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Deze week
Formule 
Muziekoutlet Nr. 
2 lijkt te werken

Vordenaar Karel 
van Hal schrijft 
‘Priesteres van 
het vrouwendorp’

Vordens Mannen-
koor krijgt
nieuwe dirigent

Geweldige avond 
bij Vrouwen
van Nu

ANWB Streetwise 
op de Dorpsschool 
Vorden

LooNatics
bij Coens
kerstbazaar

Uitgave
Weevers
(0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000
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no. 36

In het Hart van Holland in Nijkerk 
verzamelden zich alle 69 finalisten 
uit Nederland, waaronder het team 
van Keurslagerij Vlogman. Alleen sla-
gers die zich onderscheiden door uit-
zonderlijke prestaties op het gebied 
van kwaliteit, service, organisatie en 
klantgerichtheid hebben een sterbe-
oordeling behaald. De ontlading was 
dan ook groot toen de uitslag bekend 
werd gemaakt en Keurslager Vlog-
man tot de gelukkigen behoorde. 

Beoordeling
Deelname aan Slager met Ster bete-
kent dat de hele slagerij doorgelicht 
is en verder bestaat de deelname uit 
verschillende ronden en onderdelen 
met de nadruk op digitaal onderne-
merschap. In de voorronde is Keur-
slager Vlogman door een vakjury en 
mystery shopper beoordeeld. In de 
finaleronde kwam er een team retail 
deskundigen onaangekondigd langs. 
Ook hebben de finalisten elkaar be-
oordeeld en hebben klanten hun 
stem uitgebracht. Het eindoordeel 
van de jury luidde: ‘De toonbank in 
deze winkel is goed gevuld, met als 
speerpunt de Verse Worst. Toege-
voegde waarde is de prima proeverij 
van de grillworst Poesta.’

Oordeel zelf
Wilt u weten wat Keurslager Vlog-
man zo bijzonder maakt of wilt u 

meer informatie over de verkiezing? 
Het trotse team vertelt u er graag 
meer over. Daarnaast kunt u aanko-

mende weken profiteren van diverse 
acties om deze prachtige prestatie te 
vieren.

Keurslager Vlogman bekroond met 2 sterren
Vorden - Keurslager Vlogman uit 
Vorden heeft op maandagavond 
17 november tijdens de lande-
lijke finale van Slager met Ster 
in Nijkerk 2 sterren toegewezen 
gekregen. Slager met Ster wordt 
je niet zomaar. De afgelopen 
maanden heeft het team alles uit 
de kast gehaald om toe te treden 
tot het selectieve gezelschap van 
sterwinnaars.

Welnu, sinds vrijdagmiddag is te zien 
dat de stam van de boom door een be-
handeling met een kettingzaag een 
metamorfose heeft ondergaan. Ont-
werpend meubelmaker en kunste-
naar Jelmer Zwaan uit Nijensleek in 
Drente heeft in opdracht van Gelder-
veste een kunstwerk ontworpen, dat 
verbeeldt “Gelderveste reikt de hand 
uit naar wijsheid”. 
Daarvoor heeft hij een rechtopstaan-
de hand gezaagd, met daarboven op 
een aantal uilen die de wijsheid voor-
stellen. Ook enkele watervogels zijn 
in hout uitgezaagd. Erg fraai dat een 
beuk, die te lijden had en heeft van 
schimmels, zo nog een aantal jaren 
de Vordenaar tot verwondering kan 
brengen! Contact met Jelmer kan via 
zijn website www.jmzwaan.nl.

Fraai boom-
kunstwerk 
gezaagd
Vorden - Voorbijgangers op de 
Vordense Decanijeweg zullen 
zich de laatste maanden weleens 
afgevraagd hebben, wat er met 
de half afgezaagde beuk gebeurt, 
die staat voor het gebouw van de 
Scholengroep Gelderveste voor 
Chr. onderwijs (vaak in de volks-
mond nog de ‘voormalige Bonds-
spaarbank’ genoemd).

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

Zelf een persbericht insturen?

redactie@CONTACT.nl

HUIS VERKOPEN?
BEL EERST MET...

ACTIE = RESULTAAT
UW NVM MAKELAAR IN
BRONCKHORST - ACHTERHOEK
T 0575 200 001

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

PLUS Budgetschotel gourmet 
Stuk 750 GR
 
  

10.99

6.98

Geldig 23 t/m 29 nov.

„De Masterchef Hengelo” is van start gegaan.
Kom ook volgende week kijken
vrijdag en zaterdag 14.30 uur.



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren 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
29 - 30  november: M. Hermans, Vorden, 0575-552253.
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 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

Welzijn
Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05.
De inloop- en spreekuurtijden zijn van dinsdag t/m donderdag van 
9.00-11.00 uur. Administratief secretarieel medewerkster:
Willy Gotink, w.gotink@welzijnvorden.nl
Website: www.welzijnvorden.nl

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

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

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

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

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

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 30 november: 10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 30 november: 10.00 uur: ds. M. Beitler uit Castricum.

Zondag 30 november: 19.00 uur: Zangdienst “Vorden zingt” 
in de Dorpskerk, ds. P. Boomsma uit Nijverdal.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 30 november: 10.00 uur: Ds. T. Wiersum.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 november: 17.00 uur: Eucharistieviering, 
vg. pastoor F. Hogenelst.
Zondag 30 november: 10.00 uur: Woorddienst, vg. Werkgroep.

R.K. kerk Vorden
Zondag 30 november: 9.30 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. Werkgroep.

Weekenddiensten

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

Alleen op afspraak.

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Kies met 
Sinterklaas
voor een 

VVV bon of 
VVV cadeau

De VVV winkel in Vorden 
is geopend

 30 november

 3 en 4 december

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.

Nette vr 45 jr zoekt min. 

3 kamerwoning tot € 600 met

eigen ingang. Voor onbepaalde

tijd. Tel.: 06-20834211.

29 november

In het café
70/80/90 party
met Armand

In de disco
ColourParty

met DJ Dion

Kerstmarkt 14 december in het

centrum van Zelhem van 13.00

- 17.00 uur.  Kraamhouders

kunnen zich nog aanmelden 

voor de kerstmarkt . Aanmel-

den kan via,  kerstmarktboz@

gmail.com.  Kosten deelname

€ 27.50 per kraam inclusief

bovenzeil en verlichting.

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

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

51 60 15 16.

Studiekeuze?
Bel 06-44886658
www.keuzecoaches.nl

Te huur: 1 grote (220 pp zit) 

en 4 kleine (4 - 16 pp zit) mul-

tifunctionele zalen in Centrum 

de Brink. Geschikt voor oa 

concerten, feesten, vergade-

ringen, beurzen, bedrijfsbij-

eenkomsten). Catering moge-

lijk. Bel 06 10644761 of kijk op 

www.sdbz.nl

Dagmenu’s 26 nov. t/m 2 dec.

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 26 november
Mosterdsoep/varkensmedaillons, champignonsaus, aardappel-
kroketten en groente

Donderdag 27 november
Hutspot met ribbetjes, jus, mosterd en zuurgarnituur/apfelstrudel 
de Rotonde

Vrijdag 28 november
Groentesoep/urkervispot, vis in roomsaus, aardappelpuree en 
groente

Zaterdag 29 november
Gehaktbal uit eigen keuken, jus, frieten en rauwkostsalade/     
ijs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 1 december
Gesloten

Dinsdag 2 december
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ijs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575 - 551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Gratis Lips bij tube Gelly of

Heat lotion

Pure Aloë vera producten

Warnsveld Jannie Nijkamp 

0575 521316



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

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Wij willen u hartelijk danken voor alle belangstelling 
die wij hebben ontvangen na het overlijden van mijn 
dochter, onze zus, schoonzus en tante.

Monique Cecile Kuulman-Platenburg

Dit geeft ons veel steun.

 Friedel Brummelman 

 Fam. Platenburg

Vorden, november 2014

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL Let op! Woensdagmiddag gesloten.
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en akties!

Vers van `t Land Boerenkool 0.99 kilo

Goudreinette of Elstar 3 kilo 1.99
Handperen Confrerence 2 kilo 1.00
Harde uien  5 kilo 1.75
Grote Bildstar of Frieslanders  10 kilo 2.50

KADOTIP!!! Doe het met een Streekproductenpakket 

Volop Hollandse gezelligheid in deze periode. 
Wij strooien er graag een handje bovenop. 
Naast frisse salades, hartige letters en gegrilde 
lekkernijen hebben wij voor u een breed assor-
timent gourmetschotels samengesteld, zodat 
het voor u echt een heerlijk avondje wordt.

Aanbiedingen zijn geldig van 24 t/m 29 nov

VLEESWARENKOOPJE

mortadella + 
spianata 
romana

2 x 100 gram 379

KEURSLAGERKOOPJE

3 pepersteaks

650

SPECIAL

Rozinski

100 gram 220

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfs-
sukade

100 gram 239

MAALTIJD IDEE

Nasi of
bami

500 gram 398

ZAKKEN ACTIE

Maak deze 
week gebruik 
van onze 
zakkenactie!

4 PRODUCTEN 
VOOR MAAR

10,00 EURO

Wie zoet is
krijgt hartigs

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

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 1 december 2014

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

Wegens succes herhaald !!!!! 
Flevoland aardappelen 
KLEI...LEKKER  3 kg € 1.79
Sappige nieuwe oogst
Navel sinaasappelen 2 kg € 2.98
Knapperige Elstar appelen 2,5 kg € 2.98
Hollandse prei  heel kg € 0.99
Prei gesneden  400 gram € 0.99
Deze week!!!
Rijkelijk gevulde Zuurkoolschotel p.p. € 5.98 

adviseurs & accountants

Lochem | Tramstraat 6 
(0573) 43 84 56 | www.flynth.nl

Telefoon: 0575 - 55 27 49
(24 uur per dag, ook in het weekend)

Monuta Vorden
Het Jebbink 4a, Vorden
www.monuta.nl

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel 
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw 
eigen wensen te bespreken. 
Wij denken graag met u mee.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



Zelf een persbericht insturen?  redactie@ELNA.nl
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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!

HP Bouwmateriaal heeft vele jaren ervaring op het 
gebied van Kunststof kozijnen U bent bij ons aan het 
juiste adres voor een goed advies, een scherpe offerte 
en snelle levering. Tevens kunnen wij Uw kozijnen 
ook plaatsen. 

Bij plaatsing worden Uw kozijnen gratis bezorgd en 
worden Uw kozijnen kosteloos ingemeten.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer 
informatie: 
Dambroek 33, 7223 DT Baak, tel. 06 - 46 36 84 20
(wij zijn op werkdagen bereikbaar tot 22.00 uur).          
Email: 
Ons bedrijf is op afspraak geopend voor een bezichtiging 
en/of adviesgesprek.

- advertorial -

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo

Tel. 0575-46 52 58

info@gotinkinstallatie.nl

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

AANGESLOTEN BIJ

Zoek het
  maar uit!
In onze vernieuwde showroom.

Dan doen wij de rest wel:

Ontwerpen, aansluiten

betegelen en installeren.



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

Nieuwe deelnemers aan Collectie-
Gelderland zijn naast de Kunstcol-
lectie van de Provincie Gelderland, 
Regionaal Archief Nijmegen, Ge-
meentearchief Ede, Gemeentear-
chief Barneveld, CODA Archief, 
Geldersch Landschap & Kasteelen, 
de beeldbank ‘Gelderland in Beeld’ 
van de Gelderland Bibliotheek en 
‘Beelden van Gelderland’, een ver-
zameling met kunstwerken uit 
de openbare ruimten van alle 56 
gemeenten in Gelderland. Ook 
worden online collecties binnen-
gehaald die relevant zijn voor Gel-
derland, zoals voorwerpen van het 
Rijksmuseum van Oudheden die 
in Gelderland zijn gevonden en 
beeldmateriaal van de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed. Met de collecties 
van deze organisaties geeft www.
CollectieGelderland.nl een nog di-
verser beeld van alle schatten die 
Gelderland rijk is.

Open Cultuur Data vergroot 
het bereik 
Collecties van de CollectieGelder-
land-deelnemers die daarvoor ge-
schikt zijn worden in de toekomst 
vrijgegeven als Open Cultuur Data. 

Met deze stap vergroten de deelne-
mende organisaties het bereik en 
de mogelijkheden van hergebruik 
van hun collecties enorm. Ook wor-
den de collecties beschikbaar in een 
digitaal standaardformaat, waar-
door dit hergebruik gemakkelijker 
wordt. Deelnemers kunnen dan 
bijvoorbeeld data(sets) aanbieden 
aan andere organisaties, waarmee 
nieuwe toepassingen en websites 
gemaakt kunnen worden. Daarbij 
valt te denken aan samenwerking 
met het bedrijfsleven, gaming in-
dustrie en de toeristische sector. 
Een ondernemende stap waarmee 
dit samenwerkingsverband voorop 
loopt in Nederland! Daarnaast wor-
den de data van het platform aan-
geboden aan ‘Europeana’, het Euro-
pees collectieplatform voor o.a. bi-
bliotheken, archieven, audiovisuele 
collecties en musea.

Oudste foto van Nederland 
Bij het lanceren van de nieuwe 
website werd het CollectieGelder-
land-boek gepresenteerd, waarin 
de deelnemende organisaties span-
nende, grappige en bijzondere col-
lectiestukken laten zien. Wil je 

meer weten over de oudste foto 
van Nederland of een populair boek 
uit de Middeleeuwen? Je kunt het 
allemaal lezen in dit nieuwe boek! 
Deze bijzondere collectiestukken 
krijgen ook een prominente plaats 
op de vernieuwde CollectieGelder-
land website.Medewerkers Van De 
Nieuwe Collectiegelderland Look

Achtergrondinformatie 
CollectieGelderland is al sinds 2009 
een CollectionCloud, die collecties 
en verhalen van diverse organisa-
ties met elkaar verbindt op tijd, the-
ma, trefwoord en plaats. Zomaar 
even in de collecties grasduinen 
of juist op zoek naar dat ene voor-
werp of die bijzondere collectie? Op 
de website zul je vele topstukken 
tegenkomen. Naast de voorwerpen 
die daadwerkelijk te bezichtigen 
zijn, worden ook objecten getoond 
die zelden of nooit te zien zijn, bij-
voorbeeld omdat deze voorwerpen 
te kwetsbaar zijn om uit het depot 
te worden gehaald. De CollectieGel-
derland cloud biedt dus naast een 
goed overzicht, ook een mooi kijkje 
achter de schermen. De collecties 
op CollectieGelderland worden 
door de deelnemers geactualiseerd 
en aangevuld.

CollectieGelderland app 
Naast de website www.collectie-
gelderland.nl is er sinds februari 
dit jaar ook een mobiele applicatie 
beschikbaar voor uw smartphone 
en tablet. En ook deze wordt in een 
geheel nieuw jasje gestoken! Met de 
CollectieGelderland app kun je via 
allerlei verrassende invalshoeken 
naar de collecties van de deelne-
mende Gelderse musea, bibliothe-
ken, archieven en historische ver-
enigingen kijken. Lekker snuffelen 
door voorwerpen op thema’s, kleur, 
seizoen of plaats? Het kan allemaal 
met deze app! De app is gratis te 
downloaden in de App Store (iOS) 
of de Google Play Store (Android). 
Je kunt de app ook vinden op één 
van de tien multitouchtafels, die 
in tien musea staan, verspreid over 
Gelderland.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op 
www.collectiegelderland.nl voor in-
teressante weetjes over de Gelderse 
organisaties en hun schatten! Col-
lectieGelderland is ook te vinden op 
Twitter (@CollectieGld) en als app 
te downloaden via de App Store en 
Google Play.

CollectieGelderland lanceert website en stapt in op Open Cultuur Data

Vernieuwde website met meer 
dan 400.000 erfgoedbronnen

Gelderland - Het collectieplatform www.CollectieGelderland.nl is 
totaal vernieuwd! Op 14 november lanceerde Coöperatie Erfgoed 
Gelderland de vernieuwde website van CollectieGelderland, met 
meer dan 400.000 stukken van erfgoedorganisaties uit heel Gel-
derland. Bijzonder is dat op dit vernieuwde platform niet alleen 
musea hun collecties tonen, maar ook archieven, bibliotheken en 
historische verenigingen uit Gelderland. Door de groei naar meer 
dan 40 deelnemers, zijn er nu in plaats van de ruim 100.000 voor-
werpen, maar liefst 400.000 te zien! Daarnaast komt de data van 
deze partners beschikbaar als Open Cultuur Data, een onderne-
mende mijlpaal.

Nieuwe pareltjes in de collectie zijn 
o.a. Stoner van John Williams, Ge-
achte heer M. van Herman Koch, 
Ventoux van Bert Wagendorp en 
De 100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween van Jonas Jo-
nasson en de nieuwste roman van 
Arthur Japin: De man van je leven. 
Op verzoek van veel enthousiaste 
liefhebbers van de LuisterBieb zijn 
ook ‘nieuwe’ thrillers van o.a. Sas-

kia Noort en Baantjer toegevoegd. 
Uiteraard zijn er ook nieuwe hoor-
colleges.

Ook voor de jonge luisteraars zijn 
er nieuwe titels: Hotel De Grote L 
van Sjoerd Kuyper, Het leven van 
een loser, deel 2 en 4 van Jeff Kin-
ney en Het Muizenhuis van Karina 
Schaapman. En in de categorie 
mooie oudere bestsellers zijn niet 
alleen Sjakie en de chocoladefa-
briek en Matilda  nieuw, maar ook 
Kruistocht in Spijkerboek en Ko-
ning van Katoren.

De LuisterBieb kan ook een sti-
mulans zijn voor scholieren om 
boeken voor hun literatuurlijst te 
beluisteren. Luisteren voor je lijst 

terwijl je in de bus zit, op de fiets of 
aan het sporten bent. 

Over de LuisterBieb-app
De app is heel eenvoudig in ge-
bruik. Je downloadt eenmalig via 
Wifi het luisterboek van je keuze. 
Voor het luisteren is geen internet-
verbinding nodig. Het gedownloade 
boek wordt opgeslagen op je smart-
phone of tablet. De app is ook zeer 
geschikt voor mensen met een visu-
ele beperking of dyslexie.

Voor meer informatie over de Luis-
terBieb kijk op www.bibliotheek.nl/
luisterboeken en https://www.you 
tube.com/watch?v=1bbZXt3Ms8o 
of op www.bibliotheekwestachter 
hoek.nl

Lezen kan ook door te luisteren naar je boek 

Bibliotheek biedt nieuwe 
 bestsellers in LuisterBieb
Regio - De Bibliotheek heeft 
de collectie van de LuisterBieb 
vernieuwd. Aan alle genres van 
thrillers, romans, hoorcolleges 
tot kindertitels zijn nieuwe 
luisterboeken toegevoegd. De 
LuisterBieb-collectie bevat nu 
maar liefst zo’n 300 titels.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl
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volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

2 KG

4 STUKS

250 G

1 KG

3 L

5 STUKS
UIT DE KOELING

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEEL
WEEKEND

Soep-
groenten* 

*  Aanbiedingen geldig vanaf 28-11-2014.

** Geldig t/m zondag 30-11-2014

Per stuk

Ananas*

Nieuwe oogst

Handsinaasappelen*

Merlot

Kaapse 
pracht 
Bag-in-Box

PRIJSVERLAGINGEN

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

Rozen**

Lengte 50 cm, 
22 stelen.

Boeket**

5x 100 g

Gemarineerde 
schouderkarbonade*

Met amandelspijs. 
320 g

Gevulde
speculaaskoeken*

Dropmix Patent-
bloem

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

Voordelige bloemen



Vorden 1 begon erg matig aan de 
wedstrijd. Het grossierde in foute 
passes, slordige aanname’s en ver-
keerde keuzes. Het was daardoor 
aan Vordense zijde erg rommelig 
en onrustig en het speelde hiermee 
ook nog eens Reunie volledig in de 
kaart. De ploeg uit Borculo zat er 
sowieso ‘kort op’ en staat er ook al 
jarenlang om bekend dat zij altijd 
veel fysiek in de strijd gooien en 
met slidings en duels de achterhoe-
de van de tegenstander onder druk 
zetten. Ondanks het feit dat in deze 
eerste fase Vorden 1 dus niet lek-
ker in de wedstrijd zat, kwam het 
wel met 0-1 op voorsprong door een 
doelpunt van Gijs van der Veen.
Deze voorsprong leidde niet tot 
meer rust in het spel, maar eigenlijk 
bleef het van hetzelfde laken een 
pak. Reunie proefde dat er tegen 
de koploper op deze manier kansen 
waren om te overwinnen en gingen 
er vol voor. Dit resulteerde in de 1-1 
via een kopbal uit een corner en de 
2-1 voorsprong uit een scrimmage 
voor het doel van keeper Verstege. 
Na de rust wilde Vorden zo snel 
mogelijk orde op zaken stellen en 
werd in het zadel geholpen door de 
gelijkmaker in reeds de 3de minuut 
van de 2de helft. 

