Traditi-
onele en eigentijdse muziek. Aanvang 
om 15:00 uur; voor het concert wordt 
entree geheven.

Muzikale sfeer
Doedelzakken, violen, gitaren, accor-
deon en een breed scala aan exotische 
instrumenten worden ingezet. Op de-
ze manier ontstaat er een combinatie 
van folk, streektaal en wereldmuziek.

De formatie heeft zich verder ontwik-
keld met het op muziek zetten van 
Groninger kwaliteitspoëzie, met werk 
van dichters als Hans Elema, Siemon 
van Wattum en Jan Boer. Kom luiste-
ren naar dit veelzijdige repertoire.

Toegangsprijs voor dit kasteelconcert 
is voor leden van Natuurmonumen-
ten 15 euro, niet-leden betalen 20 
euro.

Meld je aan via 
natuurmonumenten.nl/activiteiten.
   

 ▶ www.natuurmonumenten.nl
 ▶ @NM_Gelderland
 ▶ Facebook.com/LandgoedHackfort

Groningse Folkgroep Törf.

Groningse Concert folkgroep Törf brengt 
streektaalliederen naar kasteel Hackfort

Ontmoeting & Dagbesteding voor senioren 
bij Stichting Welzijn Vorden

Vorden - De PCOB afdeling Vorden 
en omstreken hield donderdagmid-
dag een goedbezochte jaarvergade-
ring. Voorzitter Fred Midden hield 
en nieuwjaarstoespraak en bena-
drukte de vele veranderingen die 
in 2015 op ons afkomen. Toch moet 
men zelf de regie voeren en omzien 
naar elkaar, waarbij ze goed gebruik 
maken van de diensten van de over-
legorganen Seniorenconvent en 
landelijk de CSO. Hierna ging hij 
voor in gebed.

Echtpaar Koppelaar uit Lochem werd 
welkom geheten als nieuwe leden. 
Een actieve mevrouw vond dat er in 
het vervolg een agenda voor zo’n le-
denvergadering moet zijn en dat de 
leden kennis moeten dragen van Sta-
tuten en Huishoudelijk Reglement. 
Dit werd door de voorzitter toegezegd.

Ledenaantal
Hierna volgde het jaarverslag van 
secretaris Egbert Markerink. Het le-

dental is vrijwel stabiel gebleven, in 
2014 gedaald van 184 naar 180 leden, 
ondanks 6 nieuwe leden. Er is nu één 
bestuursvacature, door het vertrek 
van mevrouw Annie Meijer, en in april 
komt er nog één vrij door het terugtre-
den voorzitter Fred Midden.

Financieel overzicht
Hierna volgde het financieel overzicht 
van Henk Reerink. Een gunstig over-
zicht met een batig saldo van ruim € 
700,-; daardoor kan de contributie 
voor dit jaar gelijk blijven. De kascon-
trolecommissie, Johan Luiten (Lo-
chem) en David de Jong, waren ak-
koord met de financiële administratie. 

Als opvolger van David de Jong werd 
benoemd Arie van Voskuilen. Hierna 
was het woord aan Gerard Wesselink, 
de Vrijwillig Ouderen Adviseur of be-
ter gezegd Belangenbehartiger. Hij 
gaf de aanwezigen een groot aantal 
tips mee voor belastingen, toeslagen 
en ziektekosten- verzekeringen. Ton 
Knevel van de Programma commis-
sie bracht het voorjaarsuitstapje ter 
sprake. Op 22 mei ‘s middags zal een 
bezoek worden gebracht aan de glas-
blazerij te Laren ( Gld.) met een afslui-
tend maaltijd in Lochem.

Duo ‘Time 2 Play’
Hierna was het optreden van het duo 
‘Time 2 Play’ uit Ruurlo, bestaande 
uit bestuurslid Ton Knevel (zanger) 
en Hugo Post (keyboard). Zij brach-
ten liederen uit de jaren zestig ten 
gehore en een aantal meezingliedjes. 
Deze geslaagde jaarvergadering werd 
afgesloten met de bekende en goed 
verzorgde koffietafel van het Dorps-
centrum.

Jaarvergadering PCOB afdeling Vorden 
en omstreken

Stabiel ledenaantal 
en contributie 
blijft gelijk

4.991.99

Voordelige bloemen

UIT DE KOELING

2 STUKS

6 STUKS

12 STUKS

6 STUKS

12 STELEN

PITLOOS

1.59
v   van 1.69

2.99
v   van 3.69

1.39
v   van 1.59

1.79
v   van 1.89

0.59
  vr - zo

0.79
  vr - zo

0.99
  vr - zo

3.89
  vr - zo

0.79
  vr - zo

0.39
  vr - zo

volgens VARA Kassa*

OPNIEUW

500 G

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

550 g
Varkenshaas

Roomboter
puntjes

300 g
Gehaktballetjes

300 g
Meerganen kaiserbroodjes

500 g

Witte druiven

Pijnboom-
pitten

Kip-kerrie-
salade

30 JANUARI T/M 1 FEBRUARIVOORDEEL!WEEKEND

400-500 g

Geschrapte of 
Parijse worteltjes

Prei

Basmati- of 
Pandanrijst

Tulpen**

Lengte 40 cm.

Boeket**

PRIJSVERLAGINGEN
* Bron: uitzending VARA Kassa, 17 januari 2015 

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. ** Geldig t/m 1 februari
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Ringfoto Drent

Volop uitleg tijdens de inleverdagen van Ringfoto Drent

 JANUARI

Drent in Zutphen

DRENT
Turfstraat 39, Zutphen

Ook video, dia’s en foto’s
Waar Ringfoto Drent al het 8 
mm werk uitbesteed aan de 
Transfershop hebben ze zelf 
de kennis en apparatuur in 
huis om ook uw videobanden, 
dia’s,foto’s en negatieven om 
te zetten in digitaal beeld. Uit-
eindelijk heeft u dan een com-
pleet persoonlijk beeldarchief.
Heeft u nog beeldmateriaal 
liggen? Wacht niet langer, en 
doe er wat mee!  Het is ook 
een prachtig cadeau-idee. Lek-
ker met z’n allen kijken naar 
die oude 8 mm beelden. He-
laas zonder het kenmerkende 
geratel…. Alhoewel, zelfs dat 

geluid kan er weer aan toege-
voegd worden. Maar natuurlijk 
is een leuk achtergrondmuziek-
je ook mogelijk.

Zekerheid voor alles
Uw dierbare materiaal wordt 
niet zomaar met de eerste de  
beste koeriersdienst meegege-
ven, aan het einde van de de-
modag wordt al het materiaal 
meegenomen door de Trans-
fershop en als alles klaar is 
wordt het weer persoonlijk op-
gehaald door Ringfoto Drent. 
Dus het risico van zoekraken is 
tot een minimum beperkt.

31

T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

   OPEN HUIS
Zaterdag 31 januari 

van 10.00 tot 12.00 uur

KARAKTERISTIEKE 
WOONBOERDERIJ
MET (paarden)STALLEN

Voortseweg 9, Toldijk

Vraagprijs: 475.000,-- k.k.

Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres
Deventerweg 113
7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust

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



Winterlandschap bij de Hackfortermolen in Vorden. Fam. Hissink

Winter in Bronckhorst

CDA Bronckhorst zag in de sneeuw een uitgelezen kans voor een groepsportret.

Deze sfinx herrees aan de Zutphenseweg in Vorden.  Marian Groot Wassink

Kasteel Vorden is net een sprookje. Ans Kamperman-Klaas

Winterpret op zorgboerderij De Wilgenhof in Hengelo op z’n Achterhoeks. Anna van Dijk

De kinderen van de Koningin Julianalaan in Steenderen met ‘hun’ pop. Marjan Lijftogt

De sporen van de sneeuw afgelopen zaterdag zijn bijna helemaal opgelost. Via Twitter deden we een oproep voor winterse plaatjes. Zie hier het resultaat.
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Het actiepakket bestaat uit:

• 16 Trunsun Full Black zonnepanelen (260 Watt)

• Nedap PR37S omvormer (2 strings en internet koppeling) 

De Trunsun panelen zijn Solar IF gecertificeerd en worden geleverd

met 15 jaar fabrieksgarantie. De installatie wordt compleet gemonteerd 

en werkend opgeleverd. De genoemde prijs is exclusief btw, maar 

met het huidige btw voordeel kunt u die terug vragen. Meer informatie 

vindt u op www.solar-sell.nl

Tot 15 februari kunt u bij Solar Sell

profiteren van een speciale Nieuwjaars-

aanbieding: 16 zwarte zonnepanelen, 

een NEDAP omvormer en montage van 

€ 5.974 voor slechts €5.499!

16 zonnepanelen, omvormer
en montage nu voor € 5.499

Ziekenhuisstraat 1

7141 AN Groenlo

T +31(0)544 37 93 29

E info@solar-sell.nl

I www.solar-sell.nl

SOLAR SELL IS PARTNER VAN SOLAR WORLD, SUNPOWER, NEDAP EN AGEM

NIEUWJAARSACTIE

REPARATIE EN VERKOOP 

VAN ALLE MERKEN TUIN-/

PARKMACHINES EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 

OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN 

VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. 

 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1b, Toldijk

Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

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 

 

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

Aangepaste openingstijden vanaf 20 jan. t/m 24 feb.
Geopend op dinsdag en woensdag: Zaterdag:
10.00 - 12.30 uur / 13.00 - 17.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Na 24 februari zijn we weer normaal geopend. 

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Verkoop bij inschrijving
Perceel landbouwgrond gelegen aan de
Banninkstraat te Hengelo (Gld.).
Oppervlakte: 2 ha, 70 are en 20 ca.
Voorwaarden met het inschrijfformulier te verkrijgen bij Streek Makelaars 

Wim Kornegoor.

Aanvragen bij voorkeur via de mail: wimkornegoor@streekmakelaars.nl

Uiterste inleverdatum bieding: dinsdag 10 maart 2015
Voor info: www.streekmakelaars.nl en Wim Kornegoor, tel. 06-20801930

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!

Super Food!!
Vers van ‘t Land Boerenkool 

Heerlijke Elstar of Goudreinette
appelen 3 kilo 1.99
Handperen Conference 2 kilo 1.00
Grote Frieslanders
aardappelen 10 kilo 2.50
Bospeen per bos 0.99
Perssinaasappelen 20 voor 2.50
Nu ook biologisch vlees en verse tulpen!

Kadotip! Doe het met een streekproductenpakket

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 31 januari:

Café:
Super Saterday 
met de Heino’s 

Disco:
Feest met
DJ Martin

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

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Wegens succes herhaald!!!
Zoete sappige Clementine
mandarijnen 20 voor € 2.99
         
Mooie knapperige
Kanzi appelen kilo € 1.99
Geschrapte bospeen
 400 gram € 0.99
De lekkerste van dit moment!!! 
3 soorten pitloze druiven
 400 gram € 1.69
Uit eigen keuken
Kant-en-klare ovenschotel met gekook-
te kriel, prei, gehakt, etc.
 p.p € 5.98

MAX MOET NOG VEEL LEREN.

adopteereenpup.nl
Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar



Workshop Flamenco
Vorden - Op 28 februari wordt door 
Flamenco-ensemble A dónde Vas in 
het Kulturhus in Vorden dat passie, 
emotie, ritme en kracht is wat Fla-
menco inhoudt.

Heb je altijd al iets met Flamenco wil-
len doen? Dan is dit de kans voor jou! 
Bij deze eenmalige dansworkshop 
van 2,5 uur mag je even proeven van 
de Flamenco. Je krijgt te maken met 
dans, zang, gitaar en percussie. Heb je 
nog nooit eerder gedanst? Dat maakt 
niet uit. Maar als je wel al (Flamenco)
danservaring hebt, is dat natuurlijk 
mooi meegenomen.
Zorg ervoor dat je gemakkelijke kle-
ding aantrekt/meeneemt en schoe-

nen met een hakje! Voor de dans-
workshop begint, krijg je eerst een 
kleine Flamenco preview, om je te in-
spireren. Het doel is natuurlijk om je 
te laten voelen, wat Flamenco is. Olé!
   

 ▶ Zaterdag 28 februari 2015   
 ▶ 13.00 uur tot 15.30 uur 
 ▶ Actieve deelname: € 20,00
 ▶ Bezoekers: € 5,00
 ▶ Raadhuisstraat 6 Vorden
 ▶ Aanmelden actieve deelname: 
info@cultuurfondsvorden.
nl (Aanmelden kan tot en met 
woensdag 25 februari 2015)

 ▶ www.cultuurfondsvorden.nl

   

VOC oefent met Mindfulness 
tijdens thema-avond
Vorden - Het was één van de inzich-
ten die de leden van het Vordens On-
dernemerscafé afgelopen donder-
dag kregen van Mindfulnesstrainer 
Jan Paul Buijk. Een lekker actieve 
start van het nieuwe jaar, want de 
circa 30 geïnteresseerde aanwezi-
gen gingen tijdens de thema-avond 
zelf aan de slag met oefeningen. 
Het Ludgerusgebouw in Vierakker 
vormde het sfeervolle en relaxte de-
cor. 

Jan Paul, sinds 2013 eigenaar van Ven-
tro, nam de groep mee in het gedach-
tengoed van Mindfulness. Bewuste 
aandacht van de huidige ervaring, 
daar draait het om bij deze medita-
tievorm die al duizenden jaren wordt 
beoefend.

Zweverig? “Ik ben zelf juist nogal no-
nonsense dus nee, zweverig is het 
volgens mij zeker niet”, aldus Jan Paul 
zelf. Zijn doel is om mensen ‘het roer 
van hun eigen schip steviger in han-
den te geven’. 

Mindfulness helpt hierbij en geeft 
handvatten om gebeurtenissen in het 
leven met bewuste aandacht tege-
moet te treden. 

Naast de theorie van Mindfulness 
maakte het gezelschap kennis met de 
praktijk. Tijdens verschillende oefe-
ningen ervoer het gezelschap zelf dat 
Mindfulness kan zorgen voor meer 
rust en balans tijdens stressmomen-
ten.

Stress creëren we volgens leermeester 
Jan Paul meestal zelf en door te oe-
fenen kan men dit ongewenste effect 
ook zelf leren reduceren. En dat heeft 
een positief effect op het zelfvertrou-
wen.

Naast oefenen met stilte en focus op 
ademhaling (hoeft volgens de Mind-
fulness-leer niet persé door je buik 
trouwens) kreeg de groep ook ruim-
schoots de gelegenheid tot het stellen 
van vragen en onderling uitwisselen 
van ervaringen. Een bijzondere avond 
voor het gezelschap van onderne-
mers.  

Over bijzonder gesproken: de kok die 
het diner verzorgde verdient compli-
menten voor de overheerlijke Turkse 
gerechten. Helemaal top! De niet 
minder bijzondere gastvrijheid van 
het Ludgerus, de gezellige sfeer én 
leuke gesprekken maakten de avond 
tot een perfect geheel. 

Op donderdagavond 19 februari is er 
weer een thema-avond bij het Vor-
dens Ondernemerscafé. Dan is de 
locatie Grand Café het Meestershuis 
in Vorden. Meer weten of aanmelden? 

Mail dan naar 
vordensondernemerscafé@gmail.com

Geen lid? Geen probleem, want u 
kunt zich laten introduceren door één 
van onze leden en zo kennismaken 
met hét platform voor ondernemende 
mensen!

Zutphen - De onlangs opgegraven 
praam uit 1647 was afgelopen za-
terdag te bezichtigen voor publiek. 
Honderden geïnteresseerden lieten 
zich dat geen twee keer zeggen en 
kwamen naar de Broodfabriek waar 
het schip tijdelijk ligt.

“Hoe we het schip het beste conser-
veren, gaan we uitzoeken, samen met 
het Nederlands Instituut voor Scheep-
vaartarcheologie”, vertelt stadsarche-
oloog Davy Kastelein. De houten 
restanten van het schip die normaal 
gesproken worden natgehouden en 
in plastic bewaard, zijn voor de gele-
genheid precies zo gelegd zoals het 
gevonden is. Twaalf meter is inder-
daad best lang en dat vindt Lhasa (10) 
ook. Samen met haar moeder wilde 
ze de gelegenheid niet missen om het 
schip te komen bekijken. “Ik vind het 
heel cool en bijzonder. Meestal krijg 
je zoiets nooit te zien”, weet Lhasa. Ze 
heeft wel eens een hele oude opgegra-
ven vaas gezien maar van zo’n schip is 
ze best onder de indruk. Lhasa hoopt 
dat ze het weer kunnen opbouwen zo-
dat het weer te water kan. Inderdaad 
wordt gekeken of het schip gerecon-
strueerd kan worden. Misschien niet 
in het water maar wel in de buurt van 
de nog aan te leggen Noorderhaven, 
ziet de dienst Archeologie een mooie 
prominente plek voor het schip weg-
gelegd.

Meta en Hans Oord staan te discus-
siëren over het schip. Hans is geïnte-
resseerd in historische scheepvaart 
en was pas nog in Harlingen waar 

het schip van Willem Barentz (1596) 
wordt nagebouwd. Hans is gefasci-
neerd over de kennis die er toen was 
en ook in de Broodfabriek valt hem 
op dat het handwerk van de vaklie-
den van toen bijzonder knap was. En 
zo staan er overal groepjes mensen. 
Alle documenten van vondsten van 
de dienst archeologie liggen voorin 
de ruimte uitgestald op een tafel, een 
stuk of tien mannen en vrouwen met 
oranje hesjes loopt rond om vragen 
te beantwoorden; drie archeologen 
en zo’n zeven vrijwilligers. Achterin 
de broodfabriek een film over de op-
graving; een goed georganiseerd eve-

nement. “De meest gestelde vraag is 
toch wel wat er met het schip gaat ge-
beuren”, vertelt archeoloog Bert Fer-
min glimlachend. Fermin was betrok-
ken bij het opgraven van de praam 
maar ook in 2013 toen vlakbij de Broe-
derenkerk de restanten van een Mid-
deleeuws schip werden gevonden. 
“In Doesburg hebben we onlangs 
grondwaterbeelden laten maken vlak-
bij de zij-arm van de IJssel. En het lijk 
erop dat op die beelden de omtrek 
van een schip te zien is. Als daar in-
derdaad iets zit, is de kans groot dat 
het om een nog ouder schip gaat dan 
de praam.”

