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Deze week
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Veel positieve geluiden waren te ho-
ren, met name de brede paden, het 
ruime assortiment, de logische inde-
ling, veel sfeer en uitstekend perso-
neel. Veel consumenten in de winkel 
die erg blij waren dat er in hun dorp 
op loopafstand nu ook een Albert 
Heijn winkel is. Het ondernemers-
echtpaar Yvonne en Wilbert Groten-
huys zijn zeer vereerd met al deze 
mooie complimenten en ook zij vin-
den dat de winkel er prachtig uitziet. 
Ook aan de oudere consument is 
gedacht want in de winkel is weer 
plaats gemaakt voor een zitje, waarbij 
men lekker onder het genot van een 
gratis kopje koffie heerlijk een krant-
je kan lezen. Voor de kinderen is er 
een speelhoekje gemaakt zodat papa 
en mama rustig hun boodschappen 
kunnen doen. Kortom, voor iedereen 
wat wils om boodschappen doen tot 
een plezier te maken. 
Graag zien Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys en medewerkers u binnen-
kort in de nieuwe Albert Heijn super-
markt in Vorden.

Opening Albert Heijn Grotenhuys Vorden
Vorden - Woensdag 12 november 2014 opende Albert Heijn Groten-
huys Vorden haar deuren. De oudste medewerker Bertus Hissink 
knipte om iets voor 11.00 uur het lint door zodat de winkel officieel 
geopend was. De consumenten die al in rijen voor de deur stonden 
konden zo de nieuwe Albert Heijn Grotenhuys in Vorden bewonderen.

Eindelijk kwam de trein met Sint en 
zijn Pieten op het perron aan. Het 
was een dringen geblazen bij de hek-
ken langs het perron, want iedereen 
wilde natuurlijk als eerste een glimp 
van de Goedheiligman opvangen. De 
eerste selfie was zelfs al een feit toen 
de Sint amper het perron afgelopen 
was! Tja, ook Sint moet een beetje 
met de tijd mee. 

De Goedheiligman nam alle tijd om 
zoveel mogelijk kinderen een hand 
te geven en om even mee op de foto 
te gaan. Die tijd gebruikten de Pieten 
om zakken vol pepernoten rond te 
delen en natuurlijk om gekkigheid 
uit te halen (want daar houden Pieten 
wel van). De kinderen in Vorden had-
den zoveel pepernoten verzameld, 
dat de Pieten steeds de zak met pe-
pernoten moesten bijvullen! 

Optocht
Terwijl de Goedheiligman de laatste 
handjes schudde alvorens zich naar 
de koets te begeven, werd het publiek 
vermaakt door muziekvereniging De 
Harmonie Vorden. 
Daarna draaide het muziekkorps zich 
om en nam het voortouw in de op-
tocht richting Kulturhus het Dorps-
centrum, waar het Sinterklaasfeest 
verder plaatsvond. 
Mochten jullie denken, waar was 
Amerigo toch? 
Het paard van Sinterklaas was erg 
moe na de lange reis vanuit Spanje 
en mocht even een dagje rusten om 

alle krachten te sparen voor het rond-
brengen van de cadeautjes!

Sinterklaasfeest
In het Dorpscentrum was het een 
drukte van jewelste in de zaal, het 
paste allemaal maar nét. Alle kinde-
ren zaten vol verwachting te wachten 
op de komst van de Sint. 
Maar… dan moet er natuurlijk wel 
eerst gezongen worden. En niet zo-
maar zingen; Wendy Addink en de 
Pepernotenband leerden de kinderen 
een heuse rap! 
Bij binnenkomst werd Sinterklaas 
nog welkom geheten door een afge-
vaardigde van de gemeente: Antoon 
Peppelman. Gelukkig begreep An-
toon goed dat de kinderen niet zaten 
te wachten op een lang verhaal en 
nadat hij Sint welkom had geheten, 
vervolgde hij met: ”Ik begrijp dat 
jullie natuurlijk véél liever naar Sin-
terklaas luisteren dan naar mij”. Dit 
werd door de kinderen in de zaal di-
rect beaamd met een luide “Jaaaaa!”. 
Toen namen Sint en zijn Pieten het 
woord, waarna het feest losbarstte 
met Wendy en de Pepernotenband! 

Slaapkamer van Sinterklaas
Altijd al eens een kijkje willen nemen 
in de slaapkamer van Sinterklaas? 
Dat kan op woensdag 19 en 26 no-
vember en 3 december tussen 15.00 
uur en 16.00 uur.

Voor meer foto’s:
www.contact.nl

De pietendiscussie gaat aan de kinderen voorbij

Sinterklaasintocht Vorden ouderwets gezellig

Vorden – Waar in andere plaatsen de intocht van Sinterklaas en zijn 
Pieten niet helemaal vlekkeloos verliep, was het in Vorden gewoon 
weer een ouderwets gezellige intocht. Vele kinderen stonden afgelo-
pen zaterdag 15 november vol verwachting met hun ouders, broertjes, 
zusjes en grootouders op het station van Vorden te wachten op de 
aankomst van Sint en zijn Pieten. En om 13.15 uur was het dan zover…

Sinterklaas neemt de tekeningen van de Vordense kinderen in ontvangst.

voordeel
...meer

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

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

Geldig 16 t/m 22 nov.
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Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers en verschijnt in een 
oplage van 4.500 exemplaren in: 
Vorden, Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Weevers, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Dubieuze of anonieme opgaven 
worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer af te halen 
bij het kantoor van opgave bij Weevers. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Heeft u ze al, 

de IJSBAAN-ABONNEMEN-

TEN? VOORVERKOOP VER-

GEET HET NIET!!! Meer in-

formatie, dagen en tijden op

www.ijsbaan-vorden.nl.

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

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

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

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

Tandarts
22 - 23 november: F.A. Kuijl, Lochem, 0573-251684.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 
voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 
Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 
www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 23 november: 10.00 uur: ds. J. de Goei uit Amersfoort.
 
Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 23 november: 10.00 uur: ds. J. Kool ds. W. Onderwaater.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 23 november: 10.00 uur: Ds. T. Wiersum.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 november: 17.00 uur: Eucharistieviering Ceciliafeest, 
vg. F. Zandbelt, em.-priester.

R.K. kerk Vorden
Zondag 23 november: 9.30 uur: Eucharistieviering Ceciliafeest, 
vg. J. van der Meer, em.-priester.

Weekenddiensten

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, donderdag- en vrij-

dagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een groot

assortiment meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huis-

houdelijke artikelen, boeken

enz..Inbrengen van goed ver-

koopbare artikelen kan tijdens 

openingstijden of d.m.v. een 

telefonische afspraak (06-

44629049) of email: vcde-

werf@gmail.com. Tevens kunt 

u via ons telefoonnummer een

afspraak maken voor het op-

halen van spullen.

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

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

51 60 15 16.

Zwarte piet nodig?? neem

contact op met het volgende nr.

0653614985

Volop eetpompoenen. 

www.aaldering-destek.nl

wo.t/m zat. 0314 324356

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

Studiekeuze?
Bel 06-44886658
www.keuzecoaches.nl

Aangeboden: hulp voor in de

tuin en andere werkzaamhe-

den. Tel. 0575 - 46 17 33.

TENNISHAL ZUID DOETIN-

CHEM. 22 & 23-11  Sinter-

klaas Snuffelmarkt, van 10 tot

16 uur  entree € 2,50. Meer 

info op www.annevents.nl

kraam huren? Bel 06-

51614000

Reurlse midwinterhoarnwan-

deling 30 nov. a.s.

Wandelen van 10.00-16.00.

Starten tot 14.00.

Er zijn 3 routes van 6, 15 en 

20 km.

Midwinterhoarnblaozers en 

leuke activiteiten langs de

route!

Volw. € 3,50; Kind € 1,50.

Start bij de Heikamp, Henge-

loseweg 2 Ruurlo.

Leegverkoop bovenste etages

– Eetkamerstoelen vanaf 49.- 

Fauteuils vanaf 199.- Helmink 

Wonen Vorden, tel. 0575-

551514

Leegverkoop bovenste etages

– Dressoir eiken 595.- Salon-

tafel eiken 175.- Helmink Wo-

nen Vorden, tel. 0575-551514.

Leegverkoop bovenste etages

– Pocketveringmatras 90x200 

cm van 289.- voor 150.-

Hoofdkussen van 59.95 voor 

17.95 Helmink Wonen Vorden,

tel. 0575-551514.

Leegverkoop bovenste etages

– Dekbedovertrekken vanaf

20.- Helmink Wonen Vorden, 

tel. 0575-551514.

Leegverkoop bovenste etages

– Woonaccessoires uitzoe-

ken 1 euro, 5 euro, 10 euro

Helmink Wonen Vorden, tel.

0575-55 15 14.

Naschoolse opvang met

huiswerkbegeleiding bij u

thuis. Voor betere

leerprestaties, betere

concentratie, beter kunnen

plannen en meer plezier in de

les. Meer informatie:

06-55685513

sint en piet bestellen dan dit

nummer bellen 0314-620600

0f 06-10110280
Te huur Sint en Piet kostuums

DS Design Molenkolkweg 33

Steenderen 0575-452001

INDOOR kofferbakmarkt  2014

De grootste v/d Achterhoek

14 - December 10.00 - 16.00

Enkweg 17 in Vorden

inschrijven via:

w w w . d e b o e d e l h o f . n l /

kofferbakverkoop

Optreden Brook Duo op 11 dec

om 20 uur in PKN kerk,

Dorpsstr, Wichmond.

Kaartverkoop bij J. Rietman

0575-441999;G. Schepers

0575-441420; PKN kerk 22, 29

nov van 10 tot 12 uur.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Repair Café Vorden zaterdag 

13 dec 2014 , van 10.00 tot

12.00 uur, Kulturhus.

Dagmenu’s 19 t/m 25 november

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 19 november
Bospaddenstoelensoep/Boerenkool met spekjes, rookworst, 
verse worst en jus met zuurgarnituur

Donderdag 20 november
½ gegrild haantje, jus, frieten, appelmoes en rauwkostsalade/
apfelstrudel de Rotonde

Vrijdag 21 november
Minestronesoep/Wokki wokki van vis en roerbakgroente, rijst 
en rauwkostsalade

Zaterdag 22 november (alleen afhalen of bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, groente en aardappelen/ ijs met 
slagroom

Maandag 24 november
Gesloten

Dinsdag 25 november
??

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

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



Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

Ik sta op voor 
mijn man Hipke
 Anneke Nieboer (57)

Kijk wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 24 november 2014

kuipkist voordeel !!!!!!
(groot ingekocht extra voordelig)

Wegens succes herhaald !!!!! 
Sappige clementine mandarijnen 
zonder pit 15 voor  € 2.98
ze zijn er weer.... nieuwe oogst

zespri gold kiwi’s 6 voor  € 2.99
De lekkerste sperziebonen 

van onze vaste teler ‘Van Oers’ 
Boontjes zonder draad 500 gram  € 1.49
FLevoland aardappelen

KLEI... LEKKER! 3 kilo  € 1.79
Deze week!!! rijkelijk gevulde spaghetti 

+ GRATIS rauwkost naar keuze  p.p. € 5.98 

Wij willen iedereen bedanken voor de steun en 
het medeleven na het overlijden van mijn man, 
(schoon)vader en opa

Bennie Rouwenhorst

Het gemis is nog groot, maar uw betrokkenheid 
verzacht het verdriet en vergroot de moed om 
verder te gaan.

Hennie Rouwenhorst-Mullink

Hans en Gerdien

Marcel en Patricia

Edwin en Renate

Ronald en Esther

en kleinkinderen

Vorden, november 2014

Overweldigd door de grote belangstellling en het 
medeleven van u allen betoond na het plotselinge
overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Jan Bargeman

willen wij u op deze manier heel hartelijk bedanken. 
Het heeft ons goed gedaan. 

Vorden: G. Bargeman-Nijenhuis
 Kinderen en kleinkinderen

Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt.
Maar als de dagen knellen gaan,
zij ziek wordt, moe en benauwd,
bid je dat God haar halen zal
omdat je van haar houdt.

Na een leven waarin zowel geluk als verdriet 
haar deel werd, is rustig ingeslapen mijn lieve 
vrouw, onze lieve moeder en oma

Dinie Wesselink-Mekking
Aaltjen Berendina

Ruurlo,  Zutphen, 
17 juni 1934 14 november 2014

Jo Wesselink

Gerben en Bianca
Lonnika
Sanne     
Ingrid (in herinnering)

Zutphenseweg 34
7251 DK  Vorden

Dinie is thuis.

We willen samen met u afscheid nemen van  
Dinie op woensdag 19 november 2014 om 
14.30 uur in de Omarming, Voorsterallee 95 te 
Zutphen.

Na afloop is er in de koffiekamer van het crema-
torium gelegenheid ons te condoleren.

Wij zijn erg verdrietig omdat we afscheid hebben 
moeten nemen van onze lieve zus, schoonzus en 
tante 

Jo Hulshof – Wormgoor 
echtgenote van Johan Hulshof 

Wij wensen Johan, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte.

 Henk en Hennie Wormgoor - Scholten
 Jan en Toos Wormgoor - Teunissen 
 Herman en Rieky Wormgoor - Aalbers
 Leida †, Wim en Riet Sueters - Hoebink 
 Hennie en Jan † Dekkers - Wormgoor

Neven en nichten  

Hengelo Gld, 11 november 2014

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

 Gratis controle van uw kunst- of klikgebit
 Geen verwijzing nodig van de tandarts!
 Persoonlijk advies, ook over vergoedingen
 Spoedreparaties klaar terwijl u wacht!

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B, Hengelo Gld.

info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

0575 46 26 40

Gebitsproblemen? 

Ik help u graag!

Café
22 november

Shotjesavond
met 

DJ ROY

Jens Vigo

Emsbroek
12-11-2014

        Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte

             van onze zoon

                             Jochem Emsbroek & Wendy Leunk

                   Molenweg 15

                                                              7251 ED Vorden

Wij danken u hartelijk voor 
uw warme belangstelling bij 
het overlijden van onze lieve 
moeder, schoonmoeder, oma 
en overgrootmoeder.

Annie 
Heuveling-Tigchelovend

Uw blijk van medeleven is een 
grote steun voor ons.

Fam. Heuveling

Vorden, 13 november 2014

500 gram

100 gram

500 gram

4 stuks

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

Wegens interne veranderingen zijn wij 
dinsdag 18 en woensdag 19 november 

GESLOTEN.
Donderdag 20 november staan wij

om 8.00 uur weer voor u klaar.

Malse kipfilet omwikkeld met zachte parmaham en 
gevuld met rozijnen, pijnboompitten en peterselie.
Een explosie van smaken! Zachtjes bakken in de
koekenpan circa 8 -12 minuten

Rozinski de 
Special 

van deze 
week!

Aanbiedingen zijn geldig van 20 t/m 22 nov.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen



Hengelo (Gld) Kruisbergseweg 13 Zevenaar Ampèrestraat 3 Telefoon (0575) 46 81 81 www.bouwcenterhci.nl

Bij een aankoopbedrag vanaf 1500 euro in onze showroom in Hengelo of 
Zevenaar maakt u kans het aankoopbedrag van uw keuken of badkamer 
terug te verdienen*. Of win één van de andere prijzen.

Gratis waterdichte tablet inclusief 
bluetooth speaker bij aankoop 
van een keuken of badkamer.*
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GRATIS!

HCI WOONMAAND

Win het aankoopbedrag van uw 
keuken of badkamer terug! Vele andere acties in de woon-

maand. Let hiervoor op ons 
actielogo in de showroom.

Actie 
woonmaand 
verlengd tot en  
met eind 
november!



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

Het Van Amsterdam Duo heeft een 
veelzijdig repertoire met werken 
van klassieke componisten zoals J.S. 
Bach, A. Corelli, P. de Sarasate, en 
speelt ook werken van gevestigde 
componisten uit de 20e eeuw van 
o.a. Sjostakovitsj, Kusjakov, Meije-
ring en Piazzolla. In hun program-
ma in Zelhem spelen ze ‘Klassiekers 
en verborgen juwelen’, werken van 
Johann Sebastian Bach, Giuseppe 
Tartini, Sergei Rachmaninov, Vagh 
Holmboe, Dmitri Sjostakovitsj, 
Bernard van Beurden, Peter Iljitsj 
Tsjaikovsky en Astor Piazzolla. 
Het Duo won al meerdere prijzen, 
waaronder het Prinses Christina 
Concours (2009), het Nationaal 
Accordeon Concours (2005, 2006, 
2009), Coupe Mondiale Kroatië 
(2010), Toonzaal kamermuziekcon-
cours (2012) en het prestigieuze Klin-
genthal concours (D 2012). Het Van 
Amsterdam Duo verzorgt concerten 
in binnen- en buitenland en speelde 
op festivals in Slowakije en Servië, 
op de Uitmarkt, het Janine Jansen 

Festival en het Grachtenfestival. In 
2011 werd een eerste CD ‘A Flight 
Beyond The Time’ uitgebracht. 
Vincent van Amsterdam (1989) is 
een groot promotor van de klassie-
ke accordeon en sloot zowel zijn Ba-
chelor (2012) als zijn Master of Mu-
sic (2014) studie Cum Laude af aan 
het Fontys Hogeschool voor de Kun-
sten te Tilburg. Zijn repertoire be-
vat een grote verscheidenheid aan 
composities van Scarlatti, Bach en 
Franck tot Gubaidulina, Nordheim, 
Schmidt en Kusjakow. Vincent is 
zijn accordeonstudie begonnen bij 
zijn vader, accordeonist en docent 
Evert van Amsterdam. In zijn Mas-
ter volgde Vincent lessen bij Prof. S. 
Hussong (D) en ging hij op uitwis-
seling een semester naar het Gnes-
sin Academy of Music van Moskou. 
Daar kreeg hij o.a. les van Prof. W. 
Semionov. Daarnaast volgde hij in 
de afgelopen jaren diverse master-
classes bij bekende accordeonisten 
als F. Lips, M. Dekkers, C. Jacomuc-
ci, Y. Shishkin en M. Vayrynen. 
Jeanine van Amsterdam (1992) is 
haar vioolstudie begonnen bij M. 
de Gorter en A. Veerling. In 2007 

is ze toegelaten tot de Talentenklas 
en Vooropleiding van het Conserva-
torium van Amsterdam bij Coosje 
Wijzenbeek. Zij speelde daar ook 
bij de ‘Fancy Fiddlers’ en het ‘En-
gadin Kwartet’. In 2010 werd ze 
toegelaten op het Conservatorium 
van Amsterdam en speelde ze bij 
Peter Brunt, waar zij in 2014 suc-
cesvol haar Bachelor afrondde en 
werd toegelaten bij Vera Beths in 
de Master aan hetzelfde instituut. 
Ook is zij toegelaten tot de de Or-
kestacademie van het Nederlands 
Philharmonisch Orkest. Jeanine 
nam als soliste succesvol deel aan 
diverse concoursen, waaronder het 
Interprovinciaal Concours (2005 1e 
prijs). In 2013 nam ze met succes 
deelgenomen aan het Nationaal Vi-
oolconcours Oskar Back, zij behoor-
de in de tweede ronde tot de laat-
ste acht kandidaten. Momenteel 
maakt Jeanine ook deel uit van het 
Nationaal Jeugd Orkest, waarvan zij 
in de zomer van 2012 concertmees-
ter was. Nadere informatie over het 
Van Amsterdam Duo vindt u op de 
website: 
www.vincentvanamsterdam.nl.

