
Inspiratieavond ‘Hart voor Vorden’  
leidt tot shop in shop ‘Van Sinckel’   
in leegstaande pand Sueters. B  3

Vera Velhorst en Wesley Boode voor de Vordense sporthal ‘t Jebbink waar de marathon plaatsvindt. Foto: Jan Hendriksen

24 uur badmintonnen voor Serious Request
VORDEN - 24 uur onafgebroken 
badmintonnen. Een ultieme spor-
tieve uitdaging voor het goede 
doel. Dat gaan Vera Velhorst (19) 
en Wesley Boode (18) uit Vorden 
samen met tien andere badmin-
tonspelers uit de regio onder de 
naam ‘De Slapeloosjes’ doen in 
sporthal ‘t Jebbink in het kader 
van de actie Serious Request.

Door Jan Hendriksen

Er worden in de komende weken 
op talloze locaties in ons land al-

lerlei uiteenlopende acties optouw 
gezet om geld in te zamelen voor 
de actie van Serious Request van 
NPO 3FM. Vera Velhorst en Wesley 
Boode organiseerden vorig jaar in 
samenwerking met hun plaatsge-
noot Laura Hulshof ook een 24 uur 
durende badmintonmarathon voor 
Serious Request. Toen gebeurde 
dat een beetje anoniem. Nu willen 
beide jonge Vordenaren er meer 
‘tam tam’ van maken. Sporthal ‘t 
Jebbink is zaterdag 19 december 
van 18.00 tot zondag 20 december 
18.00 uur kosteloos beschikbaar 
gesteld voor de actie. “En daar zijn 
we ontzettend blij mee”, zo verklaart 
Vera die evenals Wesley lid is van 
de Vordense badmintonclub Flash. 
Het is de bedoeling dat er continu 
tenminste twee mensen aan het 
badmintonnen zijn op de baan 
gedurende de gehele 24 uur. Vera: 
“Terwijl wij daar aan het spelen zijn 
kunnen toeschouwers zelf ook even 
meespelen in ruil voor een kleine 
donatie. Bovendien zullen we twee 
trainingen verzorgen die door ons 
zelf gegeven worden: zaterdag van 
20.00 tot 21.00 uur en zondag van 

11.00 tot 12.00 uur. Voor deze trai-
ning kan men zich aanmelden via 
het e-mailadres slapeloosjes@
gmail.com of gewoon langskomen. 
Een uurtje training kost vijf euro. 
Ook gaan we een soort minigames 
opzetten voor kinderen die dan zo-
veel mogelijk punten kunnen ver-
zamelen door wat badmintonspel-
letjes te spelen waarbij wij enkele 
prijsjes weggeven. Dit alles is om 
gedurende die 24 uur zoveel moge-
lijk geld in te zamelen.”

Sponsoren
Daarnaast zal er zaterdagavond in 
de kantine van sporthal ‘t Jebbink 
volop muziek zijn. Vera en Wesley 
zijn nog op zoek naar mensen die 

dit gratis willen doen. “Het zou na-
melijk het beste zijn als we zoveel 
mogelijk mensen naar de sporthal 
weten te trekken. Ook zijn we mo-
menteel actief bezig om onderne-
mers te benaderen die ons willen 
sponsoren voor een bedrag van 25 
euro in ruil voor een spandoek in 
de sporthal. We zijn namelijk ook 
van plan om het hele evenement 
via een live-stream op internet te 
laten zien zodat mensen ons kun-
nen checken. Een aantal onderne-
mers heeft al toegezegd dat ze ons 
willen sponsoren”, zo verklaart We-
sley opgetogen.
   

 ■ Lees meer op pagina 3

 

Dinsdag 8 december 
2015

Kerstconcert 
Vordens 
Mannenkoor
VORDEN - Als goede traditie geeft 
het bijna 80-jarige Vordens Man-
nenkoor ook dit jaar weer een 
kerstconcert in Vorden. Het con-
cert vindt plaats op zondagmid-
dag 20 december in de Dorps-
kerk in Vorden, aanvang 14.00 
uur (kerk open vanaf 13.30 uur). 

Het programma staat onder lei-
ding van dirigent Christo Guenov. 
De eigen solist bariton Ludo 
Eijkelkamp zal ook weer enkele 
stukken ten gehore brengen en 
de pianobegeleiding is in han-
den van Bernadette Groot. Verder 
zal de organist van de Dorpskerk 
mevrouw Berendsen ondersteu-
nen op orgel. Dirigent Christo 
Guenov zal op piano samen met 
zijn vrouw Magdalena Kadziolka 
op dwarsfluit een muzikaal inter-
mezzo verzorgen. Als gastkoor zal 
het koor Reborn haar medewer-
king verlenen. Dit koor bestaat uit 
41 enthousiaste mannen en vrou-
wen onder leiding van dirigent Es-
ther van der Heijden en met piano 
begeleiding van Petra Hilderink. 
Kaarten zijn tien euro, inclusief 
consumptie na afloop, en verkrijg-
baar bij Bruna of bij de penning-
meester (0575 471850). Men kan 
het Vordens Mannenkoor ook be-
luisteren tijdens de Kerstmarkt in 
Vorden op 12 december.

Grote deelname 
33ste ATB Grote 
Veldrit Vorden
Onder ideale weersomstan-
digheden genoten zondag 6 
december ruim 850 deelne-
mers van de door de Vordense 
Rijwiel- en Toer Club (VRTC) 
de 8 Kastelenrijders uitgezette 
33ste A.T.B. Grote Veldrit.

B  3

50  nr.

Stoomdijk 13-15

7245 PN Laren Gld

Tel: 0573 - 44 80 88

tuinpark@almatlaren.nl

www.almatlaren.nl

Landbouw VerhuurIndustrie Tuin en Park

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

Uit het
    goede hout     
 gesneden

Wij bieden u een zeer 

kettingzagen in diverse prijsklasses. 

Uit hetUit het
    goede hout    goede hout    goede hout          
gesnedengesneden

     vanaf
 € 179,-

Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

0573 - 25 17 61

20152015Reurlse 
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Profile Bleumink 
ruimt op!!
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op de achterpagina.
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Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40
T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden grotendeels
 vergoed vanuit de basisverzekering.

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B, Hengelo Gld.
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

• kleinschalige onderneming voor
een mooi, persoonlijk afscheid

• rustig, professioneel, betrokken
• waar u ook verzekerd bent
• uw wensen vooraf

kosteloos vastleggen

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

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

Vanadis
Uitvaartverzorging

Sinds 1999

Inloopkantoor
Marspoortstraat 18

7201 JC  Zutphen

www.vanadis.nl

Frank Dekker

0575-520505
Dag en nacht bereikbaar

“Een uitvaart binnen 
ieders budget”

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

SCROOGE KRIJGT DE 

GEEST IN BRONCKHORST

verzorgt op
vrijdag 11 en zaterdag  12 december

haar jaarlijkse

OLIEBOLLEN ACTIE
Koopt allen onze lekkere oliebollen!

1 zakje € 3,50
3 zakjes € 10,00

Hoera! 
Op 2 december om 21.06 uur zijn wij trotse 
ouders geworden van

ELOY
4990 gram, 58cm

Alexander Martin & Rowena Peters

De Voornekamp 57
7251 VK Vorden

Voor jou ging het sterven niet ineens
Je hebt er moedig voor gestreden
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
Ook niet wat je hebt geleden.

Dankbaar dat zij zolang bij ons is geweest, is in 
haar eigen vertrouwde omgeving rustig van ons 
heengegaan onze lieve en zorgzame moeder, 
trotse oma en oude oma

Gerhardina Harmina 
Bosman - Wassink

sinds 31 december 2010 weduwe van

Hendrikus Gerhardus Bosman

in de gezegende leeftijd van 93 jaar.

 Vorden: Willy en 
  Marin Heusinkveld - Bosman
           Femke en Johan, Isa, Fenne
           Okke

Hengelo Gld.: Jan en Ineke Bosman - Wullink
           Niels 
           Sören 

5 december 2015

Hengelo Gld., Steintjesweide 53
Correspondentieadres: 
Kervelseweg 23, 7255 BE Hengelo Gld.

Onze speciale dank gaat uit naar 
de medewerkers van Thuiszorg Markenheem 

voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt 
uitgenodigd, zal worden gehouden op donderdag 
10 december om 11.00 uur in “Ons Huis”, 
Beukenlaan 30 te Hengelo Gld. Voorafgaand is  
er gelegenheid om afscheid van haar te nemen 
van 10.30 tot 10.50 uur.
Aansluitend begeleiden we moeder naar haar 
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats te 
Hengelo Gld.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren 
in “Ons Huis”.

Wegens familie omstandigheden zijn wij 
donderdag 10 december de gehele dag gesloten.

Bosman Groenspecialist
Bosman Groenkwekerij
Kervelseweg 23
7255 BE  Hengelo (Gld)

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 12 december

Café:
FEESTBAND ‘Anders is het niet’

Disco:
APRES SKIHUT ON TOUR
DJ XXL & FEESTZANGER

Pim Leeflang

Wij danken u allen voor uw belangstelling, uw 
aanwezigheid, de vele kaarten en bloemen die Jo 
kreeg tijdens haar ziekte. En tevens voor alle blijken 
van medeleven die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van

JO WEENING

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren
dat zij bij zo velen geliefd was.

 Wim Maalderink
kinderen
(achter)kleinkinderen

Halle, 9 december 2015

De Heer is mijn herder,
mij ontbreekt niets.

Na een kortstondig ziekbed is toch nog plotseling  
overleden onze lieve vader, schoonvader en  
trotse opa
 

Gerrit Jan Ruesink
Gert

Sinds 15 augustus 2001 
weduwnaar van Derkjen Ruesink-Broekgaarden

Vorden, Zutphen,
18 augustus 1926 30 november 2015

Partner van Riek Harmsen

Berti en Janny
   Sil en Christina w
   Koen

Wim en Helene
  Gerben en Sophie
   Ciska en Ivo

Gerdien en Jaap
   Marlies
   Luuk
   Casper

Correspondentieadres:
Lankhorsterstraat 9
7255 LC Hengelo Gld

De begrafenis heeft op maandag 7 december jl. 
plaatsgevonden.

EEN DIERBARE
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?



Ruim 850 deelnemers 
genieten van Grote Veldrit

VORDEN - Onder ideale weersom-
standigheden genoten zondag 6 
december ruim 850 deelnemers 
van de door de Vordense Rijwiel- 
en Toer Club (VRTC) de 8 Kaste-
lenrijders uitgezette 33ste A.T.B. 
Grote Veldrit.

Door Jan Hendriksen

De goede weersomstandigheden 
in de dagen voorafgaand aan de 
veldtoertocht zorgden ervoor dat 
het parcours er uitstekend bij lag. 
De paden en zandwegen waren 
goed begaanbaar voor de moun-
tainbike deelnemers. Zondagmor-
gen om 8.00 uur melden zich al de 
eerste deelnemers op sportpark 't 
Grote Veld aan de Oude Zutphen-
seweg van voetbalvereniging Vor-
den, zodat ze ruim op tijd waren 
om 8.30 uur van start te kunnen 
gaan. Tot 10.00 uur passeerden 
ruim 850 deelnemers de inschrijf-
tafels. Ze hadden de keuze uit 
twee afstanden: 30 en 45 kilome-
ter. Bij de 'scan en go' inschrijftafel 
ontstond op een bepaald moment 
een kleine file, maar deze was ook 
snel weer door de leden van de or-
ganiserende vereniging opgelost. 

Steeds meer deelnemers die lid 
zijn van de Nederlandse Tour Fiets 
Unie (NTFU) en Koninklijke Ne-
derlandse Wielren Unie (KNWU) 
zijn in het bezit van een pas om 
zich zo digitaal in te kunnen schrij-
ven. Ook de parkeerwachters had-
den hun handen vol om alles in 
goede banen te leiden. Eenmaal 
op de fiets konden de deelnemers 
genieten van een afwisselend par-
cours dat via 't Grote Veld richting 
de Lochemse Berg ging. Tijdens de 
pauze bij minicamping Het Gagel 
in Lochem konden de deelnemers 
weer genieten van de overheerlijke 
gehaktballetjes en een kop warme 
bouillon. Veel positieve reacties 
mochten de leden van de VRTC de 
8 Kastelenrijders na afloop in ont-
vangst nemen.

Kwaliteitsadviseur
Ook een kwaliteitsadviseur van de 
NTFU nam deel aan deze Grote 
Veldrit. Na afloop was ook hij en-
thousiast over de organisatie en de 
tocht. Tijdens zijn evaluatie met 
één van de bestuursleden kwam 
naar voren dat deze tocht zeker 
twee sterren waard is. Wanneer 
er nog een paar verbeterpunten 

uitgevoerd zouden worden, zou 
de VRTC de 8 Kastelenrijders zelfs 
voor drie sterren in aanmerking 
kunnen komen. Aandachtspunten 
voor een volgende veldrit waren 
om een oversteek bij een provin-
ciale weg met verkeersregelaars te 
bemannen en om de sluitingstijd 
bij een controlepost vooraf ken-
baar te maken. Opvallend was ook 
de deelname van een groot aantal 
jeugdleden van diverse wielerver-
enigingen en het aantal vrouwen 
dat aan de veldrit deelnam.

Geen ongelukken
Voor zover bekend hebben er zich 
geen persoonlijke ongelukken 
voorgedaan en kan de organisatie, 
die uit ruim dertig leden van VRTC 
de 8 Kastelenrijders bestond, te-
vreden terug zien op deze 33ste 
tocht. Men kan zich al vast gaan 
voorbereiden op de Kastelentocht 
die 24 januari 2016 plaatsvindt. 
Ook dan is sportpark 't Grote Veld 
van VV Vorden wederom de start-
locatie.
   

 ■ Voor meer foto's, zie 
achterhoekfoto.nl

   

Ingezamelde bedrag wordt naar het 
Glazenhuis in Heerlen gebracht
Vervolg van voorpagina

VORDEN - Het is de bedoeling 
dat de badmintonspelers van 
'De Slapeloosjes' het ingeza-
melde bedrag zelf middels een 
cheque eind december naar het 
Glazen Huis in Heerlen brengen 
waar de actie dit jaar plaatsvindt.  
 
Vera: "Vorig jaar hadden we een 
bedrag van 865 euro verzameld 
wat wij zelf absoluut niet hadden 
verwacht. Maar daardoor zijn we 
nu extra gemotiveerd om min-
stens hetzelfde bedrag op te halen 
als vorig jaar. De DJ's in het Glazen 
Huis in Heerlen zetten zich dit jaar 
samen met Nederland in voor de 
generatie van de toekomst in oor-
logs- en conflictgebieden: kinde-
ren en jongeren die leven onder de 
meest extreme omstandigheden en 
daardoor weinig kans hebben op 
scholing en ontwikkeling. Zij zijn 
de stille slachtoffers van de oorlog."