Vorden - Hij is maar wat gek met 
zijn Mercedes-Benz E 320 CDI. De 
Vordense ondernemer Joop Corne-
lis is zo’n 40.000 kilometer per jaar 
onderweg met zijn auto en fervent 
liefhebber van het Duitse merk. Hij 
aarzelde geen moment toen hij in 
Autoweek een oproep las voor een 
bijzondere actie in samenwerking 
met de Mercedes-Benz Nederland.

Het autoblad zocht Mercedes-rijders 
die hun auto niet door de dealer, maar 
door een onafhankelijk autobedrijf la-
ten onderhouden. En daaraan voldoet 
Joop Cornelis, want hij is al bijna 20 jaar 
klant bij Autobedrijf Groot Jebbink. “Ik 
ben precies en nauwkeurig met het 
onderhoud aan mijn auto. Toen ik de 
Mercedes kocht als jonge occasion, 
reed hij als een nieuwe en dat gevoel 
wil ik zo lang mogelijk vasthouden.” 
De Vordense ondernemer meldde zich 
aan en werd geselecteerd als één van 
de drie deelnemers. Het betekende 
automatisch dat Mercedes-Benz zijn 
laatste onderhoudsfactuur zou beta-
len. “Veel leuker was het dagvullende 
programma op het hoofdkantoor van 
Mercedes-Benz Nederland in Utrecht. 
In de showroom met alle exclusieve 
modellen voelde ik me toch wel een 
beetje als een kind in de snoepwinkel.”

Uitgebreide technische keuring
Het belangrijkste gedeelte van het pro-
gramma vormde een uitgebreide tech-
nische keuring. De technisch expert 
van Mercedes-Benz Nederland beoor-
deelde de algehele staat van Cornelis’ 
zilvergrijze E-klasse, de kwaliteit van 
de uitgevoerde onderhoudsbeurt, en 
de hoogte en samenstelling van de 
bijbehorende factuur. Dit betekende 
automatisch dat de werkwijze van 
Autobedrijf Groot Jebbink onder de 
loep werd gelegd. De Mercedes werd 
onderworpen aan een strenge inspec-
tie, met een positief eindoordeel voor 
het vakmanschap van het Vordense 
garagebedrijf. “De expert van Merce-
des concludeerde dat op de staat van 
onderhoud helemaal niets was aan te 
merken. De auto verkeert nog altijd 

in topconditie”, vertelt Joop Cornelis. 
Punt van discussie vormde de rem-
vloeistof. “Mercedes schrijft voor om 
het te vernieuwen bij de huidige ki-
lometerstand, maar bij Groot Jebbink 
hebben ze de remvloeistof na controle 
goed bevonden en daarom niet ver-
nieuwd. Een keuze waar ik achter sta.”

‘Mercedes in goede handen’
De factuur van het Vordense garage-
bedrijf kon ook de goedkeuring weg-
dragen op het Mercedes hoofdkantoor. 
“Bij de dealer had men een half uur 
minder werk gehad, maar daar staat 
dan weer een hoger uurtarief tegen-
over”, weet de Mercedes-liefhebber. 

“Mijn auto laten onderhouden bij de 
dealer heeft voor mij geen meerwaar-
de. Mijn Mercedes is bij Groot Jebbink 
in goede handen, dat is wel gebleken 
bij de inspectie. En ze zitten om de 
hoek. Ik heb een drukke agenda en 
dan is het heel prettig als je voor het 
onderhoud in je eigen dorp terecht 
kunt.”

‘Goede beoordeling is bevestiging 
dat we werken op dealerniveau’
Jan Groot Jebbink, eigenaar van het 
familiebedrijf aan de Rondweg, ziet in 
de goede beoordeling van Mercedes-
Benz Nederland de bevestiging dat het 
autobedrijf in staat is om te werken 
aan alle merken auto’s. “We willen op 
dealerniveau werken tegen een vrien-
delijker prijs. Getuige het artikel en de 
video van Autoweek slagen we in die 
opzet; ook bij een technisch complexe 
auto als de Mercedes van de heer Cor-
nelis. Een prettige constatering en een 
compliment waard aan het complete 
monteursteam.”

Joop Cornelis laat zijn Mercedes onderhouden bij Autobedrijf Groot Jebbink.

De restanten van het schip zijn speciaal voor het publiek uitgestald.

Mercedes importeur legt Autobedrijf Groot Jebbink onder loep

Vordenaar Joop Cornelis uitgenodigd 
door Autoweek voor bijzondere actie

Expo opgegraven schip

“Ik vind het heel cool en bijzonder”

“Een compliment 
waard aan het 
monteursteam”
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Aandachttraining
L e v e n  e n 
werk zonder 
stress bestaat 
niet. De ma-
nier waarop 
je stressvolle 
gebeurtenis-
sen interpre-
teert, bepaalt 
de invloed 
die stress op 
je heeft. In de 
training leer je 

op een andere effectieve manier om 
te gaan met de stress in de hectiek 
van alledag. 

Onder begeleiding van gecertificeerd 
mindfulnesstrainer Jan-Paul Buijk 
leer je in acht weken tijd je aandacht 
op een constructieve manier te rich-
ten op het hier en nu. Je voert weer 
zelf de regie over je leven, waardoor 
negatieve stress minder kans krijgt 
en je meer plezier krijgt in wat je 
doet.

Tijdens de training focus je op wie je 
bent, wat je werkelijk wilt en wordt 
jouw vermogen aangesproken om 
bewust (andere) keuzes te maken. 

Voor wie?
Deze praktische training is voor ie-
dereen zinvol die wil investeren in 
zichzelf! Voor volwassenen en kinde-
ren van 5 -19 jaar (4 leeftijdscatego-
rieën).

Bezoek de website, ook voor de 
unieke combinatie van mindfulness 
en wandelen/duurlopen.

www.ventro.nl
jpbuijk@ventro.nl 
0622513841

(advertorial)

Mindfulness, (aandacht)training 
stressreductie
Energiek en ontspannen naar je werk/school? Meer rust in je hoofd? 
Vol zelfvertrouwen je medemens tegemoet treden? Meer balans en 
grip op werk/school en privé? Beter slapen? Kortom, zeggenschap 
over jezelf, je prestaties en je leven? Het kan!



Bridgen in Toldijk
Toldijk - Uitslag van de derde com-
petitieavond van de vierde ronde. 

A-lijn: 1. Bert Deunk & Tiny Klein-
reesink 58,85%; 2. Ruud Bijloo & 
Herman Stapelbroek 58,33%; 3. Gon-
nie Hulleman & Hennie van Druten 
58,13%.

B-lijn: gedeelde 1e plaats: Theo Da-
men & Theo Schut en Aartje Bernards 
& Pop Grizell beide paren 59,90%; 3. 
Irene Lichtenberg & Theo Schoenaker 
58,85%;

C-lijn: 1. Mini Peters & Paulien Gas-

seling 60,42%; 2. Els Westerhof & Her-
mien Veenhuis 55,73%; 3. Ans Knaake 
& Leida Pennekamp 52,08%;

Donderdag 29 januari speelt de 
bridgeclub zijn vierde competitie-
avond. Tot ziens bij Den Bremer; Z-
Eweg 37, te Toldijk.

Afmelden kan op verschillende ma-
nieren: via een mail naar bcbronk-
horst@hotmail.nl of een sms naar 06-
28633453 (inspreken lukt niet!), of op 
de wedstrijddag bellen naar genoemd 
mobiel nummer.

   

Achterhoeks Planetarium
Toldijk - Op vrijdagavond 30 januari 
2015 van 20.00 tot circa 21.30 uur is 
er weer een publieksavond in het 
Achterhoeks Planetarium in Toldijk.

U stapt in een grote aardbol en in twee 
minuten tijd draait deze volledig rond 
en maakt u een onvergetelijke wereld-
reis. Dan gaat het licht uit en verschijnt 
er een indrukwekkende sterrenhemel. 
Zelfs bij een bewolkte lucht kunt u in 

Toldijk dus toch sterren kijken!

In de tuin staan ook nog zeven bijzon-
dere bouwwerken op schaal, waar-
onder de Eiffeltoren. Als het donker 
is zijn alle toren prachtig verlicht. Op 
vrijdag 20 februari is er ook weer een 
publieksavond.
   

 ▶ www.achterhoeksplanetarium.nl
   

Voorronde van De Nationale 
Voorleeswedstrijd
Bronckhorst - Wie volgt Fenna 
Groenhout uit Wychen op als de bes-
te voorlezer van Gelderland? Op za-
terdag 7 februari vindt in de Doetin-
chemse bibliotheek de kwartfinale 
van De Nationale Voorleeswedstrijd 
plaats. Er wordt voorgelezen door 
de winnaars van de 23 basisscho-
len van de gemeentes Bronckhorst, 
Doesburg en Doetinchem. Ze strij-
den om twee plaatsen in de halve fi-
nale: de winnaar van de ochtend- en 
de winnaar van de middagsessie. Ie-
dere deelnemer leest een aantal mi-
nuten voor uit zijn of haar favoriete 
boek en mag ook eigen ‘supporters’ 
meenemen.

De jury onder meer bestaande uit de 
wethouders Loes van der Meijs (Doe-
tinchem) en Jan Engels (Bronckhorst) 
en schrijfster Loes Hazelaar, zal een 
keus maken uit de beste voorlezers.

De landelijke winnaar van De Nati-
onale Voorleeswedstrijd is een jaar 
lang De Nationale Voorleeskampioen 
en krijgt naast een boekenbon een 
trofee mee naar huis en de wisseltro-

fee voor zijn of haar school. Ook mag 
De Nationale Voorleeskampioen zich 
een jaar lang kinderdirecteur van het 
Kinderboekenmuseum in Den Haag 
noemen. Hij of zij bepaalt mede wat 
het museum kan organiseren voor 
kinderen. Een erebaan!

De Nationale Voorleeswedstrijd is een 
jaarlijks terugkerende voorleeswed-
strijd voor kinderen uit groep 7 en 8 
van het basisonderwijs. Door mee 
te doen aan De Nationale Voorlees-
wedstrijd ervaren leerlingen op een 
speelse manier dat voorlezen leuk en 
waardevol is. Doel is om kinderen en-
thousiast te maken voor lezen in het 
algemeen en kinder- en jeugdlitera-
tuur in het bijzonder.

De Nationale Voorleeswedstrijd is 
een initiatief van Stichting Lezen in 
samenwerking met de openbare bi-
bliotheken.
   

 ▶ denationalevoorleeswedstrijd.nl
 ▶ www.bibliotheekwestachterhoek.nl

   

Bèta-onderwijs op Ulenhof-
college ‘t Beeckland
Vorden - Het Ulenhofcollege, loca-
tie ‘t Beeckland biedt vanaf volgend 
schooljaar in Vorden Bèta-onder-
wijs voor leerlingen die praktisch, 
onderzoekend en creatief zijn inge-
steld. Zij kunnen zich met een Bèta-
technisch programma oriënteren 
op een technische loopbaan via 
MBO/HAVO en HBO. 

Naast inhoudelijke technische kennis 
en vaardigheden zijn technologie en 
de zogenaamde ‘21st century skills’ 
belangrijke elementen. Echte op-
drachten uit het bedrijfsleven zullen 
de basis vormen voor het leren.

De leerlingen krijgen via deze lessen 
een heel goed beeld van de verschil-
lende technische werkvelden zoals 
die in het vervolgonderwijs worden 
gehanteerd. 

De Bèta-lessen zullen het komende 
jaar vanaf klas één een vast onderdeel 
van ons mavo-programma vormen 
en uiteindelijk als examenonderdeel 
worden aangeboden.

De Ulenhoflocaties in Doetinchem en 
Vorden (bekend als ‘t Beeckland) ma-
ken deel uit van een scholennetwerk 

in het oosten van Nederland die, deel-
nemen aan het landelijke Bèta Chal-
lenge Project (BCP). Tijdens het Open 
Huis van ‘t Beeckland op 30 januari 
zal de school voorlichting geven over 
deze nieuwe ontwikkeling en kunnen 
leerlingen en hun ouders kennis ma-
ken met de 7 Bèta werelden: 

•  Voeding & Vitaliteit
•  Market & Money
•  Lifestyle & Design
•  Mobiliteit en Ruimte
•  Mens & Medisch
•  Water, Energie & Natuur
•  Science & Exploration

Al dit schooljaar is ‘t Beeckland ge-
start met een pilot. Leerlingen van de 
eerste klas MAVO gaan in het voorjaar 
aan de slag met lessen over de 6e we-
reld: Water, Energie & Natuur.

Het thema van dit pilotproject is: 
“Leef met water!” De school werkt in 
het kader van deze lessen samen met 
het waterschap ‘Rijn en IJssel’.

De gemeente Bronckhorst en het wa-
terschap hebben de school gevraagd 
mee te denken en te werken aan de 
herinrichting van de Vordense Beek.

Zelhem - Woensdagavond 4 februari 
staat de boerenrockband ‘Op Drift’ 
centraal in het programma live@
ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 uur 
vanuit de iBeat Recording Studio in 
Zelhem wordt uitgezonden.

Al sinds het ontstaan van de boeren-
rockband ‘Op Drift’ in 1990 timmert 
de band aan de weg met nummers die 
vooral het boerenlandleven bezingen. 
De teksten worden geschreven door 
zanger-gitarist Wim Woestenenk. 
Naast hem bestaat de band uit Johny 
Addink( zang en drums), Victor Ma-
caré (gitaar en zang) en Fred de Lange 

(bas), muzikanten die al jarenlang in 
de muziekscene rond Zutphen en 
Vorden actief zijn.

Hoogtepunten van ‘Op Drift’ waren 
onder andere het optreden op het 
Malieveld in De Haag ten tijde van 
het boerenprotest tegen de mestwet 
en in die periode was de boerenrock 
populair en de agenda overvol. Een 
ander hoogtepunt is het jaarlijkse mu-
ziekfestival ‘Herrie bij tante Gerrie’ in 
Warken, waarvan Willem en Johny 
de mede-organisatoren zijn. Onlangs 
werd de vierde CD geproduceerd met 
een mix van eigen nummers met een 

enkele cover. Op Drift hoopt nog ja-
renlang met muziek bezig te blijven. 
De website is niet meer actief, maar 
mensen die op zoek zijn naar ‘Op 
Drift’ kunnen die vinden op facebook.

U kunt het programma beluisteren 
via Radio Ideaal, kijk voor het zender-
overzicht op www.ideaal.org/zender-
overzicht.
Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Tele-
visie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem

Toldijk - In Zaal Den Bremer vond 
zaterdag 24 januari de jaarlijkse 
Goede Doelen Bridge plaats, geor-
ganiseerd door Bridgeclub Bronk-
horst.Het goede doel was deze keer 
de Voedselbank Zelhem, dat aan het 
einde van de sportieve middag een 
cheque mocht ontvangen van 1500 
euro.

Dit jaar meldden zich 70 paren voor 
dit bridgetoernooi, wat werd gespeeld 
in vijf lijnen, onder leiding van wed-
strijdleider Ruud Beilo. Er stond een 
fraaie prijzentafel voor die paren die 
eindigden op de plaatsen 1, 5 en 11. 
Voorzitter Theo Schut opende de mid-
dag met een welkom aan alle deelne-
mers. Na een sportieve middag wer-

den de prijzen verdeeld onder voor-
noemde plaatsen. De trekking van de 
loterij werd net voor het bekendma-
ken van de opbrengst voor het goede 
doel verricht door Gracia Siebelink, 
vrijwilliger van de Voedselbank Zel-
hem. Mevrouw Marian Hoftijzer won 
met haar lot een bridgeweekend in 
Hotel Asteria.

Voorzitter Theo Schut en penning-
meester Hans Jansen reikten de 
cheque van 1500 euro aan Gracia Sie-
belink, Annie Peppelman en Hennie 
Onstenk, alle drie vrijwilligers van de 
Voedselbank Zelhem. Zij geven pak-
ketten uit in de gemeente Bronck-
horst. In oktober kregen zij het be-
richt dat de opbrengst van de Goede 

Doelen Bridge voor hen bestemd zou 
zijn, omdat er ook na de feestdagen 
behoefte is aan een goede uitgeba-
lanceerd voedselpakket. “Dat was een 
hele verrassing,” vertelt Annie Peppel-
man. Gracia vult aan. “Het geld gaan 
we gebruiken om producten te kopen 
die we normaal niet krijgen, zoals zui-
vel, vlees, vleeswaren, kaas en boter.”

Het pakket is een aanvulling op wat 
een gezin nodig heeft. “Voor de ove-
rige producten moeten de mensen 
zelf zorgen,” weet Hennie Onstenk. 
Na een dankwoord aan alle spelers 
en de wedstrijdleider, werden alle uit-
slagen bekend gemaakt en de prijzen 
uitgezocht. Tot slot genoot een aantal 
bridgers van een heerlijk stamppot-
tenbuffet.

Het hoogst geëindigd: Lijn A: 1. Loek 
Lemckert/Helmut Kapel 59,52%; 
2. Greet van Es/Gerda van Weerd 
59,23%; 3 Will Snelder/Bert Botschuy-
ver 55,95%. Lijn B: 1. Ans Lemckert/Lo 
Kelder 63,39%; 2. Bert Pennewaard/
Joke Willemsen 63,10%; 3. Truus en 
Kees Mortier 61,31%. Lijn C: 1. Riet 
Botschuyver/Silvia Schreiber 60,12%; 
2. Paul Niks/An Wortel 58,93%; 3. 
Dick Wijers/Gerrie Rossel 56,55%. 
Lijn D: 1 Ton Hendriks/Frank Verlin-
den 66,07%; 2. Bart en Leny Keurntjes 
60,42%; 3. Wil Wissink & Ine Willem-
sen 55,06%. Lijn E: 1 Henriet en Jos 
Meiers 61,31%; 2 Rini en Evert Tha-
len 59,52%; 3. Mannie en Ad de Kruyf 
58,93%.

De vrijwilligers van de Voedselbank Zelhem ontvangen de cheque van de Bridge-
club Bronkhorst.

Op Drift speelt 4 februari bij LIVE@IDEAAL.