Het Van Amsterdam Duo, een bijzondere combinatie

Concert St. Kamermuziek in 
cultureel centrum ‘de Brink’
Zelhem - Zondag 23 november 
verzorgt de Stichting Kamer-
muziek Zelhem een bijzonder 
concert in cultureel centrum 
‘de Brink’ in Zelhem. Uitge-
nodigd is het Van Amsterdam 
Duo, een bijzondere combina-
tie en een unieke combinatie 
van accordeon en viool. Het 
duo verzorgt een afwisselend 
en verrassend programma. 
Met hun perfect samenspel en 
hoogwaardige interpretatie we-
ten zij het publiek aan zich te 
binden. De klankkleuren van 
de twee instrumenten smelten 
zeer goed samen en de musici 
voelen elkaar feilloos aan. Het 
concert begint om 20.00 uur. 
Kaarten zijn aan de ingang ver-
krijgbaar. Ingang en parkeerge-
legenheid bevinden zich aan de 
achterkant van het gebouw.

Daarnaast worden nu ook honden 
opgeleid als therapie-hulphond, 
voor kinderen met therapeutische 
behoeften, verschillende vormen 
van autisme, gedragsstoornissen, 
trauma’s en ander opvoedkundige 
problemen. De hond is onderdeel 
van de therapiesessie die door een 
therapeut wordt geleid. Voor vete-
ranen, maar ook agenten, brand-
weerlieden, ambulancepersoneel 
en andere mensen met een Post 
Traumatische Stress Stoornis, zijn 
er PTSS-hulphonden beschikbaar. 
Zij wekken hun baasjes bijvoor-
beeld tijdens een nachtmerrie. Tot 
slot zijn er epilepsie-honden, die 
signaleren voor, tijdens en na een 
epileptische aanval.
 
Stichting Hulphond Nederland
Stichting Hulphond Nederland is 
het expertisecentrum op het gebied 
van honden in Nederland, waar elk 
jaar 120 honden worden opgeleid. 
In het eerste jaar zijn de honden in 
gastgezinnen, vrijwilligers die aan 
alle eisen van de stichting voldoen, 
waar ze worden gesocialiseerd. Het 

gastgezin zorgt ervoor dat de hond 
is gewend aan de maatschappij in 
al zijn facetten: bus, markt, super-
markt, keihard toeterende auto’s, 
ontspannen aan een lijn kunnen 
lopen en commando’s opvolgen. 
Daarna komen ze bij de stichting 
voor training van een halfjaar tot 
een jaar. De trainers leren de hon-
den de basisvaardigheden trekken, 
duwen met de neus en apporteren. 
Vervolgens leren ze deuren ope-
nen, jas aantrekken, lichtknoppen 
bedienen, afstandbediening oppak-
ken en dergelijke.

Niet aanhalen
Natuurlijk wilden de Lions weten 
waarom de hulphonden die in een 
gastgezin worden gesocialiseerd 
niet mogen worden aangehaald. 
Reden is, zo zei Pieter Blickman, 
dat een cliënt in een rolstoel zelf 

niet of niet goed kan aaien. Als dan 
de hond in een stad ontdekt dat 
hij overal zijn aaitjes en belonin-
gen vandaan kan halen, wordt hij 
afgeleid en zal zijn werk niet meer 
doen. De familie en brede kennis-
senkring van de cliënt mogen het 
overigens wel.
 
Wat de hulphonden jaarlijks kos-
ten, weegt niet op tegen de kosten 
van andere hulpinstanties. Boven-
dien zijn belangrijke redenen om 
een hulphond te willen de dage-
lijkse structuur en de zelfstandig-
heid die de mensen ermee heb-
ben. Na deze enthousiaste uitleg 
overhandigde presidente Adriana 
Achterkamp aan Pieter Blickman 
de cheque van 1500 euro. Lionsclub 
Bronckhorst zal contact houden 
met de stichting, die er een pup 
voor gaat aankopen en opleiden.

Lionsclub Bronckhorst doneert 
1500 euro aan Stichting Hulphond
Bronckhorst - De Lionsclub 
Bronckhorst schonk woensdag-
avond 12 november aandacht 
aan hun goede doel: Stichting 
Hulphond Nederland. Pieter 
Blickman ontving een cheque 
van 1500 euro uit handen van 
presidente Adriana Achter-
kamp. Accountmanager Fond-
senwerving Pieter Blickman 
vertelde dat de stichting al 30 
jaar ADL-hulphonden opleidt. 
ADL staat voor Activiteiten in 
het Dagelijks Leven, voor men-
sen in een rolstoel.

Presidente Adriana Achterkamp overhandigde aan Pieter Blickman de cheque.

Voordelige bloemen

1.99
  

speciale 
aanbieding

2.89
v   van 2.99

2.09
v   van 2.19

2.09
v   van 2.19

2.19
v   van 2.29

1.79
  

speciale 
aanbieding

5.99
  

speciale 
aanbieding

0.69
  

speciale 
aanbieding

4.991.99

0.79
  

speciale 
aanbieding

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEEL
WEEKEND

1 kg

Hutspot* VERKRIJGBAAR IN DE KOELING

2 STUKS 4 STUKS

4 STUKS

5 KG

*  Aanbiedingen geldig vanaf 21-11-2014.

** Geldig t/m zondag 23-11-2014

Zuid-Amerikaans. 
2x 200 g

Entrecote*

Koffi ebroodjes*

4x 100 g

Cotelettos*

Goudse 
kaas 
jong 48+

Goudse kaas 
belegen 48+ 

PRIJSVERLAGINGEN

Lengte 40 cm, 
max. 24 stelen of 
lengte 50 cm, 
max. 14 stelen.

Rozen**

Lengte 50 cm, 
22 stelen.

Bloemen-
boeket**

Maritiema 
aardappelen*

Goudse 
komijne-
kaas 30+

Goudse 
Toscaanse 
kruiden-
kaas 30+

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014  
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Deelnemers 
Sinterklaaskrasaktie 2014

Ami Kappers
Autobedrijf Groot Jebbink

Autobedrijf Klein Brinke
Hotel Bakker

Fa. A. Beeftink & zonen.
Bruna Boekhandel

Classic & Co.
Da Vinci for Hair
De Vordense Tuin

Den 4 Akker
DutchPC Electronics

Echte Bakker Van Asselt
Europlanit Personeelsdiensten

Fashion Corner
Giesen Schoenmode 

Grand Bistro De Rotonde
Helmink Wonen

Hema Warenhuis Offringa
Café, feestzaal De Herberg

Het Meestershuis
Notaris Hulleman

J.G. Accountancy en advies B.V.
Klussenbedrijf R. Kappert

Keurslagerij Vlogman
Martens Jacht- en Wapenhandel

Mediq Apotheek Vorden
Schildersbedrijf Peters

Plaza Vorden
Profile Bleumink

Rabobank Graafschap Noord
Reinier en Leonie’s Groenten, Fruit & Traiteur

Tandprothetische praktijk J. Riefel
Siemerink Opticien Juwelier 

Tuunte Fashion 
Visser Mode

Pannenkoekhuis De Vordense Pan
VVV Vorden

Weevers
Weulen Kranenbarg Tuin & Erf B.V.        

Wonen en Waarde Makelaardij
Piek Zweverink Hoveniers

Extra prijzen 
beschikbaar 
gesteld door 

meerdere 
ondernemers!

OPEN HUIS
i.v.m. uitbreiding/nieuwbouw 

en 25-jarig bestaan

zaterdag 22 november 2014
13.00 - 17.00 uur

Welkom!
www.makkink.nl

Centrum voor Complementaire Geneeswijzen
Rozengracht 22
7201 JL Zutphen

Tel. 0575 - 513718

Osteopathie Acupunctuur 
Orthomoleculaire therapie

Agenda thema avonden en Kerst
26 November 4e Thema-avond:

Japanse Les (eten en beleven) verzorgd 
door Culinair Chef Arjan Siemerink. 
Kosten € 32,50 p.p. excl. dorstlessen

25 december (1e Kerstdag):

extra studiedag

26 December (2e Kerstdag):

Open vanaf 10.00 voor koffie en 
lunch en vervolgens kunt u (alleen 
op reservering) aanschuiven voor onze 
Kerstwerkjes die in 5 rondes geser-
veerd gaan worden, deze Kerstles duurt 
tot 19.00 uur en wij rekenen hiervoor 
€ 32,50 p.p., exclusief dorstlessen

26 December (2e Kerstdag)

5e Thema-avond:

“Doe eens iets geks met Kerst” ofte-
wel een Algemene KennisQuiz 

voor teams van 3 tot 5 per-
sonen (deelname gratis) start 
vanaf 20.30 uur. Inschrijven via 
kerstquiz@hetmeestershuis.nl.

Lesrooster

Gedurende de wintertijd

Maandag: 10.00 uur/18.00 uur

Dinsdag: Studiedag

Woensdag: 10.00 uur/18.00 uur

Donderdag: 10.00 uur/18.00 uur

Vrijdag: 09.00 uur/00.00 uur

Zaterdag: 10.00 uur/00.00 uur

Zondag: 10.00 uur/21.00 uur

Grand Café het Meestershuis 
biedt u verrassende lunches 
(Meesterwerkjes) en avondhap-
pen (Klassewerkjes), maar uiter-
aard bent u ook van harte welkom 
voor een heerlijke Meesterskoffie 
en/of een borrel in combina-
tie met onze Proefwerkjes.

Het Meestershuis | Dorpstraat 1 | 7251 BA Vorden | 0575 - 84 86 35
info@hetmeestershuis.nl | www.hetmeestershuis.nl

www.facebook.com/hetmeestershuis



De reumapatiëntenvereniging Zut-
phen e.o. organiseert samen met 
Fysiotherapie Jansen van den Berg 
te Vorden zwemmen en oefenen in 
het warme water (34 graden). Het ge-
beurt op de dinsdagochtenden, van 

10.15 uur tot 11.15 uur. Aanvang: 6
januari 2015. Voor meer informatie
(over o.a. kosten en vergoedingen) en/
of opgave kan men contact opnemen,
telefoon 0313 – 652593 of via mailing
info@reumavereniging-zutphen.nl.

Reuma en zwemmen in 
Vorden
Vorden - Bij reuma is bewegen heel belangrijk. In het nieuwe jaar is
het mogelijk ook in Vorden therapeutisch te zwemmen.

De actie is een initiatief van Bruna 
ondernemers onderling en is ont-
staan na de speciale uitzending van 
RTL Late Night, waarin Het Vergeten 
Kind centraal stond. Harry Omlo van 
de Bruna in Klazienaveen verzamelt 
de dozen van Bruna winkels uit heel 
Nederland: “Het is echt ongelofelijk 
wat hier gebeurt. In een ruime week 
tijd heb ik 130 dozen vol spullen in 
mijn opslag staan. Bruna’s uit alle 
hoeken van het land doen mee en de 
zendingen blijven nog steeds binnen-
stromen. Geweldig!” 
Carmen Rondeel van Bruna Vorden 
hoefde niet lang te twijfelen over 
deelname aan de actie. “Toen ik hoor-
de van het initiatief, heb ik eigenlijk 
meteen een doos gevuld. Ik denk dat 
we ons allemaal aangesproken voelen 
door het lot van deze kinderen, die 

vaak in uiterst treurige omstandig-
heden verkeren en wel een verzetje
kunnen gebruiken. We hopen dat we
hiermee een steentje kunnen bijdra-
gen.” 

Naast de belangeloze inzameling
door de ondernemers, ontvangt Het
Vergeten Kind van de landelijke Bru-
na organisatie ook nog een financiële
schenking. Van ieder verkocht exem-
plaar van ’25 jaar RTL –Het boek’, 
waarvan de keten er een paar dui-
zend exclusief in de verkoop heeft,
gaat €1 naar de stichting. 
Het Vergeten Kind, voorheen de
Guusje Nederhorst Foundation, zet 
zich in voor zo’n 33.000 kinderen
in Nederland die in sobere opvang-
centra moeten leven met minimale
speelmogelijkheden. De stichting
verbetert de leef- en speelomgeving
zodat ze binnen de veilige muren van
de opvang kunnen bewegen en ont-
spannen. Daarnaast organiseert Het
Vergeten Kind activiteiten en evene-
menten die deze kinderen weer even
laten lachen en genieten. Vanuit Kla-
zienaveen is net een eerste zending 
naar Den Haag gestuurd om als ca-
deautje te dienen voor de kinderen 
voor wie de stichting op 16 november
een groot Sinterklaasspektakel orga-
niseert.

Bruna Vorden in actie voor 
Het Vergeten Kind
Vorden - Bruna Vorden doet mee 
aan een spontane actie van Bruna 
ondernemers voor Het Vergeten 
Kind en schenkt voor een paar 
honderd euro aan knutselspullen 
aan de stichting. De winkel stelt 
o.a. loom-artikelen - dé rage van 
2014 en net verkozen tot Speel-
goed van het Jaar- ter beschik-
king en stuurt een grote doos vol 
producten op naar het verzamel-
punt in Klazienaveen.

Hilde Hissink-Bitter zal dan een pre-
sentatie geven van haar reis naar
Thailand. Ook zal zij over het boed-
dhisme vertellen aldaar. Dit alles
wordt ondersteund met mooi beeld-
materiaal.

Seniorensoos Vierakker-
Wichmond
Vierakker - U wordt van harte 
uitgenodigd om dinsdagmiddag 
25 november 2014 om 14.30 uur  
aanwezig te zijn in het Ludgerus-
gebouw in Vierakker.

De welpen en verkenners van de groep 
komen in Vorden en Wichmond bij 
de mensen aan de deur om een pak-
ketje wintervoer voor vogels te verko-
pen. Door zo’n pakketje wintervoer 
aan te schaffen helpt u niet alleen de 
vogels de winter door,  maar levert u 
ook een bijdrage aan de groepskas. 
Het bijeengebrachte geld zal vooral 
besteed worden aan spelmateriaal en 
het onderhoud van het clubhuis.

De vogelvoer- en potgrondacties van
Welkoop en Scouting vormen een
belangrijke bron van inkomsten voor
de uitbreiding en het onderhoud van
het scoutcentrum. Het groeiend aan-
tal leden heeft hier een goede plek
om op een verantwoorde manier het
scoutingspel te spelen. Jeugdleden en
leiding hopen dan ook, dat de bevol-
king van Vorden en Wichmond ook
nu weer de vogels en Scouting zal
helpen.

Vogelvoeractie van 
Scouting en Welkoop
Vorden - Op zaterdag 22 november houdt de Vordense Scoutinggroep
“David G. Alford” in samenwerking met Welkoop, de jaarlijkse actie
“Wintervoer voor Vogels.”

Aan het einde van de avond weet ie-
dereen van de hoed en de rand. Ook 
heeft ze een aantal leden gevraagd 
om de modellen de showen. Aanvang 
19:45 uur in de Herberg. Kom gerust 
een kijkje nemen als u het leuk lijkt 
om lid te worden.

Op dinsdag 9 december brengen de 
dames een bezoek aan Kasteel Mid-

dachten die geheel in het teken van
de Kerst zal zijn. Ook kunt ze er een
markt bezoeken en in de late middag
genieten van een sfeervolle wande-
ling langs een feeëriek spektakel van
licht en vuur. Ze gaan er met auto’s
naar toe. Verdere informatie op onze
website www.vrouwenvannu.nl/vor-
den of wordt vrienden met ons op 
facebook.

Maandelijkse bijeenkomst 
Vrouwen van Nu
Vorden - Woensdagavond 19 november is er weer de maandelijkse
bijeenkomst van de Vrouwen van Nu afdeling Vorden. Vrouwen van
Nu-lid Frida Pelgrum showt dit keer haar hoedjes en kan er natuurlijk
veel over vertellen.

Natuurlijk werden er ook de traditi-
onele oliebollen en erwtensoep ver-
kocht. Dankzij de ondernemers van 
Vorden was er een verloting mogelijk 
met geweldige prijzen. Het geld dat 
werd ingezameld is voor de bewo-
ners van de Wehme, Delle en Hack-
forterhof, waardoor ze deel kunnen 
nemen aan leuke activiteiten die 
worden georganiseerd. Na afloop be-
dankte Voorzitter Tinie Barink alle 
standhouders, ondernemers, vrijwil-
ligers, stichting,en medewerkers van 
auto bedrijf Groot Jebbink voor hun 
geweldige inzet Omdat het zo’n groot 
succes was doen we dit volgend jaar 
weer dunnetjes over, met een nog 
grotere opzet.

Een grandioze winterfair
Vorden - Zaterdag 1 november 
werd de winterfair gehouden in 
de showroom van autobedrijf 
Groot Jebbink, in samenwerking 
met stichting activiteiten de 
Wehme. Er werd plaatsgemaakt 
voor 20 kraampjes met vele leuke 
spullen.

Dan neemt de heer Hans Heuveling, 
presentator van de Sterrenwacht 
Phoenix te Lochem, de leden mee op 

reis door het Zonnestelsel en een stap 
daar buiten. Er wordt een overzicht 
gegeven van de zon, planeten, maan, 

kometen, vallende sterren en de ster-
renhemel.
Dit gebeurt met een mooie presenta-
tie en met de bijbehorende informa-
tie. Er is gelegenheid tot het stellen 
van vragen. Komt allen deze interes-
sante bijeenkomst bijwonen!

Gezamenlijke vergadering PCOB en ANBO
Vorden - Op vrijdag 28 november om 14.00 uur zal in De Soos (Dorps-
centrum) te Vorden de gezamenlijke bijeenkomst van PCOB en ANBO 
Vorden plaatsvinden.

De Dj’s die voor deze avond zijn in-
gehuurd, zijn echte Vordense jon-
gens, namelijk: Michel Besselink en 
Richard Martens. Beide wel bekend 
onder de oudere jeugd. Zij gaan het 
publiek trakteren op een avond vol 

muzikale herinneringen. Dat alles 
wordt die avond groots ondersteund 
door het draaien en vertonen van 
de bijbehorende originele videoclips. 
Dat alles zal op 4 grote plasma scher-
men en een speciale video Dj Booth 
te zien zijn.
Het leek de organisatie leuk om dit 
jaar eens goed te beginnen door mid-
del van een gezellig Nieuwjaarsbal. 
Een avond met Dj’s, drankjes en veel 
gelukwensen... Tevens zal iedereen 
op die avond getrakteerd worden op 
een welkomstdrankje en een paar on-
weerstaanbare lekker hapjes. Ieder-
een “boven” de 25 is dus van harte 
uitgenodigd om dit eerste spektakel 
in het dorpscentrum mee te maken. 

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

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

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

Sinds 12 augustus doet Bistro de Ro-
tonde mee aan de geweldige spaarac-
tie “2e 3-gangen menu vrij”. De actie 
werd zo succesvol ontvangen dat er 

meer spaarkaarten dan plaatsen in 
het restaurant waren, waardoor veel 
spaarders teleurgesteld moesten wor-
den. Het team van Bistro de Rotonde 
vond dit erg vervelend, daarom heb-
ben zij voor de liefhebbers die nog 
spaarkaarten over hebben, een leuk 
aanbod. Spaarders kunnen alsnog re-
serveren, en wel op 2 en 3 december. 