Aandacht
Vera en Wesley brengen zaterdag 
de actie ook onder de aandacht 
tijdens de Kerstmarkt in Vorden. 
Tevens hebben ze de actie onder 
de aandacht van andere badmin-
tonclubs gebracht. Verder schenkt 
exploitant Edwin Schooltink van 
sporthal 't Jebbink al het fooien-
geld sinds vorige week aan het 
goede doel van De Slapeloosjes. 

Om de actie ook op social me-
dia aandacht te geven is er een 
actiepagina op de website van 
3FM: https://kominactie.3fm.nl/
actie/24-uurs-badmintonmara-
thon. Tevens is de actie te vinden 
op Facebook.
   

 ■ www.facebook.com/
badmintonmarathon

'Van Sinckel' presenteert 
zich op de Kerstmarkt
VORDEN - Tijdens de succesvolle 
inspiratieavond 'Hart voor Vor-
den' op 2 juli jl. in het leegstaande 
pand van Sueters, zijn vele ideeën 
aangedragen om de leegstand in 
Vorden aan te pakken om op die 
manier een aantrekkelijke kern te 
behouden en waar mogelijk nog 
te verbeteren. Hiermee is de stuur-
groep 'Hart voor Vorden', bestaan-
de uit een aantal ondernemers en 
andere betrokkenen/deskundi-
gen, na de zomervakantie aan de 
slag gegaan. 

Shop in shop formule
Eén van de plannen is al verder 
uitgewerkt. Het idee is om in het 
leegstaande pand van Sueters, met 
medewerking van Angelique Sue-
ters, een 'shop in shop' formule te 
starten voor allerlei soorten pro-
ducten en diensten en tegelijker-
tijd werkruimten voor zzp-ers en 
ruimte voor workshops en presen-
taties te creëren. De belangrijkste 
kenmerken van de shop in shop 
formule zijn: kleinschalig, divers, 
exclusief en aanvullend op het 
huidige aanbod van winkels. De 
naam, die voor het concept is be-
dacht is, is 'Van Sinckel' (met ck).

Van Sinckel wil de mogelijkheid 
bieden aan ondernemers (uit het 
buitengebied of van elders) om 
hun goederen en diensten in het 
centrum van Vorden aan de man/
vrouw te brengen. Een soort 'uit-
hangbord' tegen een redelijke ver-
goeding. Dit concept bestaat uit 
een bedrag aan huur en service-

kosten per m2 en/of een redelijk 
percentage van de omzet. Huur 
vanaf 5m2 voor een periode van 3 
maanden is al mogelijk.

Riske Legtenberg en Martien Pa-
ter, beiden lid van de stuurgroep, 
zijn de initiatiefnemers van dit 
project dat wordt gesteund door 
het Vordens Ondernemerscafé. 
Er zijn inmiddels al twee lokale 
ondernemers die zich spontaan 
hebben aangemeld voor een aan-
tal van de 100m2 verkoopruimte 
(de ruimte die in eerste instantie 
beschikbaar is).

Meerdere functies
De bedenkers van het project heb-
ben als doel Van Sinckel een dy-
namische en centrale functie in 
Vorden te geven, waarbij het zowel 
voor de consument, toerist en on-
dernemer aantrekkelijk is binnen 
te komen en te participeren.

Op de Kerstmarkt in Vorden is Van 
Sinckel/Het VOC met een stand 
aanwezig. Kom langs en laat u in-
formeren over de plannen. Als u 
altijd al een 'winkeltje' hebt willen 
beginnen, op zoek bent naar een 
werkplek of een ruimte om wors-
khops te geven, dan is dit uw kans.

Voor meer informatie, zie de web-
site van het Vordense Onderne-
merscafé.
   

 ■ vordensondernemerscafe.nl   
 

Opvallend veel jeugdleden en dames namen deel aan de Grote Veldrit. Foto: Achterhoekfoto.nl/Paul Harmelink

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

Agenda
7         december Koffieochtend Maatjes 10.00 – 12.00 uur 
8 - 15 december Koersbal 10.00 – 11.30 uur
8 - 15 december Handwerken-Handvaardigheden 10.00 – 11.30 uur
8 - 15 december Rummicub 14.30 – 15.30 uur
7 - 14 december Kaarten 14.30 – 16.30 uur
    12 december Repaircafe 10.00 – 12.00 uur 
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub 09.00 – 12.00 uur
Elke woensdagmorgen koffie drinken 10.00 – 11.30 uur
Locatie Kulturhus het Dorpscentrum.

Zie voor meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl
Algemeen tel. 0575-553405 maandag en woensdag 09.00 – 11.00 uur
Vervoersvragen tel. 0575-555282 ma. t/m do.  09.00 – 10.00 uur

REPAIR CAFE
Iedere 2e zaterdag van de maand is er Repair Café. 12 december is er 
weer Repair Cafe in Kulturhus het Dorpscentrum in Vorden. 
Tijd: 10.00-12.00 uur.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. Deskundige vrijwil-
ligers bieden hun hulp aan bij het repareren. Alleen materiaal wordt 
in rekening gebracht. Spullen die niet gerepareerd kunnen worden, 
neemt de bezoeker mee terug naar huis.

Stichting Hoormij/NVVS 
(Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden) 
organiseert in 2016 spreek-uren in Vorden. 

Hier bent u na een telefonische afspraak van harte welkom.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Wat betekent het voor u en uw omgeving om hoor-problemen te hebben? 
Dit kan o.a. zijn: Slechthorendheid, Ménière (draaiduizeligheid),
Tinnitus (oorsuizen). Wij, M. Poesiat en J. Stoel, zijn ervaringsdeskun-
digen en kunnen u advies geven hoe om te gaan met uw problemen en 
over eventuele hulpmiddelen.

Wanneer: elke 2de donderdag van maanden: januari, februari, maart, 
april 2016. Tijd: tussen 10 en 12 uur 

Uw aanmelding 
kan bij St. Welzijn Vorden op dinsdag en woensdag tussen 
9.00 – 11.00 uur, tel.nr. 0575-553405 of e-mail: info@welzijnvorden.nl
of e-mail van St. Hoormij: sh.voorlichting1@stichtinghoormij.nl
Daarna ontvangt u de tijd wanneer we u verwachten op het spreekuur.

Locatie: Kulturhus (Het Dorpscentrum) aan de Raadhuisstraat 6 in Vorden. 
Belangstellenden uit andere kernen zijn tevens welkom.

 

www.kaasboerderijweenink.nl

Zondag 13 december bij Kaasboerderij Weenink

Midwinterhoornwandeltocht
Aanvang 9.30-11.30 uur, 7,5 10 en 15 km.

Koffie vooraf, glühwein halverwege en snert na afloop.

Ook voor
kerstpakketten

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 8 december 2015



Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 8 t/m maandag 14 december 2015.

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

Verse maaltijden 
service

GRATIS bezorgd aan huis 
of af te halen in de winkel.

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

5.00

1.25

5.50

DE LEKKERSTE VAN DIT MOMENT!!!

zoete sappige CLEMENTINE 
MANDARĲ NEN

 
zonder pitjes 15 voor   2.50

KLEI LEKKER!!!!

BILDTSTAR AARDAPPELEN 10 kg

                                          of

BILDTSTAR AARDAPPELEN 5 kg

WEGENS SUCCES HERHAALD

GESNEDEN BOERENKOOL 400 gram
                                          +

GESCHRAPTE AARDAPPELEN 1 kg
+

1 SLAGER ROOKWORST
OER HOLLANDS PRODUCT

DĲ KMAN ZOET APPELEN kg

UIT EIGEN KEUKEN!!!

KANT EN KLARE KIPSCHOTEL
+ kant en klare nasi of bami per persoon
als extra optie mogelĳ k rauwkost voor 1 euro

2e zak 

voor 1/2
prĳ s

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Ambachtelijk beenhammetje 

met gratis saus

500 gram

4

98

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram 

gebraden 

kiprollade

GRATIS 100 GRAM 

KIPSALADE

KEURSLAGERKOOPJE

4 slavinken + 4 

saucijzen

6

95

samen

SPECIAL

Carpaccio 

rosso

2

45

100 gram

MAALTIJD IDEE

Nasi of

Bami

3

98

500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 7 t/m 12 december

GROTENHUYS
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden
Tel. 0575-552713

MAAK IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE 

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

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

telefoonnummer in de ton deponeren.

GROTENHUYS
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden
Tel. 0575-552713
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telefoonnummer in de ton deponeren.telefoonnummer in de ton deponeren.

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

SUPERACTIE
BIJ  GROTENHUYS

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

Kerst 2015
24 dec. Café vanaf 14.00 uur open

25 dec.  Café vanaf 17.00 uur open 

26 dec.  Café vanaf 12.00 uur open,
 a la carte.

28 dec.  Oudejaarskaartavond vanaf   
 20.00 uur, klaverjassen en jokeren 

31 dec.  Vanaf 14.00 uur Oudejaarsspelen,  
 sluiting ± 18.00 uur

1 jan.  Nieuwjaars Party in de zaal

De Bankdirecteuren
Vanaf 20.30 uur     VOL = VOL

Wij verzorgen graag weer uw salades en 

hapjes. Wij staan ook voor u klaar voor 

een oudejaarsborrel. 

Hannie, Volkert en medewerkers wensen 
u prettige kerstdagen en een gezond 2016.



Jaarlijkse kerstmarkt bij Welkoop Vorden
VORDEN - Natuurlijk is er, net als 
voorgaande jaren, bij Welkoop 
Vorden rond de Kerst weer veel 
te beleven. Op 12 december van 
9.00 tot 17.00 uur wordt weder-
om de jaarlijkse kerstmarkt, ook 
wel het 'pleinfestijn' genoemd, 
georganiseerd.

Wilt u dit jaar eens iets anders of 
ideeën opdoen om zelf creatief 
aan de slag te gaan? Dan is dat 
het moment om bij Welkoop Vor-
den langs te komen. Op deze dag 
zijn bij er diverse demonstraties 
te zien, zoals kerstbakjes maken 
door Chantal Boers, fijnschilde-
ren door Irma Wassing-Woltering 
en wol vilten door Willy Pardijs. 
Daarnaast is er een dierenhome-
opaat van praktijk Elysia aanwe-
zig die adviezen kan geven, on-
der andere over vuurwerkangst 
bij honden en is er verkoop van 
handgemaakte kerstdecoraties 
van hout en/of plexiglas, door Bep 
Dijkman. Ook zal een imker, Bob 
Kliest, aanwezig zijn om te vertel-
len over zijn werk en zijn er voor 
de lekkerbekken onder ons nieuw-
jaarsrolletjes van de Vrouwen van 
Nu en oliebollen van voetbal-

vereniging Vorden verkrijgbaar. 
Om het feest compleet te maken 
komt ook oud-collega Marieke ten 
Have. Zij is chocolatier van beroep 
en zal in die hoedanigheid aan-
wezig zijn. Zij verkoopt chocolade 
en geeft een demo met als thema 
'Kerst'. Ook de inkopen voor de 
feestdagen kunnen bij Welkoop 
Vorden weer gedaan worden, van 
verlichting en kerstbomen (zowel 
de echte als de kunstbomen) tot 
versieringen. Maar ook kerstbal-
len, beeldjes van diverse dieren, 
kaarsen en slingers.

Knallend het nieuwe jaar in? Geef 
je vuurwerkbestelling door via 
www.goedvuurwerk.nl of in de 
winkel. Op 29, 30 en 31 decem-
ber kan de bestelling opgehaald 
worden en vindt de vrije verkoop 
plaats. Ook geeft Welkoop Vorden 
in de aanloop naar oud en nieuw 
de voorlichting 'Veilig omgaan met 
vuurwerk' op diverse basisscholen 
om de jeugd bewust te maken van 
de omgang met vuurwerk om ge-
varen te voorkomen. Voor meer 
informatie over veilig omgaan met 
vuurwerk, zie de website: www.
goedvuurwerk.nl/veiligaandeslag

VORDEN - Sinterklaas-, Kerst- en 
Nieuwjaarsliedjes van rond 1700 
worden in de Vordense Dorpskerk 
uit de vergetelheid gehaald door 
het ensemble 'Speelhuys'. Zij ko-
men dat doen op zondagmiddag 
13 december, aanvang 15.30 uur.

Het ensemble heeft zich verdiept 
in de oud-hollandsche liedjes van 
rond 1700 en zij noemen dat zelf 
'Kroegbarok'. Sinterklaasliedjes 
op 13 december? De Sint is dan 
al lang weer terug in Spanje. Dat 
is maar goed ook, want de teksten 
van deze liedjes zijn heel anders 
dan nu. En zwarte Piet was er ook 
nog niet bij. Het ensemble bestaat 
uit een viertal professionele mu-
sici. Jos Somsen sopraan en zang, 
Martin van Vliet zang, barokgitaar 
en theorbe, Jos Koning viool en 
viola d'amore en Marcel Snijders 
contrabas en violone. Waarbij Jos 
Koning de getalenteerde verteller 
is die de liedjes nader en met veel 
humor uitlegt. Deze samenstelling 
is de originele bezetting en met 
dezelfde instrumenten, zoals deze 
muziek destijds in lokaliteiten van 
allerlei aard uitgevoerd werd. On-
der andere: waar komen de vrijers 

en de paartjes van speculaas van-
daan? Natuurlijk werd er in die ja-
ren ook al flink gegeten in decem-
ber getuige het lied: 'O werelt vol 
van Overdaat' en ''t Wafeldeuntje' 
uit Boerenliedjes 1709. Geen Stille 
nacht, heilige nacht maar 'O Jesu 
schreyt niet meer' uit 'Den Singen-

de Swaen, Dat is, den Lof-sang der 
Heyligen'. (Antwerpen 1664). En 
voor Nieuwjaar: 'Jaerliedt int Sot' 
uit 'Venus Minne-Gifjens (Amster-
dam 1622)'.

Toegang
Toegang € 10,00 (inclusief koffie/

thee) en t/m 16 jaar gratis. Voor 
meer informatie, zie de websites. 

   

 ■ www.vriendenvande-
dorpskerkvorden.nl ■ www.speelhuys.com

De decembermaand in de Gouden Eeuw in de
Dorpskerk van Vorden

Ensemble 'Het Speelhuys'. Foto: PR

Welkoop Vorden is klaar voor het pleinfestijn. Foto: Paul  Harmelink

Laatste keer Oud & Nieuw feest STEVO
VORDEN - Na dertien mooie jaren 
heeft de Stevo besloten dat het 
tijd is om te stoppen met het or-
ganiseren van haar Oud & Nieuw 
feest. Dit jaar op vrijdag 1 januari 
2016 van 00:30 tot 05:00 zal het 
feest voor de 14e en laatste keer 
georganiseerd worden. 