Opbrengst Goede Doelen Bridge

1500 euro voor Voedselbank

Op Drift bij LIVE@IDEAAL

Voedselbank 
Zelhem is voor 
Bronckhorst
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Gewoon Jansen presenteert 
frontman Jansen
Hengelo - Na een succesvolle come-
back in een jaar vol optredens in 
dampende feesttenten heeft de le-
gendarische keiharde piratenpop 
feestformatie Gewoon Jansen voor 
2015 nog veel meer in petto. Het 
gehele repertoire is allereerst eens 
goed onder de loep genomen, fon-
kelnieuwe medleys zijn al ingestu-
deerd en wat daarnaast te denken 
van de uit Vorden afkomstige nieu-
we frontman, met de zeer toepasse-
lijke naam Winand Jansen. 

Hij gaat samen met zangeres Suzie en 
de andere 4 instrumentalisten van de 
familie Jansen de planken op om elk 
feest tot een onvergetelijke te maken 
en elke tent om te bouwen tot een 
waar feestpaleis. Gewoon Jansen geeft 
volledige garantie voor een aansteke-
lijke show vol meezingers, kippenvel 

en polonaises. Van Nederlandstalige 
klassiekers tot Duitstalige feestnum-
mers, van gouwe ouwe Piratenkrakers 
tot Achterhoekse meezingers, alles 
komt voorbij op een gezellige avond 
met Gewoon Jansen.

Ook is er weer een mooi rijtje optre-
dens geboekt voor het aankomende 
jaar, naar onder andere Hoogland, 
Zeddam, Hollandscheveld, Marle, 
Hellum en 2eExloërmond. Maar om 
de vernieuwde show eens goed te tes-
ten is het eerste optreden lekker dicht 
bij huis geregeld: 31 januari 2015 van-
af 21.00 uur gaat het gebeuren bij Café 
- Restaurant De Herberg, Dorpsstraat 
10A te Vorden.
   

 ▶ Entree slechts €5,-
 ▶ Meer info: www.gewoonjansen.nl

   

Clash of the Cover Bands
in Steenderen
Steenderen - Zaterdag 31 januari vindt in Zaal Heezen in Steenderen we-
derom een voorronde plaats voor het 11de seizoen van de grootste band-
competitie ‘The Clash of the Cover Bands, The BENELUX Edition 2014/2015’ 
voor Regio Oost Nederland.

Vijf bands gaan ieder met een 30 mi-
nuten durende set de muzikale strijd 
met elkaar aan voor een plaats in de 
finalerondes en worden in twee cate-
gorieën beoordeeld: door de vakjury 
en door het publiek. In beide catego-
rieën plaatsen de winnaars zich direct 
voor de regionale finalerondes van 
Regio Oost-Nederland.

De line-up bij Zaal Heezen (in wil-
lekeurige volgorde): 12inchVersion 
(rock-coverband uit Nijmegen), Bad 
Bunny (rock-coverband uit Hengelo 
O), Brooks (rock-coverband uit El-

burg), Duckweed (rock-coverband uit 
Lievelde) en Mind Your Step (allround 
coverband uit Zwolle). Zaal Heezen 
opent om 21.00 uur en het program-
ma begint om 21.30 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.theclashofthe-
coverbands.nl of aan de deur.

De winnaars krijgen naast de eeuwige 
roem en naamsbekendheid: een cd-
contract met videoclip en bijbehoren-
de plugging en distributie in de Bene-
lux, een presentatie- en release avond 
en een tour van 20 optredens door de 
gehele Benelux.

   

Start inschrijving tiende 
Barchemse4Daagse
Barchem - Van donderdag 2 tot en 
met zondag 5 juli 2015 organiseert 
de stichting Barchemse4Daagse de 
tiende Barchemse4Daagse. Ook dit 
jaar heet Barchem weer vele hon-
derden wandelaars van harte wel-
kom om vier dagen lang te wande-
len vanuit het gezellige Barchem. 
Deelnemers kunnen daarbij kiezen 
uit vier afstanden: 20, 30, 40 of 50 
kilometer.

Deelname staat open voor jong en 
oud. Digitaal voorinschrijven is mo-
gelijk vanaf 1 februari snel en gemak-
kelijk via www.barchemse4daagse.nl. 
Op de site is alle informatie te vinden 
over deelname en inschrijving. De 
Barchemse4Daagse is een jaarlijks te-

rugkerend wandelevenement met als 
thuisbasis het dorp Barchem. Deelne-
mers komen niet alleen uit de regio 
maar ook van ver daarbuiten. Dankzij 
de inzet van meer dan 130 enthousi-
aste vrijwilligers kunnen de deelne-
mers vier dagen onbezorgd genieten 
van zorgvuldig uitgezette en volledig 
bepijlde routes in dit mooie deel van 
de Achterhoek. De vierdaagse kent 
een groeiend aantal deelnemers: in 
2014 schreven ruim 1.360 wandelaars 
in. Zowel ervaren wandelaars die jaar-
lijks naar Barchem terugkeren, als ook 
wandelaars die voor het eerst aan een 
vierdaagse meedoen. Rust, ruimte, 
gastvrijheid en een gemoedelijke sfeer 
kenmerken de ‘Barchemse’.Deelname 
is mogelijk voor jong en oud.

   

Reurpop lanceert ReurKoor
Ruurlo - Hoewel strenge vorst voor-
lopig achterwege blijft, zijn we ons 
er allemaal van bewust dat de zomer 
van 2015, en daarmee Reurpop, nog 
ver weg is.

Maar met voorpret is uiteraard niets 
mis. De organisatie van Reurpop 
kondigt dan ook bij deze een geheel 
nieuw onderdeel aan binnen haar fes-
tival.: ReurKoor.
Op vrijdag 5 juni tijdens de achtste 
editie van het Ruurlose muziekfes-

tival.Het House Huus zal voor even 
worden omgetoverd tot een kleine 
schouwburg, waarbij verschillende 
Achterhoekse koren de revue zullen 
passeren. De Ruurlose koren ‘Mar-
kant’ en ‘Schouder aan Schouder’ zijn 
uiteraard aanwezig. Ook ‘Efkes An-
ders’ uit Barchem en ‘Leedvermaak’ 
uit Eibergen zijn van de partij.
Alle koren spelen twee sets van elk 25 
minuten. Bent u liefhebber van koor-
zang of staat u er open voor? Koop dan 
kaarten voor de Reurpop Preparty.

Hengelo - Eind vorig jaar kon u meedoen met de fotopuzzel in de uitgaven 
van Contact. Hier is volop op gereageerd en uit de vele inzendingen is één 
inzending gekozen. De winnares van de fotopuzzel van Contact Bronckhorst 
is geworden: Hermien Amtink uit Halle!

De prijs voor de fotopuzzel van de 
Bronckhorster edities van Contact 
werd ter beschikking gesteld door 

Slotboom Tweewielers uit Hengelo: 
een cheque ter waarde van 100 euro! 
Vrijdag 23 januari 2015 was het zover 

en werd de prijs door Inge Slotboom 
in de winkel uitgereikt aan de geluk-
kige winnares Hermien. We wensen 
Hermien veel plezier met haar ge-
wonnen prijs.

De medewerkers van weekblad Con-
tact

Bekend in de regio en ver daarbuiten: 
de Beltrumse specialist in bruidsmo-
de en avondkleding Beijer Besselink. 
Het familiebedrijf bestaat 60 jaar. Dat 
wordt gevierd op zondag 1 februari.

De zussen Francien Kroeze-Beijer en 
Grea Jones-Beijer, al 35 jaar aan het roer 
van Beijer Besselink, praten over historie 
en toekomst van de bruidsmode. Waar 
veel is veranderd, maar veel ook hetzelf-
de is gebleven.
Grea en Francien zijn de tweede gene-
ratie aan de leiding, hun ouders begon-
nen de zaak in 1955. Sinds 1980 hebben 
Francien en Grea veel zien veranderen, 
hoewel de grootste maatschappelijke 
veranderingen op het gebied van trou-
wen zich al daarvoor hadden voltrokken.
Wat niet veranderd is, is de individu-
ele aandacht voor elke klant. Grea: “We 
kunnen elke bruid kleden. En ook de 
bruidegom en het gevolg. Maar de bruid 
staat centraal.” Francien: “We kunnen de 
bruid en de bruidegom een matchend 
totaalpakket aanmeten. Ook als ze apart 
van elkaar bij ons komen.”

“Het elkaar pas op de huwelijksdag ver-
rassen met de kleding gebeurt nog best 
vaak,” vervolgt Grea. “Niet meer omdat 
men denkt dat het ongeluk brengt als 
bruid en bruidegom elkaars kleding 
van tevoren zien. Maar om de trouwdag 
iets speciaals te geven. Zeker in een tijd 
waarin mensen vaak al samenwonen en 
kinderen hebben voor het huwelijk. Het 
is daarom vaak niet meer zo’n ingrijpen-
de stap als vroeger.”
“Maar het blijft natuurlijk een heel spe-
ciale dag,” zegt Francien. “Daarom wil-
len we dat de klant tevreden is - wat het 
budget ook is - en wij ook. Want een 
om haar kleding bewonderde bruid is 

onbetaalbare mond-tot-mondreclame.” 
Mond-tot-mondreclame is het belang-
rijkste voor Beijer Besselink, daarvan 
zijn Francien en Grea overtuigd. “En tra-
ditie,” zegt Grea. “Aanstaande bruiden 
willen voortzetten wat hun (schoon)
moeder of grootmoeder deed.”
De klanten van Beijer Besselink komen 
uit heel Nederland en ook uit Duitsland. 
“Duitse klanten die bij ons komen hou-
den van de wat lossere stijl hier,” zegt 
Francien. “Daar is het meestal een stuk 
traditioneler en formeler.” Paren van 
hetzelfde geslacht zijn ook allang geen 
uitzondering meer. De klanten zijn van 
alle leeftijden. “We hebben bruiden van-
af 18 jaar tot 68 jaar of ouder,” zegt Grea. 
“Sinds Francien en ik op de zaak zitten is 
de gemiddelde leeftijd wat gestegen van 
begin 20 naar rond de 30. Maar we heb-
ben ook mensen die voor de tweede of 
derde keer in het huwelijk treden.”
“Ook onze medewerkers zijn van ver-
schillende leeftijden,” merkt Francien 
op. “Dat kan bij de verkoop prettig zijn 
voor de klanten.”

Die medewerkers zijn loyaal en blijven 
lang bij Beijer Besselink, wat volgens 
Grea ook een voordeel voor de klanten 
is. “Net als dat we alles in eigen huis heb-
ben: een eigen atelier, ervaren coupeu-
ses, geen uitbesteed werk.”
De 24-jarige dochter van Francien is 
zich aan het oriënteren om over een 
aantal jaren de zaak wellicht van haar 
moeder en haar tante over te nemen. 
Zij is al werkzaam in de branche. “Maar 
dat zal nog wel een aantal jaren duren,” 
verwacht Francien. Voorlopig gaat zij sa-
men met Grea de komende jaren door 
met de zaak, die dus zes decennia be-
staat. En dat wordt aanstaande zondag 
gevierd met Bubbles & Brides. Er wordt 
uitgepakt met acht mannequins en twee 
dressmen. “We hebben twee verschil-
lende modeshows,” zegt Francien. Er 
zijn nog wat kaarten verkrijgbaar.
   

 ▶ zondag 1 februari 2015, 14.30 uur
 ▶ City Lido, Groenlo
 ▶ www.beijerbesselink.nl

Het team van Beijer Besselink.

Hermien Amtink (links) ontvangt de prijs van Inge Slotboom

Jubileum zondag 1 februari

Bruidsmodezaak Beijer 
Besselink al 60 jaar een begrip

Tientallen inzendingen

Prijswinnares Fotopuzzel Contact

Duitse klanten 
houden van onze 
wat lossere stijl

Bernadet te Velthuis van Contact bekijkt een deel van de in-
zendingen.

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

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl
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Dienstverlening
Om onze dienstverlening in het gemeentehuis 
nog beter aan te sluiten bij wat voor u het 
gemakkelijkst is, pasten we de werkwijze bij de 
balie aan. Onder andere via het inwonerpanel 
gaf u aan bij een bezoek aan het gemeentehuis 
graag op afspraak te komen, zodat u bij binnen-
komst direct aan de beurt bent. We besloten 
daarom dat u in het gemeentehuis ‘s middags 
alleen nog op afspraak bij ons terecht kunt. 
Tijdens de ochtenden en op donderdagavond 
kunt u binnenlopen zonder afspraak. Via de 
website of telefonisch kunt u heel gemakkelijk 
een afspraak inplannen, bijvoorbeeld om een 
paspoort of rijbewijs aan te vragen of voor een 
uittreksel uit de gemeentelijke basisadministra-
tie. Bent u op zoek naar werk of komt u voor een 
Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing 
en een vervoersvoorziening, of voor een ver-
gunning, dan vragen wij u altijd een afspraak te 
maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw 
verzoek. Tussen eind 2012 en november 2014 
kwamen al 5.000 inwoners op afspraak langs 
voor een zogenaamd balieproduct. Natuurlijk is 
het niet altijd nodig om voor een bepaald pro-
duct bij ons langs te komen. Veel vergunningen, 
ontheffingen en aanvragen kunt u vanuit huis 
via www.bronckhorst.nl met ons regelen. 
Verder kreeg u in het najaar van 2014 de nieu-
we gemeentegids in de bus, een handige weg-
wijzer met informatie over de gemeente én de 
gegevens van vele verenigingen en maatschap-
pelijke organisaties in Bronckhorst. 

De heer Van Lent uit Halle was de 5.000e klant die op af-

spraak kwam

Beleef Brummen-Bronkhorst 
Met dit project geven we samen met de 
gemeente Brummen het gebied tussen beide 
kernen een kwaliteitsimpuls. Dit is te merken 
aan zichtbare verbeteringen bij de veerom-
geving, in de uiterwaarden en op wegen en 
paden. De uitvoering van het nieuwe ontwerp 
voor de veeromgeving dat in 2013 in nauw 
overleg met inwoners is gemaakt, vond 
plaats van maart t/m juni 2014. Met een 
balanceertraject voorzien van spring-boom-
stammen in de natuurspeelplaats voor de 
kinderen, een platform om te vissen, knusse 
picknickplaatsen om een sandwich te nutti-
gen, mooie plekken om uit te kijken over het 
water of om van een ijsje en frietje te genie-
ten, is het rond het veer goed toeven gewor-
den voor jong en oud. Ook plaatsten we aan 
beide oevers mooie, nieuwe wachthuisjes. In 
september was de officiële opening door 
wethouders Jan Engels van Bronckhorst en 
Luuk Tuiten van Brummen, opgeluisterd met 
een heus pontfeest met onder meer een 
markt en veel muziek. Een groot aantal inwo-
ners en toeristen genoot van deze dag. 

De wethouders openden de vernieuwde omgeving op 

de pont

Afronding bergingsproject Lancaster 
bommenwerper uit WOII
Eind 2013 zijn in Zelhem de resten van de 
Lancaster ED470 uit WOII geborgen. Hiermee 
is de nabestaanden zekerheid gegeven over 
het lot van hun familieleden. In 2014 zijn 
onder leiding van stichting Oud Zelhem les-
pakketten samengesteld voor basisscholen. 
Deze bestaan uit een speciale film die radio 
Ideaal maakte, uitgebreide lesbrieven met 
onder meer info over de ruim 40 toestellen 
die in WOII in Bronckhorst neerkwamen (o.a. 
in en rond Baak, Halle, Hummelo, Keijenborg, 
Steenderen, Vorden, Wichmond en Zelhem) 
en ook bijzondere achtergrondinformatie 
over de bemanningsleden van de Lancaster, 
hun families en hun beweegredenen om te 
vechten in de oorlog. De eerste leskist werd 
in maart aangeboden aan Sander Regelink 
op de Looschool in Zelhem. Hij woont op de 
boerderij waar de berging plaatsvond. Op 4 
mei woonden 15 familieleden van de vliegers 
uit Engeland en Amerika de dodenherden-
king in Zelhem bij. Voorafgaand was er een 
speciale bijeenkomst waarbij de groep een 
bezoek bracht aan de bergingslocatie en de 
tentoonstelling in museum Smedekinck met 
opgegraven voorwerpen. 

Verkiezingen 
2014 was het jaar van twee verkiezingen, in 
maart voor de gemeenteraad en in mei voor het 
Europees Parlement. Vooral de gemeente-
raadsverkiezingen zijn voor u en ons natuurlijk 
een belangrijk moment. Wat is voor u van 
belang voor uw woon- en leefomgeving, welke 
partij deelt de meeste van uw ideeën en krijgt 

uw stem voor de Bronckhorster raad voor de 
komende vier jaar? Om u te informeren over de 
verkiezingen van de gemeenteraad zijn ver-
schillende activiteiten op touw gezet. Zo nodig-
den we een aantal inwoners (willekeurig) uit om 

als speciale gast bij een raadsvergadering te 
zijn, stuurden we jongeren een brief en op de 
gemeentepagina’s in Contact en onze website 
gaven de politieke partijen hun mening op stel-
lingen en vond u een uitgebreide toelichting op 
hun verkiezingsprogramma’s. Ook was er vlak 
voor de verkiezingen een druk bezocht debat in 
het gemeentehuis. Bijna 58% van de stemge-
rechtigden bracht vervolgens hun stem uit. Iets 
meer dan in 2010. CDA kreeg de meeste stem-
men van u (8 zetels) en GBB groeide van 1 naar 
4 zetels. Vervolgens gingen de politieke partijen 
onder leiding van winnaar CDA in overleg over 
een coalitievorming. Na enkele weken van pra-
ten, besloten CDA, PvdA en D66 samen de nieu-
we coalitie te vormen en constructief verder te 
bouwen aan een gezond Bronckhorst. Met als 
sleutelwoorden vertrouwen, samenwerking en 
stabiliteit. We namen afscheid van VVD-wethou-
ders Dorien Mulderije en Josephine Steffens en 
daarvoor in de plaats kwamen namens PvdA 
Antoon Peppelman en namens D66 Jan Engels. 
Zij vormen met de blijvende wethouders Paul 
Seesing en Arno Spekschoor (allebei CDA) en de 
burgemeester het nieuwe college. 