Een aanval van Vorden 1 kwam te-
recht bij Stefan Eggink maar zijn 
schot van 20 meter werd gesmoord 
en kwam zodoende precies voor de 

voeten van Rick Schröer terecht. 
Deze bleef uiterst koel en alleen 
voor de keeper schoot hij in de 
‘onlogische hoek’ knap raak. Dit 
doelpunt luidde de beste fase van 
de wedstrijd in van Vorden 1. Het 
bleef rustiger aan de bal, zorgde 
ervoor dat de man-meer situatie 
op het middenveld nu wel werd ge-
bruikt en kon op deze wijze ook de 
voorwaartsen beter bereiken. Voor-
al Gijs van der Veen was de gehele 
wedstrijd nadrukkelijk aanwezig 
als aanspeelpunt, maar in deze fase 
waren het ook Koen Oosterhuis 
en Daan Horstman die beter in de 
wedstrijd kwamen. 

Twintig minuten voor tijd kreeg 
Daan de bal op links aangespeeld 
en op zijn bekende wijze dribbelde 
hij naar binnen toe en schoot van 
20 meter schuin voor het doel 
prachtig raak; 2-3. Vanaf dat mo-
ment probeerde Reunie met man 
en macht toch nog de gelijkmaker 
te maken en volgde alweer voor de 
zesde keer dit seizoen een kwar-
tiertje ‘billen knijpen’. Hachelijke 
situaties voor de neus van keeper 
Verstege waren meer regel dan uit-
zondering en maar liefst drie keer 
kreeg Reunie een grote kans om de 
gelijkmaker binnen te tikken, maar 
de verdediging van Vorden bleef 
met uitblinkers Stefan Eggink en 
Sam Abbink keurig overeind. Zon-
dag 30 november speelt Vorden 1 
thuis tegen Gendringen.

Vorden E1 kampioen
Het toeval wilde dat Vorden E1 
ook uit moest spelen tegen Reunie 
E1 en beide clubs besloten om van 
deze competitiewedstrijd een voor-
wedstrijd te maken van het 1ste 
elftal. Hierdoor was het al gezellig 
druk om 12.30 uur in Borculo met 
erg veel ‘geel-zwart’ langs de lijn. 
Vorden E1 maakte er een echte 
spannende en mooie kampioens-
wedstrijd van en met veel inzet, 
enthousiasme en gedurfd en mooi 
veldspel werd Reunie E1 met 0-1 
verslagen en kon het feest begin-
nen.
 
Jan Hulshof erelid van v.v. Vor-
den en Willemien Hulshof lid 
van Verdienste
Tijdens de algemene ledenvergade-
ring van v.v. Vorden is Jan Hulshof 
na 15 jaar bestuurslid te zijn ge-
weest, 30 jaar kantinediensten te 
hebben gedraaid en nu alweer 12 
jaar in de onderhoudsploeg te heb-
ben gezeten, benoemd tot ‘Erelid 
van v.v. Vorden’. Echtgenoot Wil-
lemien heeft afgelopen zomer op 
65-jarige leeftijd besloten om te 
stoppen met de wekelijkse kantin-
ediensten, maar op de achtergrond 
is zij nog actief en met evenemen-
ten en bijzondere activiteiten in de 
kantine is zij gelukkig nog steeds 
van de partij. Willemien werd voor 
al deze tijd en inzet in de afgelopen 
30 jaar benoemd tot ‘Lid van ver-
dienste’.

Vorden 1 wint opnieuw met 1 doelpunt verschil
Vorden - Vorden 1 heeft afge-
lopen zondag opnieuw met 1 
doelpunt verschil gewonnen. 
Van de tien tot nu toe gespeel-
de wedstrijden werden er 8 ge-
wonnen waarvan 6 met een mi-
nimale voorsprong. In Borculo 
moest er in de 2de helft een 2-1 
ruststand goed gemaakt wor-
den en door doelpunten van 
Rick Schröer en Daan Horst-
man lukte dit ook en won de 
ploeg van trainer Michel Feuk-
kink uiteindelijk met 2-3 van 
de promovendus.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

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

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

zomer en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:

€ 49,50NU 

€ 64,50NU 

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

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

Fiets met derailleur, speciale prijs:

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

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

NU OOK LEVERBAAR: 
WINTERBANDEN

Deze akties zijn geldig in de maanden december, januari en februari

WINTER-
BEURTEN

 Jumbo, Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47 (winkelcentrum Leesten)

Jumbo in Zutphen is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur 

 Gratis parkeren! P



Op het schoolplein konden de leer-
lingen uit groep 7 en 8 zich helemaal 
uitleven op de fiets en op een elektri-
sche step. Allerlei vaardigheden zoals 
slalomfietsen, fietsen over een smalle 
strook, voorsorteren, op tijd stoppen, 
hand uitsteken, over de schouder kij-
ken en fietsen met een zware rugzak 
werden geoefend. Tot slot mocht het 
parcours op een elektrische step wor-
den afgelegd. Wat een belevenis en 
wat een plezier!
De groep 5 en 6 leerlingen hebben 
de dag van hun leven gehad. In een 
echte auto met een instructeur ach-
ter het stuur zelf op de rem mogen 

trappen om zo snel mogelijk stil te 
staan. Het gebruik van de autogordel 
stond centraal. Voelen wat het bete-
kent als je een noodstop moet maken 
en hoe fijn het dan is om goed in de 
gordels te zitten. Als echte stoere hel-
den stapten de leerlingen in de auto 
en nog stoerder kwamen ze eruit na 
de remoefening.

Groep 3 en 4 hebben hun verkeers-
les in de sporthal gevolgd. Een van 
de zalen was omgetoverd in een ver-
keersplein met opblaasauto’s, over-
steekplaatsen, verkeerslichten en 
er reed een heuse, mini, elektrische 

auto rond. Het op de goede manier 
oversteken werd geoefend, het in de 
gaten houden van passerende auto’s 
kwam aan de orde en ook mocht er 
een rondje in de elektrische auto wor-
den gereden.
In school hadden alle leerlingen de 
ANWB lessen m.b.v. het digibord ge-
volgd en werd er ook nog een echte 
ogentest gedaan. Regen en wind had-
den geen invloed op het humeur van 
de kinderen en de instructeurs. Pri-
ma begeleiding van de ANWB men-
sen die op een hele deskundige en 
enthousiaste manier alle leerlingen 
een fantastische ochtend hebben be-
zorgd!
Veelgehoorde vraag aan het eind van 
de ochtend: meester/juf, doen we dit 
volgend jaar weer? Wie weet? We 
kijken er in ieder geval met heel veel 
leerplezier op terug.

ANWB Streetwise op de Dorpsschool 
Vorden

Vorden - Op dinsdag 18 november heeft een team van ANWB instruc-
teurs de Dorpsschool in Vorden bezocht. Een lesdag voor de leerlingen 
van groep 3 t/m 8 die nu eens niet in het teken stond van taal, rekenen, 
spelling en lezen enzovoort, maar helemaal was gericht op verkeers-
veiligheid, Streetwise genaamd.

Daarna vertrokken de groepen het 
enge bos in, alwaar een hoop gespuis 
was. Een vogelverschrikker op een 
tractor die uit het niets zomaar start. 
Een doodskist waarvan de deur al 
krakend opengaat en waar een vam-
pier-skelet-gedaante uit te voorschijn 
komt. Zwarte gedaantes die tot hoog 
in de top van de boom zitten of rond-
sluipen door het bos. En schimmen 
van witte wieven. 
Deze en nog veel meer enge spek-
takels brachten de leden tot menig 
keer schrikken en gillen. Op de helft 
van de route werd door Gery nog een 
spannend kort verhaal vertelt. Weer 

aangekomen bij het spookkasteel 
kon men zich heerlijk opwarmen aan 
het vuur. Om de spanning kwijt te ra-
ken kon men een broodje bloedworst 
nuttigen of een broodje afgehakte 
vingers. Al met al een zeer geslaagde 
avond met een grote opkomst van de 
leden.
Eerder dit jaar had koning Herwin 
Wilgenhof het geluk de vogel tijdens 
het vogelschieten op het buurtfeest 
er af te schieten. Een buurtfeest in 
een geheel nieuw jasje. Dit keer werd 
er aan het eind van de middag een 
spellencircuit gespeeld door verschil-
lende groepen. Daarna was er gele-

genheid om de inwendige mens te 
vullen, wat goed verzorgd was door 
de familie Pellenberg. Zo kon men 
goed deelnemen aan het vogelschie-
ten. Een geweldige sfeer om in het 
donker op een stuk hout te schieten, 
vooral als dan ook de sfeerverlichting 
aan gaat en de vuurkorven brandend 
hun best doen. En dan is het geluk 
aan Herwin Wilgenhof om de vogel 
er af te schieten: een wens gaat in 
vervulling. 
Al jarenlang droomt hij ervan om 
koning te worden. Wat later op de 
avond vindt de huldiging plaats en 
heeft de buurtvereniging een nieuwe 
koning en koningin. De avond wordt 
afgesloten door een knallend feestje 
dat door ging tot in de kleine uurtjes. 
De rechtervleugel werd er afgescho-
ten door Johan Heuvelink, de linker-
vleugel door Willemien Visschers, de 
kop door Jan Visschers en de staart 
door Bertus Pellenberg.

Veel griezels bij de griezeltocht van 
buurtvereniging De Veldwijk
Vorden - Koning Herwin en koningin Sabine en hun nazaten hebben 
hun prachtige kasteel laten omtoveren tot een griezelig spookhuis. 
Met een spannende sfeer, brandende vuurkorven en ontvangst met 
een kop koffie, warme chocolademelk of heksen ranja, werden de le-
den verwelkomt door verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink. Hij ver-
telde een heel spannend verhaal om al flink in een spannende stem-
ming te komen.

Door afname van animo bij een 
aantal scholen deden er slechts vier 
welpenteams (kinderen t/m groep 6) 
en vijf pupillenteams (kinderen t/m 
groep 8). Dat waren wel de sterkste 
schoolteams van afgelopen jaar. Ze 
speelden in één toernooi en aan het 
eind van de middag werd de ranglijst 
voor beide categorieën apart opge-
maakt. Beide teams van De Garve lie-
ten al snel zien dat ze verschrikkelijk 
goed gemotiveerd waren. Ze zetten 
meteen de aanval in en versloegen de 
ene na de andere school. 
Pupil Duco Schuppers haalde zelfs 
de meeste punten binnen van alle 
deelnemers. Lowie den Bakker, Niels 
Roelofs, Beerend Steentjes en Margot 
Schuurman droegen ook een steentje 
bij door de beker om de eerste plaats 
binnen te halen. Zo’n zelfde prestatie 

leverden de welpen Chiem ter Lin-
den, Maurick Wester, Stefan Hissink,
Rens Avink en Koert Klein Lebbink. 
Ook zij presteerden het om meteen
op de eerste speeldag de eerste prijs 
te veroveren.

Door deze actie lieten ze zien dat je 
op eigen kracht, zonder lid te zijn van
een damclub en zonder hulp van een
wedstrijddammer al heel veel kunt
bereiken. De school zelf, biedt ook
geen hulp, maar zorgt voor veel dam-
borden en stenen, waarmee de kin-
deren elkaar de kneepjes van het vak
leren. De pauzes van een paar weken
werden hiervoor benut, wat een ge-
zellige sfeer opleverde. Nu maar weer
verder oefenen voor de halve finale 
om het Gelders Kampioenschap op 31
januari.

Schooldamtoernooi 
Basisschool De Garve

Wichmond - Het schooldamtoernooi van dit schooljaar voor Doetin-
chem en omgeving begon afgelopen zaterdag 22 november. Basis-
school De Garve deed als vanouds weer mee met een welpen- en een
pupillenteam.

Het thema Afrika was niet voor niets 
gekozen. Nico van Kan met zijn be-
drijf Afrikan was deze avond de gast-
spreker. De kern van zijn bedrijf, dat 
hij samen met zijn vrouw runt, ligt in 
de verkoop van Afrikaanse sculptu-
ren in Nederland. Met de verkoop van 
deze sculpturen aan Afrikan kunnen 
kunstenaars in Zimbabwe op hun 
beurt weer beter in hun levensonder-
houd voorzien. Een win-win-situatie 
dus.
De ongeveer 30 geïnteresseerden luis-
terden geboeid naar Nico’s levensver-
haal. Al vele jaren is de geboren Lim-
burger, die tegenwoordig in het Ach-
terhoekse Harfsen woont, in de ban 
van Afrika en dan Zimbabwe in het 
bijzonder. De naam Zimbabwe be-

tekent trouwens ‘huis van steen’ en 
verwijst naar de eeuwenoude stenen 
ruïnes die er te vinden zijn. Nico ver-
telde uitgebreid over zijn motivatie 
om naar Afrika af te reizen, de sculp-
turen en de ontwikkeling van zijn be-
drijf. Naast uitleg over verschillende 
steensoorten (zo bleken de sculpturen 
niet van speksteen, maar van serpen-
tijn te zijn) kregen de luisteraars een 
bijzonder persoonlijk verhaal over de 
ontmoeting van twee verschillende 
culturen voorgeschoteld. 
Zijn contacten met de beeldend kun-
stenaars hebben ook invloed op Nico 
zelf gehad. Inmiddels is hij behoorlijk 
bedreven in het beeldhouwen en kan 
hij zelfs met het lastiger hanteerbare 
springstone overweg. Ook geeft hij 

workshops. Bij gelegenheid doet hij 
dit samen met zijn Zimbabwaanse 
vriend Alfred Magwaze, die een grote 
inspiratiebron voor hem is.
Na het boeiende verhaal van Nico 
ging het gezelschap aan tafel. En ook 
nu was er Afrikaanse livemuziek. De 
‘keukenmeester’ van het Meesters-
huis had speciaal voor de gelegen-
heid voor Afrikaans getinte gerecht-
jes gezorgd. Tijdens het diner werd 
uitgebreid nagepraat en doorgepraat. 
Want dat is kenmerkend voor het 
Ondernemerscafé: ontmoeten, ken-
nismaken en elkaar versterken. 
Op donderdag 11 december is de 
laatste thema-avond van dit jaar. En 
het wordt weer een bijzondere, want 
u heeft de kans om te dineren in de 
kloosterkapel van het Klooster van 
de  Kranenburg. Een unieke kans 
dus! Nu alvast aanmelden? Dat kan 
door te mailen naar vordensonderne-
merscafe@gmail.com. Introducés en 
niet-ondernemers zijn ook van harte 
welkom.

Firma Afrikan te gast bij Vordens 
Ondernemerscafé
Vorden - Op donderdag 20 november vond weer de maandelijkse 
thema-avond van het Vordens Ondernemerscafé plaats. De sfeer én 
het decor waren dit keer helemaal in Afrikaanse stijl. Grand Café het 
Meestershuis was voor de gelegenheid voorzien van meerdere handge-
maakte sculpturen en de aanwezigen werden ontvangen met heerlijk 
relaxte (live!) djembémuziek.

Dus geen Matthäus Passion maar 
wel een Missa Brevis. Alle klassieke 
werken van niet al te grote omvang 
komen in aanmerking, waaronder 
ook veel Engelstalige liederen. Mo-
menteel wordt er hard gewerkt aan 
de ‘Four Coronation Anthems’ van 
Handel. Op 4 december 2014 kan ie-
dereen zich aanmelden als potentieel 
nieuw lid. 

Tijdelijk meezingen op projectba-
sis, is ook mogelijk. Een speciaal 
ontvangstcomité zal voor hen klaar 
staan. Wat er verder gaat gebeuren, 
blijft nog een verrassing. 

U kunt zich vrijblijvend aanmelden
voor deze speciale behandeling bij El-
len Stehmann, telefoon 0575-551495.

Toonkunst Plus

Speciale repetitie voor 
nieuwe tenoren en bassen
Warnsveld - Elke donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur repe-
teert Toonkunst Plus, een koor van enthousiaste 50-plussers in het
Nutsgebouw, Breegraven 1 te Warnsveld. Het repertoire is zeer gevari-
eerd en bestaat - kort gezegd - uit kleine werken van grote meesters.

Dag van de klant
Vorige week hebben mijn vrouw en 
ik de kaas de kaas gelaten en zijn we 
lekker een lang weekend weggeweest. 
Ervaren medewerkers met passie voor 
kaas zorgen ervoor dat we met een 
gerust hart weggaan. Bestemming Sluis 
dit keer.

Toen we het bord Sluis net gepasseerd 
waren, zagen we een grote digitale 
lichtkrant (wel wat fl itsender dan de 
infoborden bij de toegangswegen 
van Zutphen) met daarop de tekst 
‘29 november dag van de klant’. 
Zelden heb ik zo’n onduidelijke 
wervingstekst gezien.

Waarom is het nodig hier een speciale 
dag voor uit te roepen? Iedere dag 

is het de dag van de klant. “Hartelijk 
welkom, fi jn dat u er bent, kan ik u 
wat laten proeven?” Daar draait het bij 
iedere klant weer om. Naar huis gaan 
met kaas die die smaakt naar meer. 
Soms moet een klant daarvoor eerst 
3 keer proeven, maar dat is nooit een 
probleem. 

Zo verkopen we meer dan 30 verschil-
lende geitenkazen en schoorvoetend 
zijn er steeds meer klanten die het willen 
proberen. Jong, oud, met kruiden, Van 
kaasmakerij Brömmels uit Winterswijk, 
of uit de Franse Loire. Kom eerst proeven 
en ervaren en besluit dán of het wat 
voor u is. 

Bij ons is het iedere dag 
‘Dag van de klant’!

Marcel Schilt 
kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten
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Karel noemt het puzzelen om zijn 
onderwerpen vlot en leesbaar te be-
schrijven, in dit boek de moeilijke, 
psychologische soort. Voor hem is 
het een voorwaarde om lastige zaken 
toch zo op papier te zetten dat vrijwel 
iedereen het kan begrijpen. In zijn 
eerste boek ‘Priesteres van het vrou-
wendorp’ is hem dat gelukt. Het ver-
haal speelt zich, naast de omgeving 
van Zutphen, deels af in Frankrijk. 
Karel brengt hier zelf veel tijd door 
in zijn huis in het dorpje Les Roises. 
Hij heeft er zelfs een langere periode 
gewoond. Maar het grootste deel van 
zijn tijd brengt hij nu door in Vorden 
waar hij samenwoont met Bertien. 
In hun karakteristieke en sfeervol 
ingerichte huis geeft hij zo nu en 
dan huiskamerconcerten, want Karel 
speelt ook piano. Dan is de kamer he-
lemaal gevuld met mensen en is het 
een gezellige boel met lekker eten en 
drinken. Karel is nu eenmaal een le-
vensgenieter.