Het thema voor deze bijzondere 
editie is 'Blacklight party'. De aan-
kleding zal ook in deze stijl ver-
zorgd worden. Mensen worden 
opgeroepen om in lichte kleding 
te komen, dit zal zorgen voor een 
heel gaaf effect. Het Dorpscen-

trum wordt omgetoverd tot een 
ware feestzaal, om met z'n allen 
knallend 2016 in te gaan. De mu-
ziek zal dit jaar verzorgd worden 
door een tweetal DJ's; DJ Name-
less en DJ Asuro. Beide heren zijn 
lokale talenten die een leuke set 
weten neer te zetten. 
Nameless is reeds bekend van af-
gelopen jaar, waar hij de sfeer er 
goed in bracht. Hierna zal DJ Asu-
ro afsluiten en zorgen dat het dak 
er figuurlijk af gaat vliegen. Beide 
mannen draaien veelal house en 
andere dancemuziek.

Gratis entree
Om deze laatste keer goed af te 
sluiten en iedereen te bedanken 
die in de afgelopen 13 jaar maar 
enigszins betrokken is geweest bij 
het Oud en Nieuw feest, als vrij-
williger of bezoeker, heeft de Stevo 
gekozen voor een gratis entree. De 
organisatie wil dan ook iedereen 
oproepen om gezellig een drankje 
te komen doen tijdens deze laat-
ste keer. Ben jij ooit op het oud en 
nieuw feest geweest? Zorg dat je er 
deze laatste keer bij bent!

In 2016 gaat men bij de stichting 

gewoon door met het organiseren 
van feesten. Zodra er meer infor-
matie is over 'Booming!' en de op-
volger van de '90's party' zal dit di-
rect kenbaar worden gemaakt op 
Facebook en de website.

Dank voor betrokkenen
De Stevo wil iedereen bedanken 
die op welke manier ook betrok-
ken zijn geweest bij het Oud & 
Nieuw feest. In het bijzonder wil 
men de Vordense Ondernemersver-
eniging, de gemeente Bronckhorst 
(voorheen Vorden), de politie en ui-
teraard alle vrijwilligers bedanken.

Kerst bij de 
Vrouwen van Nu
VORDEN - Op woensdagavond 
16 december vieren de Vrouwen 
van Nu afdeling Vorden kerst. De 
avond wordt verzorgd door het 
bestuur.

Deze avond is alleen voor leden 
van Vrouwen van Nu. Aanvang 
19.45 uur bij de Herberg. Voor 
meer informatie, zie de website of 
like de Facebookpagina.
   

 ■ vrouwenvannu.nl/vorden

   

Dorpskerk tijdens 
kerstmarkt
VORDEN - Aanstaande zaterdag 
12 december is weer de jaarlijkse 
Kerstmarkt. Rond de Hervormde 
Dorpskerk zullen weer de nodige 
activiteiten plaatsvinden.

Maar kom ook eens kijken ín de 
kerk. Hier kunt u terecht voor een 
lekkere kop koffie of thee en even-
tueel een gesprekje, enkele kraam-
pjes én muziek van Harmonie Vor-
den en Gospelkoor Inspiration. 
Zeker de moeite waard!

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

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

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

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

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

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

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

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

 

Contact
Bronckhorst Noord
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Thuisservice voor particulier én MKB

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

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

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

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

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

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

Hekwerken en Omheiningen

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

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

met advies
& service
voor uw

event

HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

E V E N T  C A T E R I N G

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: 0575-462221 Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem
Mobiel: 06-50676024 (achter Bistro Coen Evers)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 

 

  
0575-543044 
 
 
 
  
 

    het nieuwe spaarsysteem van
onderstaande Vordense Ondernemers.

Spaar ook gratis mee
voor leuke cadeaus

en korting!en korting!
Vraag ernaar bij:
Slijterij & Wijnhandel Sander Pardijs
Davorta bloemen, mode- en woonaccessoires
Chocolaterie Magdalena

Keurslagerij Vlogman
Dutch PC Electronics
Davinci For Hair

AKTIEMARKT VORDEN 
op vrijdagmorgen 11 december 2015

Op vrijdag 11 december 2015 a.s. houdt de markt-
vereniging Vorden weer een aktiemarkt. Wanneer 
u aankopen doet op de markt krijgt u enveloppen 

waarbij u kans maakt op mooie prijzen.
 

Bij de speciale kraam van de marktvereniging mag 
u zelf uw prijs uitzoeken. Net zoals andere keren 
zijn er weer leuke en lekkere prijzen te krijgen.

Ivm de kerst en oud en nieuw is de weekmarkt 
verplaatst van 25 december 2015 naar donderdag 

24 december 2015 en van  1 januari 2016 naar 
donderdag 31 december 2015.

Bestuur marktvereniging Vorden

Twijfel je nog? 
Neem dan voor studieadvies contact op met 
GelderschGoed via info@gelderschgoed.nl 
of 0573 - 760005 • www.gelderschgoed.nl

Ben jij klaar voor het mbo, hbo of wo? 
Heb jij je studierichting 

al bepaald?

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

Praktijk voor tandprothese en 
implantologie, Paardenwal 3, 
Zutphen. Tel. 0575 - 545953

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

Klikgebit in combinatie met implantaten in 
een tandenloze onderkaak. Als u geen eigen 
risico meer heeft is het dus gratis!
U moet wel 1 jaar tandenloos zijn

DECEMBER FEESTMAAND 
BAK EN BRAAD

• Wafels en rolletjes ijzers
• Braadslede - wild pan, enz.

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Al jaren 
hét 

vertrouwde 
adres!

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een gezond en gelukkig 2016



Cycling Team Vorden stort 500 euro in 
de kas van Stichting Muziekkoepel
VORDEN - Cycling Team Vorden 
stort maar liefst 500 euro in de 
kas van Stichting Muziekkoepel 
Vorden.

Voor het bestuur van Stichting Mu-
ziekkoepel Vorden kon het geluk 
niet op toen er via de internetpagi-
na van SMV het volgende bericht 
binnenkwam:"We hebben nog een 
klein beetje geld overgehouden en 
na het lezen van jullie initiatief om 
de muziekkoepel weer in ere te 
herstellen willen wij ook aan jullie 
schenken. Wij maken 500 euro aan 
jullie over". Diezelfde middag was 
er ook al een donatie van 250 euro 
toegezegd door de Rabobank. Cy-
cling Team Vorden is een stichting 
die door middel van sportieve 
evenementen geld inzamelt voor 
goede doelen. Veelal zijn dat grote 
landelijke doelen echter in 2015 
hebben ze een lokaal plan ge-
adopteerd en ervoor heeft gezorgd 
dat er een splinternieuwe rolstoel-
fiets is gekomen.

Uitbuikloop
Op 27 december organiseert de 
SMV de 1e uitbuikloop van Vor-
den. Voor meer informatie, zie: 
www.stichtingmuziekkoepelvor-

den.nl/agenda. Stichting Muziek-
koepel Vorden wenst u een fijne 
Kerst en een gelukkig 2016.

   

Excursie Huize 't Suderas Vierakker
VORDEN - Zondag 13 december 
heeft natuurorganisatie IVN 
weer een prachtige wandeling 
uitgezet. Dit keer in het rivieren-
landschap rond Huize 't Suderas 
te Vierakker. Dat is te vinden in 
het buitengebied in de buurt van 
Wichmond ten westen van Vor-
den en ten zuiden van Zutphen.

Het huidige huis dateert uit 
1891/1894. Het is gebouwd we-
gens verval van het oorspronke-
lijke huis uit 1326. Verschillende 
bekende families hebben hier ge-
woond onder andere van Heecke-
ren, van der Heijden en staatsman 
Ruys de Beerenbrouck. Het huis 
is ook nu particulier bezit en niet 
toegankelijk.

De wandeling voert eerst door het 
wel toegankelijke parkbos en dan 
door het open landschap. De gid-

sen van de IVN afdeling Noord-
Midden Achterhoek gaan de wan-
delaars voor in kleine groepen en 
geven onderweg nadere uitleg. 
De deelnemers moeten over en-
kele afrasteringen klimmen en 
komen vervolgens in het coulis-
selandschap. Dat is hier gevormd 
door goed onderhouden en deels 
verwilderde meidoornhagen. De 
excursie duurt ongeveer twee uur; 
halverwege is er een koffiepauze.

De stop is bij een kanaal waarvan 
de bodem ongeveer op maaiveld 
hoogte ligt. Deze had en heeft nog 
steeds drie functies. Welke dat zijn 
vertellen de gidsen tijdens de kof-
fie. Na de pauze gaat de excursie 
verder richting het Huis. Via een 
smal bruggetje komen de wan-
delaars op een eilandje met veel 
soorten bomen, redelijk dicht bij 
Huize ´t Suderas.

Deelname aan deze wandeling is 
gratis, maar een vrijwillige bijdra-
ge is altijd welkom. De koffie kost 
€ 0,50 per persoon. Aanmelden 
is niet nodig. Waterdicht schoei-
sel is aan te bevelen, zeker als het 
enkele dagen geregend heeft. De 
kleigrond kan dan glad en glibbe-
rig zijn. Honden mogen deze keer 
niet mee.

De tocht begint om 14.00 uur bij 
café/restaurant Ludgerusgebouw, 
Vierakkersestraatweg 37 te Vierak-
ker. Parkeren kan langs de weg of 
bij de kerk.

Meer informatie
Nadere info bij Gerard Wesselink, 
via onderstaande gegevens.
   

 ■ 0575 441489 ■ dikkieengerard@gmail.com

Cycling Team Vorden steunt het initiatief van Stichting Muziekkoepel Vorden. Foto: PR
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1.99
19.99/kg

110-125 G

6x 0.2 L

2.99
2.49/l

2.99
23.92-27.18/kg

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

*Uit de koeling. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

KIJK VOOR BIJZONDERE OPENINGSTIJDEN 
OP WWW.ALDI.NL

VERKRIJGBAAR VANAF 7 DECEMBER

Speltstol Kaas-uienbollen

Kant-en-klare gehaktballen*

500 g 500 g 

Magere varkenslapjes*

Culinaire aardappelen Spruiten

Gieser Wildeman stoofperen Handsinaasappelen

Nordmann.
- zachte naalden
- zonder kluit
- hoogte: 150-180 cm

Uit Nieuw-Zeeland. 
Heerlijk zacht en sappig.

Diverse 
smaken.

 
 Gevuld met gepofte rijst, nootjes, 

fruit en kokos, als zoete variatie op 
de klassieke Japanse sushi.

 

14.99
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Goedkope en mooie

KERSTBOMEN

Mooie bomen, diverse soorten bomen 
met kluit in pot (of gezaagd).

Adres:
Esselink Den Elterweg109
7233 SM Vierakker
a/d grote weg Baak-Zutphen

Open: ma t/m vr. 13.00 - 18.00 uur
 overige dagen 10.00 - 18.00 uur

Nordman
Fraserie
Glauca

Omorika
Abies

Kom zelf kijken!

Meer dan 1000

kerstbomen.

Groot en klein

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

€ 7.295,-
Badkamerknaller

Complete badkamer met:
✔ wastafel
✔ douche
✔ wandcloset
✔ handdoekradiator
✔ wand- & vloertegels
✔ incl. installatie!

(2.30 x 2.00 x 2.50 h)

Inclusief installatie!

Complete badkamer met:
✔ badmeubel
✔ inloopdouche
✔ wandcloset
✔ handdoekradiator
✔ wand- & vloertegels
✔ incl. installatie!

(2.30 x 2.30 x 2.50 h)

€ 9.295,-
Badkamerknaller

Inclusief installatie!

€ 11.495,-
Badkamerknaller

Complete badkamer met:
✔ badmeubel
✔ douche
✔ bad
✔ wandcloset
✔ handdoekradiator
✔ wand- & vloertegels
✔ incl. installatie!

(2.30 x 2.80 x 2.50 h)

Inclusief installatie!

inclusief montage!
Complete badkamers

Te huur / te koop eenvoudige 
BEDRIJFSHAL
Gelegen op het industriepark 5  te Zelhem. ca. 575 m2 met inpandig 
kantoortje en buitenterrein.

Huurprijs:
slechts € 0,10 per 
m² per dag!!

Koopsom: 
interessante koopprijs!!
(huurkoop behoort tot de 
mogelijkheden)
Perceelgrootte: 1.980 m²

Prima bereikbaar via de 
N315 en N330 en parkeren op 
eigen terrein. De bedrijfsruimte 
is voorzien van verwarming, 
krachtstroom en overheaddeur.

Plantsoenstraat 75
Doetinchem
Tel. 0314-332491
doetinchem@tenhag.nl

Tevens vestigingen 
in Almelo, Deventer, 
Enschede, Hengelo, 
Zutphen en Zwolle.

ZELHEM

TE
HUUR

TE
KOOP

www.tenhag.nl

-30%-30%
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We hebben een 
speciale gast 
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-40%
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-40%
-20%
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13 december13 december
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Kleding + Onderdelen
Korting op ALLES wat op voorraad is!

De Voorraad Voordeel Weken in de maand december 
Veel voorraad voor een scherpe prijs!

Voorraad

-25%

11, 12, 13 Dec.
Kom langs!



Kerstfair in Kranenburg
Een kerststal met 
levende dieren en 
een Gospelkoor in 
Dickensstijl
KRANENBURG - Zondag 13 de-
cember van 11.00 uur tot 17.00 
uur wordt er voor de eerste keer 
een kerstfair in Kranenburg ge-
organiseerd door Kranenburgs 
Belang in samenwerking met het 
Klooster van Kranenburg.

Locatie is voor het Klooster, Ruur-
loseweg 101 in Kranenburg, waar 
kraampjes in kerstsfeer staan. Ook 
is er een kerststal, gemaakt door 
een aantal enthousiaste vrijwil-
lige Kranenburgers, waar tijdens 
de kerstfair echte schaapjes zullen 
rondlopen.
Uiteraard is de kerstman aanwezig 
met een gevulde mand met kerst-
kransjes. Het Klooster zorgt voor 
oliebollen, glühwein en chocola-
demelk. Van 16.00 uur tot 17.00 
uur is er een optreden van Gos-

pelkoor The News Singers gekleed 
in Dickens stijl. Tussen 13.00 uur 
tot 14.00 uur start de uitgezette 
kerstwandeling (tegen betaling), 
de route is ongeveer 10 kilometer.
Onderweg is er een pauzeplek met 
glühwein en warme chocomelk. 
Inschrijven voor de kerstwande-

ling kan men bij de kerstkraam 
van Kranenburgs Belang op de 
kerstfair. Er staan midwinter-
hoornblazers bij het Klooster en 
op de pauzeplaats. U kunt ook het 
Heiligenbeeldenmuseum bezoe-
ken om diverse kerststalletjes te 
bezichtigen.

   

Hengelo's Gemengd Koor en Vordens 
Mannenkoor geven samen kerstconcert
HENGELO - Het Hengelo's Gemengd 
Koor organiseert op vrijdagavond 
18 december een kerstconcert in 
de St. Willibrorduskerk in Hengelo.  
 
Het belooft in alle opzichten een 
bijzonder concert te worden, 
vooral omdat het Hengelo's Ge-
mengd Koor dit concert samen 
met Het Vordens Mannenkoor zal 
verzorgen.

Dit gebeurt elke twee jaar en is een 
traditie geworden. Het Vordens 
Mannenkoor wordt geleid door 
Christo Guenov en telt ongeveer 
60 leden.