Er zijn twee zittingen, de vroege zit-
ting start om 17.30 uur tot 18.00 uur 
en de latere zitting begint om 19.30 
uur-20.00 uur. U kunt allen reserve-
ren via 0575-551519 of email. 
De actie eindigt op 7 december. Kijk 
op de website: www.grandbistrode-
rotonde.nl naar het actuele 3 gangen 
keuzemenu.

Advertorial

Spaarders AH actie kunnen alsnog 
terecht bij Bistro de Rotonde
Vorden - Op 2 en 3 december 
kunt u alsnog met de spaaractie 
van de AH uit eten bij Bistro de 
Rotonde, Kerstraat 3 in Vorden.

“We zijn trots op onze collectie”, zegt 
Blekkink, “ Tommy Singer’s unieke, 
handgemaakte sieraden zijn inmid-
dels collectors items aan het worden 
sinds hij begin van dit jaar bij een 
motor ongeluk tragisch om het leven 
is gekomen. Gelukkig hebben we nog 
de hand kunnen leggen op een aan-
tal fraaie halskettingen, oorbellen en 
hangers.” 

“De werken van Tommy Singer heb-
ben een duidelijk herkenbare stijl; hij 
gebruikt halfedelstenen in combina-
tie met goud en zilver en er komen 

altijd belangrijke Navajo-indiaanse 
stijlelementen in terug, zoals abstrac-
te bergen, golven en wolken”, aldus 
Blekkink.
Verder zijn er prachtige glazen ob-
jecten van Mats Jonasson te zien en 
beelden in steen en brons. “En als het 
weer meezit kunnen bezoekers ook 
zelf eens proberen wat beeldhouwen 
is”, zegt Jos Ruis van Art Gallery Dies-
selweerd. Niet vergeten, zondag 23 
november van 13:00 tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis. Meer informatie 
is te vinden op facebook, zoek naar 
ArtGalleryDiesselweerd.

Kunst- en wijnmarkt
Zutphen - Drie lokale ondernemers organiseren zondag 23 november 
vanaf 13:00 bij Art Gallery “Diesselweerd” aan de Vierakkersestraat-
weg 6 in Zutphen een kunst- en wijnmarkt. Bezoekers kunnen ken-
nismaken met prachtige Achterhoekse wijnen van wijnboerderij “De 
Fiere Wijnakker” en Theetuin de Vierakker zorgt voor de inwendige 
mens. Tanja Blekkink van Art Gallery “Diesselweerd” belooft vooral 
kunstzinnige verrassingen waaronder Europa’s grootste collectie van 
sieraden gemaakt door Navajo zilversmid/kunstenaar Tommy Singer.

Sieraden gemaakt door Navajo zilversmid/
kunstenaar Tommy Singer.



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

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud
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 Uitnodiging
voor onze 

jaarlijkse Kerstshow

U bent van harte welkom op:

vrijdag 28 november 10.00-18.00 uur
zaterdag 29 november 10.00-16.00 uur

zondag 30 november 10.00-16.00 uur
Koffie en thee staan voor u klaar! 

Volop Kerstbomen 
vers van eigen land!

Onder de 

bezoekers van 

de Kerstshow 

verloten we 

10 GRATIS 

workshops

zondag 23 november OPEN 
van 10.00 tot 16.00 uur!

Het Kacheltje
Kerkhoflaan 11 Openingstijden
7251 JW Vorden Donderdag 13.00 - 17.00
0575-470354 Vrijdag 09.00 - 17.00
www.hetkacheltje.nl Zaterdag 09.00 - 16.00

Tijdens het hele weekend 

10% KORTING 
op alle pelletkachels

Uw adres voor houtkachels, pelletkachels 
gaskachels en haarden.

Aanbieding geldig van do. 20 t/m zo. 23 november 2014

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314-620 871

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

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

v.a. 75,-

3

APk € 19.- 

all-in

WIJ ZIJN HET ADRES VOOR UW WINTERBANDEN.

GRATIS 
WINTERCHECK

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

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



Vanaf 20.00 uur zullen zang- en gi-
taarleerlingen hun kunsten vertonen 
en worden begeleid door Frank de 
Haan op gitaar en Maartje Epema op 
viool en zang, afgewisseld door een 
kakelverse nieuwe Vocalgroup. Pop-
koor Venhorst zal deze avond in het 
theater een aantal lekkere popklas-
siekers laten horen!
Iedereen die van muziek houdt, is 
van harte welkom! De avond is niet 
alleen bedoeld voor vrienden en fami-
lieleden van de leerlingen maar ook 
voor belangstellenden die bijvoor-
beeld overwegen om in de toekomst 
zang- en of gitaarles te gaan nemen 
of willen komen zingen bij een pop-
koor.

Zangdocente Maartje Epema stu-
deerde af aan de Popacademie in 
Enschede. Ze besloot haar eigen Mu-
ziekboerderij op te richten. Inmid-
dels is de Zangschool uitgebreid met 

gitaarlessen van gitarist Frank de 
Haan voor zowel gitaristen als zan-
gers die zichzelf willen leren bege-
leiden. Daarnaast repeteert Maartje 
maandagavond met haar popkoren 
op basisschool “Het Hoge” te Vorden. 
Maartje Epema en Frank de Haan 
wonen samen met hun kinderen op 
de boerderij waar iedereen wekelijks 
komt om hun zang- en/of gitaarles te 
volgen.

Door middel van het concert in de 
Lindese molen willen wij onze leer-
lingen de kans geven om podiumer-
varing op te doen maar ook om zich-
zelf aan het publiek te presenteren. 
Het wordt een ongedwongen avond 
met heel afwisselende optredens, van 
jazz tot echte rock dit keer allemaal 
in een akoestisch jasje gestoken! 
Meer informatie is verkrijgbaar via 
www.muziekopvenhorst.nl

Zang- en Gitaarleerlingen, Vocalgroups en Popkoren in de Lindese molen

Muziek op Venhorst in het Theater
Vorden - De zang- en gitaarleer-
lingen, alle popkoren en vo-
calgroups van “Muziek op Ven-
horst” geven samen een najaars-
concert. Vanaf 19.00 uur zullen 
eerst het Kinderpopkoor en 
daarna de Tienervocalgroup hun 
songs laten horen. Menig jong ta-
lent krijgt hier de kans een solo 
te zingen.

De lezing heeft zeker raakvlakken 
met het werk van Jacques Klöters als 
radiomaker en cabaretier. “Ik ben 
cabaretier geweest bij Cabaret Don 
Quishocking en in die tijd begon ik 
ook al om me te interesseren voor de 
geschiedenis van het cabaret. Ik heb 
jarenlang gewerkt op het theaterin-
stituut in Amsterdam en daar ging ik 
over de cabaretcollectie.” Als cabare-
thistoricus heeft hij al verschillende 
boeken gepubliceerd.
Nu is hij met een vooronderzoek ge-
start voor een volgend boek: over au-
thenticiteit binnen het cabaret. “Het 
is interessant om een bepaald aspect 
van de cabaretgeschiedenis onder de 
loep te nemen en dat even gezellig in 

Linde uit te werken,” lacht Jacques. 
“’Mens durf te leven’ dat is een lied, 
eigenlijk het enige cabaretlied wat al 
in de hele geschiedenis van het caba-
ret gezongen wordt.”
Veel liederen zijn ouderwets, achter-
haald en misschien te veel verbonden 
met de actualiteit om nu aan te spre-
ken. “Maar dit lied is uit 1917, bijna 
100 jaar oud. Er zijn nog steeds jonge 
artiesten die het op hun repertoire 
nemen, het lied is nog interessant. 
Waarom dat nou is, dat ga ik vertel-
len.”

Jacques Klöters maakte jarenlang ra-
dio met een oude NOS collega van het 
programma ‘Podium van de Neder-
landse lichte muziek’, regisseur René 
van der Veer, die nu naast de Lindese 
Molen woont. “Dat is de verbinding,” 
lacht Jacques. Hij vertelt die middag 
over zijn leven en zijn eigen visie op 
cabaret en hij gaat muziek draaien. 
“Ik heb ook cd’s meegenomen, dus ik 
ga de mensen wat laten horen. Het 
wordt een hele leuke middag.” De 
voorstelling in Theater Onder de Mo-
len is zondag 23 november, aanvang 
15.00 uur.

Theater Onder de Molen presenteert 
Jacques Klöters
Linde - Zondagmiddag 23 novem-
ber treedt cabaretier, cabarethis-
toricus en radiomaker Jacques 
Klöters op in het Theater Onder 
de Molen in Linde. Hij is bekend 
van zijn radioprogramma De 
Sandwich en zijn deelname aan 
cabaretgroep Don Quishocking, 
maar zal deze middag een lezing 
verzorgen met als thema ‘Mens 
durf te leven’.

De decorbouwgroep onder leiding 
van Bernd Wuestenenk vormt sa-
men met de toneel-, zang-, dans-, as-
piranten-, schrijvers- en grimegroep 
in samenwerking met de revuecom-
missie de kerngroepen van de ruim 
zeventig Vordense, Wichmondse en 
Warnsveldse jongeren die dit jaar 
meewerkten aan de revue. “Zij leve-
ren allemaal een eigen bijdrage. De 
één staat op de planken terwijl de an-
der belangrijke zaken verricht buiten 
of achter het podium”, zo verklaart 
Nout Nijenhuis.
In de twee laatste twee weken voor 
de revue liet hij alle groepen in el-
kaar schuiven. “En dat is best wel 
spannend of alles dan op zijn plaats 
valt. Uiteindelijk ‘kump alles goed’ 
om deze inmiddels gevleugelde Ach-
terhoekse term te gebruiken”, zo ver-
klaarde hij vrijdagavond toch enigs-
zins opgelucht. Nijenhuis: “De zaal 
reageerde vanavond echter totaal 
anders dan vorige week tijdens de 
eerste voorstelling. Kennelijk zaten 
de meesten net wat lekkerder in hun 
rol. Maar de reacties uit de zaal ga-
ven de toneelgroep ook wel een extra 
impuls.” 

De revue ‘Het is bal’ draaide om de 
gefortuneerde Sophia van Lippen-
Biesterveld (Silvia Meulenbeek) die 
was gevallen voor de charmes van 
haar veel jongere tennisleraar Dennis 
(Jesse Makkink). Dit tot ongenoegen 

van haar personeel dat een lonkende
erfenis als sneeuw voor de zon zag
verdwijnen. Het personeel besluit 
collectief te gaan strijden voor ‘hun
erfenis’. Er worden verschillende
complotten bedacht om de tennisle-
raar uit de weg te ruimen. Maar ze
mislukken steevast. 
De toneelgroep onder leiding van re-
gisseuse Gitta Hendrikse was tekst-
vast en de junior- en aspirant dans-
groepen onder leiding van Casandra,
Roos, Marieke en Steffy Rouwenhorst
lieten zien over de nodige uniformi-
teit te beschikken. Sterk waren ook
de vier vrouwen van de zang: Linsy 
Gotink, Kirsten Kappert, Marianne
Mulder en Esther Reijrink. De liedjes
sloten naadloos aan op de toneelscè-
nes.
De tekstschrijvers Frank ten Damme,
Nout Nijenhuis, Anouk Pardijs, An-
nemiek Riefel en Bart Tiessink had
de revue van de nodige woordgrap-
pen voorzien. De pauze aankondi-
ging had op een iets creatievere wijze
kunnen worden ingevuld. Misschien
een klein ‘leermoment’ voor volgend
jaar als Jong Gelre Vorden-Warnsveld
in haar 101ste levensjaar haar 51ste
revue op de planken brengt. Want 
zoveel is wel duidelijk na de bedank-
woorden van de altijd enthousiaste
en de niet om woorden verlegen zit-
tende voorzitster Annemiek Riefel:
“Jong Gelre Vorden-Warnsveld bruist
van alle kanten.”

“Jong Gelre Vorden-Warnsveld bruist van alle kanten”

Uitverkocht Dorpscentrum 
geniet van revue ‘Het is bal’

Vorden - Met een voldaan gevoel staat een deel van de twaalf mannen
van de decorbouwgroep met een glas bier in de hand bij de ingang 
naar ’t Stampertje na te genieten van de tweede revueavond van Jong
Gelre Vorden- Warnsveld. Een uitverkocht Kulturhus Het Dorpscen-
trum heeft vrijdagavond 14 november met volle teugen genoten van
de revue ‘Het is bal’. “Daar doen we het allemaal voor”, zo verklaart 
algeheel leider Nout Nijenhuis als hij met de mannen een toast uit-
brengt. ‘Het is bal’ blijkt de vijftigste revue uit de inmiddels honderd-
jarige geschiedenis van de plattelandsjongerenorganisatie te zijn.

De revue ‘Het is bal’ draaide om de gefortuneerde Sophia van Lippen-Biesterveld (Silvia
Meulenbeek) die was gevallen voor de charmes van haar veel jongere tennisleraar Dennis
(Jesse Makkink).

Fairtrade chocoladeletters of andere 
fairtrade geschenkjes kopen helpt na-
melijk ouders in derde wereldlanden. 
Door de verkoop van hun producten 
kunnen zij hun kinderen te eten 
geven, kunnen de kinderen medi-
sche zorg krijgen en kunnen ze naar 
school, zodat ze een betere toekomst 
tegemoet gaan. 

De Sint denkt niet in wit of zwart, 
maar sluit alle kinderen in zijn hart.
Hulp-sinten en pieten dus opgelet: in
Vorden kun je voor het plezier van 
alle kinderen op de hele wereld in de
Wereldwinkel terecht.

Sint gaat voor Fairtrade
Vorden - Sint gaat voor ouderwetse gezelligheid, tenminste dat bericht
wordt door het Sinterklaasjournaal verspreid. Kinderplezier daar gaat
het om, elkaar jaar weer opnieuw. De Sint doet door fairtrade cadeau-
tjes te kopen veel meer kinderen plezier dan alleen de Hollandse kin-
deren.

De Fotocommissie van de Vereniging 
Oud Vorden is voortdurend op zoek 
naar foto’s van personen, zaken, ge-
beurtenissen en dergelijke, die een 
weergave zijn van alledaagse en bij-
zondere voorvallen in de loop der ja-
ren. Te denken valt aan schoolfoto’s, 
foto’s van verenigingen, cultuur, ge-
meentezaken, jubilea, oorlog etcete-
ra. Dat kan dus 100 jaar geleden zijn, 
maar ook vorige week, alles wordt 
geschiedenis. 
Mocht u foto’s hebben, die interes-
sant lijken om op te nemen in het 
digitale archief en met uw toestem-
ming kunnen worden gepubliceerd 
op de site www.oudvorden.nl, dan 
houdt de commissie zich aanbevolen 
om ze eens te bekijken. Ook wanneer 

er bij overlijden van familieleden, 
vrienden en bekenden foto’s en foto-
albums zijn, dan zou de commissie 
die graag inzien. Interessante foto’s 
worden ingescand, u ontvangt ze 
daarna binnen korte tijd terug. Kijkt 
u eens op de site en zie de vele inte-
ressante foto’s en ansichtkaarten die 
daarin per categorie zijn opgenomen. 

Contact gegevens: 
Henk Wiekart, tel. 554226; Gerrit 
Eskes, tel. 551410; Wim Jansen, tel. 
526798; Jan Berentsen, tel. 553368; 
Gerard Hoftijzer, tel. 552485; Rinus 
Ilbrink, tel. 552666. Berichten per 
mail: fotocommissie@oudvorden.nl 
of internet: www.oudvorden.nl .

Duizenden ansichtkaarten en foto’s van 
Vorden, toen en nu
Vorden - De Vereniging Oud Vor-
den heeft onlangs een belang-
rijke mijlpaal bereikt: op de site 
www.oudvorden.nl zijn in het 
digitale beeldarchief momenteel 
2200 unieke ansichtkaarten van 
Vorden opgenomen en te bekij-
ken! Daarnaast zijn meer dan 
5000 foto’s zichtbaar over veel 
verschillende onderwerpen. Ze 
hebben betrekking op Vorden, 
het dorp en de buurtschappen, 
de mensen, verenigingen, instan-
ties, gebeurtenissen en meer; ver-
scheidene zijn ooit in ‘Contact’ 
gepubliceerd, maar ook vele par-
ticulieren hebben hun foto’s be-
schikbaar gesteld.



Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 

December
woonmaand

Uw bijtelling in 2016: 
De kogel is door de kerk!

Staatssecretaris Wiebes heeft de knoop doorgehakt en zijn keus gemaakt voor het systeem 

waarmee de auto van de zaak in 2016 wordt belast. Hieronder zetten wij het nieuwe systeem 

voor u op een rij. Om te laten zien hoeveel u er eventueel op achter uit gaat, voegen wij ook 

de cijfers over 2014 en 2015 toe.

U krijgt met deze nieuwe, aangescherpte regels te maken wanneer u in 2016 in een nieuwe auto 

van de zaak gaat rijden. Blijft u in uw huidige auto van de zaak rijden, dan hebt u dus niets met 

deze regeling te maken. Op grond van de diverse overgangsregelingen gaat het huidige wagenpark 

namelijk op z’n vroegst pas per 1 juli 2017 over op een nieuw bijtellingspercentage. Als gevolg van de 

huidige overgangsregelingen kunt u namelijk minimaal 5 jaar gebruik maken van dezelfde bijtelling. 

TIP! Opzoek naar een nieuwe auto van de zaak? Houd er dan rekening mee dat het percentage 

van de datum eerste tenaamstelling geldt. Kiest u voor een auto met een CO2 uitstoot van 84 gram? 

Dan levert een tenaamstelling in 2014 u een bijtellingspercentage van 14% op, 

terwijl een tenaamstelling in 2015 een bijtelling van 20% tot gevolg heeft.

Heeft u vragen over uw auto(s) en bijtelling? Of wilt u advies over uw bedrijfsvoering? 
Neem contact op met Rolf Pastoors, Boschland accountants en adviseurs 
door te bellen met (0575) 46 13 91. 

www.boschland.nl  -  info@boschland.nl



Een gezellige drukte was het al op za-
terdagavond in Valkenswaard waar 
de rijders werden voorgesteld aan het 

publiek. Op zondag reden de heren 
coureurs een tweetal ronden. De bes-
te rijders kwamen uit in de finale en 
wie daar het snelst was werd de win-
naar. Kees Koolen uit Vorden reed 
als enige bij de quads. Helaas kon 
teamgenoot Mohammed Abu Issa 
niet meedoen omdat dit evenement 
alleen voor de Nederlandse rijders 
bestemd is. Voor het publiek zou het 
evenwel mooi zijn geweest als er ook 
een paar buitenlandse deelnemers 
mochten mee doen.
Naast Koolen (Maxxis Dakar team)  
kwamen teamgenoten Tim en Tom 

Coronel ook in actie. Zij zullen beide 
rijden in een buggy voor het team. 
Koolen reed ook een aantal jaren in 
de buggy maar koos voor 2015 weer 
voor de quad. Jurgen v.d. Goorbergh 
reed voor het team zijn rondjes op 
een motor. Hij zal in januari deelne-
men als kistrijder. Dat betekent dat 
hij al het sleutelwerk zelf zal moeten 
doen. 