Nog geen twee jaar geleden vond hij 
een bundel verhalen terug die hij tij-
dens zijn studie Nederlands schreef. 
Tijdens het lezen werd hij zo enthou-
siast dat het hem deed besluiten het 
schrijven weer op te pakken en een 

boek te schrijven. Hij kreeg meteen 
een idee over het personage Erik, 
dat deels autobiografisch is, zelfs zo 
dat vrienden en bekenden hem er 
een beetje in herkennen. Hij stelde 
vervolgens de karakters samen door 
vooral heel veel om zich heen te kij-
ken en van allerlei mensen stukjes te 
‘pakken’ als voorbeeld om zijn per-
sonages levendig en herkenbaar te 
maken.
Het boek gaat voornamelijk over 
twee vrouwen, Maja en Carla. Erik 
is een jeugdvriend van Maja met wie 
ze later een relatie krijgt. Zij werd in 
haar jeugd mishandeld door haar va-
der die een kampverleden had. Carla 
heeft een relatie met Pim. In haar 
jeugd is zij door haar stiefvader mis-
bruikt. De relaties lopen op de klip-
pen en tijdens een mooie wandelva-
kantie in Zuid-Frankrijk ontmoeten 
de vrouwen elkaar en vinden daar-
mee de ware liefde van hun leven. 
Maja ontmoet dan voor het eerst de 
priesteres van het vrouwendorp. Wie 
dat is, wordt duidelijk tijdens het le-
zen van het boek.
Karel heeft de smaak te pakken, want 

hij is inmiddels met zijn tweede boek 
begonnen. Hij heeft zijn personage 
Erik als het ware uit het verhaal la-
ten stappen om zijn verantwoorde-
lijkheden te ontvluchten, en plotse-
ling naar Frankrijk laten vertrekken. 
Al op de reis er naartoe ontmoet Erik 
interessante mensen. Eenmaal aan-
gekomen maakt hij bizarre gebeurte-
nissen mee o.a. in het dorp Les Roi-
ses en krijgt hij een gepassioneerde 
relatie met Catharina. Hij heeft geen 
weet van de mysterieuze verwikke-
lingen waar hij via zijn vriendin in 
verzeild raakt.

De ‘Priesteres van het vrouwendorp’ 
werd uitgegeven via Singel Uitgevers 
te Amsterdam. Het is, ook als e-book, 
te bestellen via alle boekwinkels 
en bij bijna alle webwinkels:ISBN: 
9789402118391 en als e-book ISBN 
9789402121308

Eerste roman over vrouwenliefde speelt in Frankrijk en Zutphen

Vordenaar Karel van Hal schrijft 
‘Priesteres van het vrouwendorp’
Vorden - Al tijdens de middel-
bare school tijd schreef Karel van 
Hal gedichten en korte verhalen. 
De jaren na die tijd verdween 
dat echter naar de achtergrond. 
Min of meer per toeval rolde hij 
later in het vak van copywriter; 
een vak waarbij creativiteit en 
schrijfvaardigheid op de voor-
grond staat. Weer later werkte 
hij ook als conceptdenker voor 
diverse middelgrote reclamebu-
reaus en bedrijven. Toch bleef er 
altijd die link met het schrijven 
van verhalen of zelfs een boek.

Na het concert is er gelegenheid voor 
een ‘meet en greet’ met Nadara én u 
kunt meegenieten van het Hongaarse 
buffet van Ludgerus (€15 p.p.). Nadara 
verwierf vooral bekendheid door hun 
medewerking aan de door muziek en 
cultuur van de Roma geïnspireerde 
films Gadjo Dilo en Transylvania van 
Toni Gatlif. 
Het bijzondere aan dit zigeuneror-
kest is het levensverhaal van band-
leidster Alexandra Beaujard. Haar 
geschiedenis klinkt als een droom. 
Als jong meisje uit Lyon, Frankrijk, 
is zij gek op paarden en muziek. Ze 
krijgt lokale muzikanten zover om 
met meerdere huifkarren een tour te 
maken door Frankrijk, Italië en Grie-
kenland. 
In latere jaren trekt ze met huifkar 
en muziekvrienden verder door de 
Balkan. Ze blijft steken bij de Roma 
in Roemenië. Daar vindt ze de mu-
ziek van haar dromen, het tempe-

rament van haar dromen en het
zigeunervriendje van haar dromen.
Samen met hem zoekt ze de beste
Roma-muzikanten van Transsylvanië
bij elkaar, om de regionale zigeuner-
muziek in de hele wereld bekend te
maken. Om dit doel te bereiken moet
ze heel wat tegenslag, jaloezie, ach-
terdocht en rolpatronen overwinnen/
doorbreken. 
En passant peutert ze subsidies voor
het ontwikkelingsproject Nadara As-
sociation in Roemenië los en praat
ze in op politici om de positie van de
zigeuners in het algemeen te verbe-
teren. Na het concert wil Alexandra
Beaujard graag toelichting geven op
haar laatste project: Het Tuinenpro-
ject in Ceaus. Zij zal dit doen aan de
hand van haar fototentoonstelling.

Reserveren wordt zeer aangeraden: 
0575-441581 of info@ludgerusge-
bouw.nl

Een concert waar je niet alleen naar kan luisteren

Zigeunerdansfeest met 
Nadara in Vierakker
Vierakker - Op zondagmiddag 7 december 15.00 uur in het Ludgerus-
gebouw in Vierakker wordt het publiek verrast met een wervelend 
dansconcert. Het is de tweede keer dat Alexandra Beaujard en haar 
groep Nadara spelen in het Ludgerusgebouw. Zij spelen Roemeense-,
Hongaarse-, maar vooral zigeuner dansmuziek. Dit belooft een fees-
telijke concert te worden: Nadara zal niet alleen spelen maar ook de
nieuwe live-CD presenteren.

De geschiedenis van het cabaret, 
een kijkje in zijn leven en de inter-
actie met het publiek samen vor-
men de inhoud van het nieuwe boek 
van Jacques Klöters. Het lied ‘Mens 
durf te leven’ geschreven door Dirk 
Witte, was de rode draad. Radioma-
ker Klöters draaide de versie van 
Jean-Louis Pisuisse, de jazzy versie 
van Ramses Shaffy en de recente 
uitvoering van Wende Snijders met 
het Metropole Orkest. Hij las teksten 
voor uit de boeken van filosoof Fons 
Jansen en cabaretier Freek de Jonge: 
‘Mens durf te sterven’.
Naast het leven van de mensen toen 
en nu, vertelde Jacques Klöters over 
hoe dit het cabaret heeft beïnvloed. 
De individualisering trad toe, de zui-
len verdwenen, de preutsheid ver-
dween en persoonlijke verhalen kwa-
men in de theaters. De inhoud van 
cabaret met zijn eis van echtheid en 
authenticiteit kwam tegenover dat 
van een rol spelen in het theater. In 

de jaren ’80 kwamen vrouwen op het
toneel en daarna kwamen de stand 
up comedians. Ook kwam cabaret op
de televisie.
Jacques Klöters schrijft graag ’s mor-
gens vroeg, maar vraagt zich dan af 
of het goed overkomt. Daarom geeft
hij lezingen, zodat hij gedwongen
wordt om het te vertellen waar het
publiek bij zit en hij kan zien of hij
geloofwaardig is en het verhaal klopt.
“Als je halverwege denkt, er klopt ei-
genlijk geen hout van het hele ver-
haal, dan kom je daar achter. Daar 
zou je thuis achter je computer niet
achter zijn gekomen. Door het uit te
spreken en het in het volle licht te
doen en onder de kritische blikken 
van mensen, dan val je door de mand
of niet.”
Jacques Klöters was blij met deze
voorstelling. “Ik heb er veel aan ge-
had. Heel veel respons en aandacht
van het publiek. De mensen waren
geïnteresseerd, ze vonden het leuk.“

Jacques Klöters reflecteert 
stof voor boek bij publiek

Linde - Radiomaker, cabaretier, cabarethistoricus en schrijver Jacques
Klöters gaf zondagmiddag 23 november in het Theater Onder de Mo-
len een lezing als voorbereiding voor een nieuw boek. Reacties van het
publiek waren voor hem zeer waardevol, vertelde hij. Dit optreden was
de eerste in een serie Literaire Theaterprogramma’s.

Jacques Klöters in het volle licht in een volle theaterzaal.

De 37-jarige Christo is geboren en op-
gegroeid in Sofia (Bulgarije). Als 4-ja-
rige jongen is hij al begonnen met 
pianolessen. Na de middelbare school 
is hij gaan studeren aan het conserva-
torium met als hoofdvak klassiek pia-
no en bijvak koordirectie. In 1999 be-
haalde hij zijn diploma. Daarna is hij 
naar Nederland vertrokken om daar 
verder te studeren aan het conserva-
torium in Enschede. Hier behaalde 
hij in 2006 zijn diploma Uitvoerend 
Musicus. 
Tijdens zijn studieperiode in Bulga-
rije heeft hij diverse keren mee ge-
daan aan internationale concoursen 
en won daarbij verschillende keren 
een eerste of tweede prijs. Sinds ok-
tober 2008 geeft hij pianoles aan de 
muziekschool Muzehof in Zutphen. 
Daarnaast is hij ook als pianodocent 
verbonden aan de muziekschool in 
Winterswijk. In 2011 heeft hij de cur-
sus muziek in de Klas gevolgd. Sinds-
dien geeft hij lessen binnen verschil-
lende basisscholen. 

Hij werkt momenteel als dirigent/
pianist bij verschillende koren (o.a. 
het Borculo’s Mannenkoor en ‘The-
ma’koor Ootmarsum) met een breed 
repertoire van Gregoriaanse tot mo-
derne muziek. Ook zijn vrouw Mag-
dalena Kadziolka-Guenov, geboren in 
Lodz (Polen), heeft aan het conserva-
torium in Enschede gestudeerd. Zij is 

dwarsfluit docente.
Het Vordens Mannenkoor is ervan 
overtuigd dat het met Christo Guenov 
een jonge enthousiaste en inspire-
rende dirigent heeft aangetrokken. 
Men hoopt hiermee ook weer nieuwe 
zangers nieuwsgierig te maken. Als 
je kennis wilt komen maken, je bent 
van harte welkom. Je kunt eerst al-
leen luisteren, maar direct meezin-
gen, mag natuurlijk ook. Er worden 
geen speciale muzikale eisen gesteld. 
Het motto is: “plezier in zingen staat 
voorop”. De repetities zijn op maan-
dag van 20.00-22.00 uur in het dorps-
centrum van Vorden.

Het Vordens Mannenkoor krijgt een 
nieuwe dirigent
Vorden - Zoals begin dit jaar al 
in Contact heeft gestaan neemt 
het koor na 14 succesvolle jaren 
eind dit jaar afscheid van haar 
dirigent Frank Knikkink. Vanaf 
januari 2015 zal Christo Guenov 
het stokje van hem overnemen.

1e en 2e Kerstdag

Kerstbrunch
€ 22,50 

p.p.



Frida maakt al jaren hoeden, ze ver-
telde de dames alles over de materia-
len, die ze gebruikt en hoe ze de hoe-
den in elkaar zet. Na de pauze had ze 
enkele andere leden gevraagd om een 
aantal modellen te showen, van klein 
naar groot, verschillende materialen 

en kleuren en alleen corsages in het 
haar, alles liet ze zien en vertelde 
waarom het bij de één wel staat en bij 
de ander niet. Kortom een hele inte-
ressante avond. Na afloop werden de 
dames bedankt met een bloemetje.

Geweldige avond bij 
Vrouwen van Nu

Vorden - Afgelopen woensdag hebben de Vrouwen van Nu afdeling 
Vorden een hele leuke avond gehad. Deze avond werd verzorgd door 
eigen lid Frida Pelgrum.

De Stichting Winters Pleinenfeest 
heeft de bomen ingekocht en roept 
iedereen met een gul hart op om 
voor 15 euro een kerstboom te spon-
soren. “Gun iemand die het minder 
heeft ook een fijne Kerst, zo is de 
gedachte”, vertellen Mart Riethorst 
en Robert Hulshof van de stichting. 
De gemeente Bronckhorst schrijft de 
mensen aan die in aanmerking ko-
men voor een kerstboom. 

Op zondag 7 december wordt gestart 
met de opbouw van de reuzenkerst-
boom. Bij het gigantische bouwwerk 
wordt zichtbaar gemaakt hoeveel 

bomen er al gesponsord zijn. Tijdens 
het Winters Pleinenfeest is er vervol-
gens het ‘piekmoment’. Wethouder 
Peppelman zal vrijdag 12 december 
om 19.30 uur de laatste boom op het 
indrukwekkende geheel plaatsen.
Riethorst en Hulshof zijn enorm en-
thousiast over de komende editie van 
het Winters Pleinenfeest. De boom 
is natuurlijk een geweldige publieks-
trekker, maar het is volgens hen de 
fantastische samenwerking tussen de 
ondernemers, gemeente, kerk, ver-
enigingen en inwoners die het Plei-
nenfeest tot een groots festijn maken. 

Bezoekers van het evenement zullen
vrijdag 12 december tussen 12.00 en
21.00 uur verrast worden met mode-
shows, muziek en meer dan vijftig
kramen waarin verenigingen, goede 
doelen en ondernemers zich presen-
teren.

Doneren
U kunt doneren bij de kerstboom op
het kerkplein of het sponsorbedrag 
overmaken via IBAN NL36 RABO 0192
3073 39t.n.v. Stichting Pleinenfeest
Hengelo Gld. Voor meer informatie
kunt u bellen naar: 0575-463763

Reuzenkerstboom verrijst in Hengelo voor het goede doel

‘Gun iemand die het minder 
heeft ook een fijne Kerst’
Hengelo - Het dorp Hengelo mag 
zich verheugen op een reuzen-
kerstboom die maar liefst twee 
goede doelen dient. Op het plein 
bij de Remigiuskerk komt een 
stellage van ruim 12,5 meter 
hoog, waarop zo’n 300 bomen 
komen te staan. Daarmee krijgt 
Hengelo natuurlijk een publieks-
trekker van jewelste tijdens het 
Winters Pleinenfeest, maar ook 
inwoners van  gemeente Bronck-
horst die weinig geld te besteden 
hebben, zullen er blij mee zijn. 
Zij krijgen de gesponsorde echte 
kerstbomen namelijk na afloop 
van het festijn. Voorgaande jaren was er ook volop gezelligheid tijdens het Winters Pleinenfeest in Hen-

gelo. De reuzenkerstboom die er dit jaar komt te staan, versterkt die sfeer nog meer.

Het begin van de wedstrijd was voor 
De Hoven dat veel feller was dan So-
ciï en trachtte het doel van Henry 
Vreeman te bestoken. Aanvankelijk 
kwam daar nog niet heel veel gevaar 
uit, maar dat hing wel in de lucht. 
Toen De Hoven na een kwartier een 
vrije trap mocht nemen was het dan 
wel raak door een gaatje in de muur. 
Sociï was slordig in de passing en het 
leek te ontbreken aan opperste con-
centratie. Slechts bij vlagen kon het 
aanvallend een vuist maken, maar de 
keeper van De Hoven hoefde zich niet 
heel erg druk te maken. Het gevaar-
lijkst was een ouderwetse scrimmage 
voor diens goal, maar daar kwam hij 
goed weg. De Hoven had ondertussen 
menig schot gelost op Vreeman maar 
die liet zich niet passeren.
Even leek het erop dat trainer Hugo 
van Ditshuizen in de rust een gevoe-
lige snaar had geraakt. Maar het be-
trof een opleving van korte duur. De 
tweede helft was nog geen minuut 
uit toen uit een scherpe aanval Lars 
Megens de bal bij de tweede paal kon 
binnenschieten na een voorzet van-
af links door Marco Vreeman; 1-1. 
Daarop leek het beter te gaan met 
Sociï en begonnen de Wichmonders 
te denken aan de 1-2. Het tegendeel 
werd echter waarheid toen De Hoven 
in de 55e en 60e minuut scoorde na 
te zwak ingrijpen van de rood-witte 
defensie. 
Sociï verviel daarna weer in het spel 
van de eerste helft en moest het weer 
hebben van kortstondige oplevingen 
die uiteindelijk niets opleverden. 
Maarten Rensink had nog de beste 
kans op 2-3 toen hij aan het einde 
stond van een wervelende aanval 
waarbij Johan Riefel met een sub-

tiel hakje de bal klaarlegde. Rensink 
vuurde echter recht op de keeper die 
zo ook nog zijn aandeel in de over-
winning van De Hoven kreeg. Uitein-
delijk bleef het bij 3-1, onder meer 
doordat De Hoven ook nog een hand-
vol kansen miste en Henry Vreeman 
meermaals op zijn post stond.

Aankomende zondag ontvangt Sociï 
Anadolu ’90 uit Eerbeek. Hopelijk is 
men dan weer bij de les en blijven de 
drie punten dan in Wichmond. Aan-
vangstijd van deze wedstrijd is 14.00 
uur.
 
Uitslagen zaterdag 22 november
Sociï D1 – FC Zutphen D4; 0-7; 
HC ’03 E3 – Sociï E1;  0-7; 
Almen E1 – Sociï E2;  6-2; 
Zelos ME2 – Sociï ME1;  0-2; 
AZSV F6 – Sociï F1;  1-2.
 
Uitslagen zondag 23 november
De Hoven 1 – Sociï 1;  3-1; 
AZC 4 – Sociï 2;  4-3; 
Witkampers 5 – Sociï 3;  0-0; 
Sociï 4 – FC Zutphen 5;  1-0; 
Sociï 5 – Grol 10;  0-6.

Programma 
zaterdag 29 november
Vorden D3 – Sociï D1; 
Sociï E1 – VVG ’25 E3; 
Sociï E2 – Be Quick Z. E3; 
Sociï F1 – Pax F5.

zondag 30 november
Sociï 1 – Anadolu ’90 1; 
Sociï 2 – SV Basteom 3; 
Sociï 3 – SHE 2; 
AZC 6 – Sociï 4; 
Neede 7 – Sociï 5; 
Pax VR2 – Sociï VR1.

Sociï heeft collectieve 
off-day bij De Hoven
Wichmond - Sociï mocht vandaag aantreden bij De Hoven, een tegen-
stander die het de afgelopen jaren al veelvuldig trof. Uit bij De Hoven 
is het over het algemeen altijd lastig om een goed resultaat te behalen, 
van onderschatting mocht dan ook zeker geen sprake zijn.

De muzikale begeleiding hierbij is 
in handen van dhr. W. Kuipers uit 
Apeldoorn die het fraaie orgel van de 
Dorpskerk bespeelt en hij wordt mu-
zikaal terzijde gestaan door trompet-
tist Reik Heusinkveld uit Apeldoorn 
die voor een extra feestelijk tintje zal 

zorgen. 
Er is een korte overdenking door ds. 
P. Boomsma uit Nijverdal over het 
thema: ‘Kom, heer Jezus’. Na afloop 
is er gelegenheid om onder het genot 
van koffie of thee gezellig na te pra-
ten.

Zangdienst ‘Vorden zingt’
Vorden - Op zondag 30 november (eerste advent) is er ‘s avonds om 
19.00 uur in de Dorpskerk van Vorden weer een zangdienst. Er wordt 
gezongen uit diverse bundels en deze liederen zijn in de afgelopen tijd 
op verzoek aangevraagd.



De eerste set begon Dash met de in-
stelling om met plezier te gaan spelen 
en niet teveel druk bij zichzelf te leg-
gen. Aangezien de zwart-roden veel 
beter spelen als ze niet gespannen 
zijn. Hierdoor leverde Dash een goe-
de service druk en werd er vrijuit ge-
speeld. Aan de Vordense kant werden 
er goede passes naar de spelverdeel-
ster gebracht die hierdoor het spel 
goed kon verdelen en er veel punten 
gepakt werd door het achtkastelen-
dorp. De set werd beëindigd met een 
stand van 25-17 voor de thuisploeg.

De tweede set ging Dash met goede 
moed in om ook de tweede set naar 
binnen te slepen. Helaas werd er nu 
door Wevo een goede servicedruk ge-
leverd en blokkeerden zij veel ballen 
die de zwart-roden niet weer van de 
grond wisten te halen. Toch liep deze 
set steeds gelijk op. Er waren lange 
rally’s die de ene keer door Dash ge-
wonnen werden en de andere keer 
door de meiden uit Weerselo. Hier-
door was het een spannende set en 
trok Vorden aan het kortste eind. 

Wevo won met 24-26. 
Het stond nu 1-1 gelijk in setstand en 
de dames uit Vorden deden er alles 
aan om deze set te winnen. Tot hal-
verwege de set liep het gelijk op. Met 
goeie passes van Mandy Nijbroek kon 
er aan het net gescoord worden waar-
door Debbie van den Vlekkert vervol-
gens voor sterke opslagen zorgde. Na 
een time-out begon Wevo beter te 
verdedigen waardoor ze aan gevari-
eerd konden spelen aan het net. De 
tegenstander uit Weerselo haalde de 
dames van Dash in en de zwart-roden 
konden het niet waar maken om de 
derde set winnend af te sluiten. De 
set ging naar Weerselo met 21-25.
Met een achterstand van 1-2 deed 
Dash er alles aan om er een vijfset-

ter uit te halen. Met steeds twee à 
drie punten achter liepen de dames 
uit het achtkastelendorp achter de 
feiten aan. Door een goed blok aan 
de overkant konden de zwart-roden 
er moeilijk doorheen komen waar-
door punten werden weggegeven. 
De set eindige in 22-25 waarmee de 
tegenstanders vier punten mee terug 
namen naar Weerselo. Voor de eer-
ste keer was Dash verslagen op eigen 
vloer. 