Het Hengelo's Gemengd Koor 
wordt geleid door Rob Mullink en 
telt 42 leden. De kerk is open vanaf 
19.30 uur, het concert begint om 
20.00 uur, de eindtijd is ongeveer 
21.30 uur.

Drankje na afloop
Na het concert kunnen bezoekers 
en koorleden nog even gezellig 
een heerlijk glühweintje drinken.

Vrijwillige bijdrage
En ook belangrijk: De toegang is 
gratis. Wel wordt er een vrijwillige 
bijdrage gevraagd ter bestrijding 
van de onkosten. Het Hengelo's 
Gemengd Koor wenst U alvast een 
Goede Kerst en een voorspoedig 2016.

WICHMOND - Op 20 december om 
17.00 uur komt in de kerk van 
de Protestantse gemeente van 
Wichmond een oude traditie tot 
leven; een Festival of Lessons 
and Carols.

De prachtige kersttraditie van het 
Festival of Lessons and Carols is 
overgewaaid uit Engeland, het 
land van de koren en de koormu-
ziek. Kerstliederen (carols) wor-
den afgewisseld met korte teksten 
(lessons) en zo tot een sfeervol ge-
heel gesmeed. De carols worden 
voor een deel door het koor meer-
stemmig uitgevoerd, maar ook de 
gemeente en het publiek worden 
van harte uitgenodigd om mee 
te zingen. Het festival is van oor-
sprong een dienst waarin de ge-
boorte van Christus wordt gevierd 
in de aanloop naar Kerstmis. Le-
zingen worden verzorgd door le-
den van de protestantse gemeente 
Wichmond.

De meerstemmige zang komt voor 
rekening van een projectkoor dat 
geleid wordt door Joop van Goo-
zen. Ter voorbereiding wordt op 
dit moment intensief geoefend in 
de kapel van GGNet in Warnsveld. 
Het koor is speciaal voor deze ge-
legenheid samengesteld en voor 
een groot deel afkomstig uit Zel-
hem en omstreken.

Het koor bestaat uit circa 20 en-
thousiaste zangers die het fijn 
vinden met elkaar mooie liederen 
te zingen. Zij worden in het festi-

val bijgestaan door sopraan Ma-
rieke Willemse en Michiel van der 
Horst bespeelt het orgel. Dirigent 
Joop van Goozen uit Brummen 
heeft zijn sporen verdiend als can-
tor en organist op verschillende 
plaatsen in Nederland. Hij is in 
orgelconcerten ook in onze regio 
regelmatig te beluisteren, geeft les 
op piano, orgel en klavecimbel en 
dirigeert daarnaast enkele grotere 
en kleinere koren in Nederland. 
Als voorganger treedt in deze 

dienst op Ds. Co Boon uit Zelhem, 
die zelf als tenor in het koor mee-
zingt. Het Festival in de kerk aan 
de Dorpsstraat 16 te Wichmond 
begint om 17.00 uur. Om al een 
beetje in kerstsfeer te komen kunt 
u als toehoorder na afloop met het 
koor onder een glaasje glühwein 
napraten.
Ter bestrijding van de kosten is er 
een collecte bij de uitgang. U bent 
van harte welkom in deze feeste-
lijke dienst.

Festival of Lessons and Carols

Er wordt volop geoefend in de kapel van GGNet in Warnsveld. Foto: PR

Tijdens de kerstfair zullen schaapjes de kerststal bevolken. Foto: PR

Zondag 6 december
Lege jutezakken in de kamer, 
pakpapier in dikke proppen, 
gedichten als gevallen herfstbla-
deren op de vloer, taaie peperno-
ten, opgedroogde klei en opgesta-
pelde handleidingen van nieuwe 
spelletjes. Wanneer ik ronddraai 
in de kamer voel ik me weer als 
op die ene ochtend, dat ik haar 
voor het eerst naar het kinderdag-
verblijf bracht. Verlaten en onbe-
stemd, doelloos ongeremd.

Wat is het toch met december? 
Dat warmte en leegte tegelijk naar 
me toe blaast? De melancholie 
zich in mijn keel doet nestelen als 
een plakkerig stuk amandelspijs? 
Loom loop ik van prop naar prop. 
Ledematen zwaar als lood, was ik 
maar wat minder groot.. Mocht ik 
maar geloven in een man met een 
kriebelige baard, ook al had ik nooit 
een openhaard. Was mijn schoen 
nog voorwerp voor zoet vulsel, in 
plaats van enkel een omhulsel.

Waarom schiet ik vol van de her-
innering aan gisteravond? De kin-
deren op de vloer, starend naar 
hun Sinterklaasgedicht? Elkaar 
ondersteunend in de rijm, als open 
boekjes in het klein. Zal de oudste 
volgend jaar nog meedoen? Mag 
ze nog naïef zijn van zichzelf? Kan 
ik nog stiekem aanbellen en onge-
merkt door de tuin richting de ach-
terdeur snellen? In de reuring van 
het moment achter aansluiten in 
de gang? Is ze dan nog bang?

Wat gebeurt er in een mensen-
jaar? Dreigt er binnenkort ge-
vaar? Wat zal Sinterklaas moeten 
evalueren, als wij elkaar opnieuw 
passeren? Bekeringen tot God of 
meer, wie sloot zich aan bij Isis? 
Hongersnood, verdriet, verderf. 

En financiële crisis? Bonusvoordeel, 
dieselprijzen, zal de weelde nog her-
rijzen? Ziektekiemen, slechte cellen, 
moet ik oma vaker bellen? Wie haalt 
me uit mijn zorgendroom en waar-
om is mijn hart zo loom…

Wat gebeurt er in een kinderjaar? 
Wanneer is het eten klaar? Wat 
zal Sinterklaas bespreken, over 
52 weken? Knikkertijd en voetbal-
plaatjes, scheldwoorden en vieze 
praatjes? Blote navels, blauwe 
knieën, slaappartijtjes met zijn 
drieën? Hartsvriendinnen uit el-
kaar, groot verdriet of even maar? 
Zelf je billen vegen leren, win-
tersjaal en zomerkleren? Tanden 
los en beter poetsen, veters strik-
ken, topo-toetsen? Zoet gelach en 
pestgedrag? Is de straat nog altijd 
vrij? Komt de oorlog dichterbij?

De kerstboom staat naast het 
huis te wachten. De wind tikt hem 
zacht tegen de container aan. Het 
klinkt als vermoeid dof kloppen 
tegen het raam: 'Doe nou open, 
ik ben er klaar voor.' Ja maar, ik 
nog niet hoor.. De weemoed is 
allang binnen, jouw dennengeur 
wakkert alles nog meer aan. 
Geur is herinnering en bovendien 
staan je lichtjes nog op zolder. 
Met het neerhalen van de zolder-
trap dwarrelt er gruis omlaag, 
recht mijn ogen in. De kinderen 
dartelen om me heen op nieuwe 
skates en oude pantoffels. Zich 
onbewust van elke vorm van me-
lancholie. Mijn niesbui haalt ze 
uit een droom. Vragend kijken ze 
me aan. 'Waarom huil je mama?' 
Gruis kraakt tussen de wieltjes 
van nieuwe skates. 'Ik krijg jullie 
niet van mijn netvlies', wil ik brul-
len. Maar mijn mond fluistert ge-
logen: 'Er kwam wat in mijn ogen.'

EvaSchuurman
Column

Acute zorg 
Een zorg minder.

De weekbladen

 

 

 

 verschijnen NIET in week 53.

De kopij voor de advertenties in 
week 1 ontvangen wij graag 

uiterlijk donderdag  
31 december voor 12.00 uur.

Mail: verkoop@contact.nl

Contact Bronckhorst Noord Kunst en Cultuur 9Dinsdag 8 december 2015



Oude Lochemseweg 3a, Laren Gld //  Onsteinseweg 2, Vorden
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Oude Lochemseweg 3a, Laren Gld //  Onsteinseweg 2, Vorden

 Tel. (0573) 25 23 37 

Wij gaan naar twee routes om 
ook bij u te kunnen voeren...

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314-620 871

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

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

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

3

APk € 19.- 

all-in

WIJ ZIJN HET ADRES VOOR UW WINTERBANDEN.

GRATIS 
WINTERCHECK

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

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

                                                                                                                                                                                                                      (Infotorial)

Zwakke bewegingsschakels belangrijke 
oorzaak sportblessures
Sporten draagt bij aan een goede gezondheid; je voelt je fitter, je conditie is 
beter en het houdt je geestelijk scherp. Daarnaast is het aangetoond met meer 
dan 2,5 uur matig tot intensief bewegen direct de risico’s verlaagt op ziektes 
zoals hart- en vaataandoeningen, depressie, diabetes en osteoporose. Genoeg 
redenen om je een paar keer per week in het zweet te werken!

Echter, sporten brengt ook de kans op 
blessures met zich mee. Jaarlijks lopen 
sporters in Nederland 3,6 miljoen sport-
blessures op.  Gemiddeld ontstaan bij 
voetbal, hockey en hardlopen de meeste 
blessures. De onderste ledematen (heup, 
been, knie en enkel) raken hiermee het 
meest geblesseerd.  Logisch, als je na-
denkt dat bijvoorbeeld met hardlopen 
de enkel en knie bij de landing bijna 4 
keer het lichaamsgewicht krijgt te ver-
werken. Dit is ruim 350 kg bij een volwas-
sen mannelijke loper!

Blessures aan spieren en gewrichten 
ontstaan vaak door zwakke bewegings-
schakels. Deze zijn vaak het gevolg van 
restanten van oude blessures of het een-
zijdige bewegingskarakter van bepaal-
de sporten. Spieren kunnen hierdoor 
verzwakken of verkorten en gewrichten 
gaan minder goed “sporen”. Sporters 
merken hier vaak niets van totdat ze 
tegen een blessure aan lopen. Helaas 
wordt er op dat moment vaak alleen 
naar de “pijnlijke plek” gekeken en niet 
naar het lichaam als geheel.

Chiropractor Ivar Schenk van Chiroprac-
tie Zutphen is gespecialiseerd in het op-

sporen en corrigeren van zwakke bewe-
gingsschakels. Het totale bewegen van 
uw lichaam wordt dan beoordeelt; een 
knie kun je immer niet los zien van een 
enkel of heup! Met specifieke behandel-
technieken en corrigerende oefeningen 
brengen we het lichaam weer terug in 
balans. Op deze manier kunnen blessu-
res niet alleen sneller herstellen, maar 
is er ook minder kans dat ze op termijn 
weer terugkomen. 

En voor wie nog niet overtuigd is: aan het 
hoofd van het high-tech bewegingslabo-
ratorium van AC Milan staat sinds 2002 
een chiropractor, aangesteld door clu-
beigenaar Berlusconi zelf. Ondanks dat 
de gemiddelde leeftijd van de selectie 
van AC Milan relatief hoog ligt, is het 
aantal blessures bij deze club sindsdien 
drastisch gedaald. Toevallig...?

Chiropractie Zutphen
Zaadmarkt 84a
7201 KM Zutphen
Tel. 0575 - 793030
www.chiropractie-zutphen.nl

Gespecialiseerd in verkoop en onderhoud van race en atb, en E-Bike verkoop en service.

Giant Triple X CS4 Heren of Damesfiets remnaaf 1-speed
van 449,-
        voor 399,-

TAS MILA
van 66,95 voor 46,85

Hengelosestraat 14, 7256 AC Keijenborg. Tel. 0575-463441

TAS MANNISH
van 52,95 voor 37,05

SCHOOLTAS
CANVAS LED

van 64,95 voor 45,45

DECEMBERAANBIEDING

Zolang de voorraad strekt.  OP=OP
Door zijn robuuste aluminium 
frame, comfortabele zitpositie en re-
laxte stijl, maakt de Triple X fietsen 
tot een plezierige bezigheid. Het 
zachte zadel voelt net zo goed aan 
als het eruit ziet en de brede ban-
den vlakken alle oneffenheden uit 
het wegdek. Met stevige achterdra-
ger en optionele voordrager kun je 
met deze fiets echt alles vervoeren 
zonder dat de fiets zelf enorm veel 
zwaarder wordt.

De actie loopt van 1 t/m 24 december 2015 en geldt alleen voor de tassen die op voorraad zijn.



Bruna Vorden sponsort
trainingspakken Vorden A1

VORDEN - Vorige week zaterdag 
heeft Vorden A1 van haar sponsor 
Bruna Vorden nieuwe trainings-
pakken ontvangen. Op de foto ont-
vangt eigenaresse Carmen Ron-

deel van de Bruna in Vorden een 
bos bloemen van trainer/coach 
Rob Oplaat. v.v. Vorden heeft sinds 
augustus 2015 een eigen kleding-
stijl en is erg content met de geste 

van haar sponsor Bruna dat de A1 
in deze 'huispakken' van Vorden 
zijn gestoken.

   

Zesde keer gelijkspel voor Vorden 1
VORDEN - Afgelopen zondag 6 de-
cember heeft Vorden 1 tegen de 
nummer twee Concordia Wehl 
een keurig gelijkspel behaald en 
had het met een klein beetje meer 
geluk in het laatste kwartier zelfs 
nog een overwinning uit het vuur 
kunnen slepen. Na een niet al te 
aantrekkelijke 1e helft gooide Vor-
den 1 in de 2e helft alle schroom 
van zich af en ging het op zoek 
naar de winnende treffer, telkens 
wel vanuit een goede organisatie 
aangezien Concordia in de te-
genstoten liet zien niet voor niets 
bovenin mee te draaien. Drie keer 
was het 1e elftal dichtbij de beslis-
sende treffer, maar even zo vaak 
was het of de keeper van Concor-
dia Wehl, of een glijpartij op het 
zachte veld, dat er uiteindelijk toe 
leidde dat het uiteindelijk gewoon 
0-0 zou blijven. Komende zondag 
13 december speelt Vorden 1 om 
14.00 uur tegen 'traditionsverein' 
Quick 1888 in Nijmegen en sluit 
daarmee niet alleen de 1e helft 
van de competitie af, maar zet het 
ook een streep onder het zo suc-
cesvolle kalenderjaar 2015.

In de eerste 10 minuten van de 
wedstrijd waren er direct twee 
kleine mogelijkheden voor Vor-
den 1 en gaf het met een schot 
uit de draai van Frank Hiddink en 
een achterwaartse kopbal van Rik 
Schröer direct haar visitekaartje 
af. Vorden 1 had vooral de vooraf 
zo gevreesde voorhoede van Con-
cordia Wehl goed in bedwang, 
want Stefan Eggink, Bart Stokman 
en Sam Abbink waren alle drie de 
baas over hun directe tegenstan-
der. Toch was het na 20 minuten 
Concordia Wehl dat de eerste grote 
kans van de wedstrijd kreeg, maar 
daar ging een communicatiefoutje 
van Bas Kortstee aan vooraf want 
op zich was het een ongevaar-
lijke situatie. Concordia kon niet 
anders dan een bal met een hoge 
boogbal naar voren te schieten en 
deze kwam op de rand van de 16 
naar beneden vallen. Terwijl Bas 
en Stefan beide wat anders in ge-

dachten hadden, viel uiteindelijk 
de bal stil op de grond precies voor 
de voeten van spits Meijer, maar 
deze schoot gelukkig voor Vorden 
in het zijnet. Vorden bleef de licht 
overheersende ploeg, maar na 25 
minuten liet Concordia zien waar-
om het zo'n indruk maakt de laat-
ste weken in de 2e klasse.