Het in Vorden gevestigde HT Rally 
Raid Team van eigenaar Henk Helle-
gers kwam met de Nederlanders Je-
roen van Daele en Erik Klomp in actie. 
Zij reden echter niet op hun nieuwe 
Dakar motor mee in Valkenswaard. 
Hellegers liet weten dat deze twee 
heren niet voor het klassement zul-
len strijden in Le Dakar. Mart Meeru 
uit Estland die de afgelopen Dakar als 
40e eindigde wil wel voor het klasse-
ment gaan. Zijn doel zal zijn om bij 
de eerste 25 te eindigen voor het HT 
Rally Raid Team aldus Hellegers. De 
kans bestaat dat er nog een 4e rijder 
zal uitkomen voor het team. 
De winst bij de motoren ging naar 
veelvoudig ONK enduro kampioen 
Hans Vogels die de komende Dakar 
zal worden bijgestaan door Mark 
Wassink. Bij de auto’s won Bernard 
ten Brinke die maar net Tim Coro-
nel voor bleef. Het publiek genoot 
vooral van de vrachtwagens die hun 
kunsten vertoonden op het circuit in 
Valkenswaard. Deze werd gewonnen 
door thuis rijder Gerard de Rooy die 
Peter Versluis wist te verslaan.

Vordense Dakar teams bij 
pre-proloog Valkenswaard
Vorden - In het weekend van 8 
en 9 november werd in Valkens-
waard de RTL GP Dakar Pre-
proloog gehouden waar bijna 
alle Nederlandse deelnemers aan 
meededen. De uit Vorden afkom-
stige Maxxis Dakar Team powe-
red by Super B en het HT Rally 
Raid team waren ook aanwezig. 
Beide teams konden rekenen op 
veel supporters uit de regio.

Vordense Dakar deelnemer Kees Koolen. Foto: Henk Teerink.

De eerste set gaat voortvarend van 
start. Door alle speelsters wordt er 
een goede servicedruk geleverd, die 
ook zeker nodig is om van deze ploeg 
te kunnen winnen. Passend wordt 
er veel naar het net gebracht en aan 
het net worden de ballen stuk voor 
stuk ingeslagen, door goed verdeelde 
ballen. Aan het net wordt met name 
door Maike van Mourik goed geblok-
keerd. De eerste set wordt dan ook 
met 17-25 binnengehaald. 
In de tweede set gaat het gelijk op. 
Rally’s gaan over en weer en beide 
teams zijn aan elkaar gewaagd. Wat 
opvalt is dat de dames van Set-Up 
‘65 een beter service afleveren dan 
in de voorgaande set. De Vordense 
dames proberen met alle macht hier 
meer grip op te krijgen. Boven de 20 
punten trekt Set-Up ‘65 toch aan het 
langste eind. Door een verbeterde 
blokkering aan hun zijde, kan Dash 
moeilijker tot scoren komen en gaat 
de set met 25-20 naar de dames uit 
Ootmarsum. 
In de derde set moeten alle zeilen bij 
worden gezet door Dash. De dames 
uit Ootmarsum groeien in hun spel. 
Coach Henk Wahl probeert verschil-
lende wissels uit. Helaas wil het in 
deze set niet zo lopen als het moet. 
Lidwien Keizer weet nog wel een goe-
de service af te leveren. Voor Dash 
alleen niet genoeg om het spel naar 
hun hand te zetten. Met 25-16 gaat 
de set naar Set-Up ‘65. Dan maar de 
volgende set weer vol aan de bak om 

ons eigen spel weer op te pakken.

Om de winst nog te kunnen pakken
moeten de Vordense dames deze set
weten te winnen. Vol overtuiging
beginnen de dames dan ook aan de
vierde set. Er wordt gelijk een mooie
voorsprong opgebouwd. Lian Leunk
en Anouk Nijbroek maken het de
Ootmarsumse dames erg moeilijk
door hun goede service. De dames van
Set-Up ’65 laten het er niet bij zitten
en vechten zich terug in de set. Aan
beide kanten worden mooie punten
gescoord en het gaat gelijk op. Aan 
het eind van de set mag Dash zich de
sterkere partij noemen. Middels een 
geweldig killing block van Carlijn Be-
rendsen wordt de 25 bereikt op het
telbord. Met 25-22 gaat de vierde set
naar Dash dames 1. Er moet een be-
slissende vijfde set worden gespeeld. 
De dames van Dash hebben maar één
ding voor ogen en dat is ‘winnen’. 
De Vordense dames hebben zichzelf 
hierdoor erg veel druk opgelegd blijkt
al snel. In de laatste set laten de mei-
den niet zien wat ze in huis hebben.
Met een behoorlijke voorsprong in
het voordeel van Set-Up ’65 wordt er
van kant gewisseld. De Vordense da-
mes proberen wat ze kunnen, maar
het lukt de meiden niet hun goede
spel weer op te pakken. Met 15-8 op
het telbord wordt de wedstrijd met 
3-2 gewonnen door Set-Up ’65.

Volgende week spelen de dames van
Dash dames 1 thuis om 17.45 uur.
Tegenstander dan is Wevo 70 dames
1, een directe concurrent. Het belooft
een spannende wedstrijd te worden
waarbij de dames van Dash hopen op
uw support.

Dash krijgt geen grip in 
Ootmarsum
Vorden - Op zaterdag 15 novem-
ber mocht Dash dames 1 aantre-
den om een uitwedstrijd te spe-
len in Ootmarsum. De wedstrijd 
zou om 15.00 uur beginnen, maar 
begon uiteindelijk om 16.15 uur.

Woensdag 19 november houdt 
de vereniging haar jaarlijkse al-
gemene ledenvergadering. Sinds 
twee jaar wordt er in juni ook een 
halfjaarlijkse ledenvergadering ge-
houden, waarin vooral de financi-
ele situatie van het op dat moment 
afgeronde seizoen een hoofdonder-
werp is en dan vooral ook het vast-
stellen van de begroting van het 
nieuwe seizoen. Komende woens-
dag treden twee bestuursleden af, 
Jan Hulshof en Renze Kuitert en 
beide stellen zich niet herkiesbaar. 
Van beide heren zal op passende 
wijze afscheid genomen worden 
nadat Jan Hulshof 15 jaar in het 
bestuur heeft gezeten en Renze 
Kuitert een periode van 6 jaar se-
cretaris is geweest. Het bestuur 
hoopt op een goede opkomst van 

de leden om zodoende met elkaar 
het beleid van de komende jaren te 
bespreken. 

Arke Noice Dream Party
Op vrijdagavond vindt het tradi-
tionele Arke Noice Dream Party 
plaats. Een kleine 20 jaar geleden 
is er voor het eerst een dergelijk 
festijn georganiseerd in de kantine 
van de vereniging. Arka staat voor 
ons clubgebouw “De Ark”, Noice 
staat voor “Geluid” en “Dream” 
staat voor verrassing en komende 
vrijdag vindt dus de volgende party 
plaats. Samen de A-junioren van 
het vorige seizoen heeft de kan-
tinegroep onder leiding van Kees 
Jansen en Renz Cornegoor een 
prachtig programma in elkaar ge-
zet en de voorbereidingen en de 

plannen beloven veel goeds! 
Club van 50-avond
Tenslotte vindt op zaterdagavond 
22 november de jaarlijkse ‘club 
van 50-avond’ plaats. Deze groep 
supporters van v.v. Vorden is drie 
jaar geleden opgericht en een 
groot gedeelte van de jaarlijkse in-
leg van deze ruim 100 leden wordt 
jaarlijks aan een zelf te bepalen 
project besteed. 

Zaterdag 22 november is er we-
derom een gezellige avond geor-
ganiseerd en tevens wordt dan 
het resultaat van het project 
van afgelopen jaar tentoonge-
steld en dat zal een aangena-
me verrassing teweeg brengen. 

Zondag de 23e november speelt 
het 1e elftal een uitwedstrijd tegen 
Reunie in Borculo en als voorwed-
strijd wordt de competitiewedstrijd 
tussen Reunie E1 en Vorden E1 ge-
speeld en als Vorden E1 tegen de 
nummer drie weet te winnen dan 
mag het zich kampioen noemen.

Ledenvergadering en twee evenementen

Drukke week bij v.v. Vorden
Vorden - In de week dat het 1e elftal een vrije zondag had en 
dus niet in actie hoefde te komen, is de voetbalvereniging Vor-
den op een hele andere wijze actief. Woensdag 19 november is de 
algemene ledenvergadering, vrijdag 21 juli vindt de Arke Noice 
Dream Party plaats en zaterdag 22 juli heeft de ‘club van 50’ haar 
jaarlijkse bijeenkomst.

Waar Ratti er voetballend door-
heen trachtte te komen, probeerde 
Longa ‘30 het vooral via de coun-
ter. Na een half uur spelen liet 
Ratti zien dat het ook razendsnel 
kan counteren, na een corner van 

Longa ’30 was het Arnoud Vrieler 
die niet veel later de bal in een leeg 
doel kon schuiven. Even later stond 
wederom Arnoud Vrieler aan het 
eind van een goed lopende aanval, 
2-0. Er leek niks aan de hand voor 
Ratti, echter kort voor rust hielp 
de thuisploeg Longa ‘30 terug in 
de wedstrijd. Na een verkeerde 
terugspeelbal kon Bram Klein Ha-
nenveld in eerste instantie nog red-
ding brengen, op de rebound was 
hij echter kansloos.
Na rust waren het de bezoekers die 
er een fysieke strijd van maakte. 
Met veel strijd en vooral veel over-
tredingen ging Longa ‘30 op zoek 
naar de gelijkmaker. Desondanks 

was het Ratti die de voorsprong 
verder leek uit te bouwen. Het 
doelpunt werd echter om dubi-
euze reden afgekeurd, waarmee 
Arnoud Vrieler een hattrick ontno-
men werd. Dit kwam de sfeer bin-
nen de lijnen niet ten goede. Ratti 
wist het hoofd koel te houden en 
een kwartier voor tijd was het Wil-
lem Wisselink die alsnog de 3-1 op 
het scorebord te zetten. Na de 4-1 
van Jasper Klunder was de wed-
strijd helemaal gespeeld. Met deze 
verdiende overwinning heeft Ratti 
de koppositie verstevigd. Volgende 
week wacht de uitwedstrijd tegen 
Winterswijk.

Ratti verdedigt koppositie
Kranenburg - Op een regenach-
tige zondagmiddag stond de 
thuiswedstrijd tegen Longa ‘30 
op het programma. Inzet van 
de wedstrijd was de kopposi-
tie in de competitie. Voor aan-
vang van de wedstrijd bezette 
Ratti de eerste plaats en volgde 
Longa ‘30 op 2 punten. In het 
begin van de wedstrijd was het 
een gelijk opgaande strijd.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl



Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: CDA (8), GBB (5), VVD (4), PvdA (3), D66 (3) en Groen Links (2). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

De Algemene Beschouwingen en de Begro-
tingsraad zijn twee belangrijke vergaderin-
gen van de gemeenteraad. De raad bepaalt 
hoe het geld van de gemeente wordt beheerd 
en gebruikt. CDA Bronckhorst heeft heldere 
standpunten ingebracht op 6 november 2014.
CDA Bronckhorst is tijdens de verkiezingen 
van 2014 beloond voor het door haar gevoer-
de beleid in de voorliggende periode, een peri-
ode waarin de gevolgen van de economische 
crisis sterk voelbaar waren. Het CDA is eerlijk 
geweest over de risico’s en de maatregelen 
die genomen moesten worden. Ook nu zijn er 
risico’s. De ontwikkeling van de bevolking en 
de economie vragen nog steeds aandacht en 
nieuwe gemeentelijke taken vergroten de ri-
sico’s. Bij dit laatste geldt met name de vraag 
of de kosten voor (jeugd)zorg en participatie 
beheersbaar blijven. Voor het CDA is wel dui-

delijk dat zorg voor- en 
participatie van kwets-
bare mensen NOOIT in 
het geding mag zijn.
Geld voor nieuw beleid is 
er in beperkte mate. Ont-
wikkelingen zullen dus 
voor een belangrijk deel 

tot stand moeten komen 
door de inbreng van crea-
tiviteit en samenwerking. 
Het CDA stimuleert inwo-
ners met goede ideeën en 
gaat ook de samenwerking aan met inwo-
ners, de oppositie en de coalitiepartijen in 
de raad. Samenwerking leidt tot besparing 
en een beter resultaat. Samenwerking vraagt 
om realisme. Een voorbeeld is de bouw van 
de brandweerkazerne-gemeentewerf. De 
aangedragen alternatieven vanuit de oppo-
sitie klinken charmant, maar de onderbou-
wing ervan is niet realistisch. Dat doet geen 
recht aan de hogere doelstelling voor de 
burger, zoals het bevorderen van veiligheid.
Samenwerking met andere gemeenten moet 
effectief en efficiënt plaatsvinden. Kortge-
zegd: een betere dienstverlening tegen accep-
tabele kosten. Hier zal het CDA kritisch naar 
kijken in de komende periode en waar nodig 
aan de rem trekken. In de Algemene Be-
schouwingen ging fractievoorzitter Dirk Jan 
Huntelaar daarom nadrukkelijk in op kosten-
groei van de Omgevingsdienst Achterhoek.

www.cdabronckhorst.nl

Algemene Beschouwingen en de begroting

Bij ieder besluit dat ons wordt voorgelegd 
stellen wij onszelf de vraag: wordt de inwo-
ner van Bronckhorst hier beter van?
Afgelopen weken zijn er besluiten genomen 
over het ‘Sociaal Domein’ en de ‘Nieuwbouw 
Brandweerkazerne Hengelo en Gemeente-
werf’.
Over het Sociaal Domein zijn we sceptisch, de 
trein staat op de rails en nu de trein vertragen 
is geen optie. Kortom het voorstel is aangeno-
men en we zullen de komende tijd scherp moe-
ten monitoren hoe alles in de praktijk loopt.
Echter over de nieuw te bouwen gemeente-
werf en brandweerkazerne zijn we furieus! 

In de huidige tijd waarin er vele belangrijke 
zaken op ons als gemeente afkomen, wordt 
er € 6.300.000,- uitgegeven aan een nieuw 
te bouwen brandweerkazerne en gemeen-
tewerf. Helaas hebben de coalitiepartijen 
‘voor’ gestemd en kost dit iedere inwoner uit 
Bronckhorst € 170,- per persoon.

Waarom zijn wij furieus?

aangetoond!

om) uit te besteden!

Kortom, wordt u hier beter van? NEE!

Is de politiek er voor u?

Omdat basisschoolleerlingen geen duidelijk 
beeld hebben van wat techniek is, kiezen ze 
meestal niet voor een opleiding in de tech-
niek. Ze hebben vooroordelen, zoals techniek 
is saai, moeilijk, ingewikkeld, of je krijgt er 
vieze handen van.
Techniek is natuurlijk veel meer dan ‘vieze 
handen’. En dat kunnen de leerlingen zelf er-
varen tijdens de vier technieklessen die van-
uit Technieklokaal Doetinchem/Bronckhorst 
worden georganiseerd. Een belangrijk initi-
atief, omdat veel bedrijven in de gemeente 
Bronckhorst hun geld verdienen met tech-
niek. Daarvoor hebben ze goed opgeleid tech-
nisch personeel nodig.
Gezien de aanhoudende vergrijzing in onze 
gemeente neemt de vraag naar dit personeel 
alleen maar toe. Helaas neemt het aantal leer-
lingen dat kiest voor een van de technische 
vakken steeds verder af. Een ontwikkeling 
die het Technieklokaal Doetinchem/Bronck-
horst probeert tegen te gaan. Wellicht is dit 
de eerste stap in het creëren van een goed 
opleidingsklimaat binnen de gemeente. Dit 

kan weer bedrij-
ven aantrekken 
en daarmee meer 
werkgelegenheid 
creëren.
Garanties voor werkgelegenheid zijn er ui-
teraard niet, maar dat betekent niet dat het 
Technieklokaal Doetinchem/Bronckhorst 
geen kans en steun verdient. Ondernemers 
in onze gemeente hebben hier begin dit jaar 
tijdens de verkiezingsstrijd, ook aandacht 
voor gevraagd.
Uiteindelijk zijn het de gemeente en haar 
inwoners die er het meeste van kunnen pro-
fiteren. Daarvoor vraagt het Technieklokaal 
van de gemeente een kleine bijdrage van
€ 4.200 per jaar, net als dat het dat van an-
dere gemeenten vraagt. Helaas heeft onze 
gemeente besloten niets meer te investeren 
in de toekomst van technisch Bronckhorst. 
D66 zet zich in voor goed onderwijs en vraagt 
zich af of we dat besluit niet moeten herzien.

Nick Bijloo, commissielid D66

Technisch onderwijs laten we toch niet vallen?

De veranderingen in het sociaal domein ei-
sen veel aandacht op. Er zullen vele vragen en 
moeilijkheden op ons af komen. Waarschijn-
lijk zelfs extra kosten. Om die ontwikkelin-
gen goed te laten verlopen en tegenslagen 
op te vangen, is zuinigheid vereist en echte 
samenwerking van alle fracties onontbeer-
lijk. De VVD wil daarom met name op sociaal 
gebied zo optimaal mogelijk samenwerken 
met het college. Een geslaagde transitie is in 
het belang van alle partijen, van alle burgers, 
van heel Bronckhorst. Maar de coalite vraagt 
van ons en U……… samenwerken (CDA), 
meedoen (D66) een vangnet voor de meest 
kwetsbare burgers (PvdA), helderheid, trans-
parantie, begrip, meedenken met anderen. 
Daarom was het voor de VVD ondoorzichtig 
en onbegrijpelijk, dat ná het verschijnen van 
de programmabegroting er een aanvullende 
notitie kwam, met daarin de begroting voor 
de bouw van een brandweerkazerne en ge-
meentewerf voor maar liefst 6,3 miljoen. De 
VVD had hiervoor een alternatief voorbereid, 
volledig goed, en ruim 3 miljoen goedkoper!! 

Daar werd door de coalitie 
niet serieus op ingegaan. 
Had men vooraf al beslist? 
Als klap op de vuurpijl werd 
ons gevraagd ook in te stem-
men met de overige beno-
digde budgetten, zonder dat 
de coalitieplannen concreet 
op papier stonden. Waar moesten we mee 
instemmen, het werd niet duidelijk. Het col-
lege had het “te druk” gehad en vroeg ons 
een begroting goed te keuren, waarvan een 
belangrijk deel van de programma’s nog 
niet was ingevuld. De VVD heeft het verzoek 
om medewerking bij de komende moeilijke 
veranderingen op sociaal gebied volmondig 
met ‘ja’ beantwoord. Maar de vraag van 6.3 
miljoen voor brandweerkazerne en gemeen-
tewerf, én die ‘blanco cheque’ voor de inpas-
sing van het coalitieprogramma waren voor 
de VVD echt ongepast.

Dáárom moesten we de totale begroting 
wel afkeuren.

De VVD fractie stemt programmabegroting af. Waarom?