Volgende week zijn de dames van 
Dash DS1 vrij. De week erop zal er 
op 6 december gespeeld worden in 
Apeldoorn, tegen Dynamo Apeldoorn 
DS2. Zij hopen u te zien in de Omnis-
porthal om 13:00 uur!

Dash gaat onderuit in eigen huis
Vorden - Op zaterdag 22 novem-
ber om 17:45 uur speelde Dash 
op eigen vloer tegen de dames 
van Wevo 70 DS1. Deze tegenstan-
ders, die uit Weerselo komen, wa-
ren onbekend bij Dash. Volgens 
de Nevobo app zou Dash met 3-2 
verliezen. Maar de Vordenaren 
waren vastbesloten dit niet zover 
te laten komen.

Gelukkig begon Ratti vanaf dat mo-
ment beter te spelen. De bal werd 
weer rondgetikt. In de 28ste minuut 
kreeg Kim Heuvelink de bal van mid-
denvelder Esther Menkveld, Kim 
schoot de bal strak in het doel, 1-1. 
Tien minuten later schoot Kim Heu-
velink weer op het doel, maar de 
keeper stompte de bal weg. Hierop 
reageerde Esther Tuinman heel alert 
en kon hierdoor de bal alsnog binnen 
tikken, 2-1.

Ratti bleef druk naar voren zetten. In 
de 36ste minuut kreeg Els Berenpas 
de bal mee, na een lange pass vanuit 
de achterhoede. Els wist de verdedi-
ging van Winterswijk te passeren en 
schoot de 3-1 binnen. 

Na de rust begon Ratti goed aan de 
wedstrijd. Maar Winterswijk was ook 
nog niet moe, de wedstrijd kon nog 
alle kanten op. In de 60ste minuut 
kwam Esther Tuinman één op één 

met de keepster en schoot de bal re-
soluut in het doel 4-1. Na de aftrap 
speelden de dames Winterswijk de 
bal gelijk naar voren, waaruit werd 
gescoord, 4-2. 
Een kwartier later kreeg Kim Heuve-
link een vrije trap op het randje van 
de zestien. Kim liet deze kans niet 
onbenut en schoot de 5-2 binnen. 
Ratti bleef voetballen met druk naar 
voren en meerdere kansen werden 
gecreëerd. In de 85ste minuut schoot 
Marieke Tuinman de 6-2 in het net. 
De laatste paar minuten werden uit-
gespeeld. Volgende week een uitwed-
strijd tegen de dames van DEO uit 
Borculo.

Ratti VR1 - Winterswijk VR1
Kranenburg - Om los te komen van de middenmoot, moesten de Ratti 
dames de wedstrijd winnen tegen de dames van Winterswijk. De Ratti 
dames begonnen niet sterk aan de wedstrijd. Hierdoor kwam Winters-
wijk in de 15de minuut al op voorsprong.

Winterswijk begon daarentegen wel 
scherp aan de wedstrijd. Het eerste 
doelpunt liet ook niet lang op zich 
wachten, uit een hoekschop werd 
door Winterswijk de 1-0 binnen ge-
tikt. Naar dit doelpunt groef Win-
terswijk zich volledig in om de voor-
sprong verdedigen. Dit resulteerde 
in een weinig boeiende eerste helft, 
waar Winterswijk niet meer de in-
tentie had om aan te vallen was Ratti 

niet bij machte om door het verdedi-
gende blok te voetballen.
In de tweede helft waren de intenties
van de ploegen niet verandert, waar
Winterswijk met man en macht ver-
dedigde ging Ratti op zoek naar de
gelijkmaker. Nadat Ratti 1 op 1 ging
voetballen kwam de gelijkmaker er 
uiteindelijk ook. Het was de vooruit
geschoven verdediger Bart Peppel-
man die het doelpunt op de schoen
had. 

Na de verdiende gelijkmaker begon
Winterswijk ook weer te voetballen.
Hierdoor kregen beide partijen nog 
kansen op de overwinning, gescoord
werd er echter niet meer. Volgende
week komt nummer twee HSC op be-
zoek op sportpark De Eik, er zal dan
uit een ander vaatje getapt moeten
worden om de koppositie te behou-
den.

Ratti verspeelt punten
Kranenburg - Voor Ratti waren 
de intenties voorafgaand aan de 
wedstrijd duidelijk. De uitste-
kende vorm van de laatste weken 
voortzetten, Winterswijk was een 
tegenstander die verslagen moest 
worden. In het begin van de wed-
strijd waren er echter weinig van 
deze goede intenties terug te zien 
in het veld, Ratti begon slap aan 
de wedstrijd.

Niels verloor de eerste set met 21-19. 
Ook de tweede set liet geen doorslag-
gevend verschil in de spelers zien. 
Alleen trok Niels ditmaal met 22-20 
de set naar zich toe. In de derde set 
geen ander spelbeeld. De spelers lie-
ten hun tegenstander geen ruimte 
om ver weg te lopen. Jammer genoeg 
won de heer uit Doetinchem deze be-
slissende set met 21-19. 
Chjehrando Gasper verloor zijn eerste 
set in het enkelspel ook met 21-19. 
De tweede set speelde hij heel gecon-
centreerd en wist deze met 21-10 te 
winnen. In de derde set liet hij geen 
spaan heel van zijn tegenstander en 
won met 21-4. 
Vera Velhorst speelde een goed en-
kelspel maar de dame uit Doetin-
chem bleek in de eerste set net de 
gelukkigste. Vera verloor deze set 
met 21-19. Vera kon zich niet over 

de teleurstelling heen zetten en ver-
loor de tweede set met 21-10. En ook 
Anne van Eeuwijk verloor haar eerste 
set met 21-19. Zij kwam echter goed 
terug en wist haar jonge tegenspeel-
ster met goed spel in de verdediging 
te drukken. Anne won de tweede set 
met 21-9 en met mooie geplaatste sla-
gen wist zij de derde set met 21-14 te 
winnen.
In het herendubbel troffen Niels en 
Chjehrando goed op elkaar ingespeel-
de tegenstanders. Na goed teruggeko-
men te zijn van een achterstand van 
zes punten trok Phido de eerste set 
toch net weer met 21-19 naar zich 
toe. In de tweede set ging het tot het 
eind lang gelijk op. Phido won deze 
ook weer nipt met 21-19. Anne en 
Vera wilden er van alles aan doen 
om de stand weer gelijk te trekken. 
Ook zij kwamen in de eerste set van 

vier punten achterstand terug maar 
hadden de pech dat de shuttle bij een 
stand van 18-17 voor Phido net uit-
ging. Phido kon het verschil vasthou-
den en won de set met 21-19. 
In de tweede set bleken de Doetin-
chemse dames net iets vaster en zij 
wonnen met 21-17. Daarmee was de 
tussenstand 4-2 in het voordeel van 
de gasten. Maar Flash liet het er niet 
bij zitten. Niels en Anne speelden een 
gedegen mixeddubbel en wonnen 
deze goed met 21-14 en 21-19. En ook 
Chjehrando en Vera startten goed. 
Zij wonnen de eerste set met 22-20. 
Phido kwam in de tweede set echter 
goed terug en won met 21-14 en zij 
trokken ook de derde set met 21-16 
naar zich toe. Al met al een verdien-
stelijke wedstrijd van Flash maar de 
Vordenaren werden net niet voor 
hun inzet beloond.
Flash Vorden 1 –  Phido 1:  3 - 5.

Andere uitslagen:
Steenderen 3 - Flash Vorden 2:  5 – 3;
Flash Vorden recr. 1 – LBC recr. 1:  5 
- 3.

Flash Vorden geeft koploper goede partij 
maar verliest nipt
Vorden - Het was zaterdagmorgen wederom spannend in sporthal ’t 
Jebbink. Flash speelde tegen koploper Phido uit Doetinchem. Er was 
geen sprake van een echt krachtsverschil maar Phido trok met 5-3 de 
overwinning naar zich toe. Niels Lijftogt speelde een zwaar enkelspel. 
Na drie sets lagen beide spelers vermoeid op de grond.

De opkomst was deze middag iets 
minder dan de vorige keer, maar dat 
mocht de pret absoluut niet drukken. 
De kinderen variërend in de leeftijd 
van zeven tot twaalf jaar werden 
welkom geheten door Pascal ten Pas, 
één van de stuwende krachten achter 
VJDJ, en kregen uitleg over de bedoe-
ling van de middag.
In kleine groepjes konden ze daarna 
onder begeleiding van enthousiaste 
vrijwilligers gaan badmintonnen of 

voetbalspelletjes doen, een ander
groepje leerde verschillende bas-
ketbal- of volleybaltechnieken of ze 
konden in een estafetteloop tegen
elkaar strijden. Uiteraard werd er op
tijd gerust om de dorst te lessen en
de honger te stillen. Om daarna weer
fanatiek verder te spelen en te spor-
ten. De middag werd afgesloten met
een voetbalpartijtje. Het was voor de
kinderen een geslaagde anders-dan-
anders woensdagmiddag.

Sport- en spelmiddag georganiseerd door VJDJ

Een ‘anders-dan-anders’ 
woensdagmiddag

Vorden - Even een keer wat anders doen dan anders op de vrije woens-
dagmiddag is heel leuk. Dat heeft een groep kinderen afgelopen week
gedacht toen zij richting sporthal ’t Jebbink gingen. Zij waren naar de
sport- en spelmiddag gekomen, die voor de tweede keer georganiseerd
werd door de jongerengroep Voor Jeugd Door Jeugd (VJDJ).

De voorkant van de shirts dragen vol 
trots de naam van Bertus en zijn ui-
teraard voorzien van het Ratti logo 
op het hart. Voor de extra spirit… 
De achterzijde van de shirts vertel-

len iets over de kerstbomen: “Hart-
stikke mooi”. SV Ratti dankt Bertus
met heel zijn hart en zegt: hartstikke
mooi dat je dit wil doen.

Ratti F team verrast met nieuwe 
shirts

Kranenburg - Zaterdagmorgen werd het Ratti F team verrast met nieu-
we shirts! Sponsor Bertus Waarle werd wederom bereid gevonden deze
te schenken én reclame voor (het wordt weer tijd!) zijn kerstbomen te
maken.

      Volg en like ons ook op Facebook:        ContactAchterhoek VV



Special: veranderingen in zorg, welzijn en werk 2015

Beste inwoner, 

Krijgt u op dit moment hulp/ondersteuning of heeft u een 
uitkering, dan vraagt u zich wellicht af of er voor u wat 
verandert volgend jaar. Het zal u niet ontgaan zijn: er is 
nieuwe wetgeving en het rijk voert bezuinigingen door. U 
maakt zich misschien zorgen of de hulp die u nu of in de 
toekomst nodig heeft wel beschikbaar blijft en bij wie u 
terecht kunt met uw vragen.  

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente belangrijke, nieuwe 
taken. We worden verantwoordelijk voor de jeugdhulp en 
participatie van mensen met een arbeidsbeperking. Ook 
regelen we de begeleiding van ouderen en mensen met een 
beperking bij het zo zelfstandig mogelijk leven. Eerst regel-
den het rijk en de provincie dat, maar nu gaan wij het doen. 
Voor deze taken is helaas veel minder geld beschikbaar. Het 
moet dus anders.

Een verandering is dat wij een groter beroep doen op uw 
eigen mogelijkheden. We zullen u aanspreken op wat u wel 
kunt, en of u met hulp van uw eigen familie, vrienden, 
buren en kennissen eenvoudige hulpvragen zelf kunt oplos-
sen. Of dat een vrijwilligersorganisatie uitkomst kan bieden. 
Wat ons daarbij steunt, is de wetenschap dat veel Bronckhor-
ster inwoners betrokken zijn bij elkaar, waar je ook komt in 
onze gemeente. Laten we dat vooral benutten. Waar geen 
ondersteuning mogelijk is van familie, buren of vrijwilli-
gersorganisaties, zorgt de gemeente voor professionele hulp. 
Tegelijkertijd zoeken we naar meer kwaliteit en efficiency 
in de zorg. We willen maatwerk bieden en erop toezien dat 
de meest kwetsbare inwoners bij de bezuinigingen worden 
ontzien. Wellicht wordt de ondersteuning die u krijgt straks 
op een andere manier geregeld. Maar voor alle duidelijk-
heid: professionele zorg laten we niet doen door vrijwilligers 
of buren. Ook gaan we mantelzorg niet verplichten. Wel kij-
ken we hoe we mantelzorgers kunnen ondersteunen. 

In Bronckhorst voeren we de veranderingen geleidelijk in. 
2015 is een overgangsjaar. In dat jaar willen we in gesprek-
ken met onze cliënten onderzoeken of er andere manieren 
zijn om de ondersteuning te regelen. We zetten ons ervoor in 
dat zoveel mogelijk Bronckhorsters mee kunnen blijven doen 
in de maatschappij. Want alles wat wij samen doen, zorgt 
voor een sterk en sociaal Bronckhorst. Samen voor elkaar. 
Wij maken ons hier sterk voor en rekenen ook op u! In deze 
special leest u meer over de komende veranderingen en hoe 
wij onze cliënten informeren als er iets voor hen wijzigt. 
Aarzel ook nooit om eens binnen te lopen bij één van de vijf 
sociale teams in onze gemeente. Zij staan voor u klaar! 

Wethouder Antoon Peppelman  Wethouder Paul Seesing
(zorg en welzijn) (werk en inkomen)

De gemeente krijgt vanaf 1 januari 
2015 meer verantwoordelijkheden 
rondom zorg en ondersteuning van 
inwoners. Deze taken komen uit de 
Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ) en gaan naar de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Deze wet regelt dat zoveel 
mogelijk mensen kunnen meedoen 

in de maatschappij en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. Mensen die dat niet zelf of met hulp van de omgeving 
kunnen, biedt de gemeente ondersteuning in de vorm van bij-
voorbeeld dagbesteding, begeleiding, hulp bij het huishouden, 
een vervoersvoorziening of woningaanpassing.

Heeft u nu een indicatie voor begeleiding, dagbesteding of 
kortdurend verblijf (AWBZ)?
In dat geval behoudt u recht op deze ondersteuning zo lang de 
indicatie loopt, tot uiterlijk 31 december 2015. U ontvangt voor 
1 januari 2015 een brief van ons met meer informatie over de 
veranderingen. Daarin staat onder andere wat u moet doen 
als uw indicatie afloopt.

Heeft u nu huishoudelijke hulp via de gemeente?
Als uw indicatie afloopt voor 1 januari 2015, dan heeft u 
onlangs een brief van ons ontvangen met daarin een datum 
voor een afspraak met één van onze consulenten. Een consu-
lent komt bij u langs om te praten over uw situatie en een 
mogelijke nieuwe indicatie. Loopt uw indicatie af tussen 1 
januari en 1 juli 2015, dan krijgt u voor afloop van uw indicatie 
een uitnodiging voor een gesprek. Voor iedereen geldt dat de 
huidige hulp bij het huishouden doorloopt, zo lang u nog geen 
herindicatie heeft gehad.

Zorg en ondersteuning (Wmo)

Vanaf 1 januari 2015 is de 
gemeente verantwoordelijk 
voor jeugdhulp. Kinderen en 
gezinnen krijgen hierdoor hulp 
op maat, dichter bij huis. De 
gemeente verzorgt straks bij-
voorbeeld ondersteuning bij opgroei- en opvoedingsproble-
men, psychische problemen en voor kinderen met een (licht) 
verstandelijke beperking. Ook draagt de gemeente zorg voor 
de jeugdbescherming (beschermen van de veiligheid van kin-
deren in het gezin en de samenleving) en jeugdreclassering 
(hulp aan jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie 
en/of justitie). 

Krijgt u nu een vorm van jeugdhulpverlening (zoals geeste-
lijke gezondheidszorg, verblijf in een jeugdzorginstelling 
of begeleiding bij een verstandelijke beperking)?
Ouders en kinderen die nu jeugdhulpverlening krijgen, houden 
recht op deze ondersteuning zo lang de indicatie loopt, tot 
uiterlijk 31 december 2015. U ontvangt eind 2014/begin 2015 
een brief van ons met meer informatie over de veranderingen. 
Daarin staat onder andere wat u moet doen als uw indicatie 
afloopt.

Heeft u op dit moment te maken met pleegzorg?
Pleegkinderen kunnen bij dezelfde pleegouders of pleegzorg-
aanbieder blijven zolang dat nodig is. Pleegkinderen gaan dus 
niet naar een ander gezin of andere instelling omdat gemeen-
ten de verantwoordelijkheid krijgen. 

Heeft uw kind op dit moment te maken met jeugdbescher-
ming en jeugdreclassering?
Dan verandert er voor u in principe niets in 2015. 

Jeugdzorg

Heeft u een pgb voor zorg/ ondersteuning of jeugdhulpverle-
ning? Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillen-
de vormen van zorg en ondersteuning en voor jeudhulpverle-
ning. U krijgt eind 2014/begin 2015 een brief van de gemeente 
over uw indicatie, waarin u wordt uitgenodigd voor een gesprek 
met een sociaal consulent. In dat gesprek komt ook uw pgb aan 
bod. Wat goed is om alvast te weten, is dat vanaf januari 2015 
de uitbetaling van de zorg via een pgb door de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB) uitgevoerd wordt. Meer informatie, zie www.
svb.nl.

Persoonsgebonden budget (pgb):

We streven er naar dat iedereen bij zijn huidige zorgaanbieder 
kan blijven. Of dat op dezelfde locatie/of begeleider is, hangt af 
van beslissingen van uw zorgaanbieder. 
Op www.bronckhorst.nl/sociaaldomein staat per 1 december 
2014 een lijst met gecontracteerde aanbieders.  Als wij uw hui-
dige aanbieder niet gecontracteerd hebben voor 2015, dan kunt 
u contact opnemen met een sociaal team. De sociale teams 
nemen daarnaast voor 1 januari 2015 zelf contact op met cliën-
ten die ondersteund worden door een aanbieder waarmee we 
geen contract afsloten voor 2015.

Goed om te weten:

De veranderingen op een rij

Per 1 januari 2015 gaat de Partici-
patiewet in. Hierin staat dat de 
gemeente mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt aan werk moet helpen. Hiervoor hebben 
we contacten met werkgevers. De wet is een samenvoeging 
van de Wet Werk en Bijstand, Wet jonggehandicapten en Wet 
sociale werkvoorziening. 

Heeft u nu een bijstandsuitkering?
Dan houdt u uw uitkering ook na 1 januari 2015. Wel worden 
de landelijke regels strakker. Daar moet de gemeente zich 
aan houden. Zo voert het rijk de kostendelersnorm in. Dat 
houdt in: hoe meer personen van 21 jaar en ouder in één huis 
wonen, hoe lager de bijstandsuitkering per persoon. Als u 
hiermee te maken krijgt, is dit vanaf 1 juli 2015. In dat geval 
informeren we u ruim van tevoren en nodigen wij u per brief 
uit voor een gesprek met uw consulent.

Alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering krijgen van-
af 1 januari een lager inkomen van de gemeente. Het kindge-
bonden budget van de belastingdienst gaat omhoog. Alle 
alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering zijn inmid-
dels door ons uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met 
een consulent.

Zit u nu in de Wajong?
Zit u nu in de Wajong, dan wordt tussen 1 januari 2015 en 1 
januari 2018 door het UWV beoordeelt of u mogelijkheden 
heeft om te werken. U ontvangt hiervoor per brief een uitnodi-
ging van het UWV. Voor meer informatie kijk op www.uwv.nl. 

Werkt u bij een sociale werkvoorziening?
Dan kunt u gewoon blijven werken bij deze sociale werkvoor-
ziening. Heeft u geen vast dienstverband of staat u op de 
wachtlijst voor de sociale werkvoorziening? Dan valt u straks 
onder de Participatiewet. In de loop van 2015 nodigen wij u via 
een brief uit voor een gesprek om te kijken wat uw mogelijk-
heden voor werk zijn.

Werk en inkomen 
(Participatiewet)

Heeft u met de veranderingen maken, 
leest u deze informatie dan goed en bewaar het eventueel om op een later moment nog eens terug te lezen! 