Met drie passes over totaal 50 me-
ter werd spits Meijer prachtig in 
stelling gebracht, maar ook deze 
keer schoot hij ongecontroleerd 
voorlangs en kon hij Concordia 
dus niet op voorsprong zetten. 
De rest van de 1e helft gebeurde 
er niet veel voor beide doelen en 
was het o.a. door de wind en het 
zware veld geen aantrekkelijke 
wedstrijd om naar te kijken. Ook 
scheidsrechter Hoogstraten was 
hier mede debet aan, want de on-
nodig vaak fluitende leidsman, 
zorgde met zijn optreden voor 
veel stroperigheid in het spel en 
veel te lang oponthoud omdat hij 
het steeds nodig achtte om be-
paalde beslissingen uitvoerig uit 
te gaan leggen aan de betreffende 
spelers. Het kwam al met al het 
spel niet ten goede en zodoende 
hoopte iedereen dat, met de lich-
ten inmiddels aan, de 2e helft een 
stuk leuker zou worden om naar 
te kijken. En dat was ook zeker het 
geval en dat kwam vooral door de 
intentie van Vorden 1. Concordia 
Wehl kreeg nog wel een goede 
mogelijkheid toen de rechterspits 
vanuit een lange pass schuin in de 
zestien alleen op keeper Verstege 
kwam, maar deze redde bekwaam 
en zodoende was het laatste wa-
penfeit van rood-witten alweer 
voorbij.
De rest van de 2e helft had Vorden 
1 het overwicht en kon het vooral 
aan de rechterkant naar harten-
lust aanvallen. Telkens was het of 
Daan Horstman of Bart Stokman 
die de achterlijn haalde, maar 
jammer genoeg konden de voor-
zetten net niet verzilverd wor-
den. Toen het na 70 minuten nog 
steeds 0-0 stond en trainer Michel 

Feukkink een wissel toepaste door 
Frank Hiddink te wisselen voor 
Wiebe de Jong en zodoende mid-
denvelder Rik Schröer mee naar 
voren te sturen, ging het 1e elftal 
van Vorden volledig voor de winst. 
De druk werd steeds opgevoerd 
en vooral door een hele serie cor-
nerballen, vrije trappen en verre 
ingooien werd Concordia Wehl 
constant naar achteren geduwd. 
Maar ondanks goede mogelijkhe-
den van Gijs van der Veen, die al 
glijdend de bal in de verre hoek 
schoot, Koen Oosterhuis, die met 
zijn rechterbeen een schot op doel 
gaf en Rick Schröer die in vrije 
positie vanaf 7 meter een ideale 
schotkans kreeg maar net op het 
beslissende moment met zijn 
standbeen weg gleed, bleef het 
toch 0-0, Zodoende kan Vorden 1 
alweer haar zesde gelijke spel bij-
schrijven en heeft het na 12 wed-
strijden 18 punten en behoort het 
met Quick Nijmegen en WAVV (de 
nummers 1 en 2 van de ranglijst) 
tot de ploegen met de minste doel-
punten tegen (12).

Oliebollenactie vv Vorden
Op zaterdag 12 december bakt de 
voetbalvereniging Vorden verse 
oliebollen tijdens de pleinmarkt 
bij de Welkoop aan de Stationsweg 
in Vorden. Met behulp van Bakke-
rij van Asselt, die voor de ingredi-
enten en de materialen zorgt, zal 
er van 9.30 tot 16.00 uur worden 
gebakken in een stand vlak voor 
de ingang van de Welkoop. Een 
deel van de opbrengst zal beschik-
baar worden gesteld aan Cycling 
Team Vorden dat afgelopen zo-
mer partner was van het 25ste en 
laatste Wim Kuijpertoernooi. Cy-
cling Team Vorden zet zich in voor 
landelijke en plaatselijke goede 
doelen. De leden van de Kuijper-
commissie bakken dit jaar nog een 
keer met veel plezier de traditioneel 
overheerlijke oliebollen voor u. Ook 
kunt u vooraf alvast oliebollen be-
stellen, door het aantal te mailen 
naar jan@borgonjen.nl, zodat u ver-
zeker bent van oliebollen.

Ratti's harde werk wordt 
beloond met 3 punten
KRANENBURG - Op zondagmiddag 
6 december namen de Ratti Da-
mes het op tegen het eerste team 
van Neede. Met de vorige wed-
strijd nog in het achterhoofd wist 
Ratti dat het geen makkelijke pot 
zou worden.

Ratti probeerde meteen druk te 
zetten in het begin van de wed-
strijd. Neede liet zich niet wegspe-
len. Zij gingen ook ten aanval en 
konden een aantal keer op doel 
schieten. De verdediging van Ratti 
deed echter zijn werk. In de zeven-
de minuut zette Ratti een aanval 
in. Lianne ten Have passte de bal 
naar Els Berenpas. Zij maakte deze 
kans af: 1-0.

Dat had Neede niet verwacht en 
probeerde meteen weer druk te 
zetten, maar ook Ratti probeerde 
aan te vallen. In de 21ste minuut 
wist een spits van Neede zich vrij 
te spelen en op doel te schieten: 
1-1.

Hierna probeerde Ratti het balbe-
zit te veroveren om zo weer hun 
spel op te bouwen. Maar Neede 
liet dit niet zomaar toe. Ze speel-
den in een hoog tempo en wisten 
snel te profiteren als zij aan de 
bal wisten te komen. Zo bleef het 
spannend tot aan de rust, maar 
de score bleef onveranderd. Na 
de rust kreeg Ratti vrijwel direct 
een vrije trap mee. Laura Verstege 
nam deze vrije trap en de bal werd 

met een mooi schot richting doel 
geschoten, maar de keepster van 
Neede wist de bal te pakken. Ratti 
zette nog een aantal aanvallen 
op en in de 53ste minuut was het 
raak. Jessica ten Elshof speelde de 
bal naar Marieke Tuinman. Zij gaf 
een voorzet aan Els Berenpas. Els 
legde de bal voor zichzelf klaar en 
schoot in het doel: 2-1.

Neede probeerde ook weer hun 
spel op te pakken, maar het was 
toch Ratti die meer de overhand 
had in de tweede helft. Er waren 
veel aanvallen te bewonderen. In 
de 81ste minuut speelde Els Be-
renpas de bal naar Esther Tuin-
man. Zij schoot de bal keihard op 
de paal. Petra Wentink reageerde 
meteen. Zij nam de bal aan en 
schoot in het doel: 3-1.

In de laatste tien minuten kon 
Ratti nog een paar kansen creë-
ren, maar de keepster van Neede 
liet geen doelpunten meer door. 
De wedstrijd werd beëindigd met 
een mooie eindscore van 3-1. Het 
harde werken van Ratti werd dit-
maal beloond met 3 punten.

Aankomende zondag 13 decem-
ber spelen de Ratti Dames in Bel-
trum tegen het tweede team van 
VIOS Beltrum om 11.30.
   

 ■ www.ratti.nl

Vorden A1 met trainer Rob Oplaat en Carmen Rondeel (r). Foto: PR

Vlaskaas 
Loop door de Beukerstraat en 
zie daar! Bij onze Zuivelhoe-
ve-winkel valt het meteen op – 
Vlaskaas! Op de reuze kaasdum-
my in zijn opvallende paarse 
kleur die voor de winkel staat, 
wordt geregeld geklopt om op 
echtheid te controleren. Keer op 
keer krijgen we de vraag: “Is die 
kaas nou echt?” Nee, dus…

De echte Vlaskaas – die volop 
aanwezig is in de winkel – is wél 
een kaas met traditie. De oor-
sprong ligt in Vlaanderen, in de 
Vlasstreek, waar voor het slijtfeest 
(oogstfeest) deze bijzondere kaas 
werd gemaakt. Tussen de noes-
te arbeid door werden dik met 
Vlaskaas belegde boterhammen 
geserveerd samen met ‘slijtepap’, 
een streekgerecht op basis van 
speculaas en siroop.

Tegenwoordig wordt Vlaskaas 
gemaakt door Cono Kaasmakers, 
een coöperatie van 550 veehou-
ders die in de Beemsterpolder de 
groenste kaasmakerij van Europa 
hebben staan. 
En lekkere kaas die ze maken…! 

Het ‘caring dairy’-programma dat 
ze hanteren, zorgt voor de smake-
lijkste melk. En die heerlijke melk 
komt van blije, buiten lopende 
koeien die van de beste zorg ge-
nieten. Cono geeft de boeren een 
hogere prijs voor de melk om zo 
duurzaamheid en een gezonde 
bedrijfsvoering bij de boeren te 
stimuleren.

Cono maakt Vlaskaas iets anders 
dan ‘gewone’ kaas. Dat procédé 
geeft deze kaas een volle, romi-
ge en iets zoete smaak. Door de 
rijping van zo’n 7 maanden krijgt 
de kaas bijzondere, knisperende 
kristallen, maar blijft wel verras-
send smeuïg. Vlaskaas is uitste-
kend te combineren met een fijn 
glas wijn, port of bier en – aardige 
bijkomstigheid! – is ook heel ge-
schikt voor in de kaasfondue. En 
natuurlijk op de boterham! Proe-
vers worden kopers, kopers wor-
den kenners, en kenners komen er 
voor terug. We zien u graag in de 
winkel om deze Vlaskaas (en meer) 
te proeven!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

Contact Bronckhorst Noord Sport 11Dinsdag 8 december 2015



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

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

Extra koopzondagen
in DECEMBER:

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

Tevens wensen wij u fijne feestdagen  
en een sfeervol 2016!

Silent Words met Kerst

Marlies Claasen

& 

Santiago Cimadevilla

13 december 2015 

 11.30 – 13.30 uur

Prijs: 12,50 Voorverkoop 10,- Kulturhus en Bruna

Expert Eliesen
Kerkstraat 2, Hengelo (Gld), (0575) 464261
Nieuwstad 45, Zutphen, (0575) 543202
Zutphen-Emmerikseweg 46, Baak, (0575) 551000

DEZE WEEK

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 12 december 2015.

ULTRA HD TV  | 50PUK6400 

• 50” (127 cm) Ultra HD Smart TV
• Dual-Core processor en Android OS voor uitstekende prestaties
• 4K Ultra HD: de beste resolutie die u ooit hebt gezien
• Energieklasse A+

SENSEO  | HD7825/60 

• Voor twee kopjes koffi e in één minuut
• Verstelbare tuit voor verschillende kopjes
• Auto off na 30 minuten

*U betaalt 63,96 en ontvangt via Philips 20,- retour

AIRFRYER  | HD9240/90 

• Gezonder frituren met lucht
• XL bereidingscapaciteit van 1,2 kg
• Makkelijk schoon te maken
• 4 Disney DVD’s cadeau t.w.v. 60,-*

*Na registratie via philips.nl/acties

KOM SNEL NAAR ÉÉN VAN ONZE 
WINKELS OF KIJK OP EXPERT.NL VOOR 

MEER PHILIPS AANBIEDINGEN!

43,96*

79,95

9696*

79,
20% KORTING!

XL bereidingscapaciteit van 1,2 kg

175,20
219,-

202020
219,-

20% KORTING!

695,20
869,-

202020
869,-

20% KORTING!

Keijenborgseweg 1, Zelhem, Tel. 0314-641808 • www.cafedetol.nl

1e EN 2e KERSTDAG V.A 16.00 UUR
bij EETCAFÉ DE TOL:

4 gangen Kerstdiner
Voorgerechten: - Hertencarpaccio

- Vis plateau met gerookte zalm, 
gerookte paling en Hollandse garnalen

- Wildzwijn paté met een vijgen chutney

Tussengerechten:
- Wildbouillon met paddenstoelen

- Romige broccolisoep

Hoofdgerechten
- Black Agnus steak met stroganoffsaus

- Kabeljauw op zeekraal met een 
saffraan saus

- Kalfsmedaillons met een bearnaisesaus

Dessert: - Grand dessert

€ 39,75 p.p. incl. welkomstdrankje
Tijdens de kerstdagen is reserveren gewenst.

3e kerstdag: live muziek met 
Moonyard vanaf 21.00 uur

Ook tijdens de feestdagen zien we u 
graag bij Eetcafé de Tol in de Wittebrink.

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 12 december

Café:
FEESTBAND ‘Anders is het niet’

Disco:
APRES SKIHUT ON TOUR
DJ XXL & FEESTZANGER

Pim Leeflang

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

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

Ilaha: ‘Ik ben gevlucht uit Afghanistan. 
Nu wil ik graag weer studeren.’

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 

Werken

“Ik ben Juliette en op mijn tiende 
kreeg ik een infectieziekte. Dankzij 
een operatie en hulp van LIGHT FOR 

THE WORLD kon ik een naaiatelier 
beginnen. Die kans gun ik andere 
jongeren met een handicap ook!”

“Zonder hulp zat ik nu kreupel thuis”

“ Geef jongeren met een handicap een eerlijke kans!”
Reinier van den Berg, ambassadeur

DIRECT
DONEREN   ikkanwerken.nu

GIRO 131 • IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31

LFW-Ik_Kan_Adv_130x150_V2_1.indd   1 21-11-14   16:06



Jeugd VAMC De Graafschaprijders 
slaat de vleugels uit
HENGELO - Ooit begonnen in 2010 
bij de VAMC als doel om de jeugd 
kennis te laten maken met de 
endurosport, is momenteel uit-
gemond in een heuse NK voor 
jeugdigen van 14 t/m 21 jaar. 
Helaas om bekende redenen kan 
de club zelf momenteel geen ge-
legenheid bieden aan de jeugd, 
maar de jeugdleden rijden stad 
en land af om zich te bekwamen 
in het enduro rijden.

In het weekend van 5 en 6 decem-
ber waren er weer een aantal jeug-
dige Vamc-ers die de handschoen 
hebben opgepakt, en al een aan-
tal jaren in deze competitie mee-
draaien. Het is de kweekvijver van 
de sport, en er zijn al een aantal 
doorgestroomd naar de ONK en-
duro voor de 'groten'.