‘Right to Challenge’, of te wel uitdaagrecht, 
houdt in dat bewoners de gemeente kunnen 
uitdagen om een deel van de begeleiding of 
zorg voor mensen aande bewoners zelf uit te 
besteden. Als de aanpak of het idee van de 
bewoners beter is dan die van de gemeente, 
krijgen de bewoners de kans hun plan ook 
daadwerkelijk uit te voeren en worden zij 
hiervoor ook betaald.
In oktober is op initiatief van GroenLinks 
Bronckhorst door de voltallige gemeenteraad 
aan het college gevraagd een plan op te stel-
len om ook voor onze gemeente dit ‘Right to 
Challenge’ uit te werken.
GroenLinks vindt dat initiatieven van bewo-
ners goud waard zijn en dat die zo veel moge-
lijk ondersteund dienen te worden. Bewoners 
kennen hun buurt als geen ander en weten 
wat er speelt. Ze krijgen met dit recht de mo-
gelijkheid hun ideeën in een goed plan om 
te zetten. Het is een begin van een beweging 
waarbij bewoners meer zeggenschap krijgen 
in hun eigen buurt en dat de gemeente min-
der ‘aan de knoppen’ zit. Daarnaast hebben 
initiatieven vanuit bewoners vaak aanvul-

lende positieve effecten, zoals toename van 
het onderlinge contact en verbetering van de 
leefbaarheid in de buurt. GroenLinks schat in 
dat er onder bewoners in Bronckhorst veel 
vernieuwende ideeën leven. Met dit ‘Right to 
Challenge’ wordt voorkomen dat breed ge-
dragen initiatieven van bewoners sneuvelen 
als gevolg van te weinig positie of onvoldoen-
de financiële middelen.

Samenvattend: wij zien het ‘Right to Chal-
lenge’ als een stimulans voor participatie van 
bewoners, een steun in hun rug en een bij-
drage aan een sterke en leefbare buurt. 
Wat vindt u? 
Reacties kunt u sturen naar onderstaand 
mailadres.
Namens de fractie van GroenLinks Bronck-
horst, Titus Smit

Erkenning kracht van bewoners: Right to Challenge!

Een belangrijke datum: 30 oktober 2014. De 
gemeenteraad van Bronckhorst neemt una-
niem het Beleidsplan Sociaal Domein aan.
In dit plan staat hoe de gemeente de toekomst 
ziet op het gebied van de zorg. De zorg voor 
mensen die (even) niet zonder hulp kunnen, 
de zorg voor de kinderen en jongeren en de 
zorg voor de inwoners van Bronckhorst die 
niet zo gemakkelijk werk vinden.
Het Beleidsplan Sociaal Domein is tot stand is 
gekomen na een lange voorbereiding. De hele 
gemeenteraad heeft meegedaan, burgers en 
instellingen praatten mee en veel medewer-
kers van de gemeente leverden bijdrages.

Het plan is een uitdaging, het biedt zeker 
kansen. Maar het plan baart ons ook zorgen. 

Er zal soms wat mis gaan, zeker. Maar aarzel 
dan niet en trek alstublieft aan de bel.

U kunt zich melden bij uw sociale wijkteam, 
bij de wethouder en zijn medewerkers, maar 
natuurlijk direct bij ons, de PvdA-fractie. Mail 
dan naar j.bergervoet@bronckhorst.nl 

Want iedereen moet de zorg krijgen die hij of 
zij nodig heeft! 

Fractie PvdA Bronckhorst.

Trek aan de bel!



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur,

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 47, 18 november 2014 Licht zet inbrekers in het zicht

Inbrekers zijn in de wintermaanden 
het meest actief in de vooravond. 
Want als het ’s avonds donker is en 
er brandt op dat moment geen licht 
in een woning, weet een inbreker dat 
er niemand thuis is. Met een eenvou-
dige tijdschakelaar op uw binnen- en 
buitenverlichting kunt u dit voorko-
men. Maar alleen verlichting is niet 
genoeg. Inbrekers slaan graag toe 
zonder dat toevallige voorbijgangers 
hen kunnen zien. Kijk daarom eens 
kritisch naar uw eigen huis. Zijn er 
plekken waar het zicht slecht is, zo-
als een raam met een grote struik er-
voor of een niet verlicht portiek of 
voorportaal? 

90% minder kans op inbraak met 
goed hang- en sluitwerk
Daarnaast maakt ook degelijk hang- 
en sluitwerk het inbrekers moeilijk. 
Hang- en sluitwerk met het Politie-
keurmerk Veilig Wonen vermindert 
de kans op een inbraak met maar 
liefst 90%! De combinatie van zicht, 
verlichting en inbraakwerend hang- 
en sluitwerk maakt dat de kans op 
een inbraak kleiner en de kans op 
ontdekking groter.

Preventietips: zorg voor zicht en 
licht
Een inbreker heeft slechts dertig 
seconden nodig om in te breken. Als 
het langer duurt, breekt hij vaak zijn 
poging af. Een aantal tips om het een 
inbreker lastig te maken:

draai ze op het nachtslot en berg de 

sleutels op, ook al bent u maar 
even weg

sluitwerk, voorzien van het SKG-
sterkeurmerk 

op uw verlichting. Vaak verlaten 
mensen in de loop van de dag hun 
huis om pas in de avond terug te 
keren in een donkere woning. Dit 
terwijl verlichting in en om de wo-
ning juist kan helpen om inbraken 
te voorkomen

een oogje in het zeil te houden

huis. Gebruik in donkere uren de 
verlichting bij uw toegangsdeuren 
en zorg dat inbrekers zich niet kun-
nen verschuilen achter struiken in 
met name voor- en zijtuinen. Snoei 
tijdig!

1-1-2, daar pak je ook woninginbre-
kers mee
U kent uw omgeving het beste. Als u 
denkt dat er iets niet in orde is, dan is 
dat meestal ook zo. Ziet u verdachte 
personen in uw buurt, mensen die 
niet in uw buurt thuishoren en veel 
aandacht hebben voor woningen in de 
buurt, bel dan direct de politie via 
1-1-2. Let erop hoe ze eruit zien en in 
welke richting ze vertrekken, zodat u 
dit aan de politie kunt doorgeven. 
Noteer ook het merk en kenteken van 
het eventuele vervoermiddel. Het is 
van belang om zo snel mogelijk te 
bellen, immers een inbreker heeft 
slechts enkele minuten nodig om zijn 

slag te slaan en er vandoor te gaan. 
Door uw melding kan de politie snel 
ter plaatse zijn en de inbrekers 

oppakken. De politie benadrukt: lie-
ver tien keer voor niets gebeld, dan 
één keer te weinig!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente op 5 januari 2015 in het 
gemeentehuis in Hengelo huldigen 
we de kampioenen van 2014. U kunt 
tot 1 december a.s. een persoon of 
club aanmelden, die het afgelopen 
jaar op sportief of cultureel gebied 
een podiumplek heeft gewonnen bij 

een NK, EK of WK. Het kampioenen-
aanmeldingsfor-
mulier kunt u onli-
ne invullen via 
www.bronck-
horst.nl of scan de 
QR-code.

Opgave kampioenen 2014 
voor huldiging

De kampioenen van 2013

Achterhoek bespaart 2013-2014
Hebt u subsidie aangevraagd voor 
energiebesparende maatregelen (bij-
voorbeeld dak-, gevel- of vloerisolatie 
of het aanbrengen van HR++-glas) 
voor uw huis uit de regeling Achter-
hoek Bespaart? Houdt u dan de vol-
gende twee termijnen in de gaten:
 

1 december 
2014 de maatregel daadwerkelijk 
is uitgevoerd (de factuurdatum is 
daarbij bepalend).

-
wijs en het uitbetalingsformulier in 

 
Deze gestelde termijnen zijn harde 
voorwaarden voor de subsidieuitke-
ring. Niet op tijd de maatregelen uit-
gevoerd of de financiële documenten 
ingeleverd, betekent geen subsidie. 
Voorkom dat u deze mooie subsidie 
misloopt en neem op tijd actie.
 
Subsidie zonne-energie en duurza-
me warmte
Een aantal woningeigenaren dat voor 
de subsidieregeling zonne-energie en 
duurzame warmte van de gemeente 
Bronckhorst  in aanmerking wil 
komen, heeft de maatregelen nog 
niet uitgevoerd. Bij deze subsidie 
geldt geen einddatum, zij hebben 
hiervoor dus nog even tijd. In 2015 
mogen de maatregelen ook nog uit-

gevoerd worden. Aan 390 aanvragen 
hebben wij deze subsidie toegekend, 
waarvan er 285 zijn uitbetaald. Het 
ging om de volgende aanvragen:

maar liefst 3.257 zonnepanelen ge-
plaatst!)

-
ties

Tips
Voor beide subsidieregelingen geldt 
dat u hiervoor geen aanvraag meer 
kunt indienen. Maar hebt u plannen 
om uw woning te verduurzamen, kijk 

Energiebesparingssubsidie 
aangevraagd? 
Let op termijnen en voorkom verval subsidie!

zeker eens op de site www.ver-
duursaam.nl van de Stichting Achter-
hoek Duurzaam Verbouwen. Op www.
zonatlas.nl/bronckhorst kunt u kijken 
of het plaatsen van zonnepanelen op 
uw dak mogelijk is en zin heeft. Ver-
der heeft het rijk een ‘energiebe-
spaarlening’ voor woningeigenaren 

die graag energiebesparende maat-
regelen willen aanbrengen, maar de 
investering op dit moment niet direct 
kunnen/willen betalen. Zij kunnen 
een goedkope lening afsluiten bij het 
Nationaal Energiebespaarfonds. 
Meer informatie vindt u op 
www.ikinvesteerslim.nl



Het wordt langzaam kouder. De kans 
op sneeuw, nachtvorst, ijzel en daar-
mee gladheid gaat toenemen. De ge-
meente stelt alles in het werk om ge-
vaarlijke situaties die door winters 
weer op de weg kunnen ontstaan, te 
voorkomen of te bestrijden door te 
strooien. Daarnaast is het natuurlijk 
belangrijk dat u zelf bij winterse 
weersomstandigheden ook extra 
alert bent als u in uw auto of op de 
fiets stapt. Net als voorgaande jaren 
bestrijdt de gemeente gladheid pre-
ventief. Dit houdt in dat wordt ge-
strooid wanneer gladheid wordt 
voorspeld en niet pas wanneer het al 
glad is. Ook de provincie strooit pre-
ventief. De strooiroutes zijn in grote 
lijnen gelijk aan de routes zoals we 
die afgelopen winter hebben ge-
strooid. Let op: ook op routes die 
preventief gestrooid zijn, kan het on-
verwacht glad zijn. De aanwezigheid 
van zout op de weg is geen garantie 
voor veilige rijomstandigheden.

Gemeentelijke wegen
De gemeente strooit gemeentelijke 
wegen vanuit de gemeentewerf in 
Hengelo. Er zijn vier A-routes. De bin-
nen deze routes vallende wegen 
strooien we wanneer gladheid wordt 
voorspeld. Als basis voor de glad-

heidbestrijding is het Gemeentelijke 
Verkeer en Vervoer Plan genomen. 
De volgende wegen maken deel uit 
van de A-routes:
1 alle doorgaande wegen, inclusief 

de fietspaden
2 toegangswegen naar veerponten
3 de belangrijkste ontsluitingsweg 

naar een woonwijk, dorpscentrum, 
centrale parkeerplaats of bedrij-
venterrein

4 bedrijventerreinen
5 busroutes, indien deze nog niet on-

der 1 of 2 vallen
6 een aantal routes naar scholen in 

het buitengebied en (middelbare) 
scholen buiten de gemeente

7 verbindingswegen naar buurge-
meenten, daar waar het strooibe-
leid niet aansluit op het strooibeleid 
in de buurgemeenten

8 de belangrijkste toegangswegen 
naar de volgende gebouwen: hulp-
diensten (politie, brandweer, am-
bulance), scholen (basisscholen en 
scholen voor voortgezet onderwijs), 
huisartsen, zorgcentra (geen ap-
partementencomplexen voor oude-
ren), station en gemeentehuis 

B-routes
Als aanhoudende gladheid is voor-
speld, start de gemeente direct aan-
sluitend aan de A-routes met het 
bestrijden van gladheid op B-routes. 
Onder B-routes vallen onder andere 
een aantal wegen in de centra van de 
grotere kernen, de belangrijkste toe-
gangswegen naar sporthallen, gym-
zalen en begraafplaatsen en wegen in 
het buitengebied die een logische ver-
binding vormen tussen de A-routes. 
Ook is het mogelijk om vanaf alle pan-
den binnen de bebouwde kom binnen 
400 meter op een gestrooide weg te 

Gladheidbestrijding winter 2014-2015

Uit de raad

Raadsvergadering
27 november 2014
Op 27 november vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent 
van harte welkom om deze vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwer-
pen:

Dennendijk 1-3 Hengelo (Gld)
 De raad wordt gevraagd het be-

stemmingsplan voor de Dennen-
dijk 1-3 in Hengelo ongewijzigd 
vast te stellen. Hierdoor worden 
een bed & breakfast, thee- en 
moestuin, boomgaard en kaasma-
kerij mogelijk

-
nisgeving Bronckhorst 2015

 In de Wet elektronische bekend-

making staat dat gemeenten alge-
meen verbindende voorschriften 
bekend moeten maken in een elek-
tronisch blad. B en w vragen de 
raad de verordening elektronische 
kennisgeving Bronckhorst voor 
2015 vast te stellen, waarmee de 
gemeente vanaf volgend jaar 
onder andere vergunningen en 
verordeningen digitaal gaat publi-
ceren via www.overheid.nl. 
Hierover volgt binnenkort meer

 informatie op deze gemeente-
 pagina’s

-
ring Hummelo

 Bij hevige regenbuien staat op ver-
schillende plekken in Hummelo 
vuil water op straat. Om dit te ver-
minderen, passen we de riolering 
en bestrating aan. Een deel van de 
werkzaamheden combineren wij 
met de herinrichting van de Huis-

kamer van Hummelo. Dit is als
 gevolg van de rondweg nodig ge-

worden. De totale werkzaamheden 
bedragen 975.000 euro. B en w 
vragen de raad dit budget beschik-
baar te stellen 

Bronckhorst 2015 (afval)
 De raad wordt gevraagd de veror-

dening voor reinigingsheffingen 
(afval) voor 2015 vast te stellen. 
Zoals al eerder op deze gemeente-
pagina’s is aangekondigd is het 
voorstel om het vastrecht te ver-
hogen van € 52,50 naar € 93,09

 Het plan is om de inzamelfrequen-

tie van de restafvalcontainers aan 
te passen in 2015. Daarvoor moet 
de afvalstoffenverordening aange-
past worden. Deze aangepaste 
verordening ligt ter vaststelling 
voor aan de raad. Over onder an-
dere de wijziging van de inza-
melfrequentie ontvangt u binnen-
kort meer informatie in uw brie-
venbus. Meer info over afval en de 
toekomst zie de themapagina 
hiernaast

-
dening gemeente Bronckhorst

 Het buitengebied is aan het veran-
deren. Agrarische bedrijven stop-
pen door bijvoorbeeld gebrek aan 
opvolging of breiden juist uit om te 
kunnen anticiperen op veranderin-
gen in de markt. In het buitenge-
bied komt ook meer ruimte voor 
andere functies, zoals wonen, wer-
ken, recreëren en zorgen. Dit 
vraagt verandering in regelgeving. 
De GBB-fractie stelt de raad voor 
om een gemeentelijke geurveror-
dening op te laten stellen op grond 
van art. 6 Wet geurhinder en vee-
houderij. Door deze aanpassing 
kan dan medewerking worden ver-
leend aan het verzoek van Duns-
borg 8 in Hengelo om een kantoor 
mogelijk te maken

Via www.bronckhorst.nl kunt u 

raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Hoe kan ik mijn stem laten horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens de 
commissievergadering. Over onder-
werpen die niet op de agenda staan 
heeft u hiervoor de mogelijkheid tij-
dens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering.

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

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

De gemeente is bezig om het aantal 
bestemmingsplannen terug te bren-
gen naar twee hoofdplannen: één 
bestemmingsplan voor het stedelijk 
gebied en één voor het landelijk 
gebied. In september stelde de raad 
de nota van wijzigingen voor het ste-
delijk gebied al vast. Vandaag stem-
den b en w in met de nota van wijzi-
gingen voor het landelijk gebied. 

Uitgangspunten in hoofdlijnen
In de Nota van wijzigingen landelijk 
gebied staan in hoofdlijnen de uit-
gangspunten voor wijzigingen van de 

bestemmingsregeling voor het lan-
delijk gebied beschreven. De nota is 
tot stand gekomen in nauw overleg 
met de klankbordgroep, waarin 
diverse belangenorganisaties en 
overheidsinstanties vertegenwoor-

digd zijn. Enkele aandachtspunten 
die in de nota aan de orde komen zijn 
deregulering, meer ruimte voor 
duurzame energieopwekking (o.a. 
zonnepanelen, mini-windmolens en 
bio-vergisting), flexibiliteit voor 
bedrijvigheid in het buitengebied en 
aandacht voor mogelijkheden voor 
(instandhouding van) landgoederen 
en mogelijkheden voor nevenactivi-
teiten bij burgerwoningen. De raad 
neemt in december een besluit over 
de nota, waarna het (voor)ontwerp-
bestemmingsplan kan worden opge-
steld.

B en w stemmen in met Nota van wijzigingen 
landelijk gebied Bronckhorst

komen. Voor buiten de bebouwde kom 
geldt een afstand van 1 kilometer (de 
weg naar een strooiroute is niet altijd 
de meest gebruikelijke route naar 
elke bestemming. Het kan dus voor-
komen dat u moet omrijden). 

Overige wegen
Wanneer aanhoudende gladheid is 
voorspeld en de situatie op de A- en 
B-routes dit toelaat, bestrijden we de 
gladheid op (alle) overige wegen bin-
nen de gemeente. Hierbij krijgen mel-
dingen van de politie prioriteit boven 
eigen waarneming en meldingen van 
inwoners. 

Provinciale wegen
De provincie bestrijdt gladheid op 
provinciale wegen. Voor vragen hier-
over kunt u bij de provincie terecht. 
 
Wanneer wordt er gestrooid?
De gemeente strooit wanneer glad-
heid wordt voorspeld. Vooraf is er 
altijd overleg met de provincie. We 
kunnen 24 uur per dag strooien. In de 

regel strooien wij in de loop van de 
avond of nacht. Wanneer sprake is 
van sneeuwval of ijzel kan hiervan 
worden afgeweken. In gevallen van 
blijvende gladheid strooien we zo 
nodig continu. 

Eigen verantwoordelijkheid
Ondanks de gladheidbestrijding 
blijft het natuurlijk altijd oppassen 
geblazen. Wij doen daarom een 
dringend beroep op weggebruikers 
om goed op de weersomstandighe-
den en de verkeersinformatie te let-
ten en daar de rijstijl en snelheid op 
aan te passen. Wij vragen ook reke-
ning te houden met het feit dat het 
een paar uur duurt voordat alle 
doorgaande wegen zijn gestrooid. 
Voor het bestrijden van gladheid 
binnen de kom is het van belang uw 
voertuig zoveel mogelijk aan één 
kant van de weg te parkeren. De 
strooiauto heeft dan een onbelem-
merde doorgang.

Zelfwerkzaamheid
In afgelopen winters is door een aan-
tal inwoners, met name in het buiten-
gebied, met eigen materieel en op 
eigen initiatief, sneeuw geschoven 
om wegen begaanbaar te houden. 
Dergelijke initiatieven waardeert de 
gemeente. Wel is het belangrijk u te 
realiseren dat u dit werk voor eigen 
rekening en risico uitvoert. De 
gemeente is geen opdrachtgever. Als 

schade aan de weg ontstaat, kan de 
gemeente u aansprakelijk stellen.