Onze sociale teams zijn 
er voor u

Velen van ons redden zich prima. Maar soms heeft u even geen 
oplossing voor uw zorgen. Bijvoorbeeld als u wat ouder wordt en 
niet alles meer zelf kunt. Of als u te maken krijgt met een chroni-
sche ziekte of beperking, uw baan verliest of schulden hebt. Mis-

schien loopt het thuis of op het werk niet goed of heeft uw kind 
het moeilijk. In al deze situaties kunt u terecht bij het sociaal 
team bij u in de buurt. 

Vijf sociale teams
Onze gemeente werkt sinds kort met vijf sociale teams, ver-
spreid over locaties in de gemeente. Door met sociale teams te 
werken, willen wij voorkomen dat u met vragen op het gebied van 
ondersteuning langs verschillende instanties en loketten moet. 
In een sociaal team werken professionals met diverse achter-
gronden samen, zoals jeugdprofessionals en professionals op 
het gebied van maatschappelijk werk, licht verstandelijke beper-
kingen en welzijn. 

Een gesprek bij u thuis
Als u zich bij ons meldt met een ondersteuningsvraag, krijgt u 
altijd eerst een gesprek met een consulent van het sociaal team. 
Dit is meestal bij u thuis. In dit gesprek bekijkt u samen welke 
ondersteuning nodig is en bij u past. Het uitgangspunt is en blijft 

Sociaal team Bronckhorst Noord is één van de in totaal vijf teams



Telefonisch en e-mail
Telefonisch zijn de teams elke dag van 08.30 tot 16.30 uur 
bereikbaar en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, via tel. (0575) 
75 02 50. E-mail: info@bronckhorst.nl.

Openingstijden locaties
Op alle locaties van de sociale teams is op de volgende momen-
ten altijd een consulent aanwezig en kunt u binnenlopen:
maandag:  08.30-12.30 uur donderdag:  13.00-17.00 uur
dinsdag:  17.00-20.00 uur  vrijdag:  08.30-12.30 uur
woensdag:  13.00-17.00 uur

Locaties 
Sociaal team Bronckhorst Midden (Hengelo, Keijenborg, 
Veldhoek, Velswijk en Varssel)
Locatie: Sarinkkamp 5A (vlakbij sporthal De Kamp) in Hengelo

Sociaal team Bronckhorst West (Steenderen, Bronkhorst, 
Toldijk, Olburgen, Baak en Rha)
Locatie: Burgemeester Smitstraat 21 (bij de bibliotheek) in 
Steenderen

Sociaal team Bronckhorst Zuid (Hummelo, Voor- en Achter-
Drempt, Hoog- en Laag-Keppel en Eldrik)
Locatie: Burgemeester van Panhuysbrink 1 (bij o.a. huisartsen-
praktijk en apotheek) in Hoog-Keppel

Sociaal team Bronckhorst Noord (Vorden, Kranenburg, 
Wichmond/Vierakker)
Locatie: Raadhuisstraat 6 (Dorpscentrum) in Vorden

Sociaal team Bronckhorst Oost (Zelhem en Halle)
Locatie: Burgemeester Rijpstrastraat 4 (bij de bibliotheek) in 
Zelhem

Bereikbaarheid sociale teams

Robert is 32 jaar en heeft hersenlet-
sel door een beroerte. Hij heeft tot 
augustus 2018 een AWBZ-indicatie 
voor begeleiding. Hierdoor kan 
Robert drie dagen per week terecht 
bij een dagbestedingslocatie in Vor-
den. Hij wordt op die dagen thuis 
opgehaald en weer weggebracht. 
Ook krijgt hij begeleiding bij het 
draaiende houden van zijn huishou-
den. Wat verandert er voor Robert?

Het overgangsrecht bepaalt dat Robert’s indicatie geldt tot 
eind 2015. Dat betekent dat hij heel 2015 recht houdt op dag-
besteding en begeleiding thuis. We proberen ervoor te zorgen 
dat Robert dat bij zijn huidige zorgaanbieder kan blijven doen. 
Of dat op dezelfde locatie is en met dezelfde begeleiding hangt 
af van beslissingen van zijn zorgaanbieder. Ook kan Robert 
nog steeds rekenen op vervoer van en naar de dagbesteding. 
Na 31 december 2015 vervalt zijn oude AWBZ-indicatie. In 
2015 krijgt Robert een brief van ons, waarin wij hem uitnodi-
gen voor een gesprek met een consulent van het sociaal team 
bij hem in de buurt om zijn situatie te bespreken. Robert kan 
zich bij dat gesprek laten ondersteunen door bijvoorbeeld een 
familielid. Samen komen ze tot een ondersteuningsplan. Is zijn 
situatie ongewijzigd, dan ligt het voor de hand dat dagbeste-
ding en begeleiding thuis daar weer onderdeel van uitmaken. 
Maar misschien blijkt uit het gesprek dat er nog andere moge-
lijkheden zijn waar Robert zich goed bij voelt. De consulent 
zorgt ervoor dat Robert de ondersteuning krijgt die nodig is.

Wat verandert er voor... Robert?*

Mevrouw Van Veen is 86 jaar en 
woont op zichzelf. Ze kan niet alles 
meer zelf. Gelukkig doet haar 
schoonzoon veel voor haar, zoals 
de boodschappen en de admini-
stratie. Sinds vorig jaar krijgt ze 
daarnaast huishoudelijke hulp 
vanuit de Wmo. Ze wil graag zo 
lang mogelijk thuis blijven wonen, 
maar vraagt zich af hoe dat moet 
als ze straks minder goed ter been 
wordt of haar geheugen slechter 

wordt. Wat verandert er voor haar?

Mevrouw geeft zelf aan zo lang mogelijk thuis te willen blijven 
wonen. Daarom gaat een consulent van het sociaal team bij 
haar in de buurt met haar en haar dochter en schoonzoon in 
gesprek om samen te kijken wat daarvoor nodig is. Ook als de 
beperkingen de komende tijd verder toenemen. Daarbij kijkt 
de consulent hoeveel de schoonzoon kan blijven doen en wat 
er voor mevrouw aan aanvullende ondersteuning nodig is. Die 
ondersteuning kan bestaan uit de inzet van vrijwilligersdien-
sten, zoals een boodschappendienst, of uit professionele 
ondersteuning. Vaak zal het een combinatie zijn. Mevrouw 
krijgt een nieuwe indicatie. De gemeente biedt dan in overleg 
met mevrouw de ondersteuning mogelijk op een andere 
manier. Als het echt niet meer gaat, blijft de mogelijkheid 
bestaan om naar een verpleeghuis te gaan. Het Centrum Indi-
catiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt wanneer dat nodig is.

Wat verandert er voor… 
 mevrouw Van Veen?*

Tessa, de dochter van Johan en 
Astrid, is geboren met een licht 
verstandelijke beperking. Daar-
door had zij problemen op school 
en was ze thuis moeilijk hanteer-
baar. Sinds dit jaar is Tessa hier-
voor in behandeling bij een gespe-
cialiseerde jeugdhulpinstelling. De 
indicatie voor deze zorg is geldig 
tot juni 2015. Johan en Astrid vra-

gen zich af of hun dochter deze behandeling kan blijven vol-
gen en of zij zelf meer moeten gaan betalen voor de zorg. Wat 
verandert er voor hun dochter?

Het overgangsrecht bepaalt dat de indicatie geldig blijft tot 
juni 2015, zoals in haar indicatie bepaald. Tessa kan in ieder 
geval tot die tijd de behandeling blijven volgen bij de instelling 
die dat nu biedt. Johan en Astrid krijgen een brief van de 
gemeente waarin staat wat ze moeten doen als de indicatie 
afloopt. Er volgt een gesprek met een consulent van het soci-
aal team in hun buurt waarin ze hun situatie bespreken. Als 
hun dochter nog langer therapie nodig heeft, ligt het voor de 
hand om dat voort te zetten. Dat moet blijken uit het gesprek. 
De consulent van het sociaal team kijkt niet alleen naar Tessa, 
maar betrekt ook het gezin en de school daarbij. Er zijn mis-
schien mogelijkheden om het gezin te ontlasten en te onder-
steunen zodat Tessa ook thuis beter begeleid kan worden.

Wat verandert er voor… Tessa?*

Als u met uw vraag terecht komt bij één van de sociale teams, 
gaat de consulent samen met u op zoek naar praktische oplos-
singen voor uw vraag of probleem. Als blijkt dat specialistische 
kennis of zorg nodig is, benaderen we andere partijen. Voor het 
leveren van jeugdhulp en ondersteuning uit de Wmo sluit de 
gemeente voor het jaar 2015 contracten met zorgaanbieders in 
de regio. Met welke zorgaanbieders en voor welke ondersteuning 
de gemeente contracten sluit, ziet u vanaf 1 december 2014 op 
www.bronckhorst.nl/sociaaldomein. 

Zorgaanbieders jeugdhulp
Voor jeugdhulp sluit de gemeente per 1 januari overeenkomsten 
met 62 aanbieders. Het gaat hierbij onder meer om aanbieders 
van jeugd- en opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg en zorg/
ondersteuning voor jongeren met een (licht) verstandelijke 
beperking. 

Zorgaanbieders ondersteuning uit de Wmo
Voor ondersteuning uit de Wmo (kortdurend verblijf en individuele 
en/of groepsbegeleiding voor mensen met een beperking) sluit de 
gemeente per 1 januari overeenkomsten met 77 zorgaanbieders. 

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 1 januari 2015 kunt u, als u zorg nodig heeft, zelf een door 
de gemeente gecontracteerde aanbieder kiezen. Doordat er met 
zoveel zorgaanbieders contracten zijn, heeft u veel keus. De con-

sulent die bij u langskomt voor een gesprek, ondersteunt u bij het 
vinden van een passende zorgaanbieder en waar nodig helpt hij/
zij ook bij het aanmelden bij de zorgaanbieder. 

Als uw indicatie voor jeugdhulp of Wmo doorloopt na 1 januari 
2015, en uw zorgaanbieder één van onze gecontracteerde aan-
bieders is, dan houdt u dezelfde zorgaanbieder. Zit uw zorgaan-
bieder er niet bij, dan neemt het sociaal team in uw buurt voor 1 
januari 2015 telefonisch of per brief contact met u op.

De afspraken met de zorgaanbieders

Voorbeelden dat u zoveel mogelijk zelf, al dan niet met hulp van uw eigen soci-
ale omgeving, op zoek gaat naar oplossingen voor uw vragen en 
problemen. De consulenten van de sociale teams helpen u daar-
bij en stimuleren initiatieven om elkaar als inwoners te helpen of 
de omgeving te verbeteren. Heeft u professionele hulp of hulp-
middelen nodig, dan kunt u daar natuurlijk op rekenen. Er is dan 
ook nauwe samenwerking met andere professionals zoals wijk-
verpleegkundigen, medewerkers van jeugdgezondheidszorg en 
huisartsen.

Hoe word ik geholpen?
U kunt de sociale teams telefonisch of per mail benaderen. Als u 
telefonisch contact opneemt, krijgt u een medewerker van de 
telefooncentrale van de gemeente aan de telefoon. Hij/zij noteert 
uw vraag en zorgt ervoor dat een consulent van het sociaal team 
bij u in de buurt zo snel mogelijk contact met u opneemt. Het is 
ook mogelijk om één van de locaties te bezoeken. U kunt er op 
afspraak terecht, maar u kunt ook gewoon binnenlopen tijdens 
de openingstijden. Zie de openingstijden hieronder.

* Dit zijn 3 denkbeeldige voorbeelden van realistische situaties.

Op www.bronckhorst.nl/sociaaldomein vindt u een overzicht van 
veelgestelde vragen over de veranderingen rond zorg, welzijn en 
werk. Hieronder 3 vragen uitgelicht: 

Veelgestelde vragen

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd bij de gemeente 
terecht, bijvoorbeeld bij het sociaal team bij u in de buurt of op 
onze website www.bronckhorst.nl/sociaaldomein. Daarnaast 
is er een aantal landelijke websites die veel informatie bieden 
over de komende veranderingen op het gebied van zorg, wel-
zijn en werk: 

 Op deze website leest u over de veranderingen in de lang-
durige zorg (zoals ouderenzorg of zorg vanwege een licha-
melijke ziekte of verstandelijke beperking) voor volwasse-
nen en jeugd, en over overgangsrechten naar nieuwe zorg.

 Algemene informatie over zorg en ondersteuning thuis 
(Wmo), over de Jeugdwet, over verzekerde (medische) zorg 
thuis, en langdurige zorg. 

 Het UWV helpt werkzoekenden aan het werk te komen of te 
blijven, verzorgt (onder andere) WW- en WAO-uitkeringen 
en beoordeelt arbeidsongeschiktheid. Op de website vindt u 
daarnaast informatie over onder andere de nieuwe Wajong. 

 De Sociale Verze-
keringsbank (SVB) 
is de uitvoerder 
van volksverzeke-
ringen in Neder-
land. De SVB re-
gelt straks de uit-
betaling van de 
pgb’s. 

Neem eens een kijk-
je op deze sites!

Info op landelijke sites

“Wanneer hoor ik wat er precies voor mij gaat 
veranderen? 

Iedereen die vanaf 1 januari 2015 ondersteuning van de 
gemeente krijgt, die nu overkomt uit de AWBZ of jeugdzorg, 
ontvangt voor het einde van het jaar een persoonlijke brief 

waarin staat wat er voor u verandert of dat u wordt 
uitgenodigd voor een gesprek. Valt u onder de 

Participatiewet, dan krijgt u voor het  
einde van 2014 een brief als er iets voor u verandert.”

“Wie bepaalt wat ik nodig heb aan ondersteuning?
Als u zich bij ons meldt met een ondersteuningsvraag, krijgt u 

altijd eerst een gesprek met een  consulent van het sociaal 
team. In dit gesprek bekijkt u samen welke ondersteuning 

nodig is en bij u past. De consulenten hebben ervaring in het 
voeren van dit soort gesprekken. Als het nodig is bij de 

beoordeling van uw vraag, dan schakelt de consulent de hulp 
van een  specialist in. 

Op basis van dit gesprek krijgt u als dat nodig  
is een indicatie voor bepaalde zorg of ondersteuning.” 

“Moeten mijn familie/vrienden/buren  
mij verplicht helpen?

Nee, hulp van kinderen, vrienden of buren is niet  verplicht. We 
kunnen u wel vragen of mensen in uw omgeving u willen 

helpen. Als die hulp beschikbaar is, is minder professionele 
hulp nodig. Krijgt u al hulp van uw partner, of een andere 

mantelzorger? In het gesprek dat u heeft met onze consulent 
vraagt hij/zij u ook of uw mantelzorger extra hulp nodig heeft. 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de mantelzorger  
overbelast raakt,  

daar heeft niemand baat bij.”



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.
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Om nog beter op 
uw behoeften in 
te kunnen spelen 
en de inzamelre-
sultaten te blij-
ven verbeteren, 
verandert er per 
1 januari het nodige op het gebied 
van afval in Bronckhorst. Over de 
wijzigingen ontvangt u binnenkort 
een uitgebreide brief van Circulus-
Berkel (de nieuwe naam van Berkel 
Milieu) en de gemeente in de bus. 
Leest u deze informatie svp goed! 
Wat verandert er zoal: 

tainers nog maar 1x per 4 weken 
ingezameld. Heeft u behoefte aan 
een grotere, kleinere of extra grijze 
container? Dan kunt u die gratis 
aanvragen via een speciale bestel-
actie. In de brief staat precies hoe 
en wanneer u dat kunt doen. 

1 januari gewoon bij de kunststof 
verpakkingen doen: in uw eigen 
oranje container of in de verzamel-
container op de milieuparkjes. 

voor zuivel- en sappakken bij de 
milieuparkjes bouwen we om naar 
restafvalcontainers. Voor deze 
restafvalcontainer kunt u een 
gratis pas aanvragen. In de brief 
staat hoe. 

vanaf komend jaar andere inzamel-

dagen. Welke dat voor u zijn, staat 
ook in de brief. Heeft u nog geen 
gratis oranje container en wilt u dat 
wel? Ook hierover staat de bestel-
informatie in de brief!

Digitale afvalkalender en app
De inzameldagen voor al uw contai-
ners van december t/m maart staan 
in de informatie die u volgende week 
in de bus krijgt. De inzameldagen 
voor de overige maanden van 2015 
vindt u op de digitale afvalkalender 
op www.circulus-berkel.nl (klik op 
digitale kalender). U kunt ook gebruik 
maken van de Afvalvrij app, die u kunt 
dowloaden in de App store of via Goo-
gle Play. U ontvangt per 1 december 
geen papieren afvalkalender meer 
thuis, zoals u voorheen gewend was! 
Veel mensen zijn tegenwoordig digi-
taal ingesteld, een digitale kalender 
is beter voor het milieu en bespaart 
geld. Wie geen beschikking heeft over 
internet, kan vanaf februari 2015 een 

eenvoudige print van de inzameldata 
2015 aanvragen bij Circulus-Berkel: 
(0900) 95 52. 

Politie vraagt informatie over dief-
stal afvalcontainers
Verder vraagt de politie tips over en 
waarschuwt samen met ons voor 
diefstal van afvalcontainers in 
Bronckhorst. Dit jaar hebben al acht-
tien gedupeerden aangifte gedaan. 
Tips zijn welkom op (0900) 88 44. 
Een niet alledaagse diefstal en toch 
gebeurt het vaker dan gedacht. Iede-
re maand verdwijnt er in een van de 
Bronckhorster dorpen wel een afval-
container. Het gaat daarbij vooral om 
de grijze container met de oranje 
deksel die bestemd is voor plastic 
afval. Zo nu en dan wordt er ook een 
grijze container voor papier gestolen. 

De diefstallen vinden op wisselende 
dagen plaats omdat de containers in 
de diverse dorpen op verschillende 
dagen worden aangeboden. Wat er 
met de containers wordt gedaan, is 
niet bekend. De politie vraagt u om 
alert te zijn en altijd aangifte te doen. 
Bel bij verdachte situaties de politie 
en noteer bijzonderheden zoals het 
merk van een voertuig, kenteken en 
signalement van de dader(s). Op iede-
re container is een chip aangebracht 
in verband met het volume/freqentie-
systeem. Voor herkenning in een poli-
tieonderzoek kan een op de container 
aangebracht eigen huisnummer of 
een sticker van belang zijn.

Let op binnenkort bij u in de bus!

Belangrijke info over afvalwijzigingen per 1 januari 2015

Deze envelop met afvalinformatie krijgt u 

binnenkort in de bus!

Circulus-Berkel
Postbus 194
7200 AD Zutphen

Belangrijke informatie over 
de inzameling van uw afval

De gemeente is van plan een perceel 
gemeentegrond aan de Kreunens-
kamp (het voetpad) in Hengelo (Gld) 
te verkopen. Als het perceel is ver-
kocht, dan is dit gedeelte van het 
voetpad niet langer openbaar toegan-
kelijk. Het gaat om een deel van een 
openbaar voetpad tussen de Kreu-
nenskamp en de Hoge Es, zie de 
kaart. Verkoop betekent dat de ont-
sluiting tussen beide wegen en de 
achterpaden verandert, vandaar dat 
wij dit plan publiceren. 

Inspraak
Op ons voornemen kunt u van 1 
december 2014 tot 15 januari 2015 
een zienswijze indienen. U kunt uw 
zienswijze richten aan de gemeente 
Bronckhorst, t.a.v. cluster Vastgoed-

beheer, Postbus 200, 7255 ZJ Henge-
lo (Gld). Op basis van de ingediende 
zienswijzen, nemen wij een besluit 
om wel of niet de verkoopprocedure 
door te zetten.