Jan Willem Arendsen, Bram Bul-
ten, Wouter Bosveld, Björn Wis-
man en Koen van Dort waren de 
vaste deelnemers dit jaar aan de 
competitie. Buiten deze heren was 
er ook nog een mogelijkheid om 
met een daglicentie mee te doen, 
Thijs Bulten maakte hier een aan-
tal keren kundig gebruik van.
Oirschot was zaterdag een pittige 

met twee proeven die helaas door 
omstandigheden maar met een 
korte route verbonden werden. 
De eerste was een snelle maïs-
proef, de tweede een pittige cros-
sproef met de nodige natuurlijke 
hindernissen als boomstammen, 
aarden wallen en smalle spoort-
jes met een vleugje crossbaan er 
doorheen geweven. Geen rust 
momentjes! Uiteindelijk wist Jan 

Willem Arendsen een mooie vier-
de plaats te scoren, Bjorn Wisman 
twaalfde, Bram Bulten zestiende 
en Koen van Dort twintigste.
Al met al mooie prestaties door 
deze jeugdige rijders die we onge-
twijfeld terug gaan zien komende 
jaren in de 'grote competitie'.
   

 ■ www.vamc.nl

Soccï breekt ook geen 
potten bij De Hoven
WICHMOND - Na een aantal weken 
niet gevoetbald te hebben, moch-
ten de heren van Sociï 1 zondag 
weer de wei in tegen De Hoven. 
Sociï is dit seizoen nog niet be-
paald op dreef en iedere wedstrijd 
is een uitdaging op zich. Trainer 
Tim Kollen moest puzzelen met 
zijn opstelling en het was even af-
wachten hoe dit zou uitpakken.

De aanvang van de wedstrijd stond 
in het teken van slordige passing 
van de kant van Sociï en dat speel-
de De Hoven in de kaart. Toch 
was het eerste doelpunt er van de 
kant van Sociï. Tim Groot Roessink 
werd diep gestuurd en wipte de 
bal over de keeper. Dit was de 0-1, 
ware het niet dat de grensrechter 
van De Hoven zich voor het eerst 
deed gelden. De man snapte het 
principe van het vlaggen niet, iets 
dat de scheidsrechter gaandeweg 
de wedstrijd ook duidelijk door 
kreeg. Doelpunt afgekeurd en op-
nieuw beginnen dus. Dat lukte 
niet, balverlies op het middenveld 
leidde na ruim vijf minuten tot 
een aanval van De Hoven waarbij 
Henry Vreeman omspeeld werd 
en de 1-0 werd aangetekend.

Nog vijf minuten later was het al 
2-0 toen er een Hovense aanval-
ler op rechts mocht doorbreken 
na een goede crosspass, de speler 
rondde deze kans volmaakt af door 
de bal in de verre hoek te mikken; 
2-0. Na deze score meldde Sociï 
zich opnieuw in de wedstrijd, het 
spel speelde zich weer veelvuldig 
af op de helft van de tegenstander, 
maar kansen creëren bleek een 
zware opgave. Het sleutelwoord 
was overduidelijk "eindpass", de 
keeper van De Hoven werd niet of 

nauwelijks op de proef gesteld. De 
rust werd zodoende bereikt bij een 
stand van 2-0.

Na de rust veranderde het spel-
beeld niet veel. Sociï mocht voet-
ballen en De Hoven beperkte zich 
tot het middels counters in stelling 
brengen van de gewiekste aanval-
lers. Aan de andere kant wist Sociï 
nog altijd nauwelijks doelgevaar te 
stichten, pas in het laatste gedeelte 
moest de keeper van De Hoven af 
en toe reddend optreden of de bal 
"naast kijken". Onder meer een 
schot van Tim Groot Roessink 
werd geblokt en kopballen van 
Stefan Roording en Rick Pellen-
berg gingen naast.

In de slotminuut van de wedstrijd 
deed Sociï nog wat terug. Daan 
Loman gaf de bal voor met iets 
wat het midden hield tussen een 
schot en een voorzet, Rick Pellen-
berg was scherp en kopte de bal 
binnen; 2-1. De grensrechter van 
de thuisploeg stond weer eens met 
zijn vlag in de lucht maar inmid-
dels kende de scheidsrechter zijn 
pappenheimers. De tijd was te 
kort om nog meer terug te kunnen 
doen en zo verloor Sociï ook deze 
wedstrijd.

Sociï begeeft zich momenteel in 
een vicieuze cirkel waar het zich 
uit moet zien te vechten. Hope-
lijk lukt dat aankomend weekend 
thuis tegen EDS, aanvang 14.00 
uur. Kijk voor alle uitslagen en het 
programma van Sociï op de web-
site.
   

 ■ www.svsocii.nl

   

Veldrijden RTV
Vierakker-Wichmond
Korte terugblik 
en hoogtepunten 
afgelopen seizoen 
VORDEN/WICHMOND - De eerste 
maanden van het veldrijden sei-
zoen zitten er weer op en ook 
de leden van RTV-Vierakker-
Wichmond rijden graag hun 
rondje over de veelal modderige 
parcoursen. De trots van de ver-
eniging op dit gebied is natuurlijk 
de Vordenaar Thijs van Ameron-
gen. Deze profrenner die dit sei-
zoen voor de ploeg Telened-Fidea 
rijdt heeft tot op heden een aantal 
goede wedstrijden gereden.

Thijs van Amerongen is de man 
van de lange adem en de lastige 
omlopen. Vorig seizoen liep het 
qua resultaten wat fout omwille 
van overtraind zijn, maar onder-
tussen is hij fysiek weer helemaal 
in orde en reed hij vlotte wegkoer-
sen. In de Bpost Bank trofee bezet 
Thijs van Amenrongen momen-
teel de vierde positie in het klas-
sement.

Op 21 november reed hij in de GP 
van Hasselt naar een zesde plaats. 
Door zijn nogal altijd slechte posi-
tie in de UCI ranking, moet Thijs 
in de Vlaamse Duinencross in 
Koksijde op 22 november ver van 
achter starten bij een groot deel-
nemersveld. 
Na een aantal ronden kwam hij 
rond plek 23 door en leek een goe-
de klassering ver weg. 
Koksijde is echter een lastig par-

koers, zeker na een week van veel 
regen. Door zijn eigen tempo te 
rijden wist Thijs uiteindelijk als 
elfde over de streep te komen. Een 
erg mooie uitslag en veel waarde-
volle punten voor de UCI ranking.

Op de Flandriencross Hamme-
Zogge van zondag 29 novem-
ber reed Thijs teleurstellend. Hij 
behaalde hier een negentiende 
plaats. Zelf postte hij de tweet: 

Thijs van Amerongen @Ameron-
gentv: "Na de slechte dag zondag, 
deze week helaas toch ziek gewor-
den. Hopelijk tegen het weekend 
weer volledig hersteld."?

Overige leden
Ook de overige leden van RTV 
Vierakker-Wichmond rijden re-
gelmatig prima uitslagen tijdens 
de wedstrijden waaraan ze deel-
nemen. 

Zo behaalde tijdens de Cyclocross-
wedstrijd Hellendoorn zondag 29 
november 2015 (op NK parkoers 
2016) in de categorie Masters 40+ 
Jan Weevers uit Vorden een podi-
umplaats door als derde te fini-
shen.

Enkele andere top-10 noteringen 
van RTV-renners: 21 november in 
Beek; categorie Masters 40+: Pe-
ter Makkink 7e plaats; categorie 
Masters 50+: Erik Bouwmeester 5e 
plaats. 22 november in Varsseveld; 
categorie Amateurs: Koen Jansen 5e 
plaats; categorie Masters 40+: Peter 
Makkink 9e plaats; categorie Masters 
50+: Erik Bouwmeester 5e plaats. 

Vordense 
badmintonners 
spelen vier 
wedstrijden in 
korte tijd
VORDEN - De Vordense badmin-
tonners speelden in korte tijd 
vier wedstrijden. Drie tegen 
teams die ook bovenin staan en 
één tegen het iets lager geklas-
seerde Phido 3. Drie weken gele-
den werd er thuis met 5-3 gewon-
nen van koploper UBC uit Ulft. 
Flash speelde uitgekookt en zette 
de tegenstander keer op keer op 
het verkeerde been.

Er werden drie enkelspelen ge-
wonnen, het herendubbel en 
een mixed. De volgende wed-
strijd speelde men tegen Phido 2 
in Doetinchem. Geheel tegen de 

gewoonte in verloor Chjehrando 
Gasper zijn enkelspel. Niels Lijf-
togt en Anne van Eeuwijk maakten 
dit verlies echter goed door beiden 
hun enkelspel te winnen. Doordat 
Vera Velhorst haar enkelspel ver-
loor stond het na de enkelspelen 
2-2.

Totaal van de 
wedstrijden zet 
Flash aan kop

Hierna verloren de Vordenaren 
zowel het heren- als het vrouwen-
dubbel en leek de wedstrijd ver-
loren te gaan. Flash kwam echter 
sterk terug en won beide mixed-
spelen. Vorige week zondag werd 
er goed gespeeld in Duiven tegen 
Thuve. Het werd een regelmatige 

6-2 overwinning voor Flash. En 
afgelopen donderdag werd thuis 
met 6-2 van Phido 3 gewonnen. 
Chjehrando, Niels en Anne won-
nen hun enkelspel. Laura Huls-
hof kwam in haar enkelspel net te 
kort. Chjehrando en Niels hadden 
het lastig in het herendubbel. Zij 
wonnen echter in drie sets met de 
setstanden 17-21, 21-9 en 21-16. 
Laura en Anne speelden een goed 
damesdubbel.

Het werd een regelmatige 21-15 
en 21-16 overwinning. Niels en 
Anne wonnen daarna hun mixed 
in twee sets. Chjehrando en Laura 
verloren echter met de standen 
10-21, 21-16 en 19-21. Desalniet-
temin een duidelijke 6-2 overwin-
ning en met het totaal van deze 
vier wedstrijden staat Flash met 2 
punten voor op UBC aan kop in de 
1e klasse van het badminton.
   

 ■ www.flash-vorden.nl

Reeks goede wedstrijden levert 
Flash Vorden koppositie op

Deelnemende leden aan de ONK jeugd Enduro. Foto: Marieke Rouwenhorst

Sponsoren voor Vordenseweg
stratenvolleybalteam

HENGELO - Nijman administra-
tie en belastingadviseurs, Roo-
zegaarde Sport & Mode Hen-
gelo Gld. en Metselbedrijf Van 
Zuilekom hebben de heren van 
het Stratenvolleybalteam van 
de Vordenseweg volledig in het 
nieuw gestoken.

Op de foto de sponsoren (van 
links naar rechts): Ronald Lank-
horst namens Nijman, Andre 
Riefel namens Roozegaarde en 
Edwin van Zuilekom.

Klinkende overwinning
Het nieuwe outfit gaf het team de 
inspiratie om de eerste wedstrijd 
in de topklasse met een klinken-
de overwinning af te sluiten.

Stratenvolleybalteam Vordenseweg met sponsoren. Foto: PR
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Schouwburg Amphion heeft nog véél meer te bieden...
Bekijk het complete programma en boek uw tickets op:

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

 (0314) 37 60 00
@amphion0314 schouwburgamphion

Misschien wel                       theater van NL!het beste

Wintercircus Martin Hanson (4+)

Malando Kwintet 

De Notenkraker

Voor het hele gezin

75 jaar!

Oekraïens Staats Opera en Ballet Theater

Cubaans dans- en muziekspektakel

Oudejaarsconference

Fantastische internationale topartiesten presen-
teren circustheater met o.a. prachtige acrobatiek, 
jongleren en humor. Met live muziek!

In de voetsporen van Danny’s grootvader speelt 
Malando in deze jubileumvoorstelling in de 
oorspronkelijke bezetting van 5 personen. 

Een ongeëvenaard kerstfeest voor jong en oud
met virtuoze dansers en de fabuleuze muziek van 
Tsjaikovski die live wordt uitgevoerd.

Hete ritmes, meeslepende dansen, exotische 
schoonheden en fantastische melodieën leiden je 
door het opwindende nachtleven van Cuba. 

Als Achterhoeker en als columnist van 
De Gelderlander kijkt hij met Achterhoekse ogen 
terug op het afgelopen jaar. 

12:30 en 16:15 uur - Jeugd & Familie

20:00 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Dans

20:00 uur - Show

20:30 uur - Cabaret

do.

do.

do.

do.

do.

 5

 5

 5

 5

 5

20

19

21

23

30

zo.

za.

ma.

wo.

wo.

Don KosakenChor
A Russian Night

Met de gezangen van de Russisch-orthodoxe kerk 
en hun Slavische volksliederen symboliseren ze 
voor miljoenen mensen het oude Rusland.

14:00 uur - Theaterconcert

do.

 513
zo.

Pasión de Buena Vista

Frans Miggelbrink

GRATIS CD BIJ 2 KAARTEN

tips!

u i t g e l i c h t
December/Januari

december

Soul Brothers
Let's Celebrate

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

20:00 uur - Theaterconcert

do.

 57
do.

Boogie Nights
New Years Ball in Amphion

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

22:00 uur - Event

do.

 52
zo.

januari

UITNODIGING
Najaars-show

WIJ TONEN U DE 

NIEUWSTE LAND- EN 

TUINBOUW-

MACHINES

Donderdag 10 december 10.00 – 22.00 uur
Vrijdag 11 december 10.00 – 22.00 uur
Zaterdag 12 december 10.00 – 17.00 uur

Broekstraat 1A – 6999 DE Hummelo – Tel: 0314-38 18 42 – info@pelgrom.nl

75 JAAR LANDBOUWMECHANISATIE

GroenRĳ k_Doetinchem wk50 - 130x96 fc GroenRĳ k_Doetinchem wk50 - 130x96 fc 

wk 50. Geldig van 10-12 t/m 16-12. OP=OPGroenRĳ k Steentjes Doetinchem • Wassinkbrinkweg 2 • 0314-621021 • groenrĳ k.nl

ZONDAG OPEN 
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

ECHTE KERSTBOMEN KOOP JE BIJ GROENRIJK!
Alle echte bomen die bij GroenRijk verkrijgbaar zijn, worden 
speciaal voor de kerst gekweekt en komen dus niet uit een 
bos. Bovendien zijn bij GroenRijk echte bomen verkrijgbaar 
in verschillende maten, zowel in pot als gezaagd.

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

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



Retteketet Showband met Kerst-try-out
STEENDEREN - Zaterdag 12 de-
cember is het tijd om te feesten 
in kerstsfeer bij Café Zaal Hee-
zen in Steenderen! De Retteketet 
Showband, ook bekend van de 
Steenderense kermis, treedt dan 
namelijk op. Zij brengen op deze 
avond hun Kerst try-out. Aan-
vang 21.30 uur.

Voor wie hen nog niet kent: De 
Retteketet Showband is een band 
met volledig Gelderse roots. De 
koude Hollandse klei heeft in dit 
geval een warmbloedig rondrei-
zend feestgezelschap voortge-
bracht. Waar de Retteketet Show-
band komt is het feest en vice 
versa!

Duitse schlagers, oude discostam-
pers, dancebeats, tranentrekkende 
smartlappen en verrassende all-
time klassiekers komen op een 
Retteketet-sessie voorbij.

De elf muzikanten gaan er vol in 
op een Retteketet-avond. De ver-
kleedsessies, aanstekelijk enthou-
siasme en breed repertoire leiden 
tot hogere sferen bij het publiek. 
Op deze unieke Kerst try-out bij 

Heezen worden naast boven-
staand repertoire natuurlijk ook 
de nodige nummers in kerststijl 
gebracht.