Richting nieuwe coalitie
De huidige coalitie wil zich meer richten op initi-
atieven in de samenleving en inwoners de ruim-
te geven om succesvol te zijn. Zo willen ze beter 
aansluiten bij uw behoeften. Wel moet iedereen 
mee kunnen doen. De gemeente zorgt voor een 
vangnet voor mensen die dat niet op eigen 
kracht of met behulp van hun eigen omgeving 
kunnen. Als de overheid zich meer terugtrekt, is 
het natuurlijk belangrijk dat mensen elkaar vin-
den. De gemeente zoekt daarom met een proac-
tieve houding naar verbindingen tussen inwo-
ners, ondernemers en organisaties. Burgerpar-
ticipatie en daarmee het samen met inwoners 
en andere betrokkenen in stand houden van de 
leefbaarheid door aandacht voor ontmoeting in 
de kernen, bereikbaarheid en spreiding van 
voorzieningen, is van groot belang. 

Op 22 mei 
waren weer 
verkiezingen. 
Dit keer voor 
het Europees 
Parlement. 
Hier was de 
opkomst min-
der (40% van 
u bracht zijn 
stem uit). Ook 
deze verkiezin-
gen verliepen 
goed. 

In dit verslag leest u in een notendop wat speelde in 2014. 

Burgerjaarverslag 2014

Enkele cijfers van producten en diensten in 2014
• 2.843 rijbewijzen verstrekt (2.628 in 2013)
• 3.274 paspoorten verstrekt (3.181 in 2013) en 3.532 identiteitskaarten (3.028 in 2013) 
• 469 aanvragen omgevingsvergunning voor o.a. bouwen, kappen en milieu (444 in 2013)  
• 246 aanvragen APV-vergunning voor evenementen (263 in 2013) en we registreerden 193 

meldingen (167 in 2013)
• 230 bijstandsgerechtigden* 
• 93 langdurigheidstoeslagen*        
• 380 x minimaregeling*     
• 129 x bijzondere bijstand*
• 1.182 inwoners met huishoudelijke hulp*
• 716 vervoersvoorzieningen (waaronder Regiotaxipas, aangepaste fiets, scootmobiel, financië-

le vervoersvergoeding)*
• 85 woningaanpassingen* 
• 365 rolstoelen*                 
* door een andere telmethode kunnen we deze cijfers niet vergelijken met 2013

Verder:
• 241 baby’s geboren (249 in 2013)
• 95 huwelijken (91 in 2013) en 27 geregi-

streerde partnerschappen (20 in 2013) ge-
sloten

• telden we op 31 december 2014 inwoners 
(36.722 in 2013)

• ontvingen we 128 bezwaarschriften (162 in 
2013)  

• voerden b en w 298 persoonlijke gesprek-
ken met inwoners op het gemeentehuis 

• feliciteerden b en w 22 echtparen die 60 of 
65 jaar getrouwd waren. Raadsleden gingen 
bij 109 echtparen op bezoek die hun 50- 
jarig huwelijksfeest vierden

Wim Berenpas

w.berenpas@bronckhorst.nl

Helmig van der Kolk

h.vanderkolk@bronckhorst.nl

Tineke Vos

t.vos@bronckhorst.nl 

Jan Ditzel

j.ditzel@bronckhorst.nl

Jeanne Wissink

j.wissink@bronckhorst.nl

Herman de Groot

h.degroot@bronckhorst.nl

Arie Vries

a.vries@bronckhorst.nl

Sander Burggraaf

s.burggraaf@bronckhorst.nl

Mathijs van Dorst

m.vandorst@bronckhorst.nl

Jeroen Glandrup

j.glandrup@bronckhorst.nl

Gebiedsambtenaren: om u op weg 
te helpen 
Om u wegwijs te maken, handige tips aan de 
hand te doen en goed te weten wat er in een 
dorp speelt, heeft de gemeente sinds begin 
2014 10 medewerkers die als extra taak heb-
ben om regelmatig op pad te zijn in Bronck-
horst en in gesprek te gaan met inwoners en 
organisaties over allerhande onderwerpen. 

• Ideeën voor uw woonomgeving, maar weet u 
niet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw 
idee verder uit te werken? 

• Iemand nodig om mee te denken over het 
organiseren van een bijeenkomst/activiteit?

• Weten wat er in omliggende dorpen gebeurt 

als het gaat om uw plannen/initiatieven en 
hoe u daarvan kunt leren of er welicht bij 
aan kunt haken?  

Onder andere hiervoor kunt u bij de gebieds-
ambtenaren terecht. Wellicht heeft u ze al ont-
moet. Ze spraken de afgelopen maanden met 
vele inwoners tijdens allerhande gelegenhe-
den en samen met hen is al veel gebeurd! Bij-
voorbeeld in Zelhem is een hondenveldje 
gekomen, in Vorden een boomkunstwerk, in 
Hummelo is een braakliggend terrein in een 
woonwijk ingezaaid met bloemenmengsel etc. 
Voor meer informatie zie www.bronckhorst.nl/
gebiedsambtenaren. Durf te vragen, ze zijn er 
voor u!



2014 in een notendop 

Subsidiemogelijkheden om uw huis 
energiezuiniger te maken 
De gemeente zette zich in voor een duurzamer 
samenleving. Onder meer door subsidie 
beschikbaar te stellen voor inwoners die ener-
giebesparende maatregelen aan hun woningen 
uitvoerden. In 2013 en 2014 was een subsidie 
beschikbaar voor isolatiemaatregelen zoals 
dak-, gevel- of vloerisolatie of het aanbrengen 
van HR++-glas (de regeling ‘Achterhoek 
bespaart’). Ruim 600 inwoners maakten van 
deze regeling gebruik. 

In maart stelde de raad 100.000 euro beschik-
baar om uw huis te voorzien van zonne-energie 
en duurzame warmte, door het aanbrengen van 
zonnecollectoren (zonneboiler), zonnepanelen, 
houtgestookte CV-installatie, warmtepomp of 
een HR-107 combi CV ketel. Huiseigenaren kon-
den max. 500 euro krijgen. Een populaire rege-
ling want binnen twee maanden was de pot 
leeg. Daarop besloot de raad in juni nogmaals 
100.000 euro uit te trekken voor deze duur-
zaamheidssubsidie. Ook dit bedrag was na twee 
maanden op. 390 huiseigenaren hebben in 2014 
hun huis via deze regeling energiezuiniger 
gemaakt en dat is mooi!

Avond voor nieuwe inwoners 
In juni stelde het nieuwe college zich voor 
aan ca. 120 nieuwe inwoners van Bronck-
horst en vertelde het één en ander over hoe 
de gemeente werkt. Ook was er een gezellige 
informatiemarkt, waar de nieuwe inwoners 
kennis konden maken met vele activiteiten 
waar we ons als gemeente mee bezighou-
den. Dit jaar was er ook voor het Bronckhor-
ster bedrijfsleven de mogelijkheid om zich 
voor te stellen aan nieuwe inwoners via een 
‘goodie bag’ die de aanwezigen na afloop 
meekregen. 
Ca. 30 bedrijven 
deden mee, harte-
lijk dank! Mevrouw 
Van Cranenburgh 
uit Hummelo nam 
tijdens de avond 
deel aan de prijs-
vraag en won een 
mooi streekpro-
ductenpakket 
van ons. 

Centrumplan Vorden op rotonde na 
afgerond
In 2014 is de uitvoering van het Vordense cen-
trumplan afgerond. De blauwe zone die we op 
verzoek van de ondernemers in het centrum 
instelden, werd van kracht en dat was best 
wennen: parkeren moet nu met de blauwe schijf 
en mag er max. 2 uur. De parkeerplaatsen ach-
ter de kerk (marktplein) en de parkeerplaats 
voor lang parkeren bij De Bleek vallen buiten de 
zone. In mei is op het plein naast de kerk de ver-
nieuwde waterpomp, die er in 1931 kwam ter 
ere van het 25-jarig bestaan van de Vordense 
markt, teruggeplaatst. De unieke pomp levert 
fris drinkwater aan dorstige voorbijgangers. 
Eind mei was er een spetterend openingsfeest 
in het centrum, georganiseerd door inwoners 
en ondernemers. De vele aanwezigen genoten 
van een heerlijk aanbod aan kunst en cultuur, 
sport- en kinderactiviteiten, oude en moderne 
ambachten en bedrijvigheid. Begin juli plaatsten 
we een grote boombank en acht kleinere ban-
ken om even ‘uut te bloazen’. Op de bankjes 
staan prachtige teksten die inwoners aanlever-
den. Voor de rotonde Ruurloseweg-Horster-
kamp kwam eind oktober in overleg met omwo-
nenden het voorlopig ontwerp klaar. Deze win-
ter volgt het definitief ontwerp en het is de 
bedoeling dat de uitvoering in 2015 plaatsvindt. 

Inwonerpanel om uw mening te 
peilen 
Om te weten wat voor u belangrijk is en dit op 
een voor u eenvoudige manier te peilen, heb-
ben we het digitale inwonerspanel ‘Bronck-
horst Spreekt’. Ca. 1.500 inwoners doen hier-
aan mee. In 2014 vroegen we u 3x om aan 
een onderzoek meer te doen. Het ging onder 
meer over leefomgeving en voorzieningen, 
vrijwilligerswerk, de openbare ruimte 
(onderhoud groen en wegen) en ons kapbe-
leid. Met uw antwoorden kunnen we bij onze 
besluiten, dienstverlening en nieuw beleid 
beter aansluiten bij wat bij u past. Hartelijk 
dank, we hopen dat u mee blijft doen en 
 nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. 
Deelname is gratis. Meer informatie zie 
www.bronckhorstspreekt.nl. 

Jongerendebattoernooi weer 
succes
Aan de jongerendebatten die de raad in het 
voorjaar in het gemeentehuis organiseerde, 
namen maar liefst 16 teams van 10 Bronck-
horster scholen deel. Er heerste een heerlij-
ke drukte met beide keren honderden aan-
wezigen die hun teams aanmoedigden in het 
debat! Scholen De Steenuil uit Steenderen, 
De Vordering uit Vorden, Jan Ligthartschool 
uit Zelhem en de Hengelose Piersonschool 
wonnen onze finale en mochten door naar de 
landelijke finale van het basisschool debat-
toernooi in april in Den Haag. De Jan Ligt-
hartschool wist hier de meeste punten te 
scoren van de vier en behaalde daarmee een 
15e plaats. 

Nieuwe scholen

In Hengelo kwam onder onze regie in de zomer 
het nieuwe gebouw voor de Piersonschool 
klaar. Na de grote vakantie begonnen de kinde-
ren enthousiast op de nieuwe locatie en in het 
najaar is het terrein aangeplant. In het gebouw 
zit ook obs Rozengaardsweide en samen delen 
ze onder meer een technieklokaal, speellokaal 
en kinderopvang. 
In Steenderen gingen de gemeente, PRO8 en 
andere betrokkenen met de voorbereidingen 
voor het nieuwe kindcentrum aan de slag. Het 
bestemmingsplan is aangepast, de aannemer 
gekozen en het ontwerp gemaakt. In het kind-
centrum komt onder meer een basisschool 
voor ca. 250 kinderen (fusieschool van alle 
scholen in de voormalige gemeente Steende-
ren), kinderopvang en een ruimte voor Steen-
derens Belang. De verwachting is dat het nieu-
we gebouw begin 2016 in gebruik is.  

Wandelen met de wethouder
Wethouder Jan Engels van onder meer bur-
gerparticipatie vroeg inwoners na de zomer 
of zij een wandeling met hem wilden maken 
als er dingen waren die ze graag eens op een 
andere manier met de gemeente wilden 
bespreken. Bijna 30 mensen meldden zich 
aan en wandelden met hem. De wethouder 
vond het een bijzondere ervaring om op deze 
manier eens iets anders dan anders te doen, 
Bronckhorst nog beter te leren kennen en te 
ontdekken dat er een enorme diversiteit is in 
mensen en wat hen bezighoudt. De gesprek-
ken gingen over bijvoorbeeld burgerpartici-
patie, het belang van beweging, digitalise-
ring, zandwegen en de inzet van schapen, 
landgoederen en cultuurhistorie, passend 
onderwijs, noem maar op. Jan Engels: “We 
wisselden 
ervaringen 
uit en waar 
de gemeen-
te een rol 
heeft, heb ik 
waar nodig 
actie onder-
nomen. 
Samen maken we immers Bronckhorst!”

Er gebeurde veel op afvalgebied 
Op het gebied van afval was 2014 een jaar 
waarin veel gebeurde. In januari ging een nieu-
we regeling in voor het wegbrengen van groen-
afval. Op vertoon van uw afvalpas kunt u sinds-
dien 500 kilo groenafval per jaar gratis weg-
brengen naar de afvalbrengpunten. In het 
voorjaar hielden we onder 800 huishoudens in 
Vorden een proef met de best-tas. Hierin kon-
den bewoners boeken, kleine elektrische appa-
raten, speelgoed en textiel verzamelen. De tas-
sen werden huis-aan-huis ingezameld en ver-
volgens gesorteerd voor hergebruik of recy-
cling. De proef was een succes en we bekijken 
hoe we de proef verder uit kunnen zetten in de 
gemeente. Ook kwam een handige en gratis 
afval-app beschikbaar. Hiermee kunt u onder 
andere instellen dat u steeds een seintje krijgt 
als een container aan de weg gezet kan wor-
den en welke dat is. 

In 2013 voerden we het volume/frequentie-
systeem in waarmee u betaalt voor de grootte 
van uw containers en het aantal keren dat u 
deze aanbood. Eind februari kwam de eerste 
afrekening en die was helaas niet duidelijk 
genoeg. We kregen veel telefoontjes die we zo 
goed mogelijk probeerden te beantwoorden en 
we zorgen dat de afrekening van 2014 duidelij-
ker is. Wel bracht de rekening voor de meeste 
inwoners goed nieuws. Driekwart van u kreeg 
geld terug. Het eerste streven van het nieuwe 

systeem was dat in 2015 in ieder geval de hoe-
veelheid restafval verminderd is tot 170 kilo 
per inwoner om in 2030 het uiteindelijke doel 
te halen: jaarlijks nog maar 10 kilo restafval 
per inwoner in te zamelen. Door de uitstekende 
wijze waarop u afval scheidt, zijn de streefcij-
fers voor 2015 in 2013 al ruimschoots gehaald: 
er is 105 kilo restafval opgehaald. Ook leverde 
u 72% van het huishoudelijk afval gescheiden 
in. Onder meer kunststof verpakkingen, drank-
pakken en textiel worden veel meer geschei-
den ingeleverd dan eerder, dat levert veel 
grondstof op voor nieuwe producten en 
bespaart u geld. 
Handig is dat u sinds de zomer via onze websi-
te eenvoudig kunt inzien hoeveel aanbiedingen 
van de grijze en groene container op uw adres 
geregistreerd staan. Hiermee kijkt u als het 
ware mee in de administratie van de gemeente 
en Circulus-Berkel en geeft de afrekening over 
2014 geen verrassingen. In het najaar kwam 
het bericht dat het vastrechttarief in 2015 
helaas omhoog moet om de afvalkosten zoals 
landelijk verplicht is kostendekkend te houden. 
In dit tarief zijn nu alle vaste kosten (milieu-
parkjes, afvalbrengpunten, containers straat-
reiniging etc.) voor de inzameling berekend. 
Iedereen draagt er daarmee hetzelfde aan bij. 
Voorheen zat een deel in de variabele kosten. 
Doordat veel gescheiden wordt, bleek het te 
weinig op te leveren om kostendekkend 
te zijn. 

Bestelactie
Tot slot kreeg ieder Bronckhorster huishouden 
aan het eind van het jaar nog een uitgebreide 
mailing in de bus om u te attenderen op een 
aantal wijzigingen in de afvalinzameling in 
2015. Onder meer is het ophalen van het grijs 
afval aangepast aan uw aanbiedgedrag en nog 
maar 1x in de 4 weken. In de oranje container 
kunt u naast kunststof nu ook zuivel- en sap-
pakken kwijt en de afvalkalender verschijnt 
alleen nog digitaal. Er was een bestelactie 
waarmee u bijvoorbeeld gratis een container 
kon omruilen voor een grotere of kleinere, een 
extra container kon aanvragen of de pas om 
grijs afval naar een milieuparkje te brengen 
kon bestellen. Ca. 2.700 inwoners maakten van 
de actie gebruik, met name om de pas aan te 
vragen. 

Vrijwilliger van het jaar en 
kampioenen in ’t zonnetje gezet 
Tijdens onze nieuwjaarsreceptie afgelopen  
5 januari werden 11 bijzondere kampioenen 
gehuldigd (allen behaalden een 1e, 2e of 3e 
plaats bij een NK, EK of WK)! Ook werd de 
 Vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. 
Genomineerd waren: 
• Jong Gelre Vorden-Warnsveld
  Jong Gelre is een bruisende vereniging voor 

en door jongeren (ca. 150 leden), al 100 
jaar. Wat begon als een club voor jonge boe-
ren die excursies organiseerde naar agra-
risch interessante plekken, is nu een jongerenvereniging die allerlei activiteiten organiseert. 
Sport, spel, uitjes, muziek en toneel. Het hoogtepunt is elk jaar de revue. 

• Stichting De Boerderij Zelhem
  Ooit begonnen vrijwilligers in 1983 bij stichting De Boerderij met het organiseren van dagbe-

steding voor langdurig werklozen. Nu verzorgen de vrijwilligers vooral activiteiten voor oude-
ren. Per week lopen maar liefst 200 tot 300 mensen De Boerderij binnen. Computerles, leren 
tekenen, klussen in de werkplaats, het is slechts een kleine greep uit de activiteiten. 

• Roll Over Bronckhorst
  Al 10 jaar organiseert de Zonnebloemregio IJsselstreek dit 3-daagse wandelfestijn voor ca. 

400 deelnemers. Het evenement is speciaal voor mensen die rolstoelgebonden zijn, of niet in 
staat zijn om zelfstandig te wandelen. Vrijwilligers regelen naast de organisatie, de routes, het 
verkeer en duwers als er niet genoeg zijn.  

Winnaar werd De Boerderij uit Zelhem die een geldprijs van 500 euro ontving. Voor het eerst 
werd via een speciale facebook-actie ook een publieksprijs uitgereikt. Deze ging naar Jong 
 Gelre. Zij ontvingen een kunstwerk van een Bronckhorster haas. 