Plan voor verkoop voetpad 
Kreunenskamp in Hengelo

Op 17 november om 16.00 uur liep 
hij nietsvermoedend voor zijn pas-
poort het gemeentehuis in: de heer 
Van Lent uit Halle was de 5.000e 
klant die op afspraak kwam voor wat 
wij een balieproduct noemen. Van-
wege deze bijzondere gelegenheid 
kreeg de heer Van Lent zijn paspoort 
gratis en een bos bloemen persoon-
lijk overhandigd door loco-burge-
meester Paul Seesing. Paul Seesing: 
“Om onze dienstverlening te verbe-
teren, kunnen inwoners sinds 2012 
via de website of telefonisch een 
afspraak maken voor een product 
aan de balie, zoals een rijbewijs of de 
aangifte van een geboorte. Het voor-
deel van het werken op afspraak is 
dat u op het afgesproken tijdstip 
wordt geholpen. Uit onderzoek blijkt 

ook dat 84% van de inwoners het 
gemak waarmee een afspraak kan 
worden gemaakt als (zeer) goed 
beoordeelt. Het aantal balieproduc-
ten waarvoor u een afspraak kunt 
maken, breiden we steeds verder uit, 
zie voor meer informatie op www.
bronckhorst.nl.” Blij verrast nam de 
heer Van Lent de bloemen en het 
paspoort in ontvangst.

5.000e klant met afspraak in 
de bloemetjes gezet

Vorige week besloten we als 
gemeente een subsidie van 1.000 
euro beschikbaar te stellen om een 
informatie/markeringsbord bij het 
voormalige Joodse werkkamp De 
Wittebrink in Zelhem mogelijk te 
maken. De lokale werkgroep Marke-
ring Joods werkkamp De Wittebrink, 
die betrokken is bij het landelijke 
project Markering Joodse werkkam-
pen, verzocht ons hiertoe. 

Doel van het project is om voormali-
ge werkkampen in Noord- en Oost 

Nederland waarvan fysiek nog nau-
welijks iets overgebleven is via een 
informatiepaneel te makeren. Met 
het bord ontstaat een blijvende her-
innering aan de geschiedenis van 
deze vergeten hiostorische plek. Bij 
het voormalige werkkamp aan de 
Zelhemseweg bij Wittebrink staat nu 
alleen nog een houten woonhuis. 

Het kamp werd in 1937 gebouwd met 
een capaciteit voor 120 mensen om 
bos/heide te ontginnen tot bouwland. 
Werklozen werden hier te werk 

gesteld. Van augustus tot oktober 
1942 werden Joodse dwangarbei-
ders gedwongen er te werken. Begin 
oktober werden ze op transport 
gesteld naar Westerbork en vervol-
gens doorgestuurd naar vernieti-
gingskampen in Oost-Europa. Het 
bord bij dit voormalige werkkamp is 
de eerste in Gelderland die concreet 
wordt. Lange tijd was er weinig aan-
dacht voor deze eerste fase naar 
deportatie en moord in de Tweede 
Wereldoorlog. Met dit project komt er 
blijvende aandacht voor, bij inwoners 

en recreanten die de plek passeren. 
Het bord komt bij een fietsknoop-
puntbord. Het informatiepaneel kan 
ook onderdeel gaan uitmaken van 
educatieve projecten waarvan de 
vliegtuigberging(slocatie) op de 
Hummeloseweg in Zelhem in 2013 
ook onderdeel uitmaakt. Naast de bij-
drage van de gemeente en een bij-
drage van kamp Westerbork wordt 
nog gezocht naar financiers voor het 
paneel. Het is de bedoeling dat de 
gemeente het bord in de loop van 
2015 plaatst.

Subsidie voor markeringsbord voormalig Joods werkkamp Wittebrink/Zelhem



De IJsselbrug bij Doesburg, ook wel 
de poort naar de Achterhoek 
genoemd, gaat volgend jaar 12 weken 
dicht. In de tweede helft van 2015 
gaat Rijkswaterstaat groot onder-
houd uitvoeren aan de stalen oever-
verbinding van de brug. Tijdens de 
werkzaamheden is de brug afgeslo-
ten voor auto-, landbouw- en vracht-
verkeer.  Er blijft wel een OV-verbin-
ding over de brug in stand. De laatste 
onderhoudsbeurt vond plaats in 
2006. Actuele informatie over het 
onderhoud vindt u medio 2015 op 
www.rws.nl/ijsselbrugdoesburg of 

via de landelijke informatielijn van 
Rijkswaterstaat: tel. (0800) 80 02. Wij 
zullen u tegen die tijd ook herinneren 
aan de brugafsluiting.

Onderhoud IJsselbrug 
Doesburg

Vanaf 14 december gaat een nieuwe 
bus/treindienstregeling van Arriva in. 
Van verschillende lijnen gaan de ver-
trek- en aankomsttijden veranderen. 
In een aantal gevallen voegt Arriva, 
met name in de spitsuren, ritten toe, 
maar er zullen ook enkele ritten ver-
dwijnen. Raadpleegt u tijdig 9292.nl 
en/of arriva.nl/gelderland voor meer 
gedetailleerde informatie over uw 
reis. Hieronder leest u de wijzigingen 
op lijnen met gevolgen voor haltes in 
onze gemeente.

Doordeweeks rijdt een extra trein 
van Zutphen naar Winterswijk om 
19.36 uur. De eerste rit (van 06.32 
uur) vervalt. De laatste trein van 
Winterswijk naar Zutphen (vertrek 
23.50 uur), die van maandag t/m za-
terdag rijdt, komt ook te vervallen.

Buslijn 51 rijdt voortaan niet verder 
dan station Vorden. Daar sluiten de 
bussen naadloos aan op de treinen 

van en naar Zutphen en Winters-
wijk. De busverbinding tussen Vor-
den en Zutphen wordt voortaan 
door lijn 80 verzorgd. 

De stadslijn Zutphen/Warnsveld 
rijdt op doordeweekse dagen een-
maal per uur door naar station Vor-
den. Zo ontstaat er een snelle ver-
binding tussen Vorden en Warns-
veld en het Gelre Ziekenhuis. Voor 
de avonduren introduceert Arriva 
de Nachtvlinder: een bus die ieder 

halfuur aansluit op de treinen die in 
Zutphen aankomen, en u via de 
snelste route naar uw uitstaphalte 
brengt.

Heeft u nog vragen? Veel antwoorden 
vindt u op arriva.nl/gelderland. U 
kunt ook bellen met de Arriva-klan-
tenservice: (0900) 202 20 22 (lokaal 
tarief, € 0,02 p.m.) De klantenservice 
is bereikbaar van maandag t/m vrij-
dag van 06.00 tot 23.00 uur, en in het 
weekend en op feestdagen van 07.00 
tot 23.00 uur.

Wijzigingen in dienstregeling Arriva

Op 1 december rond 12.00 uur wordt 
het NL-Alert controlebericht in heel 
Nederland uitgezonden, tegelijk met 
de sirenetest. Aan de hand van dit 
controlebericht kunt u nagaan of uw 
mobiel juist is ingesteld om NL-Alert 
te ontvangen. In het bericht is duide-
lijk aangegeven dat het om een con-
trolebericht gaat en dat u niets hoeft 
te doen. Heeft u uw telefoon nog niet 
ingesteld voor NL-Alert? Ga dan nu 
naar www.nl-alert.nl en stel uw 
mobiel in. Wilt u weten hoe NL-Alert 
werkt, wat de voordelen zijn of wat 
het controlebericht inhoud? Wij heb-
ben de meest gestelde vragen over 
NL-Alert voor u op een rij gezet.

Stel er dreigt een noodsituatie zoals 
een grote brand, een overstroming of 
noodweer. Met NL-Alert kunt u door 
een tekstbericht op uw mobiel direct 
worden geïnformeerd. Wel zo mak-
kelijk want de meeste mensen heb-
ben altijd een mobiel bij zich. Als u in 
het rampgebied bent, kunt u een 
tekstbericht ontvangen. Hierin staat 
precies wat er aan de hand is en wat 
u op dat moment het beste kunt 
doen. Bijvoorbeeld in welke richting 
u het gebied moet verlaten. Met NL-
Alert worden meer mensen bereikt 

en beter geïnformeerd tijdens een 
noodsituatie.

Vanuit de meldkamer van de hulp-
diensten wordt een tekstbericht over 
een (dreigende) noodsituatie uitge-
zonden naar alle mobiele telefoons 
in de directe omgeving. De berichten 
zijn geen sms-berichten, maar zoge-
naamde cell broadcastberichten, 
vergelijkbaar met een radiosignaal. 
Daardoor werkt NL-Alert óók als het 

netwerk overbelast is. NL-Alert is 
volledig anoniem en helemaal gratis. 

Als u het NL-Alert controlebericht 
ontvangt is uw mobiel juist ingesteld 
om NL-Alert te ontvangen. In het 
bericht is duidelijk aangegeven dat 
het om een controlebericht gaat en 
dat u niets hoeft te doen. Dankzij het 
controlebericht kunt u zelf ervaren 
welk signaal uw mobiele telefoon 
geeft als u een NL-Alert ontvangt en 
hoe het bericht eruit ziet. Heeft u uw 
telefoon nog niet ingesteld voor NL-
Alert? Ga dan nu naar www.nl-alert.
nl en stel uw mobiel in. U kunt ook de 
QR-code scannen.

Steeds meer mobiele telefoons zijn 
automatisch ingesteld om NL-Alert 
te ontvangen. Op sommige toestellen 
moet u dit zelf doen. Ga nu naar 
www.nl-alert.nl 
en stel uw 
mobiel in.

Uitzenden NL-Alert controlebericht op  
1 december

NL-Alert 22-04-2014 13:05 

Explosiegevaar LPG-wagen. 
N651 bij Iependaal. 
Verlaat gebied binnen 
straal 500 mtr.

NL-Alert 
Direct informatie bij 
een noodsituatie
Ga nu naar nl-alert.nl en stel je mobiel in.

Halmac heeft bij ons een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning 
(milieu) ingediend voor het verande-
ren en in werking hebben van het 
motorcrossterrein aan de Wolfers-
veenweg 29 in Zelhem. Het gevraag-
de heeft onder andere te maken met 
het uitbreiden van de cross-uren op 
de woensdag en zaterdag tijdens 
trainingen en wedstrijden, aanpas-
sing van de ligging van de cross-
baan, uitbreiden aantal parkeer-
plaatsen en aantal rijders dat tege-
lijk in de baan mag (van 25 naar 40) 
en terugbrengen van het bronvermo-
gen (geluid) van de motoren. De 
Omgevingsdienst Achterhoek heeft 
de aanvraag beoordeeld en gecon-
cludeerd dat door het opnemen van 
diverse voorschriften, waaronder 
voorschriften voor geluid, en in acht 
neming van wet- en regelgeving 
(incl. bestaand recht) de vergunning 
qua milieu-eisen verleend kan wor-
den. Ook is akoestisch onderzoek 
gedaan. Dit laat zien dat het geluids-
niveau tijdens wedstrijden op zater-
dag en zondag (3 x 2 dagen per jaar) 

en tijdens de clubcross op zaterdag 
(6x per jaar) wordt overschreden. 
Maar volgens de Omgevingsdienst 
kan dit in de vergunning worden 
opgenomen omdat het in totaal om 
max. 12 keer per jaar gaat. 

B en w stemden vorige week in met 
het verlenen van de ontwerpvergun-
ning. Deze ligt t/m 7 januari 2015 ter 
inzage. Voor meer informatie incl. de 
reactiemogelijkheden zie de publica-
tie in de rubriek Openbare bekend-
makingen elders op deze gemeente-
pagina’s.

Ontwerpvergunning wijzigingen 
crossterrein Halmac Zelhem ter 
inzage

Iedere eerste maandag van de maand 
om 12.00 uur zijn de sirenes te horen 
in heel Nederland. Dus ook in Bronck-
horst. De sirenes geven dan één luid 
alarm dat 1 minuut en 26 seconden te 
horen is. Omdat het om een test gaat, 
hoeft u geen actie te ondernemen. 
Het maandelijkse alarm heeft tot doel 
het landelijke waarschuwings- en 
alarmeringsstelsel te testen. 
Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in geval 
van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, 
sluit ramen en deuren en zet de radio 
of TV op omroep Gelderland’. Via deze 
omroep wordt u op de hoogte gehou-
den van de ramp en ontvangt u zono-
dig instructies. Op maandag 1 decem-
ber a.s. is de eerstvolgende sirene-
test. 

Als aanvulling op de sirene is er NL-
Alert, een alarmmiddel voor de 
mobiele telefoon. Zie het artikel 
elders op deze pagina.

Sirenetest

Bent u inwoner en van plan een 
bedrijf te starten, maar u weet niet 
waar u moet beginnen? Heeft u 
advies nodig bij de lopende gang van 
zaken in uw onderneming, omdat het 
even wat minder gaat? Dan kunt u bij 
ROZ (Regionale Organisatie Zelfstan-
digen) terecht. Deze organisatie 
voert voor de meeste gemeenten in 
de Achterhoek, waaronder Bronck-
horst, en Twente regelingen voor 
ondernemers uit. Daarnaast biedt 
ROZ advies, coaching en trainingen 
voor starters en ondernemers. Zo 
kunt u bijvoorbeeld ondersteuning 
krijgen van (oud)ondernemers op het 
gebied van marketing, financiën of 
netwerken om uw bedrijf verder te 
helpen.

ROZ voert voor ons het Besluit bij-
standsverlening zelfstandigen (Bbz) 
uit. Ondernemers die tijdelijk te wei-
nig inkomsten uit het bedrijf halen 
om in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, kunnen hier een beroep op 

doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet ban-
cair voor elkaar kunnen krijgen. Van-
zelfsprekend moet wel aan de gel-
dende voorwaarden worden voldaan. 
Naast kredietverlening biedt het Bbz 
de mogelijkhed voor een tijdelijke 
inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen bij 
het verstrekken van een lening. 
Daarnaast is ze het Microfinancie-
ring-ondernemerspunt voor Twente 
en de Achterhoek en kan u via Qre-
dits een krediet tot max. €50.000,- 
worden verstrekt. Ga naar www.
rozachterhoek.nl voor meer informa-
tie over de diverse regelingen. Ook 
als u als ondernemer schulden heeft 
die u boven het hoofd dreigen te 
groeien of bij moeilijkheden met uw 
administratie kan ROZ hulp bieden. 

De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend 

Bronckhorst te stimuleren. Voor 
meer info kunt u bellen met het 
secretariaat van ROZ, tel. (074) 245 
89 77, of mailen naar info@rozgroep.
nl. U kunt via het secretariaat ook 
een afspraak maken met een onder-
nemersadviseur tijdens het maande-
lijkse spreekuur in het gemeente-
huis. Het eerstvolgende spreekuur is 
op 2 december a.s. van 13.30 tot 
17.00 uur. Ook op www.rozgroep.nl 
en www.rozachterhoek.nl vindt u 
veel informatie. Verder houdt ROZ u 
op de hoogte van onder meer onder-
nemersnieuws, bijeenkomsten en 
workshops via www.twitter.com/
rozgroep.

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

Vind ons leuk op 
Facebook
Direct op de hoogte zĳn van het laatste 
nieuws van de gemeente? Vind ons leuk op 
Facebook. U kunt hier ook vragen aan ons 
stellen, die we graag beantwoorden. 
U vindt ons als volgt: www.facebook.com/
gemeentebronckhorst. 

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



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.

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 13 november 2014:

Ontvangen op 14 november 2014:

Ontvangen op 18 november 2014:

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Zienswijze indienen?

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verleende vergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Bielemansdijk ong. Zelhem’

➝ ➝

Zienswijze indienen?

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

      Volg en like ons ook op Facebook:        ContactAchterhoek VV

Uw kunstgebit verdient een erkend specialist

 T. 0575 - 46 44 33 www.tppriefel.nl
 Hoetinkhof 1a 7251 XM  Vorden

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Reparaties snel en vakkundig uitgevoerd
óók in het weekend

p.p.



In de inleiding zal de heer Töpfer 
iets vertellen over de afkomst en op-
komst van het geslacht aan de hand 
van de stamreeks, de betekenis voor 
het Graafschap Zutphen (en zelfs 
voor Nederland) en het ontstaan van 
de verschillende takken Ruurlo, Net-
telhorst, Enghuizen, Waliën, Wiers-
se, Brandsenburg en Barlham.
Vervolgens wordt uitgebreid inge-
gaan op het huwelijk in 1724 van 
de 28-jarige Ludolf van Heeckeren 
(1696-1762) met de schatrijke 13-jari-
ge Zutphense burgemeestersdochter 
Susanna Valck, waardoor de takken 
Wiersse en Waliën ontstonden en zal 
de heer Töpfer met behulp van anek-
dotes en vele onbekende afbeeldin-
gen het kleurrijke verhaal vertellen 

van de Van Heeckerens op de Wiersse
en het echtpaar Storm van ‘s Grave-
sande - Van Heeckeren van Waliën
op Den Bramel. Het laatstgenoemde 
echtpaar leefde op grote voet en ver-
toefde zelfs aan de Europese Hoven,
maar het geld rolde uiteindelijk te
kwistig en hun kinderen moesten 
Den Bramel noodgedwongen verko-
pen. 
John Töpfer is docent geschiedenis,
secretaris van de Stichting Werk-
groep Adelsgeschiedenis en is acht
jaar geleden gestart met een groot 
sociaaleconomisch onderzoek naar
de rol en betekenis van het geslacht
Van Heeckeren. Deze avond wordt
gehouden op woensdag 26 november
om 20.00 uur bij Hotel Bakker.

Presentatie over fam. Van 
Heeckeren bij Vereniging 
Oud Vorden
Vorden - Op woensdag 26 november komt de heer John Töpfer naar
Vorden met een presentatie over de familie Van Heeckeren op de
Wiersse en het echtpaar Storm van ‘s Gravesande - Van Heeckeren van
Waliën op Den Bramel.

Het kerstverhaal speelt zich af in de 
na-oorlogse jaren. Op een boerderij, 
de Brookhove, raakt een dienstmeid 
zwanger van de hereboer. Zij wordt 
weggestuurd van de boerderij en 
krijgt van de boer als enige gift een 
gouden slotje van de huis-Bijbel mee. 
Dit slotje is een soort zwijggeld.
Niemand op de boerderij heeft ooit 
hiervan geweten. Het leven kabbelt 
ondertussen voort en een aantal boe-
renzoons vertrekken naar Indië om 
daar te vechten.Ook de oudste zoon 
van de hereboer wordt opgeroepen. 
Daar raakt hij zwaar gewond, maar 
wordt gered door de heldhaftige 
Derk, die hem een aantal jaren later 
komt opzoeken om herinneringen op 

te halen. En waar dat toe leidt is te
zien en te horen in het aangrijpende
kerstverhaal. Het verhaal neemt u 
mee naar het alledaagse leven op de
boerderij met al het lief en leed wat
daar bij hoort. Voor deze voorstelling
op 11 december zijn nog een aantal 
kaarten verkrijgbaar (entree € 10,00
incl. 1 consumptie) bij:

Protestantse kerk, Dorpsstraat 16,
Wichmond 29 november van 10.00
tot 12.00 uur. 
De opbrengst, na aftrek van de kos-
ten, is bestemd voor het onderhouds-
fonds van de Protestantse Gemeente
Wichmond.

Brook Duo treedt op in 
Protestantse Kerk te Wichmond
Wichmond - Het Brook Duo, bestaande uit Henny Tijink en Gert-Jan
Oplaat, komt donderdagavond 11 december om 20.00 uur met hun 
nieuwe kerstverhaal ‘Stille nacht op de Brookhove’ optreden in de
Protestantse Kerk te Wichmond. Het verhaal wat is geschreven door
Gert-Jan Oplaat wordt in het dialect verteld en wordt afgewisseld met
met liedjes.