Trottoirs
Van belang is ook dat trottoirs goed 
begaanbaar zijn. Vooral voor mensen 
die slecht ter been zijn. Wij vragen 
dan ook om trottoirs nabij uw woning 
of bedrijf begaanbaar te houden. Met 
elkaar kunnen we ervoor zorgen dat 
gladheid zo snel mogelijk bestreden 
wordt.

Schade aan beplanting
Helaas kunnen we niet voorkomen 
dat er soms zout buiten de rijbaan 
terechtkomt en daardoor schade kan 
ontstaan aan beplanting die daarvoor 
gevoelig is. Het is aan te raden op die 
plekken, doorgaans langs wegen 
waar geen trottoir is, beplanting te 
kiezen die beter tegen zout kan.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de glad-
heidbestrijding kunt u terecht op 
www.bronckhorst.nl/Gladheidbe-
strijding. Op de site vindt u een kaart 
met alle strooiroutes en u ziet er ook 
de kleine wijzigingen die in de routes 
zijn opgenomen. 
U kunt ons ook 
bellen, tel. 
(0575) 75 02 50 
of de QR-code 
scannen

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.



Het thema afval staat volop in de belangstelling. Nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat ons afval steeds meer 

een nuttige toepassing krijgt. Afval is geen afval meer, maar grondstof die het verdient een nieuw leven te krijgen.

We maken steeds meer de beweging van een zogenaamde lineaire economie naar een circulaire economie. 

Lineair betekent dat we producten kopen die aan het eind van hun levensduur worden afgedankt. Bij een 

circulaire economie houden ontwerpers er rekening mee dat producten of onderdelen daarvan opnieuw 

gebruikt moeten worden. Het gevolg: minder verspilling en winst voor het milieu.

Moderne technieken

Tegelijkertijd komen er steeds modernere technieken beschikbaar, die meer en beter hergebruik mogelijk 

maken. De gemeente zoekt samen met Berkel Milieu en Circulus naar manieren om afval een zo hoogwaardig 

mogelijke toepassing te geven. Hiervoor werken we samen met gespecialiseerde verwerkers. 

Nieuwe regelgeving

De landelijke overheid stimuleert gemeenten zoveel mogelijk afval gescheiden in te zamelen. Nieuw is dat gemeenten 

ook meer verantwoordelijk worden voor hoe het afval vervolgens wordt verwerkt. Zo zijn gemeenten vanaf 1 januari 

2015 verantwoordelijk voor een goede sortering en hergebruik van de kunststof verpakkingen. Het gaat er dan niet 

alleen meer om hoeveel kilo kunststof verpakkingen gescheiden wordt ingeleverd, maar ook hoeveel er daadwerkelijk 

van kan worden hergebruikt. Het is dan nóg belangrijker dat het materiaal zo schoon mogelijk wordt ingeleverd.  

Kansen voor de arbeidsmarkt

De nieuwe ontwikkelingen bieden ook kansen voor de arbeidsmarkt. De gemeente, Berkel Milieu en Circulus 

kijken samen of nieuwe manieren van inzameling en sortering voor nieuwe werkgelegenheid kan zorgen, met 

name voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Met vragen over inzameling en recycling, kunt u terecht bij Berkel Milieu: 

0575 - 545 646 of kijk op www.berkelmilieu.nl. 

1)  Slimme combinaties: drankpakken

bij de kunststof verpakkingen

Veel recyclingfabrieken voor kunststof verpak-

kingen zijn bezig uit te breiden. Ze bouwen 

nieuwe sorteerbanden bij, waardoor het moge-

lijk wordt slimme combinaties te maken bij de

inzameling. Vanaf 1 januari is het daarom moge-

lijk zuivel- en sappakken bij de oranje container 

in te doen. In de fabriek worden deze pakken er 

weer uitgehaald en apart verwerkt. Binnenkort 

ontvangt u hierover meer informatie.

2) Medicijnen uit taxus

Afgelopen zomer heeft Berkel Milieu voor het eerst 

het snoeisel van taxus apart ingezameld. Ook de 

gemeente Bronckhorst houdt het taxussnoeisel uit 

het gemeentelijk groen apart. Hieruit worden in een 

gespecialiseerde fabriek in België grondstoff en

voor medicijnen tegen kanker gewonnen. Een 

voorbeeld van hoe ‘afval’ door het gescheiden in

te leveren een bijzonder nuttige toepassing kan

krijgen. Volgend jaar zamelen we weer taxus in 

van 15 juni t/m 31 augustus.

3) Vezels uit textiel

Ieder jaar danken we per huishouden zo’n 30 kilo 

textiel af. Meer dan de helft daarvan verdwijnt nu 

nog bij het restafval. Dat is jammer, want al het 

textiel kan prima gerecycled worden! Kunnen 

uw ingeleverde broeken, shirts of schoenen niet

opnieuw worden gedragen, dan worden de

vezels eruit gewonnen en krijgen deze een toe-

passing in nieuwe producten. Eigenlijk net als

bij oud papier gebeurt.

4) Geen rest maar BEST

Afgelopen voorjaar en zomer konden ruim 800 

huishoudens in Vorden meedoen met een proef 

met de BEST-tas. Met deze tas werden boeken,

kleine elektrische apparaten, speelgoed en 

textiel aan huis opgehaald. De proef van de 

gemeente en Berkel Milieu was een succes: 

er werd maar liefst 5,22 kilo per huishouden

op gehaald en 95 procent van de deelnemers was 

tevreden over de inzameling. Aan de hand van 

de resultaten is de gemeente Bronckhorst samen 

met Berkel Milieu, Circulus en andere gemeen-

ten in gesprek over een vervolg van de BEST-tas. 

Het doel: meer hergebruik door betere service en 

nieuwe werkgelegenheid in de regio. 

Volop nieuwe grondstoff en door recycling 

Afval heeft de toekomst

4 voorbeelden van 

nieuwe ontwikkelingen

Wethouder Arno Spekschoor heeft in de gemeente Bronckhorst milieu en afval in zijn portefeuille. Hij heeft 

een duidelijke doelstelling: steeds minder restafval inzamelen, beter afval scheiden en meer hergebruiken. 

Wethouder Spekschoor: “Afgelopen jaren zijn al een aantal grote stappen gezet. De hoeveelheid restafval is 

gedaald van 184 tot 108 kilo per inwoner per jaar, doordat u zo goed en zorgvuldig uw afval scheidt. In 2013 werd 

72% van het afval apart ingeleverd en hergebruikt. Dat is winst voor het milieu. Samen zullen we komende jaren 

verdere stappen zetten naar een toekomst zonder afval, maar rijk aan grondstoff en, voor nieuwe producten.” 

Met ingang van komend jaar verandert er een aantal zaken op afvalgebied in de gemeente Bronckhorst. 

Eind november ontvangt u hierover een informatiebrief in de bus. 

Vanaf 1 januari wordt het restafval eenmaal per vier weken opgehaald in plaats van eenmaal per twee weken. 

Ook mogen vanaf begin volgend jaar zuivel- en sappakken in de oranje container worden gedaan. Daarnaast 

gaan er andere inzameldagen voor het kunststof gelden. In december kunt u zich aanmelden voor het gratis 

omruilen van de grijze container voor een ander formaat. Ook krijgt u de mogelijkheid een pas te bestellen 

voor nieuw aan te leggen ondergrondse verzamelcontainers voor restafval op de milieuparkjes. Alle inwoners 

met containers krijgen eind november een brief van de gemeente Bronckhorst en Berkel Milieu over deze 

veranderingen. Er wordt geen papieren afvalkalender voor 2015 meer uitgegeven, wel vindt u in de mailing van 

eind november alle inzameldata voor de eerste maanden.  

Op naar 10 kilo restafval in 2030

Nieuws over afval onderweg

Meer informatie: 



Openbare bekendmakingen

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

Drank- en Horecawet

Omgevingsvergunningen 

Ingetrokken aanvragen

Aanvragen

Drank- en horecavergunningen

Zienswijze indienen?

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Drank- en Horecawet

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verleende vergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

0575 - 84 57 17 info@rbmwonen.nl www.rbmwonen.nl

Huis gekocht?  Verbouwing?  Oversluiting hypotheek?

Voor al uw woning taxaties kunt u bij RBMWONEN
terecht!

Gevalideerde woning taxatie vanaf € 249,- (excl BTW). 

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding NOVEMBER

MERKMEUBELEN
VOOR

OUTLETPRIJZEN

Stichting Litania 

22 november 2014 van 10 tot 16 uur

Stuntverkoop van o.a.

Dameskleding

Herenkleding

Kinderkleding

Schoenen

Speelgoed

En verschillende gebruiksartikelen

Veel voor hele kleine prijzen!

Litania’s charityshop  
Spalstraat 8, hengelo gld

PBB bezorgdienst
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, in het verspreidingsgebied van deze 
krant. Voor reserve kunt u zich natuurlijk ook 
opgeven.

Neem voor info gerust contact op.
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De organiserende HAMAC had een 
mooie route uitgestippeld voor de 
deelnemers. De motorrijders zaten 
ongeveer zes uur op de motor en 
moesten het parcours driemaal rij-
den. Drie mooie proeven per ronde 
kreeg men voor de kiezen en daar-
naast kwamen de heren en dames 
bijna niet op asfalt. Onderweg had 
men te maken met veel natte herfst-
blaadjes, kreupelhout en wortelhout. 
De herfst had echt z’n best gedaan 
om er een mooi geheel van te maken 
voor de coureurs. 
De leden van de Vordense Auto en 
Motor Club (VAMC) ‘De Graafschap-
rijders’ reden zich behoorlijk in de 
kijker. Diverse podiumplaatsen wer-
den behaald en winst was er voor 
Bas Klein Haneveld in de klasse E1. 
Haneveld won het gevecht met Lucas 
Dolfing en had een voorsprong van 
bijna een halve minuut op hem tegen 
het einde van de dag. Ismo ten Velde 
werd keurig derde. Hans Vogels pak-
te de winst in de E2. Clublid Robin 
Nijkamp werd 2e achter Vogels. Kay 
Hulshof zesde en Hans Polsvoort, te-
rug van weggeweest na een langdu-
rige blessure, werd keurig negende.
Erwin Plekkenpol pakte zijn zoveel-
ste podium plaats in zijn carrière.  
De tweede plaats is op dit moment 
het hoogst haalbare voor Plekken-

pol. Wesley Pittens is na het wegval-
len van Mark Wassink (blessure) de 
sterkste rijder in de categorie E3. Hij 
pakte dan ook de winst, de 3e plek 
ging naar Robin Voortman achter 
Plekkenpol. Peter Bergsma uit Hum-
melo reed bekeken en dacht aan het 
kampioenschap. Hij reed keurig en 
netjes z’n rondjes en werd tweede 
achter winnaar Alex v.d. Broek. Berg-
sma heeft de titel over twee weken in 
Enter voor het grijpen. Sjoerd Eskes 
uitkomend in de N1 klasse werd der-
de ondanks de foutjes die hij maakte 
op de proeven. Jordie Berghorst won 
de N1 en Maikel Verkade werd twee-
de. Nina Klink, Bart Oosting, Nico 
Freriks en Tom Berends pakten ook 
de nodige punten in de N3 klasse. Zij 
werden respectievelijk zesde, zeven-
de, tiende en elfde.
Kees Koolen reed in het achterveld 
bij de NV40 en eindigde als 23e. Met 
de winst van Haneveld en de podium 
plaatsen van ten Velde, Nijkamp, 
Plekkenpol, Bergsma en Eskes was 
het weer een beste dag voor de mo-
tor vereniging uit Vorden. De laatste 
ONK enduro zal gehouden worden in 
Enter over twee weken. Daar zullen 
ook de kampioenen bekend worden. 
In geen van de klassen is het kampi-
oenschap al beslist.

Winst en podiumplaatsen voor VAMC-leden in Harfsen
Harfsen - Afgelopen zaterdag werd in Harfsen de voorlaatste ONK en-
duro van dit seizoen verreden. De deelnemers hadden het geluk dat 
het bijna de gehele dag droog bleef ondanks dat de weersvoorspellers 
anders hadden gemeld. Diverse podiumplaatsen werden behaald en 
winst was er voor Bas Klein Haneveld.

Veel podiumplaatsen en punten voor de VAMC-clubleden in Harfsen. Foto: Henk Teerink

22 november 
Grandioze opening van de         Outlet in Vorden

Open vanaf 10 uur ‘s morgens. Kom langs en laat je verrassen!!! NR.2, Industrieweg 2, 7251 JT Vorden

EXTRA: 
10% extra korting op al onze gitaarkoffers

10% extra korting op al onze kabels

Voor elke klant een muzikaal cadeautje

vele andere vette aanbiedingen in onze Outlet

www.nr2-guitars.nl

FACEBOOK NR.2 Music 

wordt vrienden op Facebook en win een 

Century CE-SF68 Yellow Burst Electrische 

gitaar met een winkelwaarde van € 399,--

In november verloten wij aan klanten en 

bezoekers en iedereen die vrienden wordt via 

Facebook een Century Gitaar t.w.v. 399 euro.

 AANBIEDINGEN:

Ukelele TC/301
Van  € 30,00

Opening Aanbieding:  € 19,50

Muzieklessenaar WM-3505
Van  € 24,95

Opening Aanbieding:  € 12,95

Klassieke Motion gitaar TC-901 (4/4)
Van  € 99,00

Opening Aanbieding:  € 59,00 
inclusief GRATIS gitaarhoes t.w.v.  € 9,99 euro

* compleet drumstel

in winkel  € 499,- euro

Opening Aanbieding:  € 229,=

Violen, verkrijgbaar in 
1/4, 3/4 en 4/4, inclusief case

Opening Aanbieding:  € 39,00

Stratocaster ST-250 Zwart
Van:  € 99,00

Opening Aanbieding:  € 59,00

Speciale aanbiedingen, hapjes en drankjes!Gezelligheid en vooral heel veel live muziek!
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EvaSchuurman
Column

Eva Schuurman is dichter, tekstschrijver, regisseuse en trouwambtenaar. Ze verhuisde 
zes jaar geleden vanuit de provincie Utrecht naar de gemeente Bronckhorst. Eva kwam 
en zag en hoopt de Achterhoek met deze tweewekelijkse column ook voor zich te 
winnen.

Tegenwoordig ga ik alleen naar feestjes. 
Geen vage feestjes trouwens, met dres-
scodes of volslagen onbekenden, hapjes in 
bepaald thema en literaire toevoegingen. 
Nee, gewoon vieringen van verjaardagen 
en de-dakpannen-mogen-op-de-aanbouw-
borrels. Vroeg mij overigens, geheel ter-
zijde, af wanneer het ‘zuipen’ overgegaan 
was in het ‘borrelen’. Of dat vooral iets met 
hoeveelheden of levensfases in bepaalde 
leeftijdscategorieën te maken had. Wan-
neer ik mijn vrienden op de borrel ben be-
gonnen te vragen. Vroeger – toen je nog 
zoop en een twix een raider heette – was 
een borrel toch vooral iets in een klein 
glaasje dat je meteen achterover moest 
slaan omdat het niet om aan te proeven 
was. Maar ook dat terzijde.

Ik arriveer in overvolle woonkamers of stilte-
voor-de-storm-keukens en voel mij bekeken 
of besproken. Kwam er namelijk laatst ach-
ter dat ik - in tegenstelling tot wat ik altijd 
gedacht/getracht heb - wel degelijk zeer 
onzeker ben. Dus in de meeste gevallen 
word ik helemaal niet bekeken en werd ik 
ook niet besproken, maar toch voel ik mij 
ge-Eva-lueerd.

Ogenschijnlijk standvastig zet ik mij neer 
tussen stelletjes en ouden van dagen en 
probeer aan te voelen bij welk gespreks-
onderwerp ik aan kan sluiten. Wens mij 
(zoals wel vaker) kind te zijn, me te mogen 
mengen in het onschuldige gezelschap dat 
naar chips grijpt en zich schaamteloos tus-
sen twee oma’s door wurmt om vervolgens 
ter verstopping achter de bank plaats te ne-
men. Iets waarvoor je natuurlijk nog kleiner 
moet zijn dan ik al ben, dat weet ik heus.

Daarover gesproken: De krimp is overigens 
nog ver te zoeken in mijn woonplaats. 
Alhoewel het onderwerp nog even werd 
aangedragen ten aanzien van de nieuwe 
Grolsch-flesjes. Die ondanks de langere nek 

wel degelijk 3cl minder vloeistof bevatten. 
Maar dat was de enige krimp die ik bijvoor-
beeld vanmiddag (op een verjaarsfeestje) 
bespeurde. 
Het was een wirwar van gekruip en om 
melk-vragende-ogen.
Heerlijk, ‘k heb gewiegd in plaats van ge-
wikt. Gedragen in plaats van gewogen. 

Dus werkelijk alleen ben ik natuurlijk niet. 
Alleen zit het ‘m in de tred die de solist aan-
neemt wanneer hij of zij het tuinpad naar 
een feestje oploopt. Is de overvolle woon-
kamer of de stilte-voor-de-storm-keuken 
een ruimte met een drempel van wereld-
formaat. Kun je, eenmaal de drempel over-
geklommen, rillerig opmerken dat je ook in 
groot gezelschap intens eenzaam kunt zijn.

En toch zal ik blijven gaan. Ja, ook als de 
zoektocht naar een oppas eindeloos lijkt en 
ik niet weet of er gespreksonderwerpen zul-
len zijn die schreeuwen om mijn expertise. 
Of ik me besproken of bekeken zal voelen. 

Omdat een lieve vriendin mij laatst advi-
seerde - dat had zij van wijlen haar moeder 
geleerd - hoogtijdagen te vieren. En wan-
neer mijn naasten de dakpannen (met 
beleid) op de aanbouw mogen gooien dan 
is dat een hoogtijdag. Zoals ook de verjaar-
dag van het achterbuurjongetje (dat hope-
lijk nog eens met mijn dochter trouwt). 

En ook zal ik blijven gaan omdat ik de krimp 
met vrouw en macht bestrijden wil. 
Geen krimpende schim van mezelf wens 
te worden, die het liefst wegkruipt achter 
een bank en zich bekeken en/of besproken 
voelt. Met ongekrompen hoofd hoop ik ie-
der tuinpad weer af te wandelen, weg van 
niet-alleen en onderweg naar nooit-alleen. 
Naar mijn slapende kinderen die van elke 
dag een hoogtijdag maken. 

En ja, die moet je inderdaad vieren.

Hoogtijdag

Dit alles kwam ter ore van Gerbert 
Abbink van Ideaal Dialect, een pro-
gramma dat hij op zondagochtend 
tussen 10.00 en 12.00 uur presen-
teert, samen met Jan Wolsink en 
Jan Saalmink. De kinderen werden 
uitgenodigd om naar de studio te 
komen en een stukje voor te lezen 
dat in het programma van zondag 
23 november te horen zal zijn. Ze 
werden heel gastvrij ontvangen met 
‘bruine drab’ en lekkere koekjes, dus 
de sfeer zat er al meteen goed in. 
Na even gezellig te hebben gekletst 
en besproken hoe alles in zijn werk 
ging, mochten Bart en Fleur naar 
de opnamestudio. Onder leiding 
van Gerbert en de beide Jannen 

werd er een intro opgenomen en 
mochten ze hun verhaal voorlezen. 
Bart had gekozen voor het verhaal 
van Klaas Jan Huntelaar, ‘Dreumen is 
’t begin’. Daar kwam op het eind nog 
een mooie boodschap uit: Zorg da-j 
niet loat afleiden en jaag ow dreumen 
noa! Fleur las het verhaal van Ester 
Kämink voor: ‘Hoo overleaf ik olde 

leu?’. Een komisch verhaal over opa 
in het bejoardentehuus die Highway 
to Hell van AC/DC sneujhard deur zien 
kamer lot galmen. Hij zou nogal doof 
zijn, maar volgens een andere bewo-
ner kan hee ne vleege heuren ruften. 
Hoe dit allemaal afloopt, luister zelf 
maar, zondag 23 november tussen 
10.00 en 12.00 uur naar Radio Ideaal.