Retteketet Showband staat garant 
voor een 18-karaats feest. Met 
maar liefst elf muzikanten op het 
podium en een vaste crew licht- en 
geluidsmensen zet deze feestband 
elke tent, zaal of kroeg op de kop!

Zin in een avondje gezelligheid 
en feest? Kom dan zaterdag 12 
december naar Zaal Heezen in 
Steenderen!

Voor meer informatie, kunt u tele-
fonisch contact opnemen.
   

 ■ (0575) 451204

Oecumenische Vrouwen 
Groep en seniorensoos
VIERAKKER - De gezamenlijke Ad-
ventviering van de Oecumenische 
Vrouwen Groep en Seniorensoos 
Vierakker-Wichmond is dit jaar 
woensdag 16 december om 19.00 
uur in het Ludgerusgebouw te 
Vierakker.

Leden van de Vrouwen Groep en 
hun introducés en alle senioren 
uit Vierakker-Wichmond en om-

geving, worden van harte uitge-
nodigd aan deze Adventviering 
deel te nemen. Het bestuur zorgt 
voor een traditionele invulling met 
kerstverhaal, gedichten en samen-
zang.

Het u bekende oecumenische 
koor, dit keer onder leiding van de 
heer Ernest Koers, zorgt voor een 
passende muzikale omlijsting.

   

Vrouwenbeweging 
Passage Warnsveld-buiten
LEESTEN - Donderdag 17 decem-
ber kerstviering bij de dames 
van Christelijke Maatschappe-
lijke Vrouwenbeweging Passage 
Warnsveld-buiten. Medewerking 

aan deze avond verlenen Annet 
Lammers( zang) en Dhr.Chris Ber-
gink (piano). De avond begint om 
19.45 uur in de Triangel te Lees-
ten.

   

Eerste tien winnaars
cheque AH
VORDEN - Albert Heijn Grotenhuys 
heeft de eerste tien winnaars van 
de vijf weken durende actie ge-
trokken. Deze gelukkigen hebben 
na het doen van de boodschappen 
in de Vordense supermarkt hun 
kassabon ter waarde van tenmin-
ste 25 euro (voor zien van naam, 
adres en telefoonnummer) in de 
daarvoor bestemde ton gedaan. 
Zij ontvangen allemaal een AH-
waardecheque ter waarde van 
honderd euro.

De winnaars zijn: Karin Zweers, 
Het Leemgoor 4, Vorden; Fam. Mo-
lenmaker, Nieuwstad 3, Vorden; 
Fam. Klein Nengerman, Heijen-

daalseweg 1, Vorden; Fam. Bouw-
man, Zomervreugdweg 7, Vorden; 
Chjandoreen Gasper, Brinkerhof 
27, Vorden; Fam. M Bargeman, 
Hoetinkhof 66, Vorden; Fam. F.P. 
Huitink, Mulderskamp 21, Vorden; 
Fam. Amerongen, Hoetinkhof 80, 
Vorden; Fam. A.J. Makkink, Pieter 
van Vollenhovenlaan 5, Vorden; 
Christie Horstink, Hoetinkhof 115, 
Vorden.

Maak ook kans
Nog vier weken, tot en met 3 janu-
ari, maken klanten van AH Gro-
tenhuys kans om per week één van 
de tien winnaars van een waarde-
cheque van 100 euro te worden.

   

Volksdansbal Vierakker
VORDEN - Op dinsdag 15 december 
vindt er groot volksdansbal plaats 
in kerstsfeer, in het Ludgerus ge-
bouw te Vierakker, vanaf 18.00 uur.

De internationale Volksdans-
groep Vierakker/Wichmond heeft 
2 groepen uitgenodigd, namelijk 
de dansers uit Keijenborg en uit 
Hengelo. De leiding is in handen 

van dansleidster Yvonne Pen.  

Nieuwe leden (ook als je nog nooit 
gedanst hebt) zijn vanaf dinsdag 5 
januari 2016 weer van harte wel-
kom. Meer weten; bel Stichting 
Welzijn Vorden.
   

 ■ 0575 -533 159

VORDEN - Van Asselt, De Echte 
Bakker, met winkels in Vorden en 
Warnsveld heeft een prachtig re-
sultaat behaald bij de landelijke 
Kerststollencompetitie van het 
Echte Bakkersgilde. Zijn stol werd 
als 'uitmuntend' beoordeeld en 
kreeg de bijbehorende vijf ster-
ren. Daarmee haalt van Asselt een 
plaats in de finale.

De keuring
Alle Echte Bakkers van Nederland 
kunnen gedurende twee weken 
hun Kerststollen insturen en deel-
nemen aan de competitie. De keu-
ringen worden uitgevoerd door de 
keurmeesters van het onafhanke-
lijk Nederlands Bakkerij Centrum 
samen met Nico Bloem, baktech-
nisch adviseur van meelleveran-
cier Meneba en Cees de Haan, 
kwaliteitsadviseur van meelleve-
rancier Koopmans. Met de 5 ster-
renbeoordeling heeft van Asselt, 
De Echte Bakker een plaats in de 
finaleronde gehaald.

Passie van de Bakker
Het behalen van deze sterren is 
geen vanzelfsprekendheid. Ieder 
jaar weer gaat van Asselt, De Echte 
Bakker tijdig aan de slag om de 
Kerststollen zo goed mogelijk te 
maken.

Specialiteit van 
het seizoen dus 
geen routine

Omdat het een seizoensspeciali-
teit is krijgen bakkers geen dage-
lijkse routine en moeten ze ieder 
jaar weer een aantal stollen bak-
ken om de details weer perfect te 
krijgen. Dick van Asselt is heel blij 
met deze uitslag. "We maken onze 
producten met de beste grond-
stoffen en natuurlijk met de zorg-

vuldigheid en vakmanschap van 
de bakker," vertelt van Asselt. "Ik 
ervaar het als een compliment dat 
onze Kerststollen zo goed scoren." 
Ook de bakkers zijn trots dat hun 
product zo gewaardeerd wordt 
en gaan extra gemotiveerd aan de 
slag, zodat iedereen kan proeven 
hoe goed ze in hun vak zijn.

Zelf proeven
Hoe leuk het ook is om een goede 
beoordeling te ontvangen, uitein-
delijk gaat het er toch om wat de 
klanten ervan vinden. Van Asselt 
heeft daar wel vertrouwen in. "Vo-
rig jaar vonden onze klanten de 
Kerststol al heerlijk en met deze 
5 sterren zijn we ervan overtuigd 
dat het dit jaar ook weer goed zit. 
De verkoopmedewerksters vinden 
het prachtig dat ze de Kerststol en 
alle andere decemberlekkernijen 
mogen laten proeven en verkopen 
en nodigen alle klanten uit om dit 
buitenkansje niet te laten lopen."

Kerststol van Asselt, de Echte
bakker bekroond met 5 sterren

De Retteketet Showband treedt op bij Heezen. Foto: PR

Stichting ARCATO gaat Scandinavisch

ZUTPHEN - De strijkorkesten van 
stichting Arcato komen op 13 de-
cember naar de buitensociëteit 
met werken van diverse compo-
nisten zoals: Chedeville, Sarto en 
Meyer en na de pauze een Scan-
dinavisch programma. De ensem-
bles wonnen dit jaar de 1e prijs 
op het international Youth festival 
in Neerpelt België. Komend jaar 
staat deelname aan het interna-
tional kunstfestival in Kroatie op 
het programma. De deelnemers 
zijn jong maar spelen de sterren 
van de hemel. Aanvang: 14.30 uur 
in de Buitensociëteit. Kaarten zijn 
te bestellen via de website.
   

 ■ www.hanzehof.nl ■ www.arcato.nlDe strijkorkesten van stichting Arcato. Foto: PR

(Advertorial)

NLP onder Schooltijd
Donderdag 10 december kunt u 
kosteloos deelnemen aan twee 
informatieve bijeenkomsten 
rondom NLP. 

De communicatie-methodiek NLP 
geeft inzicht in hoe gedachten, 
gevoelens en gedrag tot stand ko-
men en hoe we invloed hebben op 
de effectiviteit van onze commu-
nicatie. Want communiceren kun 
je leren. Zomervreugd Trainingen 
verzorgt de officieel erkende NLP 
Practitioner en Master Practitio-
ner opleidingen in 5 blokken van 
3 dagen en biedt deze tevens aan 
onder schooltijd. 

Naast informatie over de trai-
ningen en het instituut, willen 
de trainers u vooral de mogelijk-
heid bieden concrete ervaringen 
op te doen met een van de vele 
NLP-technieken en modellen.  U 
bent van harte welkom op 10 de-
cember ‘s ochtends van 9.45 tot 
12.00 en ‘s avonds van 19.45 tot 
22.00.  

In verband met een beperkt aan-
tal plaatsen graag aanmelden 
via info@zomervreugd.nl of 06 
13560196. Lokatie: Zomervreugd 
Trainingen, Zomervreugdweg 3 
Vorden, www.zomervreugd.nl

WORKSHOPS en CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op 
via verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30
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Omdat ik GRAAG 
LANG ZELFSTANDIG 
THUIS WOon.

Weten wat Kruiswerk voor u kan 
betekenen?
www.kruiswerk.nl of bel met 
onze ledenservice 0314 357 430

Kruiswerk Achterhoek is dé onafhankelijke leden-
vereniging van en voor de Achterhoek. Wij zijn uw 
gids in het Achterhoekse zorglandschap. Eén adres 
voor hulp en ondersteuning op het gebied van 
zelfstandig wonen, gezondheid, zorg en welzijn.



Handelsonderneming Willie 
Waenink is verhuisd
ZELHEM - Sinds 1 december werkt 
Willie Waenink vanuit zijn nieu-
we bedrijfspand aan de Hoegen-
straat 3 in Zelhem. Hoewel de 
nieuwe werkplaats en showroom 
nog niet zijn ingericht, gaat de 
bedrijvigheid gewoon door. Han-
delsonderneming Willie Wae-
nink repareert, onderhoudt en 
verkoopt tuin- en parkmachines 
voor particulieren en bedrijven. 
Maaimachines, zitmaaiers, ket-
tingzagen voor tuiniers, maar hij 
repareert ook mixers, aggrega-
ten, hoge drukreinigers, trilpla-
ten en diverse bouwmachines 
van voeg- en bouwbedrijven. Te-
vens slijpt hij veescheermessen 
en verkoopt hij veescheermachi-
nes.

De techniek had al van jongs af 
aan Willie's interesse. Vanaf zijn 
vijftiende ging hij een dag in de 
week naar de toenmalige Streek-
school in Doetinchem, de overige 
vier dagen was hij aan het werk 
in Keijenborg. En ook op zater-
dag werkte hij daar. Na zijn studie 
werkte Willie achtien jaar bij dat-
zelfde bedrijf, waarna hij in 2002 
zijn eigen bedrijf startte op de 
Olde Kaste bij Keijenborg. Toen 
op de plek van zijn werkplaats een 
huis zou worden gebouwd, zocht 
hij een andere werkplek. Die vond 
hij aan de Kroezerijweg.
Vanaf 2010 huurde Willie zijn be-
drijfsruimte aan de Beekstraat 
in Toldijk. Door de realisatie van 
wederom nieuwbouw, moest ook 
die werkplaats van Willie gesloopt 
worden. "Tussendoor hebben we 
geprobeerd een eigen pand te 
vinden, maar bedrijfspanden zijn 
voor een zzp'er niet te betalen," 
weet Jolanda de Greef, de zus van 
Willie, die zijn administratie en 
boekhouding doet.
Het tij is nu gekeerd. Lachend zit-
ten zij in de knusse kantine van 
Willie's nieuwe bedrijfsruimte. "Ik 

kende de eigenaar van dit pand, 
die had ik al eens gesproken. Hij 
had het een jaar of vier vijf jaar ge-
leden bij inschrijving gekocht en 
wilde er wel vanaf," lacht Willie. 
Jolanda vertelt dat zij er destijds 
ook wel interesse in hadden, maar 
twijfelden toen aan de financiële 
haalbaarheid. "De crisis was net 
begonnen."

Werkplaats, 
opslag en 
showroom

Het pand waar Willie toen een 
oogje op had, is nu dan in zijn 
bezit. In de opstallen staan en 
liggen allerlei materialen en ge-
reedschappen, nog in plastic ge-
wikkeld. "Alle spullen staan door 
elkaar, het moest allemaal snel, 
snel," lacht Willie. "Het is wel fijn 
dat het van mezelf is, nu kan ik al-
les straks goed in orde hebben." 

Het bedrijfspand heeft de goede 
papieren, met van oudsher een 
bedrijfsvergunning met detail-
handel. Willie kan in de meerdere 
ruimten: werkplaats, opslag en 
showroom, zijn bedrijf prima eta-
leren.
"Je hebt het geluk dat het nu een 
periode is waarin men de machi-
nes voornamelijk brengt voor het 
jaarlijkse onderhoud en een win-
terbeurt. Bij een reparatie moet 
het zo snel mogelijk klaar zijn. 
Je kunt de tijd nu beter verdelen 
tussen het inrichten van het be-
drijfspand en het onderhoud van 
de machines," vindt Jolanda. "Al-
hoewel het nu het seizoen voor de 
motorzagen, de heggenscharen en 
de bladblazers is," zegt Willie. "De 
mensen mogen ook nu gerust ko-
men," voegt hij er nog aan toe.
Handelsonderneming Willie Wae-
nink, reparatie, onderhoud en 
verkoop van tuin- en parkmachi-
nes. Hoegenstraat 3, 7021 LX, Zel-
hem. Het nieuwe vaste telefoon-
nummer gaat in op 22 december: 
(0314) 646723. Willie is mobiel te 
bereiken op (06) 50676024. Zie de 
advertentie elders in deze editie.

Bomenbelang over
kapvergunningen
Bomenbelang wil kapvergunning 
voor alle bomen met stamomtrek 
van 95 cm op 1.30 meter hoog. 
Vereniging Bomenbelang Bronck-
horst is ruim 2,5 jaar geleden 
betrokken geweest bij de veran-
deringen die de gemeente wilde 
doorvoeren met betrekking tot de 
kapverordening. Doel was die een-
voudiger voor de burger te maken, 
zodat het aantal uitzonderingen 
beperkt blijft en een ieder weet 
waarvoor een kapvergunning aan-
gevraagd moet worden. Hierdoor 
zou de hoeveelheid werk voor de 
ambtenaren ook verminderen.

In de afgelopen 2,5 jaar gebeurde 
er weinig. Nu, net voor het einde 
van het jaar, moet de kapverorde-
ning alsnog met spoed aangepast 
worden. De gemeenteraad beslist 
deze maand over de aanpassing. 
Komende woensdag praat de 
raadscommissie hierover. Des-
tijds heeft Bomenbelang uitge-
breid commentaar verleend op 
de toen voorliggende voorstellen. 
Tijdens het regulier overleg met 
wethouder Seesing dit najaar is 
de vereniging weliswaar kort in-
gelicht over de aanpassing van de 
verordening, maar dat betrof geen 
inhoudelijke wijzigingen. Ook on-
langs nog werd in de wandelgan-
gen van het gemeentehuis door 
een ambtenaar duidelijk gemaakt 
dat aan de lijst van beschermde 
bomen alleen de wilg toegevoegd 
zou worden.