De gigantische ruimte ademt muziek, 
een snoepwinkel voor iedere muzi-
kant. De vloer staat vol met speels 
geplaatste stellages waarop allerlei 
instrumenten geëtaleerd zijn en ook 
de muren zijn behangen met gitaren. 
Terwijl halverwege de hal een jonge 
knaap met Ramonesshirt een gitaar 
uitprobeert, speelt achterin op het 
podium naast de bar een gezelschap 
jonge en oude rockers de blues. 
Eigenaar Piet Grasmeijer oogt ver-
moeid aan het eind van deze open 
dag, maar de big smile op zijn ge-
zicht doet vermoeden dat het een ge-

dag overtreft echt al mijn verwach-
tingen”, jubelt hij als hem wordt 
gevraagd naar het verloop van deze 

er meteen om 10 uur al. Daarna is 
het de hele dag gezellig druk geweest. 
Ook op het open podium hebben mu-
zikanten zich doorlopend uitgeleefd. 
Zij blij en het publiek blij!”
En Grasmeijer zelf natuurlijk ook. 
Het is nog te vroeg om conclusies te 
trekken, maar de eerste tekenen dat 
zijn formule succesvol blijkt, zijn er. 
Door grootschalig in te kopen, kan hij 

aanbieden. Om ervoor te zorgen dat 
muzikanten niet voor het gemak van 
bestellen en thuisbezorgen via een 
webshop kiezen, wil hij met een laag-
drempelige sfeer en het open podium 

vandaag al een muziekleraar met zijn 
leerlingen op bezoek geweest. Ik wil 

iedereen de kans bieden om ook eens 
buiten de muziekschool of slaapka-
mer muziek te maken.”
De eigenaar van muziekoutlet NR.2 
is van plan om maandelijks een open 

meerdere bandjes bij me gemeld”, 

trouwens ook welkom op zaterdag, 
als de winkel is geopend, een uurtje 
te komen spelen. Mijn belangrijkste 
doel is dat iedereen zich hier relaxt 
voelt, of je nou jong of oud bent. No-

body cares!”
Aanstaande zaterdag is het weer feest 
voor Grasmijer en co. Dan opent het 
Bo-El Experience Centre op de bo-
venverdieping van het pand. Nr.2 is 
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 voor genodigden.
De muziekoutlet is iedere zaterdag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
Doordeweeks op afspraak.

Meer info:
www.nr2-guitars.nl

Formule Muziekoutlet Nr.2 lijkt 
te werken

Vorden - Van buiten oogt het als een loods waarvan er velen staan op 
het industriegebied in Vorden. Het dan nog gedempte geluid van een 
jankende bluesgitaar verklapt echter al gauw dat in dit gebouw aan 
de Industrieweg 2 andere handel te verkrijgen is dan gebruikelijk. 
Eenmaal binnen wordt al gauw duidelijk dat muziekoutlet NR.2 niet 
alleen een groot aanbod instrumenten biedt, maar ook dat een bezoek 
aan de afgelopen zaterdag geopende winkel een leuke beleving is voor 
iedere muziekliefhebber.

Muzikanten leefden zich zaterdag 22 november uit tijdens het open podium in muziekoutlet Nr.2.

Vorige winter waren ze klaar voor 
hun wereldtournee en zijn verschil-
lende optredens gedaan in de regio. 
Na uitbreiden van de setlist wordt 
daar nu een vervolg aan gegeven op 
de kerstbazaar, georganiseerd door 
Coens Tapperij in het centrum van 
Keijenborg. De LooNatics spelen 
blues, pop, rock en soul van de jaren 
zestig tot nu, met altijd een stevig 
rockfundament. 
Een bezoek aan een optreden belooft 
dan ook een swingend gebeurtenis 
te worden, waarbij niemand stil kan 
blijven staan. Uiteraard wordt de 

kerst niet vergeten in het komende 
optreden maar op een Loonatics-
passende wijze. De band bestaat uit 
Chris Jentink (zang, harmonica), Er-

win Koers (saxofoon,  toetsen), Wilko 
Zonnenberg (basgitaar), Henny Derk-
sen (sologitaar) en Robert Harmsen 
(drums).

LooNatics bij Coens kerstbazaar
Keijenborg  - Zondag 7 december 
treedt LooNatics op tijdens Coens 
kerstbazaar. Begin 2012 zag een 
nieuwe band het levenslicht: 
“LooNatics”. De bandnaam is een 
knipoog naar de vorige band van 
enkele leden, Schot Deur’t Pleer-
aam ( Loo = plee.)

Dit jaar is de hele markt in het leeg-
staande gedeelte van de Sint-Martinu-
skerk. Er is plaats voor een kleine 30 
kraampjes, die bemand worden door 
mensen uit Baak en omstreken. Zij 
verkopen hun veelal ambachtelijk 

vervaardigde producten. De kraam
met brocante zal dit jaar onder an-
dere een mooie partij kristallen voor-
werpen bevatten. 

Nieuw dit jaar is een breister die
prachtige omslagdoeken maakt. Op
21 december is er in de kerkzaal een
kerstconcert van Feeling uit Drempt,
waaraan ook meegewerkt wordt door
de jeugd musicalgroep Fame. Gerrie
Snelder kan u meer informatie geven

Voorbereidingen Kerstmarkt 
en -concert Baak in volle gang
Baak - In Baak is de Stichting 
Vrienden van de Parel van Baak 
alweer druk bezig met de voorbe-
reiding van de kerstmarkt, die op 
14 december vanaf 11.00 gehou-
den zal worden.

Een meiboom zetten
in december
dat doet zelfs 
de domste sukkel niet
Want het geven 
van wasdom en groei
lukt zelfs Goden 
in de winter niet

J. Wagenvoort
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IJssel
computerservice

*

*

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 
OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1b, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soor-
ten dubbel staafmatten, sierhekwerken, 
poorten en nog veel meer!

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

Vrijdag 28 november
14.00 uur tot 21.00 uur

Rijksstraatweg 64 - 68 Warnsveld

Kerstshow       bij

Kok         Bloemen-

service

BRUGGINK 
HOUDT 
OPEN HUIS 
op 28, 29 en 30 november

Zaterdag en zondag kookdemonstraties
Informatie over energiebesparing
Profi teer nog van 6% BTW over werkloon

Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. 

Telefoon: 0315 - 24 29 29 

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

(bromfiets)Rijbewijs A M

Onze showroom is geopend op:
Donderdag 13.00 - 17.00 uur Vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Zaterdag 09.00 - 16.00 uur  . Andere dagen op afspraak.

Kerkhofl aan 11 -  7251 JW Vorden 
0575-470354 - 06 17236100

✓ Houtkachels ✓ Gaskachels
✓ Pelletkachels ✓ Haarden

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

U BENT ZZP’ER?
U OVERWEEGT OM ALS ZZP’ER TE STARTEN?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

In een persoonlijk onderhoud nemen wij dan alle 

voor- en nadelen met u door. We doen dit op een 

tijdstip dat u het beste past (kan ook ‘s avonds).

Met diverse scholen in ons werkgebied 
werkt Avonturijn samen aan de (door)
ontwikkeling en realisatie van Integrale 
Kindcentra (IKC). Samenwerking en over-
dracht is van essentieel belang voor de 
doorgaande ontwikkellijn! We werken 
spelenderwijs aan een stevige basis, 
zodat kinderen op een leuke én professio-
nele manier worden opgevangen en goed 
voorbereid zijn op de toekomst. Kijk voor 

meer informatie op www.avonturijn.nl
Kinderopvang 

...ons vak!
Daar zijn we trots op, 

vinden we leuk en 
dat  laten we zien.

Met Avonturijn naar een 
Integraal Kindcentrum

www.avonturijn.nl



De damesdubbels, herendubbels en 
gemengd dubbels worden gespeeld 
op de vier binnenbanen van het 
Inntel Hotels Resort Zutphen. Er 
wordt gespeeld in de speelsterkte 
3 t/m 8 (17+) en 6 t/m 8 (35+). Op 
donderdag 25 december vinden 
er geen wedstrijden plaats. De 2e 
kerstdag wordt er wel gespeeld, maar 
dit is geen verplichte speeldag. Het 
is een open toernooi, dus het maakt 

niet uit van welke club je lid bent.
Iedereen met een KNLTB-pas kan zich
tot maandag 10 december aanmelden
op www.toernooi.nl.
De Sportbar van Inntel zal tijdens de
toernooidagen functioneren als het
centrum van de activiteiten. De bar 
zal omgetoverd worden in kerstsfeer,
er treedt een live band op en er kan
gegeten worden voor een aangepast
tarief.

Open Kerst Dubbeltoernooi

Tennissen rond de kerstdagen

Zutphen - Van zaterdag 20 tot en met zondag 28 december organiseert
TennisInn Zutphen in samenwerking met Dijkman Tennis en Tennis-
School Eddy het Open Kerst Dubbeltoermooi. Een tennistoernooi dat
toegankelijk is voor iedereen die lid is van de KNLTB.

Zaterdags speelde Quintus E1 in 
het Sportcentrum Triominos Ende-
sprong tegen Loo E1. De verdediging 
van Quintus stond niet geheel dicht, 
maar in de aanval waren ze gedreven 
om naar het goal te gaan! Ruststand 
2-5, eindstand 4-7.
De jongens D1 moesten zondag tegen 
UGHV D1 in Sporthal de IJsselweide 
in Ulft. Ze hebben super gespeeld en 
stonden continue een aantal punten 
voor. Uitslag 11-11. 

In Sporthal De Kamp speelde Quintus 
E2 tegen Huissen HV E2. Een span-
nend potje handbal met mooie aan-

vallen, maar er moest ook verdedigd 
worden, daar liet Quintus een paar 
steekjes vallen. Eindstand 7-7.
Vandaag speelden de meiden van D2 
thuis tegen Grol H.V. D2, eindelijk 
weer eens een wedstrijd tegen meis-
jes. Het was een spannende match 
en ze gingen tegelijk tegen elkaar op. 
Het was een sportieve wedstrijd wat 
resulteerde in een eindstand 8-9.
De Heren B1 ontmoetten de Heren B2 
van Swift Arnhem. Het gastteam nam 
snel voorsprong, maar de Hengeloërs 
stonden sterk in de verdediging. In 
de rust stond 2-6 op het scorebord. 
De tweede helft was Quintus zelfs 

sterker dan Swift en scoorde meer 
doelpunten dan de tegenpartij. Een 
formidabele wedstrijd die eindigde in 
11-14.
De heren 1 van Quintus mochten het 
zondagmiddag opnemen tegen direc-
te concurrent Heeten/Plus Severijn 
HS1. In de eerste helft werd direct 
druk gezet op de tegenstander en dat 
leverde uiteindelijk een verdienste-
lijke 13-7 ruststand op. Na een kleine 
dip in het begin van de tweede helft 
werd er weer orde op zaken gesteld 
en was het genieten voor het publiek. 
Op elke positie werd er gevaar gecre-
eerd en volgden er doelpunten. De 
keeper onderscheidde zich door vier 
van de vijf 7-meters te stoppen. Een 
derde overwinning op rij: 30-19.

Kijk ook op: 
www.svquintus.nl

Uitslagen 22 en 23 november:
UGHV D1 - Quintus D1: 5-6/11-11; 
Loo E1 - Quintus E1: 2-5/4-7; 
Quintus HS1 - Heeten/Plus 
Severi jn HS1:  13-7/30-19; 
Quintus HB1 - Swift A HB2: 2-6/11-14; 
Quintus D2 - Grol H.V. D2: 3-3/8-9; 
Quintus E2 - Huissen HV E2: 5-3/7-7;

Programma 30 november in 
sporthal De Kamp:
09:00 uur Quintus E2 - Groessen E1
09:45 uur Quintus E1 - Minerva E1
10:30 uur Quintus D2 - Reehorst D2
11:20 uur Quintus D1 - Groesbeeks 
Glorie D1
12:10 uur Quintus DC1 - A.A.C.1899 
DC1
13:15 uur Quintus HB1 - UGHV HB1
14:25 uur Quintus DS1 - Brummen 
DS1
15:45 uur Quintus HS1 - UGHV HS2
17:05 uur Quintus HS2 - Ha-STU HS3

Quintus Heren B1 spelen  formidabele wedstrijd

Hengelo - Zaterdag 22 en zondag 23 november stonden een aantal 
handbalwedstrijden op het programma. De wedstrijden van de Dames 
Senioren tegen Groesbeeks Glorie en van Dames C tegen Swift Arnhem 
van deze zondag, worden later gespeeld. Maar liefst vier teams behaal-
den punten door gelijkspel of winst.

Mooie aanval van Quintus in de wedstrijd tegen Swift Arnhem.

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

NISSAN 
X-TRAIL 

2.5 SPORT OUTDOOR 
LICHT GRIJS METALLIC

137.938 KM, 04-2004

€ 7.750

CITROËN XSARA PICASSO 1.8I-16V IMAGE 98.080 KM 2005 €  3.950,-
FORD FIESTA 1.25 TREND 146.323 KM 2009 € 6.750,-
FORD FOCUS WAGON 1.6 TITANIUM 135.194 KM 2008 €  9.750,-
HYUNDAI I20 1.2I DYNAMICVERSION 73.610 KM 2010 €  8.350,-
HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD ACTIVE 7P. 113.980 KM 2009 €  17.500,-
KIA VENGA 1.4 CVVT WORLD CUP EDITION 84.190 KM 2010 € 11.750,-
NISSAN ALMERA 1.5 VISIA 112.639 KM 2004 €  4.750,-
NISSAN NOTE 1.6 FIRST NOTE 125.902 KM 2006 €  7.250,-
OPEL CORSA 1.2-16V EDITION 59.795 KM 2011 €  9.250,-
PEUGEOT 107 1.0-12V XS 65.148 KM 2011 €  7.250,-
PEUGEOT 207 SW 1.6 VTI XS 129.659 KM 2007 €  7.500,-
PEUGEOT 307 CC 2.0 16V-130KW 3BRFKC 188.544 KM 2005 €  7.250,-
RENAULT TWINGO 1.2-16V DYNAMIQUE 97.261 KM 2007 €  5.500,-
VOLKSWAGEN GOLF 1.6-16V TRENDLINE 207.971 KM 2001 €  3.250,-

Citroën  C1 1.0-12V Séduction jun-06 145.322 Rood € 4.250 
Citroën  Grand C4 Picasso  1.6 VTi Navigatie / ecc / 7p. sep-09 107.404 Grijs € 11.250 
Dacia  Sandero  1.4 Ambiance jan-09 77.702 Grijs met. € 5.750 
Fiat  Stilo  2.4-20V Abarth jan-06 93.319 Zwart € 5.750 
Ford  Ka  1.2 Cool & Sound jun-10 33.425 Blauw met.  € 6.500
Peugeot  107  1.0-12V Airco / 5drs / centr vergr apr-11 34.467 Zwart € 6.750
Peugeot  107  1.0-12V Airco / 5drs / centr vergr dec-10 81.864 Grijs € 5.950 
Peugeot  206  SW 1.4 Airco Cruise control mrt-06 198.707 Grijs € 4.500 
Renault  4  R 4F4 mei-88 111.706 Wit € 5.950 
Renault Scénic 1.4 TCE Airco/Navigatie aug-10 59.073 Grijs € 14.250
Renault  Scénic  1.5 dCi 110pk/navigatie 2009 141.604 Zilver € 10.750 
Skoda Fabia Combi 1.2 TSI Ambition mrt-12 58.275 Grijs met. € 10.750
Suzuki  Swift  1.2 Exclusive EASSS feb-12 22.199 Zwart € 11.250 

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Audi  A3  Sportback 1.6
Attraction Pro Line

Nov. 2005, 91.947 km
Grijs metallic € 9.750 

Nissan Qashqai 1,6 
Acenta nieuwstaat 
09-2007 78.000 km

€ 10.445,-

AUTOMOTIVEREND

Peugeot 207 1,6 16v THP Feline JBL Zwart

 11-2010 34,000 km € 10.950,-

Peugeot 307 SW 2,0 16v xsi half leder Premium

 11-2007 112,000 km € 7250,-
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In navolging van de Winterfair zijn 
het afgelopen jaar nog de succesvolle 
Lentefair (maart) en streekmarkt ‘De 
Oogst van de Achterhoek’ (septem-
ber) georganiseerd, waardoor we een 
hoop contacten hebben opgedaan. 
Nu is er in kerstsferen dus een nieu-
we Winterfair, waar u vele kraampjes 
zult vinden met allerlei waren en ac-
tiviteiten, gericht op een gezellig win-
terseizoen! 
Op onze facebookpagina en website 
zijn alle standhouders te vinden. Er 
zijn meer dan 50 stands in 2 dagen. 
Van balkenbrij tot schilderij en van 

spellendoos tot modeshows! Dankzij
de enthousiaste standhouders heb-
ben we besloten om de Winterfair 
naar buiten uit te breiden. We ma-
ken er een gezellig plein voor, op ons
buitenterrein tussen de kerstbomen! 
Binnen in de winkel wordt u welkom
geheten en kunt u naast de diverse
kraampjes genieten van onze kerst-
show. Dit jaar hebben onze medewer-
kers de winkel rigoureus aangepakt
en een prachtige kerstshow neerge-
zet waar we erg trots op zijn! Koffie,
thee, ranja of glühwein zijn gratis. 
We heten u van harte welkom!

 – Advertorial –

Winterfair bij GroenRijk 
Steentjes

Doetinchem - Zaterdag 29 en zondag 30 november houdt GroenRijk
Steentjes Doetinchem voor de tweede keer de Winterfair. Vorig jaar
werden Gerben en Arianne verrast door de opkomst en de enthou-
siaste reacties van alle bezoekers en (veelal regionale) standhouders.

Veranderingen
Na acht jaar is er naar aanleiding van 
de deelnemersenquête, op veler ver-
zoek iets veranderd aan het concept. 
In 2015 wordt er een Kunst4daagse 
gehouden, van Hemelvaartdag 14 
t/m zondag 17 mei 2015. Er komt 
mogelijk ook een opening met een 
overzichtstentoonstelling. Hiervoor 
werkt de werkgroep Kunst4daagse 
Bronckhorst 2015 de details nog uit. 
Ook de samenstelling van deze werk-
groep is veranderd en bestaat uit co-
ordinator Thea Lusink, Anneke van 
der Meer, Hilda Nijman, Riny Slütter, 
Marja Nengerman en Henk Borra 
(namens Stichting Kunst en Cultuur 
Bronckhorst). Met elkaar willen zij 
er een mooi evenement voor Bronck-
horst van maken!

Om zoveel mogelijk belangstellenden 
te trekken, zorgen zij voor een bro-
chure. Geprobeerd wordt om deze 
weer gratis te verstrekken. Misschien 
wordt het niet zo’n luxe boekje, maar 
natuurlijk komt hierin de informatie 
over alle deelnemers, kunst- en cul-
tuuractiviteiten, foto’s van kunstwer-
ken en plattegronden.

Op veler verzoek worden weer fiets-
routes in het boekje opgenomen. 
Daarnaast houden zij een actuele 
website www.kunst4daagsebronck-
horst.nl bij, een facebookpagina en 
een twitteraccount. Daarnaast wordt 
gezorgd voor regelmatige persberich-
ten naar lokale, regionale en lande-
lijke media, kunst-, cultuur- en na-
tuuruitgaven.

Voorwaarden deelname
Om de activiteiten tijdens de Kunst-
4daagse Bronckhorst goed te laten 
verlopen, maakt de werkgroep de 
volgende afspraken: deelnemers zijn 
alle vier de dagen open van 11.00 tot 
17.00 uur; deelnemende kunstenaars 
hoeven niet in de gemeente Bronck-
horst te wonen, voorwaarde is dat de 
expositieruimte binnen de gemeente-
grenzen ligt; het deelnemersbedrag is 
100 euro, exclusief 21% BTW, beta-
ling pas na ontvangst van de factuur; 
de deelnemersbijdrage geeft recht op 
plaatsing in de brochure met adres-
gegevens, korte tekst en twee kunst-
foto’s van representatief werk, op de 
website is ruimte voor maximaal vijf 
kunstfoto’s van representatief werk 
en identieke tekst als in de brochure.

Op alle locaties dient een schuine 
broekvlag met stok of banner voor-
zien van het logo van de Stichting 
Kunst en Cultuur Bronckhorst te 
hangen. Wie geen vlag heeft, kan 
deze te zijner tijd bestellen.

Aanmelden
De organisatie hoort graag wie ook 
in 2015 weer meedoet. Daarvoor kan 
het bijgaande deelnameformulier 
worden ingevuld en geretourneerd 
naar: Thea Lusink, Broekweg 8, 7255 
KP Hengelo. De gegevens overnemen 
in een mail naar de werkgroep K4d-
bronckhorst2015@gmail.com kan 
ook. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 
januari 2015. Na aanmelding ontvan-
gen de deelnemers een bevestiging 
per e-mail van de organisatie met de 
nodige informatie. 

Voor vragen en/of opmerkingen, mail 
naar bovenstaand adres of bel de 
 coördinator van de werkgroep, Thea 
Lusink, telefoon (06) 12375209.

Kunst4daagse Bronckhorst 2015 
van 14 t/m 17 mei
Bronckhorst - Voor alweer de negende keer is er in 2015 een bijzon-
dere kunstmanifestatie in de grote plattelandsgemeente Bronckhorst. 
Hier laten, verspreid over de gemeente, weer veel kunstenaars hun 
werk zien aan een zeer breed publiek. Op de mooiste plekjes is kunst 
te vinden in velerlei vormen. Vaak zijn er ook extra’s, zoals een prach-
tige tuin, boerderij of demonstraties.