Kinderen lezen voor in dialect bij 
Radio Ideaal
Bekveld - Tijdens de nationale 
voorleeswedstrijd op basisschool 
Bekveld besloten Bart Jansen en 
Fleur Memelink om een stukje 
voor te lezen uit ‘Tante Rikies 
onmundig mooie verhalenboek’. 
Dialect verstaan en een beetje 
plat proaten dat gaat nog wel, 
maar voorlezen, dat valt nog niet 
mee. Er werd thuis dan ook heel 
wat geoefend. Bij beide kinderen 
wordt er thuis door de vaders 
plat gesproken, dus als ze er qua 
klank niet helemaal uit kwamen 
was de hulp nabij.

Bart Jansen en Fleur Memelink in de studio van Radio Ideaal.

Die zonnige zondag kwamen vele 
bezoekers naar het terrein van Dick 
Garritsen waar in de schuur vele kra-
men met streekproducten waren ge-
vuld. Ook nam Geert van Asselt van 
Duckstoer in Toldijk een plaats in 
met een Citroën 2CV, beter bekend 
als lelijke eend. Dick Garritsen had er 
voor de prijsvraag aardappelen inge-

daan, de Willem van Oranje, die fraai 
werden uitgelicht. Maar liefst 293 
bezoekers waagden een gokje om 
het aantal aardappelen te raden. Aan 
het einde van de middag werden de 
aardappelen geteld, het waren er 433. 
De 3e prijs was voor Joke Snippe uit 
Zelhem. Zij dacht dat er 429 aardap-
pelen in de eend zaten. Haar man Gep 

nam de prijs, een vijf literpak vers 
fruitsap, in ontvangst. Henk Kubus-
sen uit Steenderen raadde 436 piepers 
en won de 2e prijs, het streekpakket. 
Hij ontving later die dag zijn prijs. 
Geertruida van Renkum dacht dat 
er 430 aardappelen in de eend lagen 
en kwam hiermee het dichtst bij het 
goede aantal. Met haar man Robert-
Paul en zoontje Sven nam zij de 
hoofdprijs van Geert van Asselt, zijn 
vrouw Dieuwke en zoon Lars in ont-
vangst: een halve dag lekker toeren 
met een eend van Duckstoer.

Prijsuitreiking ‘Raad het aantal 
aardappelen in de Eend’

Toldijk - Zaterdag 15 november kwamen de prijswinnaars van de prijs-
vraag ‘Raad het aantal aardappelen in de Eend’ naar AGF Garritsen 
De Kruisbrink in Toldijk om hun prijzen in ontvangst te nemen. De 
wedstrijd werd gehouden tijdens de streekproductenmarkt op zondag 
2 november.

Winnaars van de prijsvraag ‘Raad het aantal aardappelen in de Eend’.

Vrijdag 12 december verzorgt de 
Werkgroep Doetinchem een gezel-
lige kerstlunch in het gebouw van 
het Graafschap College (Sector Econo-
mie & Dienstverlening) aan de Maria 
Montessoristraat 3 in Doetinchem.
Vanaf 10.30 uur kunt u onder het 
genot van een kop koffie/thee kennis 
maken met de andere aanwezigen 
en ervaringen uitwisselen. Om 11.00 
uur verzorgen Cecile Hilderink (ver-
pleegkundige) en Susan Lassche (fy-
siotherapeut) van UCCZ Dekkerswald 
en inleiding over het thema ‘Longre-
validatie een andere benadering’.
De drie-gangen lunch begint om on-
geveer 12.00 uur. De lunch, de aan-
kleding van het restaurant en de 

bediening is geheel in handen van
het Graafschap College Team Horeca
onder leiding van docent Marcel Beu-
kers. Er kan rekening gehouden wor-
den met eventuele dieetwensen.

Na de lunch worden de bezoekers
muzikaal onthaald door het ‘Klari-
net Ensemble’ onder leiding van Jos
Peulers in samenwerking met het
‘Dwarsfluit Ensemble’ onder leiding 
van Birgit Sachtleven. De ensembles
worden gevormd door gevorderde 
leerlingen van de Muziekschool Oost-
Gelderland Doetinchem.
De werkgroep Doetinchem van het 
Longfonds nodigt mensen met COPD,
eventueel met partner, uit voor deze
Kerstlunch. De kosten € 7,50 voor le-
den en € 10,- voor niet leden. Als u
zich direct aanmeldt als lid betaalt
u € 7,50. Omdat het aantal deelne-
mers aan een maximum is gebonden
wordt geadviseerd om zich zo snel 
mogelijk aan te melden. Dit kan uit-
sluitend schriftelijk, via de website
www.gelderland.longfonds.nl.
Omdat veel mensen met COPD hin-
der ondervinden van allerlei vluchti-
ge stoffen wordt aan de bezoekers ge-
vraagd tijdens deze Kerstlunch geen
parfum, aftershave etc. te gebruiken.

Wereld COPD-dag en 
Kerstlunch
Doetinchem - De Werkgroep 
Doetinchem en omstreken van 
het Longfonds voorheen Astma 
Fonds heeft in de aankomende 
periode twee activiteiten voor 
mensen met een ernstige long-
aandoening. Zo wordt op woens-
dag 19 november Wereld-COPD 
dag gehouden om wereldwijd 
aandacht te vragen voor de pro-
blemen rondom COPD, verzamel-
naam voor aandoeningen aan de 
luchtwegen.

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek
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Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- 
en tarwestro. Ook gesneden 
of gehakseld. Weidehooi en 
kruidenhooi, graszaadhooi, 

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres
Deventerweg 113
7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust

Café
22 november

Shotjesavond
met 

DJ ROY

Hengelo, Kerkstraat 2,  (0575) 464261
Zelhem, Kerkweg 3, (0314) 620755 
Zutphen, Nieuwstad 45, (0575) 543202
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 22 november 2014. 
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Aanbiedingen 
van deze week!
Voor meer aanbiedingen,
zie onze folder.

WASMACHINE   WTE84383NL. 

DRAADLOZE SCHAKELAAR   APA22300R. 

BATTERYPACK  

SIMLOCKVRIJE SMARTPHONE 
 GALAXY POCKET NEO S5310. 

 

 

OORTELEFOON  ELEKTRISCHE DEKEN  

Vrijdag 28 november
14.00 uur tot 21.00 uur

Rijksstraatweg 64 - 68 Warnsveld

Kerstshow       bij

Kok         Bloemen-

service

Michelle Duijn - Pera

Heurneweg 6

7025 CM Halle-Heide (Bronckhorst)

Mob. 06-52607588

Website: www.praktijkakaija.nl

Uw Energetische praktijk 
voor:

  Voetreflexmassage

  Baby- kinderbehandeling

  Relatie coaching

  Chronische pijn

  Meditatie

  Healing

  Hoog Sensitieve Personen
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Belangstellenden zijn vanaf 20.00 
uur welkom in café de Bierkaai. Er 
wordt dan gesproken met Baaks Be-

lang over actuele zaken in het dorp.
Daarnaast kan elke aanwezige ook
eigen punten naar voren brengen.
D66 heeft gemerkt dat er onder de
mensen veel leeft op het gebied van
politieke zaken in de gemeente. Dat
geldt zeker in deze tijd van crisis en
bezuinigingen. De fractie wil hierover
graag met inwoners van Bronckhorst
van gedachten wisselen.

D66 in Baak
Baak - De gemeenteraadsfractie 
van D66 houdt regelmatig open-
bare fractievergaderingen op wis-
selende locaties in de gemeente 
Bronckhorst. Op maandag 24 no-
vember komen ze naar Baak.

Eigenaar en initiatiefnemer van de 
muziekoutlet is ondernemer en gita-
rist Piet Grasmeijer. Van oorsprong 
Groninger, maar tegenwoordig voor-
al in Vorden te vinden. “Ik begin de 
mensen hier in Vorden en de Achter-
hoek langzaam te kennen. De sfeer 
bevalt me heel goed. Heel opvallend 
ook dat hier zo ontzettend veel mu-
zikanten rondlopen.” Een goed teken 
voor Grasmeijer, die zich met NR.2 
vooral richt op de beginnende en ge-
vorderde muzikant. Ook verwacht hij 
partner te kunnen zijn van regionale 
muziekscholen en muziekdocenten. 
De outlet is straks in ieder geval iede-
re zaterdag geopend, maar Piet Gras-
meijer is ook doordeweeks vaak aan-
wezig. Even een telefoontje vooraf is 
voldoende. Verder is de webshop van 
NR.2 dag en nacht bereikbaar.

Aanbiedingen
“Zo bedienen we onze klanten op-
timaal, met prima spullen”, zegt 
Grasmeijer. “Onze prijs/kwaliteitsver-
houding is uitstekend. Wij kunnen 
goedkoop leveren, doordat we groot 
inkopen. Zo kunnen we muziekleer-
lingen iets goeds bieden voor weinig 
geld. Ook mooi voor ouders die de 
aanschaf van een instrument eigen-
lijk te duur vinden. Wat dat betreft 
gaan we precies op het goede mo-
ment open, zo kort voor de feestda-
gen. We hebben daarvoor een mooie 
openingsaanbieding in petto.”

Sfeer
De muziekinstrumenten zijn bij NR.2 
sfeervol uitgestald, onder meer in gro-
te houten kisten. Achterin de hal is 
een gezellige hoek ingericht, waar de 
koffie klaar staat. De hal krijgt daar-
door een intieme, warme sfeer, die in 
alles muziek uitstraalt. Dat is precies 

wat Grasmeijer wil. Mede daarom 
staan er in de outlet ook enkele van 
zijn eigen vintage gitaren, die ook 
te koop zijn. “NR.2 is meer dan een 
muziekwinkel. Mensen moeten hier 
graag komen. Ze moeten hier mu-
ziek proeven. Ik neem zelf ook alle 
tijd voor de klanten, gewoon omdat 
ik dat leuk vind. Maar ze kunnen hier 
ook andere muzikanten ontmoeten 
en regelmatig live-muziek zien.” 

Podium
Voor dat laatste is achter in de hal 
een groot podium ingericht met gi-
taarversterkers, een drumstel en 
een complete geluidsinstallatie om 
alles door te versterken. Klaar om 
muzikanten te laten optreden. Piet 
Grasmeijer wil straks met regelmaat 
op de zaterdag een open podium or-
ganiseren, waar liefhebbers samen 
kunnen musiceren. En zeker tijdens 
de opening op 22 november zal er de 
hele dag muziek worden gemaakt. 
Een paar regionale bands geven er 
een kort optreden, maar ook bezoe-

kers worden uitgenodigd om te spe-
len. Gerenommeerde muzikanten als 
Michael Krassenberg, Victor Macare 
en Han Neijenhuis zijn aanwezig om 
hen te begeleiden en de sessies in 
goede banen te leiden.

Experience Center
NR.2 is overigens niet alleen een 
outlet voor goedkopere muziekin-
strumenten. Het bedrijf is tevens 
exclusief dealer van Bo-El gitaren, 
het topmerk dat is ontwikkeld door 
Zutphenaar Huub Boel. Op de eerste 
verdieping van NR.2 is een Experien-
ce Center ingericht voor deze topgita-
ren, inclusief een podium met com-
plete backline. Gitaristen kunnen de 
Bo-El gitaar hier desgewenst in band-
setting uitproberen. De feestelijke 
opening van het Experience Center 
is op 29 november, een week nadat 
de outlet wordt geopend. De deuren 
van de muziekoutlet gaan op 22 no-
vember om 10 uur open. Tot 17 uur 
is iedereen welkom voor een drankje 
en hapje en veel live-muziek!

NR.2,  Industrieweg 2 te Vorden. 
Meer informatie: 06 51160542, web-
shop: www.nr2-guitars.nl of email: 
info@nr2-guitars.nl . Openingstijden: 
iedere zaterdag van 10.00 - 17.00 uur. 
Doordeweeks

Ruim 1.000 vierkante meter muziekinstrumenten op Vordens bedrijventerrein

Opening muziekoutlet NR.2 met 
open podium

Vorden - Muziekoutlet NR.2, aan de Industrieweg 2 in Vorden, opent 
op zaterdag 22 november haar deuren. De voormalige bedrijfsruimte 
van meubelfabriek Bijenhof is omgebouwd tot een prachtige muziek-
hal. Naast zo’n 2.000 elektrische en akoestische gitaren verkoopt NR.2 
onder meer drumstellen, violen, saxofoons, trompetten, banjo’s, maar 
ook accessoires als drumstokken, snoeren en krukken. Allemaal pri-
ma kwaliteit voor weinig geld.

Daarbij worden zij bijgestaan door 
onder andere Bakkerij van Zuijlen. 
Zij laten weer al hun heerlijke crea-
ties zien. Marion Plagman zal haar 

schilderkunsten tonen en Martin,
wel bekend als Balsemientje, laat
de kinderen weer gratis een kaarsje
dompelen.
Zo zal er ook doorlopend een bloem-
schikdemonstratie zijn van Truus 
Wigger. Zij laat u zien wat je zoal
kunt maken om je huis sfeervol te
maken voor kerst.
Dit jaar is er een nieuwe gast, Jan 
de Vries, die uitsluitend van hout 
dat in Warnsveld groeit, kandelaars,
boompjes, schaaltjes en andere leuke
attributen van hout draait. Dit alles
gebeurt in de kas, achter de winkel.
Er wordt gezorgd voor de koffie, cho-
colademelk of glühwein en iedereen
wordt dan ook van harte uitgeno-
digd om op vrijdag 28 november van
14.00 uur tot 21.00 uur dit geheel in
Warnsveld te komen aanschouwen.

Zie ook: 
www.kokbloemenservice.nl

Advertorial

Kerstsferen bij Kok 
Bloemenservice
Warnsveld - De dagen worden 
korter, de avonden langer. Bui-
ten koud en guur. Binnen lek-
ker warm, knus en gezellig. Bij 
Kok Bloemenservice in Warns-
veld zijn ze er in ieder geval wel 
weer klaar voor om u daar een 
handje mee te helpen. Zij hebben 
alles weer sfeervol ingericht met 
de nieuwste creaties, trends en 
kerstartikelen. U kunt weer rijke-
lijk ideeën op doen om ook van 
deze donkere dagen  voor kerst 
een warm gezellig geheel te ma-
ken. Mede daarom wordt er een 
kerstshow op vrijdag 28 novem-
ber van 14.00 uur tot 21.00 uur 
georganiseerd.

Daarnaast is de Kledingbank op za-
terdag 29 november open van 10.00 

tot 13.00 uur. Er hangt volop winter/
kinderkleding in de rekken, met zorg 

uitgezocht en opgehangen door de 
vrijwilligsters. Natuurlijk bent u ook 
welkom om goed draagbare kleding 
te brengen in het pand in Zelhem, 
waar voorheen de Schildersoord-
school gevestigd was.

Gewijzigde openingstijd Kledingbank
Zelhem - In verband met vakantie van vrijwilligers en bijeenkomsten 
van het Sociaal Team is de Kledingbank op dinsdag 25 november van 
18.00 tot 20.00 uur geopend.

Aan de Hoogstraat 29 bouwde wijlen 
Henk Olthof een geheel eigen plane-
tarium naar voorbeeld van het we-

reldberoemde Eisinga Planetarium in 
Franeker. Heel bijzonder is ook het 
aardglobe-stellarium.

In de tuin staan ook nog zeven bij-
zondere bouwwerken op schaal, 
waaronder de Eiffeltoren. Info: www.
achterhoeksplanetarium.nl . Graag 
even aanmelden via info@achter-
hoeksplanetarium.nl

Publieksavond Planetarium Toldijk
Toldijk - Het Achterhoeks Planetarium in Toldijk houdt vrijdag 28 no-
vember van 20:00 tot 21:30 een publieksavond.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

KIJK VOOR MEER INFO WWW.BITS2ATOMS.NL of KOM LANGS 
BITS2ATOMS B.V.   SPRONGSTRAAT 4, ZUTPHEN   T 0575 469554

3D-PRINTEN DOE JE ZO!

VERKOOP VAN: 
 3D-PRINTERS, 3D-SCANNERS

3D-SCANSERVICE

3D-PRINTSERVICE

WORKSHOPS en CURSUSSEN

- advertorial -

Honderden euro’s per maand 
verschil bij huur of koop
In Almen start ProZero met de bouw van vijf houtskeletbouw 
woningen, drie woningen zijn inmiddels verkocht. De woningen 
worden in mei 2015 opgeleverd.

De huidige lage hypotheekrente 
geeft de koper gelegenheid nu veel 
voordeliger te wonen dan in een 
huurwoning. Zo hebben deze 2 
nog te koop staande woningen van 
resp. € 189.000,- v.o.n. en € 219.000,- 
v.o.n. een netto hypotheeklast van 
€ 578,- en € 670,-. Neem daarbij de 
zeer lage energielasten en je krijgt 
een win(st) – win(st) situatie. Voor 
starters is het tevens mogelijk een 
starterlening te krijgen van maxi-
maal € 35.755,- op de tussenwoning.
Het ontwerp van deze kwalitatief 
hoogstaande houtskeletbouw wo-
ningen sluit aan bij de rustieke 
omgeving. De gevel is opgetrokken 

uit onbehandeld eikenhout en het 
dak is bedekt met Oudhollandse 
dakpannen. Achter de huizen komt 
een kapschuur, uitgevoerd in zwart 
Douglas. De woningen staan op een 
prachtige locatie vlakbij de mean-
dering van de Berkel.
De energiezuinige woningen hebben 
standaard: openslaande tuindeuren, 
een lage temperatuur vloerverwar-
ming, volledig ingerichte badkamer 
met inloopdouche en ligbad, een 
vaste trap naar de zolder. 

Meer info: 
06 - 37112531 of www.prozero.nl   
en www.majoormakelaars.nl
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Het boek is geschreven door Willy 
Hermans in de tijd voordat hij als uit-
gever begon. De verhalen zijn opge-
diept uit veel Engelse en Duitse sport-
boeken, kranten en tijdschriften. 
In die landen worden na elk groot 
voetbaltoernooi dikke naslagwerken 
uitgebracht in tegenstelling tot Ne-
derland, waar vooral voetbalboeken 
met biografieën of over ellendig ver-
lopen voetbalcarrières verschijnen. 
Hermans heeft voor zijn zesde boek 
gezocht naar verhalen over bizarre 
voorvallen, spectaculaire wedstrij-
den, vreemde momenten en opval-
lende spelers en curieuze gebeur-
tenissen op de 20 afgewerkte toer-
nooien. Soms onbekende verhalen, 
andere wel bekend maar weer (bijna) 
vergeten.