De genomineerde vrijwilligers van 2014



2014 in een notendop 

Voorbereiden op nieuwe taken 
sociaal terrein

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verant-
woordelijk voor een groot aantal nieuwe taken 
op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn, werk en 
inkomen. Deze taken voerden rijk en provincie 
voorheen uit. In 2014 vonden de voorbereidin-
gen plaats voor de uitvoering van de nieuwe 
werkzaamheden. Voor de nieuwe taken kregen 
we minder geld dan provincie en rijk eraan uit-
gaven, wat betekent dat we keuzes moesten 
maken. Om hierover zo goed mogelijk met 
betrokken inwoners en instanties te overleg-
gen, organiseerden we in 2013 en 2014 ver-
schillende bijeenkomsten. Dit leidde tot ons 
nieuwe beleid op deze terreinen. Zorg dichtbij 
bieden is één van de uitgangspunten van ons 
beleid. Dit resulteerde bijvoorbeeld in de 
oprichting van vijf sociale teams in het najaar. U 
kunt bij hen (op locatie in de vijf grootste ker-
nen) of bij de gemeente terecht met al uw vra-
gen over (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen. 
Zo voorkomen we dat u met uw vraag langs ver-
schillende instanties moet. Ook zetten we er op 
in dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen en meedoen aan de maatschap-
pij. En dat wie dat niet kan in eerste instantie 
zijn eigen sociale netwerk aanspreekt. Voor wie 
daar geen mogelijkheid voor heeft, biedt de 
gemeente een vangnet. We gaan uit van maat-
werk en voeren met inwoners die een vorm van 
zorg/ondersteuning krijgen een persoonlijk 
gesprek om hun situatie te beoordelen volgens 
de nieuwe regels. Dit gebeurt grotendeels in 
2015. Om de zorg te kunnen bieden, sloten we 
in 2014 contracten af met een groot aantal 
maatschappelijke organisaties. Steeds als meer 
bekend was over de besluiten die we namen 
voor het uitvoeren van de nieuwe taken, infor-
meerden we u hierover. Dit deden we via onze 
gebruikelijke kanalen, zoals deze gemeentepa-
gina’s, of persoonlijk via een brief of gesprek. 

Dat gold bijvoorbeeld voor de veranderde 
betaalwijze van het pgb, de mogelijke kosten-
compensatie voor chronisch zieken, extra gel-
den voor hulp bij het huishouden, het gesprek 
dat met u gaat plaatsvinden over uw ondersteu-
ning, hoe u contact kunt opnemen met de socia-
le teams etc.

Onze financiën 
De begroting van de gemeente, waarover de 
raad in november besloot, bedraagt in 2015 ca. 
77 miljoen euro. Na het optellen en aftrekken 
van alle cijfers blijkt een klein overschot van 2,5 
ton in euro’s, maar de meerjarenbegroting laat 
een tekort zien van 3,7 ton. Beide bedragen val-
len binnen een bandbreedte die we aanhouden, 
omdat de komende tijd veel verandert. Vooral 
door de vele nieuwe taken op het gebied van 
zorg en welzijn. Uitgangspunt is dat het in 
Bronckhorst goed wonen, werken en recreëren 
blijft. Inwoners en organisaties krijgen steeds 
meer de kans om zelf zaken op te pakken en te 
regelen op een manier die bij hen past en inwo-
ners die ondersteuning nodig hebben, kunnen 
op de gemeente blijven rekenen. In 2015 zetten 
we ons verder in voor burgerparticipatie, con-
tacten met de kernen, duurzaamheid, breed-
band en economische ontwikkeling. Maar wel 
allemaal binnen bestaand budget. Naast het 
overschot namen we maatregelen om een deel 
van het geld dat nodig is voor de enige nieuwe 
grote investering die we de komende tijd willen 
doen, vrij te maken: de bouw van een nieuwe 
brandweerkazerne gecombineerd met een werf 
in Hengelo. Een nieuwe kazerne is nodig om 
goede brandweerzorg te kunnen blijven verle-
nen. De huidige kazerne voldoet niet meer en 
door onze twee gemeentewerven samen te voe-
gen tot één en te combineren met de kazerne 
ontstaat efficiencyvoordeel. Die maatregelen 
zijn onder meer detacheren van medewerkers 
naar andere organisaties en uitstellen van 
investeringen die nog niet direct nodig zijn (lan-
ger doorrijden met wagenpark etc).

Koninklijk onderscheiden 
Zeven inwoners ontvingen een koninklijke 
onderscheiding. Vijf van hen werden Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Het gaat om 
Mevrouw J.J. Eil-van Oest uit Hengelo (o.a. 
vanwege haar activiteiten voor Groene Kruis, 
Rode Kruis, Wereldnatuurfonds en het Gehan-
dicapte Kind), de heer J.H.M. Stortelder uit 
Drempt (o.a. vanwege zijn activiteiten voor 
scoutinggroep Sweder van Voorst, Oranjeco-
mité en Eduart), mevrouw J.T.M. (Anny) Sta-
pelbroek uit Zelhem (o.a. omdat zij van 1998 
t/m eind april 2014 raadslid voor het CDA is 
geweest), de heer J.W.H. Herfkens uit Baak 
(o.a. vanwege zijn café, dat dé ontmoetings-
plek is voor vele inwoners, en zijn inzet voor 
mensen die het wat minder hebben. Ook heeft 
hij de wekelijkse markt geïnitieerd en zich 
ingezet voor het herstel van de Baakse her-
tenweide) en de heer G.J. Bosman uit Hengelo 
(vanwege zijn jarenlange activiteiten voor de 
vrijwillige brandweer). Twee inwoners (Ellen 
Spanjers uit Drempt en burgemeester Henk 
Aalderink) kregen zelfs een ridder onder-
scheiding! Mevrouw Spanjers kreeg de ridder 
onderscheiding voor haar landelijke en inter-

nationale inzet, zowel vrijwillig als vanuit haar 
functie bij de Stichting Zorgbelang Gelderland, 
op het gebied van eetstoornissen en geestelij-
ke gezondheidszorg. Zo initieerde zij onder 
meer het GGZ-spel en GGZ-theater en richtte 
ze de landelijke stichting ZieZo op, een patien-
tenvereniging die voorlichting, begeleiding en 
ondersteuning biedt aan mensen met een eet-
stoornis. Onze burgemeester kreeg het rid-
derschap onder meer omdat hij de P10 
oprichtte (het samenwerkingsverband van 
grote plattelandsgemeenten), voorzitter was 
van de VNG commissie Milieu & Mobiliteit en 
lid van het bestuur van de VNG en lid van de 
Europese commissie voor Landbouw en 
Natuur. Ook onderkende hij als één van de 
eersten wat de demografische ontwikkelingen 
(bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening) 
voor Bronckhorst betekenen en ging hij hier 
samen met velen van u mee aan de slag. Ver-
der was hij voorzitter van de raad van toezicht 
Achterhoek Voortgezet Onderwijs, lid van het 
comité van aanbeveling Stichting Vrienden 
van het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem en 
voorzitter van de Recron (vereniging Recrea-
tieondernemers Nederland). 

De dames Eil-van Oest, Spanjers en de heer Stortelder kregen de onderscheiding tijdens de traditionele lintjesregen

Aanpak ongeregistreerd grond gebruik krijgt vervolg
In 2013 startten we in Baak en Drempt met de pilot ongeregistreerd grondgebruik. Inwoners die 
-soms onbewust, soms bewust- gemeentegrond in gebruik hadden, kregen de mogelijkheid de 
grond te kopen, danwel terug te geven aan de gemeente. Hiermee willen we rechtsgelijkheid voor 
alle inwoners verkrijgen. In 2014 besloten we deze aanpak ook in andere kernen in Bronckhorst 
(in eerste instantie in Toldijk, Steenderen, Olburgen en Bronkhorst) op te pakken. Met enkele aan-
passingen in onze werkwijze. Zo leveren we onder andere meer maatwerk omdat situaties van 
inwoners soms veel van elkaar verschillen. We gaan daarbij vaker eerst in gesprek met betrokke-
nen en beoordelen nog beter ter plaatse. Ongeregistreerd gebruik wil zeggen dat grond zonder 
vastgelegde afspraken of overeenkomsten wordt gebruikt. Het gaat meestal om openbaar groen 
dat onbewust of bewust bij een tuin is aangetrokken. In onze gemeente gaat het om ca. 900 geval-
len. 
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

Voor veel voorkomende producten zoals 
paspoort of rijbewijs en voor een 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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Vorige week stemden b en w in met 
het plan om over te gaan tot aanleg 
van een glasvezel-netwerk in het 
buitengebied van Bronckhorst. Zo’n 
zelfde voorstel ligt voor bij de zeven 
andere Achterhoekse gemeenten, 
Lochem en Doesburg. Het plan is 
 samen met de provincie Gelderland 
opgesteld en als ook de gemeente-
raden en Provinciale Staten ermee in 
stemmen (zij beslissen erover in hun 
vergaderingen in februari) zal het 
buitengebied van de Achterhoek als 
eerste regio in Nederland geheel 
worden voorzien van supersnel 
 internet via een glasvezelnetwerk!

Hiervoor wordt het bedrijf Glasvezel-
maatschappij Achterhoek BV opge-
richt. Dit bedrijf zal aan de bewoners 
en bedrijven in het buitengebied het 
aanbod voorleggen van één of meer 
internetproviders om een abonnement 
voor Radio+TV, telefoon en internet 
via glasvezel af te sluiten. Behalve de 
abonnementskosten van de provider is 
een éénmalige exploitatiebijdrage van 
€ 500,- incl. btw per particulier adres 
verschuldigd. Voor bedrijven moet de 
bijdrage nog worden vastgesteld.

Minimaal 50% deelname
Voorwaarde voor aanleg van het 
 netwerk is dat minimaal 50% van de 
bewoners/bedrijven zonder breed-
bandvoorziening zich op het initiatief 
inschrijven. Inschrijving is mogelijk 
vanaf maart 2015 (de wijze waarop 
volgt)! 

Voordelen glasvezel
• hoge snelheid
• storingsongevoeligheid
• dataveiligheid
• voldoende capaciteit

Onderzoek alternatieven
Voordat dit plan is opgesteld, onder-
zochten de gemeenten en de provin-

cie of er ook andere technieken of 
exploitatievormen waren voor een 
snelle dataverbinding in het buiten-
gebied. Uit dat onderzoek bleek dat er 
geen technieken zijn die tegen lagere 
kosten dezelfde kwaliteit (snelheid, 
storingsongevoeligheid, dataveilig-
heid) kunnen leveren. Glasvezel biedt 
de mogelijkheid om nog een veelvoud 
van het huidige digitaal verkeer af te 
handelen en is daardoor dus toe-
komstbestendig.

Vergroten woongenot 
Het slagen van dit plan vergroot 
 zonder twijfel  het woongenot in het 
buitengebied, versterkt de bedrijvig-
heid en maakt de regio nog aantrek-

kelijker voor toerisme en economi-
sche ontwikkeling. Daarnaast biedt 
het netwerk goede mogelijkheden 
voor onderwijs en zorg op afstand.

Het plan en het kostenplaatje voor 
aanleg van glasvezel in het buiten-
gebied zijn op 19 januari bespro-
ken met de dorpsbelangenorgani-
saties, LTO en vertegenwoordigers 
van de bedrijvenkringen.  Aan de 
belangenbehartigers is gevraagd 
om het plan te ondersteunen en 
actief mee te werken aan het 
behalen van de vereiste deel-
namegrens van 50%.

Meer informatie
In maart start de vraagbundeling en 
kunnen wij u concreter informeren. 
Op www.bronckhorst.nl  (zoek op 
Glasvezel) of scan 
de QR-code vindt u 
algemene informa-
tie over de besluit-
vorming en een 
planning.

Aanleg glasvezelnetwerk in buitengebied Bronckhorst

Vorige week besloten we het dak van 
ons gemeentehuis beschikbaar te 
stellen voor het mooie, nieuwe duur-
zaamheidsinitiatief van stichting 
Opa en Oma Zon voor een project 
met bijna 500 zonnepanelen, voor 
een periode van 15 jaar. 

Opa en Oma Zon
Voor de toekomst van kinderen is 
duurzaamheid van bijzonder groot 
belang. Dus juist voor kinderen is het 
belangrijk dat zij de noodzaak weten 
en begrijpen rondom duurzaamheid. 
De kinderen van nu zijn immers de 
grote mensen van straks. Wie kan de 
jeugd nu het beste deze belangrijke 
les geven voor en over de toekomst? 
De stichting Opa en Oma Zon gaat op 
zoek naar opa’s en oma’s die zich 
realiseren hoe belangrijk duurzaam-
heid is voor de toekomst van hun 
kleinkinderen. Opa’s en oma’s die 
niet afwachten, maar deze belangrij-
ke les over duurzaamheid willen 
doorgeven. Het idee is dat opa’s en 
oma’s hun kleinkind(eren) met het 
Opa en Oma Zon concept een uniek 
cadeau kunnen geven, namelijk een 
zonnepaneel. Dit is niet slechts een 
zonnepaneel geven, maar het geven 
van de boodschap over bewustwor-
ding. Een boodschap over het belang 
van groene energie opwekken, hoe 
met de wereld om te gaan, deze te 

behouden voor de toekomst, maar 
ook wat de wereld teruggeeft. Op 
deze manier ontstaat er een genera-
tie van bewuste kinderen. Kinderen 
die de belangrijke boodschap later 
weer doorgeven aan hun nakomelin-
gen. De opbrengst van het zonne-
paneel komt ieder jaar ten goede 
aan het kleinkind: hij/zij ontvangt 
jaarlijks (in sommige gevallen zelfs 
na het overlijden van opa en oma) op 
zijn of haar verjaardag een bijzonder 
groen en duurzaam cadeau op de 
spaarrekening. 

De stichting bekijkt op dit moment of 
het juridisch en financieel definitief 
haalbaar is om Opa en Oma Zon uit 
te zetten op het dak van het gemeen-
tehuis. Naar verwachting komen zij 

hierover in maart met meer infor-
matie. Als het inititiatief doorgaat, is 
de bedoeling dat de zonnepanelen 
voor deze zomer al op het gemeen-
tehuis worden geplaatst. 

Past bij ambitie gemeente
Bronckhorst streeft ernaar om in 
2030 energieneutraal te zijn en dit 
duurzaamheidsinitiatief past erbij 
om dit streven te realiseren. Op ons 
duurzame gemeentehuis liggen al 
165 zonnepanelen voor onze eigen 
energievoorziening en van de ruimte 
die nog over is op het dak is de 
bedoeling dat inwoners er gebruik 
van kunnen maken via het Opa en 
Oma Zon concept. Voordeel is dat het 
dan niet op hun eigen dak hoeft. Wet-
houder Arno Spekschoor van milieu 
en duurzaamheid: “Met dit project 
kunnen we opa’s en oma’s een 
 bijzondere mogelijkheid bieden om 
duurzame energie op te wekken 
voor de toekomst van hun klein-
kinderen en dat vind ik erg mooi!” 

In Bronckhorst lopen meerdere 
 zonne-energieprojecten, zoals de 
ontwikkeling solarpark De Kwekerij 
in Hengelo (Gld). 

Opa en Oma Zon 
Geef uw kleinkind duurzaamheid cadeau Iedere eerste 

maandag van 
de maand om 
12.00 uur zijn 
de sirenes te 
horen in heel 
Nederland. 
Dus ook in Bronckhorst. De sirenes 
geven dan één luid alarm dat 1 
minuut en 26 seconden te horen is. 
Omdat het om een test gaat, hoeft 
u geen actie te ondernemen. Het 
maandelijkse alarm heeft tot doel 
het landelijke waarschuwings- en 
alarmeringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in 
geval van een ramp: ‘Ga direct 
naar binnen, sluit ramen en 
 deuren en zet de radio of TV op 
omroep Gelderland’. Via deze 
omroep wordt u op de hoogte 
gehouden van de ramp en ont-
vangt u zonodig instructies. Op 
maandag 2 februari a.s. is de 
eerstvolgende sirenetest. Als aan-
vulling op de sirene is er NL-Alert, 
een alarmmiddel voor de mobiele 
telefoon om u up to date te infor-
meren. Stel het in! Lees meer op 
www.nl-alert.nl.

Sirenetest



Voor de bouw van het nieuwe kind-
centrum in Steenderen zijn aanpas-
singen aan de openbare ruimte nodig. 
Er komen enkele parkeerplaatsen op 
het terrein en aan de Prins Bernhard-
laan komt een aantal parkeerplaat-
sen in halfverharding die vooral als 
overloop gebruikt worden, als er 
onvoldoende parkeermogelijkheid is 
bij de school tijdens piekmomenten 
(haal- en brengtijden). Om de door-
stroom van het verkeer met name 
tijdens deze momenten te verbete-
ren, is de bedoeling om een extra inrit 
aan te leggen. De Jongeren Ontmoe-
tingsplek moeten we als gevolg hier-
van enkele meters verschuiven. Ook 
verbeteren we de openbare verlich-
ting op het terrein en planten we 
enkele bomen om het groene karak-
ter te versterken 

De skatevoorziening op de locatie 
wordt binnenkort verwijderd. Deze 
komt na de bouw eind 2015 weer 
terug op een nieuwe plek naast het 
schoolterrein en de tennisvereniging. 
Tijdens de bouw van het kindcentrum 
zijn de omliggende sportvoorzienin-
gen zoals zoals de tennisvereniging 
vanzelfsprekend bereikbaar. Reac-
ties op het voorlopig ontwerp van de 
openbare ruimte zien wij graag uiter-
lijk 15 februari 2015 tegemoet. Voor 
meer informatie zie www.bronck-
horst.nl/kindcentrum. De planning is 
dat we na de zomer van 2015 starten 

met de uitvoering van de werkzaam-
heden openbare ruimte.

Ontwerp van het nieuwe kind-
centrum
Over het ontwerp van het nieuwe 
kindcentrum kunt u geen reactie 
indienen, maar we hopen dat u het 
mooi vindt. Het is ontworpen door 
architect Arx uit Hengelo (Gld).  Het 
nieuwe kindcentrum is uitgevoerd in 
metselwerk met donkere plinten en 
fris stucwerk. Het is een flexibel 
gebouw met acht permanente en 
twee semi-permanente lokalen. Het 
flexibele zit ook in de gebruiksmoge-
lijkheden, er zijn veel vouwwanden 
waardoor ruimten voor meerdere 
activiteiten gebruikt kunnen worden. 
Wethouder onderwijs Jan Engels: 
“Het wordt een gebouw dat uitnodigt 
tot samenwerken door alle betrokken 

partijen. En dat is mooi, want de 
nieuwbouw is straks meer dan alleen 
een school, er is kinderopvang door 
Juut & Co een consultatiebureau, 
schoolbibliotheek, ruimte voor 
muziek en voor Steenderens Belang 
etc.