Ondanks dat de Sint en zijn Pieten 
het ontzettend druk hebben op deze 
dag vlak voor Pakjesavond, wil hij 

net als elk jaar weer graag een mooi
verhaal komen voorlezen in de bibli-
otheek. De Sint beleeft ondanks zijn
hoge leeftijd nog dagelijks avonturen
met zijn Pieten. Om al zijn belevenis-
sen niet te vergeten heeft de Sint ze
opgeschreven in een hele boel boe-
ken. Wil je na het voorlezen nog een
verhaal van de Sint horen? Dan kun
je altijd één van de spannende avon-
turenboeken lenen. Omdat de Sint zo
druk is heeft hij gezorgd dat iemand
van de bibliotheek een spannend ver-
haal gaat voorlezen in Steenderen.
Dat gebeurt om 14.30 uur.

Sinterklaas leest voor
Bronckhorst - Op woensdagmid-
dag 3 december leest Sinterklaas 
een spannend verhaal voor in de 
bibliotheek. Alle kinderen zijn 
welkom. De Sint en zijn Pieten 
hebben een druk programma 
maar komen naar bijna alle bibli-
otheken in de gemeente Bronck-
horst. Ze zijn om 14.30 uur in 
Vorden, om 15.15 uur in Hengelo, 
en om 16.00 uur in Zelhem.

De regionale Alzheimer-afdeling 
is actief in de gemeenten Doetin-
chem, Oude IJsselstreek, Montfer-
land, Bronckhorst en Doesburg. 
Naast het maandelijkse Alzhei-
mer Café in Het Borghuis in Doe-
tinchem worden ook lezingen 

gegeven en wordt, waar nodig, 
voorlichting gegeven. Daarnaast 
wordt deelgenomen aan het De-
mentienetwerk West Achterhoek. 
Met wandelen als een van de acti-
viteiten speelt de afdeling op een 
behoefte. Veel mensen vinden het 
leuk om te wandelen, maar door 
dementie van één van de partners 
komt het er minder of helemaal 
niet meer van. Daarnaast heb-
ben mensen, die met dementie in 
aanraking komen, behoefte aan 
gezelligheid en aanspraak van ge-
lijkgestemde mensen, om met el-
kaar van gedachten te wisselen en 
ervaringen te delen. Ook kinderen 
of andere mantelzorgers van men-
sen met dementie zijn van harte 
welkom bij de wandelingen.
 
De wandelingen duren ongeveer 

een uur, maar kunnen eventueel 
aangepast worden al naar gelang 
de behoefte. Zijn er rolstoelgebrui-
kers onder de belangstellenden, 
dan kan er eventueel gebruik ge-
maakt worden van het rolstoelpad. 
Na de wandeling is er in de Oran-
gerie gelegenheid gezamenlijk kof-
fie of thee te drinken. Deelname is 
gratis. Alleen de consumpties zijn 
voor eigen rekening. Aanmelden 
is niet noodzakelijk. Elke laatste 
zaterdag van de maand wordt een 
boswandeling gehouden. Voor na-
dere informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling via tel. 
0314-334518 of via een email aan 
doetinchem@alzheimer-neder 
land.nl. Ook op de website www.
alzheimer-nederland.nl/doetin 
chem vindt u informatie over de 
afdeling.

Boswandeling voor en met 
 mensen met dementie
Doetinchem - Voor mensen 
met dementie en hun partners/
verzorgers kunnen zaterdag 
29 november weer deelnemen 
aan een boswandeling, georga-
niseerd door de afdeling Doe-
tinchem en Omstreken van 
Alzheimer Nederland. De wan-
deling in de Kruisbergse Bos-
sen bij Doetinchem begint om 
14.00 uur bij de Orangerie van 
de havezathe ‘de Kelder’ aan de 
2e Loolaan, achter het Slinge-
land Ziekenhuis.

      Volg en like ons ook op Facebook:        ContactAchterhoek VV

pleinenfeest

GroenRijk Steentjes Doetinchem 

Winter fair
Zaterdag

29 november
van 9.00 tot 17.00 uur 

Zondag 30 november
van 11.00 tot 17.00 uur

 
De toegang is gratis, en iedere bezoeker
krĳ gt een gratis kopje koffi e.

Lekker slenteren 
langs kraampjes, 
activiteiten voor 

kinderen, de
kerstshow kijken en 
iets lekkers happen.



internetdrukker.nleen échte drukker... online!

Uw drukwerk, zo geregeld!

Brochures
8 pagina’s A4 selfcover, fc

Flyers
100 x 210 mm enkelzijdig, fc

Briefpapier
A4 enkelzijdig, fc

1000 stuks 
van €32,- voor

€24,-
1000 stuks 

van €48,- voor

€36,-
500 stuks 

van €179,- voor

€134,25

Uw drukwerk, zo geregeld. In 4 stappen drukwerk bestel-
len zoals u dat wenst! Het gemak van online bestellen, 
met de kwaliteit en persoonlijke service van een échte 
drukker: dát is Internetdrukker.

Actiecode: IZ77YD  *Zie website voor actievoorwaarden

Joost helpt 
u graag 
verder



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

Een enthousiaste groep midwinter-
hoornblazers van de Reurlse Midwin-
terhoarngroep blazen traditioneel op 
de eerste zondag van Advent tot en 
met Driekoningen (6 januari) op hun 
midwinterhoorn om hiermee de ge-
boorte van het Christuskind aan te 
kondigen of, zoals ook wel gezegd 
wordt, om de boze geesten te ver-
drijven. Blazen na 6 januari geldt als 
taboe. 
Niet voor niets noemt men deze 
hoorn de midwinterhoorn. De drie 
nieuw uitgezette wandelingen zijn 
stuk voor stuk schitterende wande-
lingen die veel door de bossen van 
Ruurlo en soms zelfs over privéter-
reinen gaan. Verspreid over de routes 
staan de midwinterhoornblazers op-
gesteld. Afwisselend in het landschap 
en op markante punten beoefenen 
de blazers hun hobby in de nabijheid 
van een vuurkorf, die voor de nodige 
warmte zorgt. De route kan worden 

gevolgd door te luisteren naar hun 
geluid. De blazers zijn altijd bereid 
uitleg te geven over deze speciaal in 
de winter gehouden folklore. Het ver-
haal over de traditionele achtergrond 
van de midwinterhoorn zal voor me-
nigeen boeiend zijn. Onderweg kan 
men wat nuttigen bij de koek- en 
zopie tenten en luisteren naar het 
mannenkoor Shansons. Bij Pannen-
koekboerderij De Heikamp wordt 
een demonstratie midwinterhoorn 
maken gegeven. Bovendien krijgen 
de deelnemers aan de tocht de kans 
om ook eens op zo’n hoorn te blazen.

Samenwerking
De Reurlse Midwinterhoarnwande-
ling is mede mogelijk gemaakt door 
samenwerking van Staatsbosbeheer, 
Buurtvereniging De Bruil en Omstre-
ken, De Reurlse Midwinterhoarnbloa-
zers, VVV Ruurlo en Pannenkoek-
boerderij De Heikamp. Deelname 

voor volwassenen kost 3.50 euro en 
voor kinderen tot en met twaalf jaar 
1.50 euro. De kaarten zijn te koop aan 
de start bij De Heikamp. Inlichtingen: 
VVV Ruurlo, tel. 0573 - 453926 of 
e-mail: info@vvvruurlo.nl.

Reurlse Midwinterhoarn wandeling 
op Eerste Adventszondag
Ruurlo - Voor de zestiende keer vindt zondag 30 november in Ruurlo 
de Reurlse Midwinterhoarnwandeling plaats. Ruurlo opent traditio-
neel op deze eerste Adventszondag de Adventperiode waarin talloze 
wandeltochten in de regio plaatsvinden. Naast tientallen midwinter-
hoornblazers verleent ook het mannenkoor Shansons haar medewer-
king aan de wandeling. De wandeling start bij Pannenkoekboerderij 
De Heikamp aan de Hengeloseweg. Er kan gewandeld worden tussen 
10.00 uur en 16.00 uur. Starten kan tot 14.00 uur. Er zijn dit jaar drie 
totaal vernieuwde wandelroutes uitgezet: routes van zes, vijftien en 
twintig kilometer.

Verspreid over de routes staan de midwin-
terhoornblazers opgesteld. Afwisselend in 
het landschap en op markante punten be-
oefenen de blazers hun hobby.

“Met longweefsel uit een laborato-
rium heb je fantastische nieuwe mo-
gelijkheden om medicijnen te testen 
waarmee longen gerepareerd kun-
nen worden”, zegt dr. André Poot 
van de Universiteit Twente, leider 
van het onderzoek, waarin hij sa-
menwerkt met het Erasmus Medisch 
Centrum in Rotterdam en het Leids 
Universitair Medisch Centrum. “De 
techniek waar we aan werken, kan in 
de toekomst een droom waarmaken 
voor mensen met een ongeneeslijke 
longziekte.” Het Longfonds wil inves-
teren in die oplossing. “De long-op-
een-chip is goed nieuws voor mensen 
met COPD of longfibrose”, verwacht 

directeur van het Longfonds, Michael 
Rutgers. “Als longen kapot zijn, kun-
nen ze met dit nieuwe onderzoek een 
eerste stap zetten op weg naar repara-
tie van longweefsel.”

Levend longweefsel
Eerst willen de onderzoekers een 
klein stukje long nabouwen. “De 
‘long-op-een-chip’ is een klein ap-
paraatje van kunststof van een paar 
vierkante centimeter. Daarop worden 
longcellen gekweekt, waarmee we 
levend longweefsel tot onze beschik-
king hebben. Dat weefsel kan worden 
beschadigd, waarna we onderzoeken 
of nieuwe medicijnen helpen bij het 

herstellen van dat weefsel.” Dr. An-
dré Poot hoopt de long-op-een-chip 
binnen vier jaar werkend te hebben. 
Een volgende stap kan zijn dat men-
sen met een longziekte een ‘persoon-
lijke’ chip krijgen. Zo kan een behan-
deling worden getest op individueel 
longweefsel van de patiënt zelf.

“Longreparatie zou een uitkomst 
zijn”
Carl Meerholz (52) uit Gramsbergen 
is dag en nacht afhankelijk van zuur-
stof door COPD. “Ik kan maximaal 20 
meter lopen, dan moet ik op adem 
komen. Ik heb drie kinderen van 11, 
13 en 15 en wil er natuurlijk zo lang 
mogelijk voor hen zijn.” Carl hoopt 
stiekem op iets nieuws en de ‘long-
op-een-chip’ kan het begin zijn. “Als 
het er nu al was, zouden mijn lon-
gen, met medicijnen die getest zijn 
op stukjes long uit een laboratorium, 
wellicht (een beetje) te repareren 
zijn.”

Wereld COPD-Dag

Wetenschappers bouwen aan 
laboratoriumlongen
Doetinchem - Nederlandse wetenschappers starten baanbrekend 
onderzoek naar de ‘long-op-een-chip’, om longweefsel te kweken. 
Daarmee kunnen onderzoekers medicijnen testen, waarmee kapotte 
longen te repareren zijn. Dat meldt het Longfonds (voorheen Astma 
Fonds) vandaag, op Wereld COPD Dag. In Nederland zijn een half mil-
joen mensen met de ongeneeslijke longziekte COPD, elk jaar overlij-
den 6.000 mensen doordat hun longen onherstelbaar beschadigd zijn.

Buiten zetten zij vuurkorven neer om 
de mensen te verwarmen. En natuur-
lijk wordt er glühwein, wijn, koffie 
en kerstgebak geserveerd. Geniet nog 
even van deze bijzondere periode, 
want vanaf vrijdag 12 december tot 
en met zondag 14 december, van 
12.00 tot 18.00 uur, kunt u genieten 
van de prachtige in kerstsfeer versier-
de vertrekken van Kasteel Vorden. 
Liefhebbers van bloemsierkunst kun-
nen hun hart ophalen aan de prachti-
ge bloemstukken en kerstversiering. 
Entree volwassenen € 9,50 en kinde-
ren 4-12 jaar € 4,50. 

Kasteel Vorden, Horsterkamp 8 te 
Vorden. Meer informatie: 0575-
550684, website: www.kasteelvorden.
nl of e-mail: info.@kasteelvorden.nl.

Kerst op Kasteel Vorden

Vorden - De dagen voor en na 
Kerst zijn weliswaar koud en 
donker, maar toch vaak de gezel-
ligste tijd van het jaar. De eigena-
ren van Kasteel Vorden genieten 
er zelf ook van om het kasteel 
ieder jaar weer te versieren met 
brandende haardvuren, kaarsen 
en andere decoraties en gezellige 
kerstmuziek te laten horen.

In de A-lijn: 1. Erica Schut & Marijke 
Hilderink 59,90%; 2. Diny Hartelman 
& Annelies Schröder 56,77%; 3. Gerda 
Tankink & Hans Oldhoven 55,73%. 
B-lijn: 1.Irene Lichtenberg & Theo 
Schoenaker 53,13%; 2. Truus & Kees 
Mortier 53,13%; 3. Aartje Bernards & 
Pop Grizell 52,08%. 
C-lijn: 1.Jan van der Tol & Meiert 
Kers 63,33%; 2. Greet Jansen & Theo 
Geurts 56,50%; 3. Carla Hoogkamp & 
Gerard Lohschelder 56,00%. 

Donderdag 27 november, wordt de 
derde competitieavond gespeeld van 
de derde ronde bij Den Bremer; Z-
Eweg 37, te Toldijk. 
Afmelden kan op verschillende ma-
nieren: via een mail naar bcbronk-
horst@hotmail.nl  of een sms naar 
06-28633453 (inspreken lukt niet!), 
of op de wedstrijddag bellen naar ge-
noemd mobiel nummer.

Bridgen in 
Toldijk
Toldijk - De uitslag van de tweede 
competitieavond van de derde 
ronde, gespeeld op woensdag 19 
november.Bronckhorst

Donderdag 27 november 2014
14:00 Maandelijkse bowlingmiddag voor  

50-plussers Voor-Drempt
17:00 Business, Bubbles & Bites Hummelo

Vrijdag 28 november 2014
20:00 Publieksavond Achterhoeks Planetarium Toldijk
22:00 Optreden blues- en soulband in eetcafé  

De Slof Vorden

Zaterdag 29 november 2014
9:30 Zweethutceremonie voor mannen en  

vrouwen Vorden
20:00 Toneelstuk ‘Stefans grote wens’ Hummelo

Hoe zou ú het willen? 
Úw wensen staan centraal bij het 
afscheid nemen, gedenken of vieren 
van het leven.
Het gaat er om dat úw verhalen, 
herinneringen, beelden, muziek, 
gedichten, foto’s gehoord, gezien en 
beleefd worden tijdens de bijeenkomst 
in een kerk, een crematorium, ont-
moetingscentrum of op een plek naar 
uw keuze.
Een persoonlijk symbool als een 
klomp, gereedschap, bloem(en), een 
kaars, vlinder of duif kan het geheel 
nog meer inhoud, troost en kracht 
geven. Als de eerste opzet klaar is 
maken we een draaiboek en krijgt 
u het verhaal te lezen. Zo nodig kan 
er nog wat veranderd of toegevoegd 
worden, zodat het een mooi en 
vooral persoonlijk geheel wordt. 
Ik kan het verhaal (gedeeltelijk) in 
dialect voordragen, als dat de taal 
van uw hart is.
Ook religieuze onderdelen als gebed 
en Bijbellezing kunnen toegevoegd 
worden.
Op de dag van het afscheid, het 
gedenken of de viering weet u, als 
naastbetrokkene, al ongeveer wat er 
gezegd of gedaan wordt: dat geeft u 
rust en de ruimte voor de beleving.
De belangrijke momenten rondom 
het leven en de dood zijn alle aan-

dacht waard en verdienen het om 
met zorg en respect benoemd te 
worden.
Graag wil ik u bij de voorbereiding 
en uitvoering daarvan behulpzaam 
zijn.

Neem gerust vrijblijvend contact op, 
tel. 06 - 38 70 04 88 of via de email: 
gerrie@de-levensloop.nl

Wellicht tot ziens op het Winters 
Pleinenfeest in Hengelo (Gld.) op 
vrijdag 12 december a.s. of bij de 
bijeenkomst van Wereldlichtjesdag op 
zondagmiddag 14 december 2014 
om 16.00 u op de R.K. Begraafplaats 
aan de St. Janstraat in Keijenborg.

Gerrie Vos-Hiddink
Ritueelbegeleidster
bij het afscheid nemen,
gedenken en vieren van het leven.

- advertorial -

Persoonlijk afscheid nemen, gedenken 
of vieren met een goed gevoel
Vanuit mijn onderneming “De Levensloop” wil ik u daarbij graag 
van dienst zijn. Mijn naam is Gerrie Vos-Hiddink, ik ben al enkele 
jaren werkzaam als Ritueelbegeleidster in de Achterhoek. Op mijn 
website: www.de-levensloop.nl kunt u de nodige informatie vinden 
over dit mooie beroep.

Mantelzorgwoning nodig?

Dé mantelzorgwoningspecialist van de regio
Kijk voor de mogelijkheden op www.senioord.nl



Banen
Contact
VACATURE-AANBOD

IN UW REGIO

Banen
Contact
VACATURE-AANBOD

IN UW REGIO

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

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.

HP Bouwmateriaal groeit verder en is met spoed op 
zoek naar :

*Vakmensen voor het inmeten en vakkundig 
plaatsen van kunststof  kozijnen en rolluiken

Wij denken hierbij aan bedrijven die dit doen op 
factuurbasis .
OF
Gedreven mensen die dit doen op afroepbasis in 
dienst van ons bedrijf.
Ervaring op dit gebied is een pre. 
U werkt geheel zelfstandig en bent het visitekaartje 
van HP Bouwmateriaal 

Indien bovenstaande U aanspreekt  zien wij Uw reactie met 
belangstelling tegemoet. 
Om een beeld van ons bedrijf te krijgen verwijzen wij U graag 
naar onze website: www.hpbouwmateriaal.nl
Uw reactie kunt U sturen naar hpbouwmateriaal@cs.com

HP BOUWMATERIAAL
Glashard de goedkoopste!

29 november

In het café
70/80/90 party
met Armand

In de disco
ColourParty

met DJ Dion

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

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Technisch medewerker bankwerkerij

Ben jij op zoek naar een technische functie in dag-
dienst?

Functieomschrijving
In deze functie in het belangrijk dat je over een goed 
technisch inzicht beschikt. Vanaf tekening verricht je 
diverse sleutelwerkzaamheden aan  producten. Het is 
belangrijk dat je nauwkeurig werkt .

Helpende niveau 2+ M/V

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

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de ouderenzorg zijn wij per 
direct op zoek naar een flexibele Helpende niveau 2+ 
die bereid is om op oproepbasis ingezet te worden. Het 
gaat om werk in verpleeghuizen en in de thuiszorg op 
meerdere locaties (PG en Somatiek). Het werkgebied is 
Doetinchem en omgeving en de diensten en het aantal 
uren zijn wisselend. Als helpende verleen je de basiszorg 
en geef je aanvullend medicatie. Hiervoor moet je in het 
bezit zijn van een afgeronde medicatietraining. Het is 
belangrijk dat je in bezit bent van eigen vervoer.

Binnendienst Medewerker m/v

Ben je op zoek naar een veelzijdige administra-
tieve en servicegerichte baan en spreek je vloeiend 
Engels?

Functieomschrijving
In deze functie ben je enerzijds verantwoordelijk voor 
administratieve taken en ben je anderzijds bezig met 
het verlenen van service aan klanten. Zo behoort het 
beoordelen, accepteren en administratief verwerken van 
orders in een ERP-systeem en beantwoord je tevens 
klanten vragen met betrekking tot de producten, prijzen, 
levertijden en levermogelijkheden aan internationale 
klanten (per telefoon en per mail). Je controleert prijzen, 
verzendkosten, adressen en voorraad. Daarnaast zorg 
je voor de opvolging van de orders, verwerk je orders in 
het computersysteem en archiveer je de correspondentie 
van de afdeling customer service.

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.

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 ver-
helpen 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.