Dit heeft geresulteerd in het boek 
‘Ondertussen’ dat op vrijdag 21 no-
vember verschijnt. Het bevat 232 
bladzijden met 138 verhalen, inclu-
sief een terugblik met 14 verhalen 
over het sportieve hoogtepunt van 
2014, het WK in Brazilië. Zoals over 
de Duiveluitdaging in België, de Afri-

kaanse chaos, de kalkspray (met foto 
op de omslag), gokken op de beet van 
Suarez, Huntelaar van zero tot hero 
en het alternatieve WK in Zweden.

Open voorverkoop met prijzen
De verkoop van ‘Ondertussen’ start 
op vrijdagavond 21 november met 
een speciale open voorverkoop. Het 
boek is dan tussen 19.00 en 21.00 uur 
bij Hermans (Plataanweg 40 in Hen-
gelo Gld) verkrijgbaar voor €15,00. 
Aan deze voorverkoop wordt een ac-
tie verbonden. Wie op deze avond een 
boek koopt, dingt mee naar 5 prijzen: 
een dinerbon van €50 van Eetcafé 
Jansen & Jansen, een wijnpakket en 
decemberpakket van Albert Heijn, 
een beautypakket voor mannen van 
Martine Hair & Beauty en een boek 
van Willy Hermans. Tevens is er dan 
voor iedereen gelegenheid met de au-
teur het glas te heffen op de nieuwe 
uitgave en deze te laten signeren.
Vanaf 22 november is het boek te 
koop voor €17,50 bij alle boekhan-
dels in Nederland, alle webwinkels 
voor boeken en uitgeverijhermans.
nl. ISBN 9789492108012

Meer informatie: 
Willy Hermans, 
uitgever/tekstschrijver,
06-11912829, 
info@uitgeverijhermans.nl

Eerste uitgave van Uitgeverij 
Hermans

Boek 
over WK 
Voetbal
Hengelo - Binnen drie maanden 
na de start van Uitgeverij Her-
mans ligt de eerste uitgave bin-
nenkort in de boekhandel. Het 
boek ‘Ondertussen’ bevat won-
derlijke verhalen over allerlei 
rand- en hoofdzaken op de WK’s 
voetbal van 1930 tot en met 2014.

Jeugdhulp
Voor jeugdhulp sluit de regio Achter-
hoek per 1 januari overeenkomsten 
met 61 aanbieders. Het gaat hierbij 
om aanbieders van jeugd- en opvoed-
hulp, geestelijke gezondheidszorg en 
zorg/ondersteuning voor jongeren 
met een (licht) verstandelijke beper-
king. 

Verhoging budget voor 
jeugdhulp 
In de Jeugdwet is geregeld dat er 
een overgangsjaar moet zijn en daar 
hoort continuïteit van zorg bij. Ge-
bleken is dat, om continuïteit van 
zorg te kunnen bieden in de Ach-
terhoek, het budget voor jeugdhulp 
anders verdeeld moet worden dan in 
eerste instantie gedacht. De colleges 
van b en w van de Achterhoekse ge-

meenten besloten hiertoe. Dit bete-
kent dat het budget dat beschikbaar 
komt voor zorgaanbieders die jeugd-
hulp aanbieden, verhoogt wordt van 
70 naar 80%. Hiermee komt het op 
hetzelfde niveau als in andere jeugd-
zorgregio’s en kunnen we de beno-
digde zorgcontinuïteit bieden in het 
overgangsjaar 2015. Dit betekent 
dat met de aanbieders die op dit 
moment zorg leveren aan kinderen, 
overeenkomsten worden gesloten. 

Wmo 
Voor Wmo-zorg (kortdurend verblijf 
en individuele en/of groepsactivi-
teiten voor mensen met een beper-
king) sluit de regio Achterhoek per 
1 januari overeenkomsten met 111 
zorgaanbieders. Inwoners die zorg 
nodig hebben vanaf 1 januari 2015 

kunnen zelf een door de gemeente 
gecontracteerde aanbieder kiezen. 
Doordat er zoveel partijen gecon-
tracteerd worden, houdt u keuze-
vrijheid. 

Inwoners houden 
ondersteuning
Inwoners die op dit moment on-
dersteuning hebben op gebied van 
de Wmo en jeugdhulp en waarvan 
de indicatie nog doorloopt in 2015, 
houden recht op deze ondersteu-
ning. Waar mogelijk van de aan-
bieder die de zorg nu ook verleent. 
Als de huidige aanbieder na 1 janu-
ari 2015 geen contract heeft met de 
gemeenten, dan wordt samen met 
u een andere oplossing worden ge-
zocht.

Informeren van inwoners
Wat dit exact betekent voor indivi-
duele inwoners kunnen we zo niet 
zeggen. Het gaat om maatwerk. De 
afzonderlijke gemeenten in de Ach-
terhoek informeren hun inwoners 
persoonlijk. Inwoners die vragen 
hebben, kunnen contact opnemen 
met hun eigen gemeente.

Achterhoekse gemeenten nemen besluit over inkoop voor het jaar 2015

Continuïteit jeugdhulp en 
Wmo-zorg in de Achterhoek 
gegarandeerd
Achterhoek - Voor het leveren van jeugdhulp en Wmo-zorg hebben 
de acht Achterhoekse gemeenten besloten om overeenkomsten te 
sluiten met zorgaanbieders. Per 1 januari 2015 worden de gemeenten 
verantwoordelijk voor het organiseren van ondersteuning voor kin-
deren/jongeren en ondersteuning zoals dagbesteding en kortdurend 
verblijf. Met het sluiten van de overeenkomsten met zorgaanbieders 
is de continuïteit van deze zorg en ondersteuning in de Achterhoek 
voor het jaar 2015 gegarandeerd.

Bronckhorst

Donderdag 20 november 2014
16:00 Repair Cafë Hengelo

18:00 Bobotie en djembé bij het  

Ondernemerscafé Vorden

20:15 La Grande Bellezza: film in bibliotheek Hengelo

Vrijdag 21 november 2014
10:00 Start Portrettekenen Vorden

Zaterdag 22 november 2014
10:00 Aboriginal workshop Vorden

14:30 Feestelijke intocht van Sinterklaas Laag-Keppel

15:00 Winterfair Zelhem

15:00 Rondleiding en wijnproeverij op  

Wijnboerderij ’t Heekenbroek Achter-Drempt

19:30 BKB ledenavond bij ‘t Wolfershuus Zelhem

Zondag 23 november 2014
13:30 Herfstwandelingarrangement door  

de bossen  Hummelo

15:00 Jacques Kloters (lezing) in Theater  

onder de Molen Vorden

Dinsdag 25 november 2014
9:30 Mandala tekenen Hengelo

Woensdag 26 november 2014
19:30 Lezing stress en onzindelijkheid bij katten Vorden

20:00 Ledenavond Oudheidkundige Vereniging  

Oud Vorden Vorden

Donderdag 27 november 2014
14:00 Maandelijkse bowlingmiddag voor  

50-plussers Voor-Drempt

17:00 Business, Bubbles & Bites Hummelo

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl   

Een ideale oplossing voor een veel 
voorkomend probleem. Dat is de 
mantelzorgwoning van Senioord. 
Een compacte en complete wo-
ning die tijdelijk in de tuin van de 
mantelzorger(s) geplaatst of zelfs 
aangebouwd kan worden. Ouders 
wonen dichtbij hun (klein)kinde-
ren en toch zelfstandig. (Klein)kin-
deren besparen tijd aan heen en 
weer reizen en hebben meer rust 
omdat hun ouder(s) op slechts een 
paar stappen afstand wonen.

Vroeger was het gebruikelijk dat 
ouderen verzorgd werden door 
hun familieleden en ook in sommi-
ge andere culturen is dat heel nor-
maal. In Nederland verhuizen ou-
deren inmiddels al decennia lang 
naar bejaardentehuizen of zoals 
het nu heet, verzorgingstehuizen. 
Doordat veel verzorgingstehuizen 
gesloten worden en de stap naar 
een verpleegtehuis vaak (nog) te 
groot is, zijn mensen genoodzaakt 
een andere vorm van zorg bieden 
te zoeken. Niet voor iedereen is het 
mogelijk om voortdurend standby 
te zijn, omdat de zorgbehoevende 
ver weg woont en/of de zorggever 
een druk en volgepland leven leidt. 
Een mantelzorgwoning kan dan 
uitkomst bieden. Dat geldt overi-
gens ook voor (jongere) mensen 
met bijvoorbeeld een handicap, 
psychische stoornis of een fysieke 
aandoening. Door de huidige ver-
anderingen in de zorg, is er minder 
plaats en budget voor mensen die 
hulp nodig hebben en dat vraagt 
om nieuwe oplossingen.

Vanaf november verandert de re-
gelgeving omtrent het plaatsen van 
een mantelzorgwoning en hoeft er 
in veel gevallen geen vergunning 
meer aangevraagd te worden. Me-
de daardoor is voor veel mensen de 
mogelijkheid om voor hun naasten 

te zorgen, terwijl zij zelfstandig wo-
nen, een stuk dichterbij gekomen. 
Zeker in de Achterhoek waar nog 
veel ruimte is en bewoners gemid-
deld over meer grond beschikken 
dan in de Randstad, zijn er veel mo-
gelijkheden. Maar ook midden in 
de stad kan een mantelzorgwoning 
geplaatst worden.

Dat bedacht ook Jan Dijkman van 
Dijkman Bouw toen hij steeds va-
ker hoorde over verbouwde gara-
ges of aanbouw. Het leidde tot ‘Se-
nioord’ dat comfortabele mantel-
zorgwoningen bouwt die van alle 
gemakken voorzien zijn, en meer. 
Er zijn drie types woningen in ver-
schillende afmetingen (van 41 m2 
tot 60 m2), met of zonder kap. Ze 
voldoen aan alle moderne bouwei-
sen, zijn volledig geïsoleerd en heb-
ben vloerverwarming. De verwar-
ming, verlichting en zelfs de gordij-
nen zijn op afstand bedienbaar. De 
ruime badkamer is uiteraard ook 
met rollator of rolstoel te betreden. 
Een verschuifbare wand maakt het 
mogelijk om in een mum van tijd 
de ruimtes te vergroten of te ver-
kleinen. De woning kan volledig 
aangepast worden aan de wen-
sen en eisen van de toekomstige 
bewoner(s). Een modelwoning staat 
bij het kantoor op de Lage Weide 
in Warnsveld en is te bezichtigen 
op afspraak.

De woningen kunnen worden ge-
huurd en gekocht, mits er sprake 
is van een zorgindicatie en van tij-
delijke bewoning. Is de zorg niet 
meer nodig? Dan wordt de woning 
gedemonteerd en opgehaald.
Wilt u eens een kijkje nemen in de 
modelwoning of informeren naar 
de mogelijkheden in uw situatie? 
Kijk dan op www.senioord.nl of 
neem contact op met Senioord op 
0575 – 573 580 of info@senioord.nl

- Advertorial -

Senioord, comfortabel wonen en altijd dichtbij

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

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

www.werk.nl

Volg en like ons ook op Facebook:

      ContactAchterhoek PRIKKELT Media ook 

JOUW ZINTUIGEN….. 

Optimaal FM is op zoek naar 
nieuwe en doorgewinterde 

radiomensen om hun creativiteit 
een impuls te geven: 

Laat ons eens horen, 
hoe uniek jij bent.

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

 

Is jouw interesse gewekt?
Mail naar vrijwilliger@optimaal.fm.

HENGELO Gld.       Huurprijs € 850,-- per maand

Op markante locatie gelegen in centrum, nieuw 
gebouwd ZEER ROYAAL 4-KAMER APPARTE-
MENT (woonopp. 145 m2!) met eigen parkeerplaats 
en gebruik van gezamenlijke tuin. Het appartement 
is gesitueerd op de 1e en 2e verdieping. Living plus 
woonkeuken tezamen groot circa 70 m2. Huurprijs 
is exclusief verbruik nutsvoorzieningen. Eventueel 
is huur inclusief door verhuurder te plaatsen 
traplift mogelijk. Gebruik van extra service (o.a. 
maaltijden, schoonhouden appartement, etc.) 
behoort tot de mogelijkheden!

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 26a Vorden Tel. 0575 555733

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

TE

HUUR

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Installatie monteur M/V

Ben jij een installatie monteur die zelfstandig kan 
werken?

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

Tekenaar/ werkvoorbereider

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

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

Stoffeerder M/V

Ben jij een ervaren stoffeerder(ster) en kun je goed 
overweg met een naaimachine?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor met name 
het stofferen van afscheidingswanden. Op houten frames 
zorg je er voor dat de juiste stof strak op het frame 
gemaakt wordt. Daar het gaat om een nieuw onderdeel 
binnen de organisatie van onze opdrachtgever is het 
een pre als je ook kennis hebt van diverse materialen. 
Daarnaast is een oplossingsgerichte instelling belangrijk 
om problemen te tackelen.

Servicemonteur m/v

Wil je je verdiepen in de constructie en mechanische 
werking van diverse componenten?

Functieomschrijving
Als servicemonteur ben je onder andere verantwoorde-
lijk voor het onderhouden, analyseren en verhelpen van 
storingen aan technische installaties bij onze toonaan-
gevende klanten in onder andere de levensmiddelen-, 
farmaceutische en chemische industrie.

Monteur

Heb jij een afgeronde technische MBO opleiding en 
ervaring met het onderhoud aan technische instal-
laties?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verrich-
ten van elektrotechnisch of werktuigbouwkundig onder-
houd aan treinen. Bovendien voer je inspecties uit en 
verhelp je storingen en defecten. Daarnaast ben je ver-
antwoordelijk voor het uitvoeren van eindcontroles op het 
onderhoud en het beproeven van de treininstallaties als-
mede het technisch vrijgeven van de treinen voor inzet 
op de treindienst. Kortom, dat betekent dat je zelfstandig 
kan werken en kennis hebt van zaken op het gebied van 
onderhoud van technische installaties.

Laat u adviseren in onze showroom op het gebied van verf, behang, raamdecoratie en vloeren. 

Op behang- en schilderwerk ontvangt u tot 10% KORTING deze winter! Bel of mail voor een 

vrijblijvende afspraak voor de Winterschilder of bezoek onze showroom! De koffie staat voor u klaar.

*U ontvangt tot 10% KORTING over het totaalbedrag incl. btw, actie geldig t/m maart 2015.

BV: U geeft opdracht voor € 3.750,- aan schilder- en behangwerk, dan ontvangt u € 375,- korting op de factuur!

Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo (Gld)
Tel. 0575 - 46 40 00
www.harmsenvakschilders.nl



    Feestelijke opening 
Albert Heijn Grotenhuys.

Openingstijden
Maandag tot en met donderdag en zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur. Vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur.

Dorpsstraat 18, Vorden

Advertorial

Woensdag 12 november opende Albert Heijn een nieuwe winkel aan de Dorpsstraat 18 in Vorden. Het was er 
al snel gezellig druk – en niet alleen omdat er veel voordeel te behalen was. De winkel is ruim en overzichtelijk van 
opzet en ademt een prettige sfeer. De nadruk van het assortiment ligt op verse producten uit alle windstreken en 
die zijn dan ook goed vertegenwoordigd. Kortom, zeker de moeite waard om even te gaan kijken. Hieronder leest u 
de reacties op de nieuwe supermarkt.

Klanten reageren hartverwarmend
Vanwege de opening deelde het ondernemers-
echtpaar Grotenhuys bloemen uit aan klanten. 
Die reageerden verrast. “Wat leuk! En we zijn al 
zo verwend met de mooie winkel”, zegt mevrouw 
Van den Vlekkert beduusd. Ook mevrouw Wajer 
krijgt een bosje bloemen. Zij bedankt het 
echtpaar Grotenhuys en geeft hen een compliment 
over de Albert Heijn. Het ondernemersechtpaar 
geniet van de reacties van hun klanten. “Het is 
hartverwarmend hoe iedereen met ons 
meeleeft”, aldus Wilbert en Yvonne Grotenhuys.

Ontmoetingsplaats voor dorpsgenoten
Midden in de Albert Heijn staat een tafel met 
stoelen. Daar kunnen klanten plaatsnemen en 
genieten van een gratis kopje koffie of thee. 
Tonneke wil even pauzeren tijdens het winkelen. 
“Ik moet eerst alles verwerken”, lacht ze. “Ik ben 
onder de indruk. Deze Albert Heijn is een ruime 
winkel waar ook veel biologische producten 
worden verkocht. Het grootste pluspunt vind ik 
deze plek. Hier, aan tafel, kunnen dorpsgenoten 
in een ongedwongen sfeer elkaar ontmoeten.  
De Albert Heijn heeft dus ook een sociale functie.”

Groenteman Bertus knipte lint door
Groenteman Bertus knipte het lint door en 
opende dus officieel de nieuwe Albert Heijn.  
Hij is ontroerd. “Dit is een bekroning van mijn 
carrière.” Mevrouw Harmsen vindt het geweldig 
dat Bertus, die al zo lang in de winkel werkt, 
deze handeling mocht verrichten. Ze feliciteert 
hem en gaat daarna over tot de orde van de dag: 
de groente. Waar staat de sla met de rauwkost 
die zij al jaren eet? Albert Heijn heeft precies 
dezelfde in het assortiment. “Heel prettig”, 
constateert mevrouw Harmsen tevreden.

Tortilla’s met zelfgemaakte guacalmole
Tijntje is pas twee jaar oud maar weet goed wat 
ze lekker vindt. En dat zijn tortilla’s. Haar vader 
Joris doet daar ook zelfgemaakte guacamole in. 
Daarvoor gebruikt hij het pakket met verse 
ingrediënten, verkrijgbaar op de groente- 
afdeling. In mum van tijd ligt alles voor de maaltijd 
in zijn winkelkar. “Vanwege het uitgebreide 
assortiment kom ik graag bij Albert Heijn”, 
vertelt Joris. “Ik vind het erg plezierig dat ik 
voortaan in mijn eigen dorp boodschappen kan 
doen bij mijn favoriete supermarkt.”

Altijd proeven bij vleeswaren & kaas
Resoluut loopt mevrouw Ten Haaken naar de 
afdeling vleeswaren & kaas. Dat was in de 
C1000 haar favoriete plek en ze wil weten hoe 
de nieuwe afdeling eruitziet. “Ach, wat prachtig”, 
roept ze uit. Omdat er bij Albert Heijn altijd wat 
te proeven valt, krijgt mevrouw Ten Haaken op 
de afdeling meteen wat lekkers aangeboden. 
Van medewerkster Lydia een plakje ham en van 
medewerkster Siti een blokje kaas. Mevrouw ten 
Haaken lacht en pakt beide medewerksters 
even vast. “Wat ben ik blij dat ik jullie weer zie.”

Naar de servicebalie met alle vragen
Elke week heeft de Albert Heijn van Wilbert en 
Yvonne Grotenhuys honderden Bonusaanbie-
dingen met dagelijkse producten. Van dat voordeel 
wil Monique graag gebruikmaken en ze vraagt 
een Bonuskaart aan. Dat doet ze bij de service-
balie waar klanten terecht kunnen met alle vragen. 
Ook vindt daar de verkoop plaats van onder 
andere bloemen, planten, loterijen, postzegels 
en tabakswaren. Medewerkster Roelien legt 
Monique uit hoe de Bonuskaart werkt. “Prima”, 
zegt Monique. “Dat is snel voor elkaar.”