Tijdens de inloopavond voor inwo-
ners door de gemeente en de voor-
lichtingsbijeenkomst door de school 
voor de ouders 
van leerlingen 
op 21 januari 
waren in totaal 
ca. 300 mensen 
aanwezig die 
beide ontwer-
pen met veel 
belangstelling 
bekeken.

Ontwerp nieuw kindcentrum Steenderen 
gepresenteerd 

Voorlopig ontwerp openbare ruimte omgeving kindcentrum Vanaf februari 2015 gaan op de eer-
ste maandag van de maand de deu-
ren open bij de brandweerposten 
van Achterhoek West. U bent tussen 
19.00 en 20.00 uur van harte wel-
kom met uw vragen over brand-
weerzaken, in de breedste zin van 
het woord. De koffie, en brandweer-
mensen die de vragen kunnen 
beantwoorden, staan klaar. 

Moet ik bij brand de deuren sluiten 
of juist niet? Mijn zoon wil brand-
weerman worden; welke school-
richting kan hij het beste kiezen? 
Mag ik mijn TV in de stand-by stand 
laten staan, en waar hang ik de 
rookmelders op? Allemaal vragen 
waar u wellicht wel eens tegenaan 
loopt. 
De vrijwilligers en hun lokale post 
staan midden in de maatschappij. 
Trots, behulpzaam en bereikbaar! 
Onze lokale posten zijn echter niet 
altijd bemenst. Om inwoners toch 

de kans te geven om hun vragen te 
stellen, nodigen de posten in 
 Achterhoek West inwoners van 
Bronckhorst,  Doetinchem,  Montfer-
land en Oude IJsselstreek uit voor 
een kopje koffie. Op elke eerste 
maandag van de maand staat tus-
sen 19.00 en 20.00 uur de deur van 
de brandweerpost in uw dorp of 
vlakbij in een ander dorp open. Het 
is niet nodig om een afspraak te 
maken, u kunt gewoon binnenlopen. 

Meer informatie: 

Vragen aan de brandweer? 
De deur staat open en de koffie klaar!

Jan Ditzel en Helmig van der Kolk zijn 
gebiedsambtenaren voor Bronck-
horst Zuid (Hummelo, Hoog- en Laag-
Keppel, Voor- en Achter-Drempt en 
Eldrik). Zij zijn regelmatig in het 
gebied te vinden om u wegwijs te 
maken, handige tips aan de hand te 
doen en goed te weten wat er in de 
dorpen speelt. Om nog gemakkelijker 
met u in contact te komen, zijn ze (bij 

toerbeurt) vanaf 6 februari bij wijze 
van proef iedere vrijdag van 09.00 tot 
11.00 uur aanspreekbaar in de ruim-
te van het sociale team in het gezond-
heidscentrum in Hoog-Keppel. 
• Ideeën voor uw woonomgeving, 

maar weet u niet bij wie u terecht 
kunt voor hulp om uw idee verder 
uit te werken? 

• Iemand nodig om mee te denken 
over het organiseren van een bij-
eenkomst/activiteit?

• Weten wat er in omliggende dorpen 
gebeurt als het gaat om uw plan-
nen/initiatieven en hoe u daarvan 
kunt leren of er welicht bij aan kunt 
haken?  

Aarzel niet en loop bij ze binnen! Ze 
gaan graag met u in gesprek en de 
koffie staat klaar! 

Loop binnen bij gebiedsambte-
naren Jan en Helmig

in gezondheidscentrum Keppel  
vrijdag tussen 09.00-11.00 uur

Inwoners met hoge zorgkosten en 
een laag inkomen en vermogen kun-
nen in aanmerking komen voor een 
extra vergoeding van de gemeente. 
Dit is een aanvulling op de regeling 
van december 2014, waarbij inwo-
ners met hoge zorgkosten en een 
laag vermogen en inkomen zich 
tegen lagere kosten kunnen verze-
keren via een collectieve zorgverze-
kering bij Menzis. Slechts een deel 
van de mensen die hiervoor in aan-
merking kwam, heeft hiervan 
gebruik gemaakt. Dat betekent dat 
er nog geld over is. Omdat we het 
belangrijk vinden dat zoveel moge-
lijk mensen met een laag inkomen/
vermogen hiervan kunnen profite-
ren, is er nu een aanvullende rege-
ling. 

Extra vergoeding
Maakt u geen gebruik van de collec-
tieve zorgverzekering van de 
gemeente bij Menzis, maar heeft u 

wel een laag inkomen (max. 130% 
van het sociaal minumum) en een 
laag vermogen, dan kunt u in aan-
merking komen voor een compen-
satie van de kosten van uw zorgver-
zekering. Het maakt niet uit bij wel-
ke zorgverzekeraar u verzekerd 
bent! 
Mensen met een licht of matig aan-
vullend pakket zorgverzekering, 
kunnen met deze regeling jaarlijks 
een bedrag van € 175,- krijgen. Men-
sen met een zwaar aanvullend pak-
ket hebben vaak hogere zorgkosten 
en komen in aanmerking voor een 
bedrag van € 350,-. Inwoners die al 
gebruik maken van de collectieve 
zorgverzekering bij Menzis (via de 
gemeente) komen niet in aanmer-
king. 

Aanvragen
Voldoet u aan de voorwaarden, 
 aarzel niet en maak gebruik van de 
gunstige regeling. 

Dien uw aanvraag vanaf 1 april 
2015 in via een aanmeldformulier 
op www.bronckhorst.nl. Wie alsnog 
gebruik wil maken van de korting op 
de collectieve zorgverzekering bij 
Menzis, kan hiervoor contact opne-
men met Menzis. In sommige geval-
len kunt u alsnog voor het jaar 2015 
overstappen. Kan dit niet, dan komt 
u wellicht in aanmerking in 2016.

Heeft u hoge zorgkosten en wilt u 
meer informatie over de nieuwe 
aanvullende regeling, neem dan 
contact op met de sociale teams, zie 
www.bronckhorst.nl/socialeteams.

Extra regeling voor inwoners met hoge  zorgkosten

Volg ons via Twitter!
Direct op de hoogte zijn van het laatste 
nieuws van de gemeente? Dan kunt u ons 
ook volgen op Twitter: @gem_bronckhorst. 
Hier kunt u vragen aan ons stellen, 
die we graag beantwoorden. 

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://overuw-
buurt.overheid.nl op de e-mailservice voor bekendmakingen. U 
kunt daarbij aangeven van welke bekendmakingen (bijvoor-
beeld ‘binnen een straal van’, maar ook welk soort bekendma-
king) u een attendering 
wilt ontvangen. 

Bronckhorst:
• Diverse wegen, Batavierenrace, besluit genomen
• Diverse wegen, Achtkastelenloop, besluit genomen

Halle:
• Heurneweg 6A, aanleggen uitrit, besluit genomen
• Kampshöfken 2, plaatsen schutting, besluit genomen 
• Landstraat 8, afgraven en egaliseren stuk weiland, aanvraag ontvangen
• Veengoot 10, veranderen inrichting met uitbreiding ligboxenstal, melding beoordeeld

Hengelo (Gld):
• Banninkstraat 54A, bouwen bedrijfsruimte, aanvraag ontvangen
• Beekstraat ong., aanleggen uitrit, besluit genomen
• Handwijzersdijk 8, intern verbouwen groepsaccommodatie, besluit genomen
• Hogenkampweg 7, bouwen garage-berging, aanvraag ontvangen
• Molenenk 4, verlengen instandinhoudingstermijn plaatsen wand in productiehal tot 3 oktober 

2021, besluit genomen
• Veldhoekseweg 21, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen

Hummelo:
• Dorpsstraat  9, organiseren kunstmarkt/kunstwandelroute, besluit genomen

Keijenborg:
• Remmelinkdijk 10, dempen vijver, aanvraag ontvangen

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Jan Ditzel Helmig van der Kolk



Bekendmakingen en mededelingen vervolg

Olburgen:
• Olburgseweg 19, kappen paardenkastanje, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Kerkhofweg 9, vernieuwen schutting

Vorden:
• Deldensebroekweg 6, kappen 2 eiken en een acacia, aanvraag ontvangen
• Dorpsstraat 28, uitoefenen horecabedrijf, besluit genomen
• De Horsterkamp/Ruurloseweg (Kasteelweide), concours hippique, besluit genomen
• Eikenlaan 15, organiseren carnaval Kranenburg 2015, besluit genomen

Zelhem:
• Eckhorsterstraat 5A, bouwen luchtwasser, besluit genomen
• Halseweg 29, bouwen aanbouw clubgebouw, aanvraag ontvangen
• Meeneweg 21A, verplaatsen uitrit, besluit genomen
• Papaverstraat 6 en 8, aanbrengen dakopbouw op woningen, besluit genomen
• Piersonstraat 6, kappen 2 acacia’s, besluit genomen
• Terborgseweg 10, kappen eik, aanvraag ontvangen
• Troelstrastraat 7, veranderen kozijn in zijgevel woning, besluit genomen
• Vincent van Goghstraat 72, aanwezig hebben van speelautomaten, besluit genomen
• Wisselinkweg 1, kappen diverse bomen, aanvraag ingetrokken

Mededelingen 

Snoeiwerkzaamheden
Vanwege snoeiwerkzaamheden sluiten wij onderstaande wegen van 21 t/m 23 januari 2015 af:
• Bronkhorst - Molenstraat, buiten bebouwde kom
• Steenderen - Bronkhorsterweg, buiten bebouwde kom, en vanaf Prins Bernhardlaan tot 

Azaleastraat 
Van 28 januari t/m 3 februari sluiten wij af:
• Toldijk – Beekstraat
• Toldijk – Schiphorsterstraat 
• Toldijk – Holtslagweg

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.

Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend land
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij 
ingeschreven staat. Wij hebben betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen op 
zijn persoonslijst het gegeven op te nemen dat zijn adres onbekend is. Hierdoor zal hij opgenomen 
worden in het Register van Niet Ingezetenen (RNI). Dit heeft ingrijpende gevolgen. Alle instanties in 
Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens te gebruiken zoals opgenomen in de BRP/RNI. 

Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen wij betrokkene ook op deze wijze in de ge-
legenheid om, gedurende drie weken na deze publicatie, informatie over  het huidige woonadres te 
verstrekken. Ontvangen wij binnen drie weken geen nadere adresinformatie dan wordt de bijhou-
ding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de volgende persoon: 
 
Naam:  Geboren op: Voornemen uitschrijven naar:   
Yakşan, Yasin Raymond 1-12-1992 Aruba       

Verkiezingen van de leden van provinciale staten en het algemeen bestuur 
van het  waterschap Rijn en IJssel
Op 18 maart vinden gelijktijdig twee verkiezingen plaats. In de gemeente Bronckhorst gaat het om 
de verkiezing van de leden van provinciale staten van Gelderland en de verkiezing voor het alge-
meen bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. In onderstaande openbare kennisgevingen leest u 
hoe de procedure is bij het stemmen bij volmacht en het stemmen met een kiezerspas. 

Stemmen bij volmacht 
De burgemeester van Bronckhorst maakt bekend dat bij de komende verkiezing van de leden van 
provinciale staten van Gelderland en de verkiezing van het algemeen bestuur van het waterschap 
Rijn en IJssel op 18 maart 2015 een kiezer bij volmacht mag stemmen.

Machtiging door schriftelijke aanvraag van een volmachtbewijs 
1. Bij  de publieksbalie in het gemeentehuis kunt u gratis formulieren verkrijgen voor een schriftelij-

ke aanvraag om bij volmacht te mogen stemmen. Deze formulieren kunt u ook downloaden via 
www.bronckhorst.nl

2. Een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te stemmen moet uiterlijk 13 maart 2015 zijn ontvan-
gen door de burgemeester van de gemeente, waar de aanvrager op 2 februari 2015 als kiezer is 
geregistreerd. Een kiezer die een kiezerspas heeft kan geen schriftelijke volmacht aanvragen

3. Een gemachtigde voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Gelderland moet op 
2 februari 2015 als kiezer voor dit orgaan geregistreerd staan. Een gemachtigde voor de verkie-
zing van het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel moet op 2 februari 2015 als kiezer 
voor dit orgaan geregistreerd staan. Bij deze gecombineerde verkiezing moet u dus extra opletten 
of de door u aan te wijzen gemachtigde wel voldoet aan de voorwaarde dat deze kiesgerechtigd is 
voor dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs
5. Een volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen

Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas
1. Een kiezer kan een ander die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor

hem/haar te stemmen
2. Het volmachtbewijs op de achterzijde van de stempas moet door de kiezer worden voorzien van 

zijn/haar handtekening. Na het invullen van de gegevens van de gemachtigde plaatst ook deze 
zijn/haar handtekening op dit volmachtbewijs

3. De kiezer draagt de in een volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas over aan de ge-
machtigde 

4. De kiezer geeft ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde. Deze kopie 
moet getoond worden aan de voorzitter van het stembureau wanneer hij/zij het volmachtbewijs 
overhandigt

5. Tot en met de verkiezingsdag kan de stempas of kiezerspas worden omgezet in een volmacht-
bewijs en overgedragen aan een gemachtigde

6. De verleende volmacht door overdracht van de stempas of kiezerspas kan tot het uitbrengen van 
een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken

7. Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen en brengt de volmachtstem tegelijk uit 
met de eigen stem

Stemmen met een kiezerspas
De burgemeester van Bronckhorst maakt bekend dat bij de komende verkiezing van de leden van 
provinciale staten van Gelderland en de verkiezing van het algemeen bestuur van waterschap Rijn 
en IJssel op 18 maart 2015 een kiezer mag stemmen in een willekeurig stembureau binnen het 
 waterschap. 

Schriftelijke aanvraag
1. Bij de publieksbalie in het gemeentehuis kunt u gratis formulieren verkrijgen voor een schriftelij-

ke aanvraag om in een willekeurig stembureau binnen de provincie Gelderland of het waterschap 
Rijn en IJssel te mogen stemmen. Deze formulieren kunt u ook downloaden via www.bronckhorst.
nl.  

2. Een schriftelijke aanvraag om met een kiezerspas te stemmen moet uiterlijk 13 maart 2015 zijn 
ontvangen door de burgemeester van de gemeente, waar de aanvrager op 2 februari 2015 als 
kiezer is geregistreerd. Een kiezer die een kiezerspas heeft kan geen schriftelijke volmacht meer 
aanvragen

3. Een kiezer voor wie al een volmachtbewijs is afgegeven om te stemmen, kan geen kiezerspas 
aanvragen

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer een kiezerspas

Mondelinge aanvraag
1. Tot uiterlijk 17 maart 2015, 12.00 uur kan een kiezer, die geregistreerd staat als kiezer bij de 

 gemeente Bronckhorst,  zich melden bij de publieksbalie om een kiezerspas aan te vragen. 
2. Wanneer al een stempas is ontvangen moet deze bij de aanvraag overhandigd worden
3. Een kiezer voor wie al een volmachtbewijs is afgegeven om te stemmen, kan geen kiezerspas 

aanvragen
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer de kiezerspas

Een kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Vergeet u de kiezerspas en uw identiteits-
bewijs niet als u gaat stemmen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Meer informatie
Voor meer informatie en het aanvragen van formulieren 
kunt u contact opnemen met Bureau  verkiezingen, 
Elderinkweg 2, 7255 KA  Hengelo (Gld), tel. (0575) 750 250, 
of kijk op www.bronckhorst.nl (zoek op verkiezingen). 

T E M M I N K
B O U W P R O J E K T E N

TEMMINK BOUWPROJEKTEN BV

Deventer www.temmink.nl
Den Hoorn (ZH) 0570 - 63 51 04
Obdam (NH)



Veel winstpunten voor 
handballers SV Quintus
Hengelo - Zaterdag 24 en zondag 
25 januari gingen de teams van SV 
Quintus de strijd aan in competitie-
wedstrijden uit en thuis in Sporthal 
De Kamp. In maar liefst zes van de 
acht wedstrijden konden winstpun-
ten worden genoteerd.

De jongens D1 speelden zaterdag 24 
januari tegen Groessen D1 in Sport-
centrum Triominos Endesprong. De 
verdediging was als vanouds. Rust 1-9. 
Groessen had geen antwoord op het 
dilettantisme van de jongens. Uitslag 
4-15.

Zondag 25 januari ontmoette Quin-
tus HB1 de Swift heren B in Sporthal 
Elderveld. De eerste 10 minuten gaat 
het goed gelijk op met 6-5. Daarna 
versterkt de ploeg van Swift, maar de 
Quintus aanval bleef goed draaien. 
Ruststand 15-8. Door gebruik te ma-
ken van vrije ballen en de hoeken 
wordt een eindstand gehaald van 28-
14.Quintus D2 begon moeizaam aan 
de wedstrijd tegen Grol H.V. D2 in 
Sporthal Den Elshof. In de rust ston-
den de Hengeloërs met 4-2 achter. 
Na de rust begonnen ze steeds beter 
te spelen en durfden ze ook vaker te 
schieten. Grol kreeg het moeilijker, 
eindstand 6-8.

Quintus E2 moest op bezoek bij Huis-
sen E2. Het team speelde goed samen 
en alle posities werden erin betrok-
ken. Het was leuk om te zien dat ie-
dereen zo hard gewerkt heeft. Rust-
stand 0-5, eindstand 3-8.

Deze zondag stond Heeten HS1 uit 
in Heeten op het programma voor 
Quintus Heren 1. De eerste tien mi-
nuten van de wedstrijd ging het gelijk 
op maar toen bouwde Quintus al snel 
aan een voorsprong van 6 punten. 
ruststand 15-21. In de tweede helft 
werd door snelle tegenaanvallen en 
het gebruiken van de kansen in de 
aanval de eindstand 29-37.

In Sporthal de Kamp speelde Quintus 
DC1 tegen Pacelli/Wessels Keukens 
DC1. De wedstrijd ging een beetje ge-
lijk op, ruststand 8-7. De verdediging 
zat goed dicht, Quintus speelde goed 
samen, uitslag 14 -14.

Quintus E1 moest tegen de nummer 
twee HV Angeren E1. Door veel strijd 
en inzet van iedereen werd het een 
leuke en spannende wedstrijd. Ange-
ren was fysiek iets beter, maar Quintus 
behoudt de koppositie, omdat Ange-

ren nog 1 punt achter staat. Ruststand 
2-4, eindstand 8-10.

Tot slot stond de uitwedstrijd tegen 
Huissen HV 2 op het programma 
voor heren 2. Deze wedstrijd werd ge-
speeld in Sporthal de Kamp. 
De heren van Quintus startten goed in 
de wedstrijd. In de tweede helft werd 
er door de heren van Quintus meer 
ruimte weggegeven in de verdediging, 
wat leidde tot elf tegendoelpunten 
aan het eind van de wedstrijd. Uitslag 
11-32.

Programma 31 januari
08:30 uur Groessen E1 - Quintus E2: 
Sportcentrum Triominos Endesprong 
Duiven 

19:00 uur Ha-STU HS3 - Quintus HS2: 
Universitair Sport Centrum Nijmegen

Programma 1 februari
11.00 uur: Reehorst D2 - Quintus D2: 
de Peppel Ede Gld.

11.00 uur: A.A.C.1899 E1 - Quintus E1: 
Rijkerswoerd Arnhem

13.15 uur: HV Angeren DC1 - Quintus 
DC1: de Heister Bemmel

15.00 uur: Brummen DS1 - Quintus 
DS1: de Bhoele Eerbeek

15.15 uur: UGHV HB1 - Quintus HB1: 
de IJsselweide Ulft

17.25 uur: UGHV HS2 - Quintus HS1: 
de IJsselweide Ulft

Uitslagen 24 en 25 januari
Groessen D1 - Quintus D1: 1-9/4-15;

Quintus DC1 - Pacelli/WesselsKeu-
kens DC1: 8-7/14-14;

Quintus E1 - HV Angeren E1: 2-4/8-
10;

Huissen HV HS2 - Quintus HS2: 
3-12/11-32;

Heeten/Plus Severijn HS1 - Quintus 
HS1: 15-21/29-37;

Swift A HB2 - Quintus HB1: 15-8/28-
14;

Grol H.V. D2 - Quintus D2: 4-2/6-8;

Huissen HV E2 - Quintus E2: 0-5/3-8;
   

Nationale Vrouwendag
Bronckhorst/Toldijk - Ook dit jaar 
wordt de Nationale Vrouwendag ge-
vierd: Op zaterdag 7 maart in Zaal 
Den Bremer te Toldijk.

Noteer alvast deze datum in de agen-
da, verdere informatie en programma 
volgt. Namens de Vrouwenwerkgroep 
Marja Hartman, Josephine Steffens, 
Wilma Aalderink en Joyce Gebbink.

   

Openstelling kledingbank 
Zelhem - Op zaterdag 31 januari is 
de Kledingbank van 10.00 tot 13.00 
uur geopend. U kunt dan kleding, 
schoenen, linnen en beddengoed 
komen halen, kopen en brengen. 
Aan brengers van kleding wordt wel 
gevraagd de kleding schoon aan te 
leveren en binnen af te geven.

De kledingbank is voor iedereen toe-
gankelijk. De klanten van de voedsel-
bank kunnen de kleding gratis mee-
nemen als zij een bon of bewijs van 
inschrijving kunnen tonen. Maar ook 
de mensen met een laag inkomen 
zijn welkom. Zij betalen voor een kle-
dingstuk maar € 1,-. Verder mogen 
ook mensen die een ruimer inkomen 
genieten bij de Kledingbank kopen, 
maar dan wordt wel verwacht dat ze 
een ‘redelijke’ vergoeding betalen.

De Kledingbank is er niet om geld te 
verdienen, maar om mensen die het 
moeilijk hebben in deze schrale tijd 

te ondersteunen. Het geld dat binnen 
komt door de verkoop gaat weer naar 
de voedselbank waar dan weer men-
sen worden geholpen. Er is kleding 
voor alle leeftijden en gelegenheden. 
De zeven vrijwilligers sorteren de kle-
ding op verkoopbaarheid. Dus alleen 
kleding die heel is, er goed uitziet en 
schoon is, komt in de winkel te han-
gen. 

Kleding, die niet aan die eisen voldoet 
gaat in de container van Humana. Op 
die manier worden weer mensen ver 
weg geholpen. De vrijwilligers helpen 
u graag bij het zoeken naar geschikte 
kleding. Naast de laatste zaterdag van 
de maand is de Kledingbank ook iede-
re dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.30 
uur geopend.

De Kledingbank bevindt zich aan de 
Johannes Vermeerstraat in Zelhem, in 
het pand van de voormalige Schilders-
oordschool.

Bronckhorst - De PvdA Bronckhorst 
houdt twee keer per jaar een ‘Rode 

Zaterdag’. Bestuur en fractie bespre-
ken dan actuele politieke thema’s en 

de plannen voor het komend jaar. 
Ook bezoeken zij met elkaar instel-
lingen en bedrijven, die volop in de 
maatschappij actief zijn. 

Zaterdag 24 januari, meer een witte 
dan een rode zaterdag, bezocht de 
PvdA onder andere het ingenieurs-
bedrijf Hartd in Vorden. Veel werd 
besproken maar twee thema’s kregen 
veel aandacht. Een thema was de Ach-
terhoek als vestigingsplaats voor het 
bedrijf en voor het personeel. 

Het tweede thema ging over het flex-
werken onder de nieuwe flex-arbeids-
wet. Over een half jaar komt een deel 
van dit gezelschap weer kort bij elkaar 
om te kijken hoe die flexwet uitpakt.

Bestuur en fractie PvdA op bezoek bij Ingenieursbureau Hartd in Vorden. 

Rode Zaterdag PvdA Bronckhorst

Vorden/Linde - Radioprogramma-
maker, radioregisseur en journalist 
Ferry de Groot komt naar Vorden 
voor een eenmalig optreden in Café 
‘t Proathuus aan de Lindeseweg 23 
in het buurtschap Linde. Hij geniet 
landelijke bekendheid van de ‘Dik 
Voormekaar Show’ die hij maakte 
met André van Duin bij de NCRV 
radio en als Chef Sport Radio bij 
de NOS. Zaterdagavond 31 januari, 
aanvang 20.00 uur.

Ferry de Groot (1948, Amsterdam) is 
een Nederlands journalist, radiopro-
grammamaker en radioregisseur. In 
1971 startte hij als technicus bij de 
zeezender Radio Noordzee Interna-

tionaal. Als presentator is hij onder 
meer bekend van ‘De Dik Voorme-
kaar’ show, waar hij de rol van Me-
neer de Groot vervulde. Luisteraars 
weten het vast nog: “Hallo fans...” Dit 
programma, wat overigens startte als 
‘Abominabele Top 2000’, maakte hij 
met André van Duin. Vanaf 2 febru-
ari 1974 schoof het programma naar 
de NCRV op Hilversum 3. Het waren 
legendarische programma’s waar mil-
joenen mensen op zaterdagmiddag 
naar luisterden. In 1980 ging Ferry de 
Groot naar de NOS, werd in 1985 re-

gisseur/eindredacteur voor het radio-
programma ‘Langs de Lijn’ en vanaf 
1990 chef sport. In de jaren negentig 
werkte De Groot als adjunct-hoofdre-
dacteur bij NOS Radio.

Vanwege zijn grote belangstelling 
voor de ‘Ronde van Frankrijk’ reisde 
hij vanaf 1988 met de verslaggevers 
mee naar Frankrijk. In 2007 was De 
Groot voor het laatst chef d’équipe 
van het Radio 1-programma ‘Radio 
Tour de France’. In Café ‘t Proathuus 
gaat Ferry verhalen vertellen over 
zijn tijd met André van Duin en hoe 

de ‘Dik Voormekaar Show’ gemaakt 
werd. Daarnaast vertelt hij over zijn 
carrière bij sport radio. Als regisseur 
organiseerde hij talloze uitzendingen 
van ‘Radio Tour de France’ en hij zal 
een inkijkje geven van het tot stand 
komen van radio uitzendingen van 
die omvang. 

Het optreden van Ferry de Groot in 
het café is bijzonder en eenmalig, hij 
deed dit nooit eerder. Met de gortdro-
ge verteltrant van Meneer de Groot zal 
het ongetwijfeld een hilarische en hu-
moristische avond worden.

Ferry de Groot met André van Duin in de ‘Dik Voormekaar Show’.

Radiomaker Ferry de Groot vertelt 
in Vorden

Doetinchem - Voor de 6e keer organi-
seren AOC Oost en Metzo College op 25 
februari het Beroepenfeest van Doe-
tinchem On Stage en op 10 maart de 
bijbehorende Doe Dag. Dit jaar is het 
geheel extra feestelijk, want: het VMBO 
bestaat 15 jaar. 

Op meer plaatsen in het land vinden 
On Stage-projecten plaats. Vanwege het 
15-jarig bestaan van het VMBO zal Hare 
Majesteit Koningin Maxima in Almere 
de opening van On Stage verrichten. Een 
beroep kiezen valt niet mee, er is zoveel 
mogelijk. 

Doetinchem On Stage helpt leerlingen 
van leerjaar 1 en 2 van AOC Oost en Met-
zo College om een goed beeld te krijgen 
van diverse beroepen. Veel bedrijven, 
ZZP’ers, ondernemers, instellingen en 
gemeente Doetinchem helpen hier al bij 
mee. Maar nog lang niet alle beroepen 
zijn vertegenwoordigd. Loonwerkers, 
mensen die werken in de sport, game-
designers, bloemisten, schoonheidsspe-
cialistes en kinderopvangmedewerkers 
zijn nog nodig om leerlingen een kans te 
geven kennis te maken met hun droom-

beroep. Dat kennismaken gebeurt op 25 
februari, in stadion De Vijverberg, het 
Graafschapstadion. Leerlingen en pro-
fessionals ontmoeten elkaar, gaan met 
elkaar in gesprek. Dat gesprek kan wel-
licht leiden tot een match - een afspraak 

om op 10 maart op de werkplek van de 
professional te komen kijken en, als het 
enigszins mogelijk is, te komen doen. 
Van een gesprek kun je een beroep niet 
ervaren, wel als je het ziet, meemaakt, 
doet en ervaart.

Koningin Maxima verricht de opening van On Stage in Almere.

Zesde editie Doetinchem On Stage

Optreden Ferry de 
Groot bijzonder en 
eenmalig
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pleinenfeest
HENGELO GLD

Subsponsors:
Lubron b.v., Marotechniek te Zutphen, Tandarts van der Torre,  Enzerink bv, Bosch Hengelo, Arendsen Installatietechniek, 

Klein Gunnewiek Service, Van Bentum Schoonmaak, Schildersbedrijf Regelink, Contact/Weevers, HOV-Hengelo Gld.

Hoofdsponsors:

Sponsoren
Jansen Groenaannemingsbedrijf , PBB bezorging, Autobedrijf Bruil, T2 Ontwerp en Advies, Incas-sa, Roozegaarde Sport & Mode, Van Nature, 
Frederinks Mannenmode by Jessi, Hema Hengelo, Gerrits Makelaardij, Expert Hengelo, Langeler Horeca, Keizon Zonwering en Geveltechniek, 
Kl. Gunnewiek Service, Schilderbedrijf Derksen, Totaalinstallateur Gotink, A. Teunissen, Spannevogel, Schoenmode Hermans, Schoef moar an, 

Bakkerij Hengelo, La Finesse, Bouwcenter H.C.I., Slotboom, Drukkerij Uiterweerd, Acupoli Praktijk voor Chinese Geneeswijze, Langwerden Veevoeders, 
Wijngaard Um d`n Olden Smid, Hartelman Motoren, BMS-rc Tuning, Yosonline, Aerofitt Sportcentrum, Bosman Groenspecialist, Autobedrijf Wassink,

Rietman Autobanden, Smederij Besselink, Fluit Rijwielhandel, Pellino`s, Berdy Thuiskapster, Autobedrijf Kemp, Harco Hermans,
Protestantse gemeente Hengelo Gld., Hamove, Puur Natuur, Memelink en Bergervoet BV, Het Klokhuis  te Zelhem, Gemeente Bronckhorst,

Voedselbank Zelhem, Cafe De Zwaan , Marktvereniging, Plus Eland, Bakkerij Sloot te Keijenborg, Bakkerij Heijerman Hengelo, Mart`s Eten en drinken, 
Aangepast thuis te Velswijk, Welkoop Hengelo, Goossens Wijnbergen, Spandoeken Specialist te Doetinchem, Loonbedrijf Niessink, Dick Graffelman, 

EHBO Hengelo, Kerkstraat 15, Remigius Kerk, Ysign, Zorgboerderij Mettemaat, Onstenk Rietendaken, Goosens Atomica, Tap & van Hoff, Bloemenboederij Groot Roessink

Sponsors
bedankt!

Winters Pleinenfeest bedankt alle vrijwilligers, deelnemers, bezoekers en de inwoners van de Gemeente Bronckhorst en omstreken.

ZWARTE MARKT ZATERDAG 31 JANUARI 
ZONDAG 1 FEBRUARI



ZWARTE MARKT ZATERDAG 31 JANUARI 
ZONDAG 1 FEBRUARI

40%

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

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

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

DAMES KLEDING
 KORTING

Vesten, truien, 
blouses, shirts.
(m.u.v. afgeprijsde kleding
en nieuwe collectie) 

20%
HEREN KLEDING

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

30%
DAMES Winterjassen

DAMESONDERGOED

 KORTING

OPRUIMING
Stuksverpakkingen
Nog nooit

zo goedkoop! OP = OP!

(m.u.v. afgeprijsde kleding
en nieuwe collectie)

www.jandewinkel.nl

WINTERSERVICEACTIE
NU IS HÉT MOMENT OM ONDERHOUD AAN UW MAAIMACHINE TE LATEN UITVOEREN

Ook voor onderhoud en slijpen van andere 
tuinmachines, ongeacht het merk bent u bij 

ons aan het juiste adres. 

Aanmelden kan door te bellen of een E-mail te sturen met vermelding van uw 
gegevens, type maaimachine en gewenste servicebeurt.

JAN de WINKEL Hengelo
Zelhemseweg 22a | 7255 PT | Hengelo

T 0575-441688
Hengelo@jandewinkel.nl

John Deere
X125

Van € 3501,00
Voor € 2699,00

John Deere
Z235

Van € 5002,00
Voor € 4252,00

Viking
MT5097

Van € 3599,00
Voor € 3059,00

John Deere
R43

Van € 691,00
Voor € 599,00

Een greep uit de nog beschikbare OVERJARIGE
modellen, met SCHERPE PRIJZEN

DUWMAAIER €   99,00
ZITMAAIER € 199,00
t/m 28 Februari: GRATIS haal- en breng service !

* Prijzen zijn inclusief 21% BTW en gebaseerd op een standaard onderhoudsbeurt

* Diesel uitvoeringen op aanvraag

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  

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

> Start zonder contract! > Geen inschrijfgeld!
> 100% tevredenheidsgarantie!

KOM NU
naar onze

of onze

INLOOPWEEK

OPEN DAG
op zondag 8 februari, 10.00-16.00 uur

* Vraag naar de voorwaarden. 

 TESTPERSONEN 

GEZOCHT
8 cm minder buikomvang 

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

VOL=VOL

Squash

ruime
openingstijden

Zwemmen 
(in Zutphen en Zelhem)

Aqua groepslessen

Megawalk

Onbeperkt koffie, 
thee en sportdrank

Snelbruiner

Slimbelly

ruim aanbod
Les Mills 

groepslessen

Senioren Fitness

Veel meer
dan alleen

fitness  

P parkeren 
voor de deur

Born to move lessen 
en kidslessen

judo en karate

Fitness

Voedingsbegeleiding
(10 kilo in 10 weken)

Sauna

Fysiotherapie

Spinning

personal training

Start 
vanaf 
€ 15,95

per 4 weken*
BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

Probeer nu zelf!
Deelnamebijdrage 
€ 19,90 per week.*

Lokaal 
afslanken

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

50Mobiele
Slimbelly

NIEUW!



WIN!WIN!
MOOIE 

PRIJZEN!
MOOIE 

PRIJZEN!
Verse oliebollen (buiten), Tweedehands rommelmarkt, dames, heren, en kinderkleding, witgoed/bruingoed, gereedschap, bankstellen, 
salontafels, eethoeken, matrassen, bedbodems, kussens, vleesstreekproducten, speelgoed, lego, drogisterijartikelen, dames/heren sportkleding 
en sport-schoenen, dames, heren kinderschoenen en laarzen, fietsen, electrische fietsen, scooters/ bromfietsen, fietstassen, fietstellers, 
fiets- en regen-kleding, bromfiets helmen, bromfietskleding, spijkerbroeken div. kleuren, bodywarmers, werkschoenen, jassen, 
kado-artikelen en diversen, tuinkussens, tuinsets. Knippen voor € 10,-!  Eten en drinken, DJ, rad van fortuin en nog veel meer!

PRESENTEERT:

(ENTREEBEWIJS IS TEVENS UW RAD VAN FORTUIN LOT)(ENTREEBEWIJS IS TEVENS UW RAD VAN FORTUIN LOT)Entree 1 euroEntree 1 euro

ZATERDAG 31 JANUARI
ZONDAG 1 FEBRUARI
11.00-17.00 UUR 
SPORTHAL DE VELDHOEK
Varsselseweg 55, 7255 NR Veldhoek/Hengelo Gld.

ZWARTE 
MARKTZWARTE 
MARKT

KINDEREN < 12 JAAR GRATIS ENTREEKINDEREN < 12 JAAR GRATIS ENTREE

KORTINGENKORTINGEN TOTTOT 90%90%
Alleen contante betaling!

ZWARTE MARKT ZATERDAG 31 JANUARI 
ZONDAG 1 FEBRUARI

Wat betreft gewicht en omvang 
moet u denken aan voedings-
begeleiding, Diplan en de strijd 
tegen het buikvet door middel 
van trainingsmogelijkheden 
met Slim Belly. 

Met betrekking tot beweging 
zijn er uitgebreide fitnessmo-
gelijkheden, een zeer uitge-
breid aanbod in spierverster-
kende en op conditie gerichte 
groepslessen en uiteraard de 
personal-trainingsmogelijk-
heden. Voor ieder wat wils en 
voor iedereen op zijn of haar 
niveau! 

In een aantal vestigingen is ge-
bruik mogelijk van zwembad, 
sauna, zonnebank, massage-
stoel en squashbanen! En dat 
alles in een prettige sfeer met 
vakkundige en enthousiaste 
medewerkers. 

Nog meer informatie vindt u 
op onze website 
www.aerofitt.nl

Komt u ook gerust binnenlo-
pen tijdens onze inloopweken 
of de Open dag op zondag 8 
februari in al onze vestigingen 
van 10.00-16.00 uur en vraag 
naar de mogelijkheden. 
Wij zien u graag! 

(Advertorial)

AeroFitt’s inloopweken en Open dag op 8 februari

Kom ook de sportschool eens van 
binnen bekijken
Januari is de maand van het waarmaken van de goede voornemens. Voor velen het moment 
om (nog) gezonder te gaan eten en (nog) meer te gaan bewegen. Sportcentrum AeroFitt  heeft  
zowel op het gebied van voeding en gewichtsbeheersing als op het gebied van beweging veel 
te bieden.



COMMERCIEEL MEDEWERKER 

BINNENDIENST | DSL1349512
DUIVEN - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Je geeft de commerciële opvolging aan alle aanvragen. 
Je stelt offertes op en werkt orders uit. Je bent samen 
met je collega’s verantwoordelijk voor het behalen van 
de commerciële doelstellingen en werkt nauw samen met 
de collega in de buitendienst. Het bedrijf werkt met eigen 
ontwikkelt ERP pakket. In de komende jaren wordt er een 
sterke groei in omzet voorzien.

FUNCTIE CRITERIA
- HBO werk- en denkniveau;
- Kennis van elektrotechniek is een pre;
- Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
- Kennis van MS Office (Word, Excel).

PRODUCTIEPLANNER | DSL1346814
DUIVEN - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Je zorgt voor een optimale productieplanning en bewaakt 
het proces tot aan de voltooiing in productie. Je draagt 
zorg voor de communicatie tussen de productie en andere 
relevante afdelingen. Bij afwezigheid van de Manager Plan-
ning Office neem je zijn taken waar. Je zorgt ervoor dat alle 
benodigde gegevens correct en tijdig ingevoerd zijn in het 
ERP systeem. Bij afwezigheid van de Manager Planning 
Office neem je zijn taken waar. 

FUNCTIE CRITERIA
- MBO-/HBO niveau;
- Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse 

taal zowel in woord als geschrift;
- Kennis/ervaring met logistiek is een pre;
- Kennis/ervaring met Windows office is een pre;
- Kennis van/ervaring met ERP programma’s is een pre.

TEAMLEIDER ASSEMBLAGE | 

DSL1346245
DOETINCHEM - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Je wordt verantwoordelijk voor de assemblage- en de 
lasfdeling. Je stuurt direct een team aan tussen de 15 en 
30 medewerkers, afhankelijk van de pieken in het produc-
tieproces. Focus zal liggen op proces- en productieopti-
malisatie. Je werkt nauw samen met de overige afdelingen 
binnen de organisatie, zoals productie, logistiek en het 
bedrijfsbureau. Je verzorgt de werkverdeling, planning 
en stelt calculaties op. Je bent verantwoordelijk voor de 
output.

FUNCTIE CRITERIA
- HTS WTB of vergelijkbaar;
- Ervaring met leidinggeven in een productieomgeving;
- Kennis van lastechnieken.

ALU LASSER/SAMENSTELLER | 

VIO1349446
AALTEN - FULLTIME

OMSCHRIJVING
De werkzaamheden betreffen ;het samenstellen, hechten 
en aflassen van de verschillende aluminium plaatdelen tot 
een klantspecifieke tank volgens tekening / werkopdracht. 
Aluminium lassen is een vereiste voor deze functie. Het 
behoort tot de mogelijkheden hier een opleiding voor te 
volgen Na gebleken geschiktheid betreft het een vaste baan 
bij een mooi en financieel gezond bedrijf.

FUNCTIE CRITERIA
- Je beschikt over een afgeronde metaalopleiding op niveau 

2/3;
- Ervaring als ALU lasser is een pre.

Voor een opdrachtgever in de Achterhoek zijn wij per 
direct op zoek naar een fulltime:

PROJECTMANAGER SERVICE | 

VIO1349648

In deze functie stuur je een team van specialisten aan, 
zoals: project engineers (werktuigbouw), project engineer 
(software/hardware) en de montageleider. Je stelt zelf 
de planning en het budget op en bewaakt deze. Indien er 
afgeweken wordt van eerder vastgestelde specificaties 
ben jij verantwoordelijk voor de commerciële afhandeling 
met betrekking tot meer-/minder werk. Je signaleert tijdig 
problemen (zoals budget-/planning overschrijding) en hebt 
hierover afstemming met je leidinggevende. Alle informatie 
m.b.t. het project, inclusief het overleg met de klant, toele-
veranciers en partners wordt door jou vastgelegd. De werk-
zaamheden worden hoofdzakelijk in Nederland uitgevoerd. 
Incidenteel is het noodzakelijk om te reizen in verband met 
overleg met de klant en het projectteam op locatie.

Wij zoeken iemand die beschikt over HTS-WTB of ge-
lijkwaardig niveau. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring 
in een technische projectenorganisatie en een flexibele 
en praktische instelling. Je bent een peoplemanager met 
hands-on mentaliteit en werkt resultaatgericht. Je beschikt 
over goede communicatieve vaardigheden, kennis van 
moderne talen en bereidheid tot reizen.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: 
i.olivier@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.

Steun ons. 
Word collectant.

www.brandwondenstichting.nl/collecteren
bel 0251 - 27 55 55

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

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

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.

Inkoper (M/V)

Ben je technisch commercieel ingesteld en op 
zoek naar een veelzijdige functie op een inkoop 
afdeling?

Functieomschrijving
Als inkoper ben je verantwoordelijk voor het beheer 
van de aan jou gekoppelde productgroepen en 
bijbehorende leveranciers. Het gaat met name om 
technische goederen, technische affiniteit is voor 
deze functie dan ook zeer belangrijk. Je maakt 
afspraken met leveranciers en zorgt samen met 
je collega’s dat de inkoopbehoefte van de organi-
satie correct en tegen de optimale condities wordt 
gerealiseerd. Daarnaast bewaak je levertijden en 
reclameer je bij overschrijding. Het betreft een 
fulltime functie.

Verkoper houtproducten (M/V)

Ben jij een ervaren verkoper met affiniteit voor 
de houtbranche?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ver-
koop van diverse houtproducten. Het is van belang 
dat je beschikt over kennis van constructies om zo 
de mogelijkheden met de klant te bespreken. Naast 
de verkoop ben je ook bezig met het maken van 
offertes en heb je telefonisch contact met klanten 
voor het maken van afspraken. Voor deze functie is 
het van belang dat je flexibel inzetbaar bent en ook 
in de weekenden wilt werken.

Verpleegkundige niv. 5 (M/V) 

Ben jij per direct beschikbaar en wil je graag 
24 - 32 uur werken als verpleegkundige in de 
ouderenzorg?

Functieomschrijving
Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren en 
flexibele Verpleegkundige niv. 5 voor 24 - 32 uur. 
De verpleegkundige is onderdeel van een regulier 
team binnen een verpleeghuizen of de thuiszorg 
(PG en Somatiek). Als verpleegkundige ben je ver-
antwoordelijk voor de zorgcoördinatie rondom de 
cliënt zowel intra-, semi- als extramuraal. In deze 
functie ben je eerstverantwoordelijke bij zorgin-
houdelijk complexe tot zeer complexe situaties en 
verricht je alle voorkomende verpleegtechnische 
handelingen en werkzaamheden. Verder lever je 
een actieve bijdrage bij het verder ontwikkelen van 
het nieuwe MTH-team. Het MTH-team bestaat uit 
gespecialiseerde verpleegkundigen die bevoegd 
zijn tot het uitvoeren van specialistische verpleeg-
kundige handelingen. Het MTH-team van is 24 uur 
per dag, zeven dagen per week inzetbaar. Het is 
daarom van belang dat je flexibel beschikbaar bent.

Ervaren Webontwikkelaar (Front-end) (M/V)

Heb jij een passie voor webontwikkeling en wil 
jij werken binnen een enthousiast team van 
specialisten?

Functieomschrijving
Als webontwikkelaar houd je je bezig met de ont-
wikkeling van websites op basis van HTML, CSS 
en javascript. Je zorgt hierbij voor de overgang 
van photoshop naar bruikbare assets voor het 
realiseren van websites, waarbij bruikbaarheid een 
belangrijke kernterm is. In deze functie ben je ver-
antwoordelijk voor het (door)ontwikkelen, verbete-
ren en onderhouden van opgeleverde en nieuwe 
projecten. Het betreft een functie binnen een multi-
disciplinair team met passie voor het vak.

Contactlensspecialist (M/V)

Ben jij een ervaren contactlensspecialist en op 
zoek naar een nieuwe uitdaging?

Functieomschrijving
In deze functie ben je het aanspreek-
punt voor klanten die uiteenlopende 
vragen hebben over contactlenzen. 
Hiervoor is het belangrijk dat je op 
de hoogte bent en blijft wat betreft 
de laatste ontwikkelingen. Naast 
de contactmomenten met de klant 
bestaan je werkzaamheden ook uit 
het aanmeten van contactlenzen en 
handel je klachten af. Tevens verzorg 
je seminars en workshops.
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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 
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Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Weevers, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Dubieuze of anonieme opgaven 
worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer af te halen 
bij het kantoor van opgave bij Weevers. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

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

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

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

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

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

Tandarts:
31 jan. -1 februari: B.W.A.M. Polman, Lochem, 0573-251483.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

SchuldHulpMaatje Bronckhorst
Voor hulp bij schuldenproblematiek. Tel. 06-83039005

Belangrijke telefoonnummers

  Spectacularie Opruiming Kring-
loopwinkel “De Werf” : Met ingang 
van 28 januari  50% korting  op 
alles wat u in onze kledinghoek 
koopt!! Kom vooral langs om 
ons uitgebreide assortiment 
kleding/schoenen te bekijken. 
Openingstijden: zie 
www.veilingcommissie.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 telefoon-
nummer een afspraak maken voor 
het ophalen van spullen.
       

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

  Zangles speciaal voor koorleden 
in Vorden max 4 personen per 
les: www.esthervanderheijden.nl 
/0575-551847
       

        T.k. nw. tapijttegels meer dan 
100 verschillende kleuren/motie-
ven vanaf 0.90 p/tegel=3.60 per 
m2. 0545-472574 of 06-12300129.
       

        CARNAVALSKLEDING te huur DS 
Design Molenkolkweg 33 Steende-
ren 0575-452001.
       

        ZOEKT U EEN STALLING VOOR UW 
AUTO, MOTOROF OLDTIMER IN 
VORDEN?BEL VOORINFO 0575-
551417.
       

        Te huur gezocht: woning met 
± 125 m2 stalruimte, en liefst 
1-2 ha. weide Tel. 0544-785022. 

Medische diensten

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

Zondag 1 februari: Gezamenlijke gezinsdienst in de 
Geref. kerk, 10.00 uur: ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 1 februari: 10.00 uur: Ds. T. Wiersum, Gezinsdienst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 31 januari: 17.00 uur: Eucharistieviering, vg. pas-
toor F. Hogenelst.
Zondag 1 februari: 10.00 uur: Woorddienst, vg. werkgroep.

R.K. kerk Vorden
Zondag 1 februari: 9.30 uur: Woorddienst, vg. werkgroep 
Anders Vieren.

Kerkdiensten

28 jan. t/m 3 febr. 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 28 januari Mosterdsoep gegrild Haantje met frieten, appelmoes 
en rauwkostsalade/tiramisu

Donderdag 29 januari Minestronesoep/Weense vis, aardappelsalade en 
groente

Vrĳdag 30 januari Champignonsoep/Zalmfilet met dillesaus, aardappe-
len en groente

Zaterdag 31 januari Huisgemaakte Gehaktbal met jus, aardappelpuree, 
groente/ĳs met slagroom (alleen afhalen/bezorgen)

Maandag 2 februari Gesloten

Dinsdag 3 februari Wiener schnitzel met aardappelen en groente, ĳs 
met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of dinercheque….kook-
workshop, 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

Gezellig winkelen
in je eigen buurt:

veel keus en
lekker dichtbij!

Uw scheiding geregeld bij één deskundige: de notaris! 

Wij bieden u:

• Bemiddelingsgesprekken • Pensioenadvies

• Echtscheidingsconvenant • Ouderschapsplan

• Alimentatieberekening • Berekening kinderalimentatie

• Verdeling van uw woning  • Verdeling van uw vermogen

Notariskantoor Blankestijn ook voor uw mediation en alle notariële diensten!

VERENIGING VAN MEDIATORS EN SCHEIDINGSBEMIDDELAARS IN HET NOTARIAAT

V•M•S•N

Doetinchemseweg 71, 7021 BR Zelhem • (0314) 621141 • www.notariszelhem.nl



Recycle Wijzer: nieuws over inzameling en recycling

Circulus-Berkel een nieuwe naam, 
vertrouwde dienstverlening

Vanaf nu vormen Berkel Milieu en Circulus één organisatie met de naam Circulus-Berkel. Een nieuwe naam, 

een nieuw logo maar vertrouwde dienstverlening: Circulus-Berkel staat voor het brede dienstenbedrijf dat in uw 

gemeente onder meer zorg draagt voor inzameling van het huishoudelijk afval. Dat - en nog veel meer - doen we 

ook voor zeven andere gemeenten.

We staan bewoners graag bij met informatie, advies op het gebied inzameling, afvalscheiding en hergebruik. Verder 

verzorgen we in steeds meer gemeenten het beheer van de openbare ruimte. Wat ziet u van ons? Wat doen we zoal? 

Op deze pagina geven we een inkijk. Samen met u, uw gemeente en andere partijen werken we hard aan een duurzame 

toekomst, met minder afval en meer grondstoff en. Dat vatten we samen in Kies voor elkaar.

  Kies voor elkaar. 
Minder afval, meer grondstoff en.

Afvalscheiding en hergebruik: ook in uw gemeente wordt hard gewerkt aan 

het verminderen van de hoeveelheid restafval. In de afgelopen jaren is er al veel 

veranderd op het gebied van inzameling en verwerking. De hoeveelheid restafval

is daarmee al specta culair gedaald en we zijn goed op weg. Maar er is meer

nodig! De vraag naar grondstoff en neemt toe en de aarde raakt uitgeput.

  Door minder afval te produceren en meer grond stoffen te scheiden werken we 
samen met onze gemeenten aan een belangrijke ambitie: slechts 10 kilo restafval 
per inwoner per jaar in 2030...

  Kies voor elkaar. 
Kansen bieden werkt.

Nieuwe ontwikkelingen en activiteiten bieden kansen voor de arbeidsmarkt. 

Inzamelen en sorteren van grondstofstromen, zorg voor de woon- en leef-

omgeving en groenonderhoud: het levert zinvol werk op waaronder ook

sociale werkgelegenheid. 

We werken daarbij samen met sociale partners of integreren dit werk in onze 

organisatie. Zo hoort ook kringlooporga nisatie Stilema in Epe sinds kort bij 

Circulus-Berkel. Eerder werd Cambio aan Circulus-Berkel toegevoegd. 

  Cambio is actief in reiniging, graffitiverwijdering en beheer van openbare ruimte. 
Cambio biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mooie loten aan 
de Cambio-boom zijn ook de Fietsenwerkplaats en Keuken waar mensen door ‘learning 
by doing’ en professio nele begeleiding nieuwe kansen krijgen. 

  Kies voor elkaar. 
Samen voor een mooie buurt. 

Afvalscheiding, afvalpreventie en onderhoud van de openbare ruimte;

Circulus-Berkel ondersteunt bewoners en gemeenten daar waar het kan bij het 

creëren van een schone en prettige leefomgeving. 

  Via een digitaal formulier melden bewoners van Lochem een omgevallen boom, een gat 
in de weg, een kapot verkeersbord of zwerfvuil. Al dergelijke meldingen gaan direct 
naar ons team in Lochem dat dagelijks reparaties uitvoert en onder meer openbaar 
groen, begraafplaatsen, straatmeubilair, wegen en riolering onderhoudt.

Waar ziet u ons? 
Het logo van Circulus-Berkel zult u met regelmaat 

tegenkomen. Op de inzamel wagen in de straat, 

de infopagina’s in deze krant, de recyclepleinen, 

op afvalkalenders...  

Leuk om te weten
Het logo is een bladvorm in bosgroen. Daarnaast 

ziet u ook heidepaars en IJssel blauw terug in onze 

huisstijl. De drie kleuren illustreren ons werk gebied. 

Ook de fotografi e ligt dicht bij huis. Voor veel foto’s 

hebben inwoners model gestaan.  

Circulus-Berkel 
en de toekomst
Afvalinzameling en recycling blijven volop in 

beweging. Daarom zijn we continu alert op

ontwikkelingen, onder   zoeken we slimmere

inzamelcombinaties en recycle-methoden. We 

adviseren gemeenten over moge  lijk heden en 

haal  baarheid. Uw gemeente bepaalt de wense-

lijkheid en maakt keuzes passend binnen het 

gemeente beleid.  

Vragen over afvalinzameling of 
afvalscheiding?
Op onze site www.circulus-berkel.nl vindt u veel 

informatie waaronder tips voor afvalscheiding 

en de digitale afval kalender. U kunt contact met 

ons opnemen via het digitaal loket op de site 

of Service nummer 0900 9552 (regulier tarief).

We zijn bereikbaar op werkdagen van 7.45 tot 

17.00 uur.  

Waar vindt u ons?
Naast de bezoekadressen in Apeldoorn, Deventer,

Zutphen en Lochem beschikt Circulus-Berkel

over Recycle pleinen. Deze term staat voor onze 

inzamellocaties: pleinen waarop u diverse afval-

stromen en afgedankte goederen aan kunt bieden 

voor een veilige en duurzame verwerking. Al onze 

adressen, locaties en inlevermogelijkheden vindt

u op onze site www.circulus-berkel.nl  