Nu ligt echter een voorstel van het 
college op tafel waarin geadvi-
seerd wordt de plataan, noot en es-
doorn voortaan kapvergunningvrij 
te maken. Hierover is geen overleg 
met Vereniging Bomenbelang ge-
voerd. De keuze is voor bomen-
kenners ook uiterst onlogisch. Pla-
tanen zijn bijvoorbeeld bomen die 
erg goed groeien in de bebouwde 
kom en voor weinig overlast zor-
gen. Platanen waren enkele jaren 

geleden één van de boomsoorten 
die het centrum van Vorden een 
groen karakter gaven en waarvoor 
in dit dorp langdurig actie gevoerd 
is. Notenbomen worden onder 
andere de komende weken via de 
actie '1 boom mot kun'n' (betaald 
door de gemeente Bronckhorst) 
geplant in het buitengebied van 
Bronckhorst. Het betreft enkele 
tientallen exemplaren; het is de 
meest geplante bomensoort in het 
kader van de genoemde actie. En 
esdoorns komen in onze gemeen-
te in laanvorm overal voor en be-
palen daarmee het aangezicht van 
diverse wegen.

Bomenbelang gaat er vanuit dat 
het belangrijkste doel van de 
aanpassingen vereenvoudiging 
in moet houden en meer duide-
lijkheid richting burger zodat die 
minder vaak kapvergunningen 
zal aanvragen die toch afgewezen 
worden. Daarom is het voorstel 
van Bomenbelang om de kapver-
gunning te laten gelden voor alle 
bomen met een stamomtrek van 
95 cm of meer op een hoogte van 
1.30 meter vanaf het maaiveld. 
Vervolgens geen uitzonderingen 
maar wel de toevoeging dat het 
bevoegd gezag ten allen tijde een 
herplantplicht kan opleggen met 
nader te stellen voorschriften, zo-
als de te noemen soort, stamdia-
meter, aantal enz. En natuurlijk 
sancties opleggen bij het illegaal 
kappen. Want die ontbreken nu. 
Dit voorstel voorkomt sowieso 
vervelende kwesties, zoals onlangs 
bij de Wehme in Vorden, waar de 
omwonenden zo'n 15 jaar gele-
den een gingko schonken aan het 
toenmalige bestuur en die nu ge-
kapt zien worden omdat voor dit 
soort bomen helemaal geen kap-
vergunning nodig is volgens de 
huidige verordening. Voor meer 
informatie: www.bomenbelang.nl

Bomenbelang Bronckhorst 

HENGELO - In 2019 hoopt Ben-
nie Jansen het eeuwfeest te vieren 
met zijn totaalwarenhuis in het 
centrum van Hengelo. Ondanks 
de concurrentie van internet en 
winkelketens houdt hij het hoofd 
boven water onder het motto van 
service, kwaliteit en garantie.

De opa van Bennie nam in 1919 de 
smederij over van Ruesink, die lie-
ver in bankzaken verder ging. Ber-
nard Jansen uit Drempt werd na een 
half jaar inwerken eigenaar van de 
zaak op de hoek van de Bleekstraat 
en Ruurloseweg. Het smidswerk 
bestond uit een wagenmakerij, het 
beslaan van paarden met hoefijzers 
en verkoop en onderhoud van al-
lerlei landbouwwerktuigen. Derk-
Jan Jansen, de zoon van Bernard, 
liep al als jongen mee in de zaak. 
Na de oorlog liep het smidswerk 
geleidelijk terug. In de zestiger 
jaren werd besloten een nieuwe 
winkel te bouwen, zodat Derk-Jan 
daarmee verder kon. In 1969 was 
de opening, Bernard Jansen was 
net overleden. Derk-Jan en zijn 
vrouw runden de zaak. Derk-Jan 
deed de boekhouding, 'Dine van de 
Smid' de winkel. Inmiddels leerde 
ook hun zoon Bennie het vak: "Ik 
had het rijbewijs, dus ik moest alles 
op de plaats brengen en aansluiten. 
We verkochten behalve ijzerwaren 
eerst landbouwwerktuigen, gas-

kachels en ook witgoed en radio's 
en tv's. Geleidelijk gingen we over 
op een totaalwarenhuis: ijzerwa-
ren, huishoudelijke artikelen cam-
ping- en kado-artikelen. Kachels 
en onderdelen zijn we altijd blijven 
verkopen. We hebben spullen die 
je nergens anders kan krijgen." In 
1994 ging Bennie Jansen alleen ver-
der. In een tijd dat ook de grote ke-
tens zich in Hengelo vestigden en 
online kopen steeds populairder 
werd. Veel vergelijkbare zaken en 
zelfs filialen van ketens in de regio 
moesten de deuren sluiten, maar 

Jansen de Smid is er nog steeds. Hij 
heeft nog vele vaste klanten in de 
regio. "Service, kwaliteit en garan-
tie staan voorop, naast klantvrien-
delijkheid. Ik doe niet moeilijk over 
ruilen. Ik ga met trends mee en 
organiseer acties. Voor kwalitatief 
goede artikelen kan iedereen bij 
mij terecht. Veel verkocht worden 
potten en pannen, maar ik ben ook 
dealer van Leifheit en het bekende 
Boerenbont en Blau Saks aarde-
werk." Bennie Jansen is nu 65 jaar, 
maar wil het liefst doorgaan tot 
2019 om de 100 jaar vol te maken!

Jansen de Smid al bijna een eeuw
een begrip

Bennie Jansen is trots op zijn winkel. Foto Willy Hermans

Willie Waenink bij zijn nieuwe bedrijfspand in Zelhem. Foto: Liesbeth Spaansen

(Advertorial)

Suikerbewust slank’ training
Lekker eten, geen honger heb-
ben, meer energie krijgen, 
voelen dat je fitter bent,  beter 
in je vel zitten, voelen dat je 
lichaam in balans komt en ge-
makkelijk 5 tot 10 kg afvallen, 
dat is ‘suikerbewust’ eten in 
een notendop. 

Zonder dieet, repen of shakes 
maar met eerlijk, gezond en 
betaalbaar voedsel uit de su-
permarkt ‘Suikerbewust slank’ 
is een training waarin je alle ge-
heimen van een gezonde leefstijl 
ontdekt, waarin je ook handvat-
ten krijgt aangereikt om succes-
vol de overtollige kilo’s kwijt te 
raken. Om vrijblijvend kennis te 

maken met mijn manier van wer-
ken ben je van harte welkom bij 
een  voorlichtingsbijeenkomst. 
Kijk op mijn site: www.coaching-
spraktijkbronckhorst.nl voor de 
geplande data. 

Aanmelden kan via de mail: info@
coachingspraktijkbronckhorst.nl 
of per telefoon: 06-27216508

 
Maria 
Onstenk 

Verpleeg-
kundige en 
voedings-
coach
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Kerstprogramma Live@Ideaal

ZELHEM - Het team van Live@
Ideaal verzorgt op woensdag 16 
december een sfeervolle kerstspe-
cial vanuit de Lambertikerk. Op-
tredende artiesten zijn het Win-
terswijkse koor 'Jazzy Women', 
het duo 'Pure' en het duo 'Wendy 
& Rita'. Liedjeszanger en verha-
lenverteller Frans van Gorkum zal 
een kerstverhaal vertellen. U kunt 
deze kerstspecial live meemaken 
of beluisteren via de frequenties 
van Radio Ideaal. Uiteraard is de 
entree gratis. De aanvang is 20.00 
uur. Ondanks hun totaal verschil-

lende muzikale achtergrond is er 
een succesvolle samenwerking 
ontstaan tussen de zangeressen 
Rita en Wendy. Wendy is behalve 
een allround pop- en bandzan-
geres ook een integere chanson-
nière. Rita heeft een klassieke 
piano- en zangopleiding gehad 
en zong in koren. Ze begeleidde 
veel klassieke zangers, maar is 
daarnaast ook een echt theater-
dier en maakte een aantal thea-
terprogramma's met chansons. 
Jazzy Women is een vocalgroep 
uit Winterswijk met 25 enthousi-

aste vrouwen. Het repertoire va-
rieert van jazz, swing en pop tot 
a capella nummers. Voor deze 
speciale gelegenheid gegoten in 
een kerstsfeer. Het koor staat on-
der leiding van Tom Grondman 
en wordt op piano begeleid door 
Gerben Kruisselbrink. Pure speelt 
op een overtuigende en eigen wij-
ze covers uit vrijwel elk genre in 
een akoestische setting. Elk eve-
nement is geschikt. Van bruiloft 
tot verjaardagsfeest, van diner tot 
een speciale ceremonie.

   

Kleine zorgaanbieders slaan de
handen ineen
BRONCKHORST - Door een net-
werk te vormen willen zes kleine 
zorgaanbieders in Zelhem en 
omgeving meer in beeld komen 
bij de gemeente om zo hun zorg 
te kunnen blijven leveren. De ge-
meente Bronckhorst is positief 
over het initiatief.

Door Luuk Stam

Onder de naam Sa-Net willen 
zes kleine zorgondernemers zich 
beter profileren in de markt. De 
Doetinchemse zorgaanbieders 
Sa-Net Wonen, Sa-Net Expertise 
en BW-Oost en de Zelhemse col-
lega's De Luwte, Erve Wullinck 
en Het Klokhuis slaan daarom de 
handen ineen. Het doel is om met 
het nieuwe netwerk uit te groeien 
tot tien ondernemers.

Deze samenwerking is volgens 
de kleine zorgondernemers hard 
nodig. In de nieuwe inrichting 
van het sociaal domein kiest de 
gemeente Bronckhorst nog veel-
al voor samenwerking met grote 
zorgorganisaties. Sa-Net is vooral 
gestart om vindbaar te zijn voor 
zowel de zorgvrager als voor de 
sociale wijkteams. Het netwerk 
wil een actief aandeel leveren in 
de transformatie die op dit mo-
ment in de zorg gaande is.

Maarten Haverkamp is zo'n klei-
ne zorgaanbieder. Hij is eigenaar 
van Het Klokhuis in Zelhem, een 
winkel die mensen de gelegen-
heid biedt voor dagbesteding, 
re-integratie en participatie. In 

totaal werken hier elf mensen. 
Mensen met een verstandelijke 
beperking, autistisme of een psy-
chiatrische beperking maar ook 
mensen die willen re-integreren. 
De eigenaar van de Zelhemse 
winkel zegt door kleinschalig te 
werken en dicht op de cliënt te 
werken meer kwaliteit te kun-
nen bieden. Ook gaat er door het 
nieuwe netwerk geen geld verlo-
ren. Sa-Net heeft namelijk geen 
juridische status. Hierdoor is er 
geen sprake van overheadkosten.

"Sa-Net is enkel een overkoe-
pelend servicepunt," legt Netty 
Kramer van Sa-Net Expertise uit. 
"Als een cliënt belt, kunnen wij 
een aanbod doen dat precies is 
afgestemd op wat iemand nodig 
heeft." Ook de achtergrond van 
de cliënten is binnen Sa-Net erg 
belangrijk. "Wij hebben zicht op 
het netwerk van elke cliënt," zegt 
Kramer. "Hier is ieders verhaal 
bekend."

De zorg afstemmen op de cliënt 
kan Sa-Net doen doordat de ver-
schillende ondernemers binnen 
het netwerk elkaar aanvullen. Zo 
zijn Sa-Net Wonen, De Luwte en 
Erve Wullink gericht op verschil-
lende vormen van wonen, biedt 
Sa-Net expertise onder andere 
coaching en behandeling, bege-
leidt BW-Oost mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en 
geeft Het Klokhuis mensen de 
mogelijkheid om mee te doen in 
de maatschappij. De zes kleine 
zorgondernemers vormen met 

maar een klein deel van het totale 
aantal in Bronckhorst. In totaal 
zijn er zo'n honderd kleine zor-
gondernemers. Voor de gemeente 
is het niet gemakkelijk om met al 
die honderd samen te werken. "In 
2015 lag de focus op de continuï-
teit van de zorg," laat de gemeente 
Bronckhorst in een reactie weten. 
"Daarbij spelen de grote aanbie-
ders een belangrijke rol."

De kleinere zorgaanbieders wil-
len echter graag benadrukken dat 
zij met z'n allen ook groot zijn. Dat 
willen ze met het nieuwe netwerk 
kracht bij zetten. De gemeente 
Bronckhorst noemt het initiatief 
van Sa-Net een goed initiatief en 
geeft aan dat er in de toekomst 
wat zal moeten veranderen. "We 
moeten met elkaar niet zozeer 
denken vanuit het aanbod van de 
aanbieders, maar de zorgvraag 
moet centraal staan," stelt een 
woordvoerder.

De gemeente heeft daarom een 
innovatiebudget beschikbaar om 
zorg en ondersteuning op een 
vernieuwende wijze te organi-
seren. "Daarbij is evengoed een 
rol weggelegd voor de kleine zor-
gondernemers," laat de woord-
voerder weten. "We nodigen alle 
zorgaanbieders uit om met goede 
ideeën te komen."
   

 ■ Meer op de zorgpagina's in 
deze krant: Ondernemen 
vanuit idealistisch oogpunt

Bijzondere filmavond 
Vorden
VORDEN - Op donderdag 17 de-
cember is het filmavond in Vor-
den. De filmavond wordt georga-
niseerd door bibliotheek Vorden 
en dorpshuis Het Kulturhus.

Bibliotheek Vorden en Het Kultur-
hus hebben er voor gekozen om 
GEEN reclame voor de films in de 
media te maken. Dit is kosten spa-
rend. Wel is het toegestaan om in 
de bibliotheek van Vorden aan te 

kondigen, welke film er vertoond 
gaat worden. De avond begint om 
20.00 uur in Het Kulturhus. Kaart-
jes voor de film zijn verkrijgbaar 
in bibliotheek Vorden, of op de 
avond zelf in Het Kulturhus. De 
kosten zijn 5 euro. U bent van har-
te welkom. Kijk ook op de website 
van bibliotheek West Achterhoek.
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

   

Debuut van Shallow 
Creek op kerstmarkt
VORDEN - De band Shallow Creek 
debuteert zaterdag 12 december 
op de kerstmarkt. Rond half ze-
ven zullen ze de bezoekers van de 
'Kerstpreuverie' een half uur lang 
een mix van Engels- en Neder-
landstalige pop- en soulnummers 
te horen krijgen.
De band onderscheidt zich door 

hun meerstemmige zang. Zij ma-
ken deel uit van het gevarieerde 
muziek- en zangprogramma op de 
kerstmarkt (14.00-19.30 uur). Ook 
de Vordense zangeres Martine 
Smit betreedt voor het eerst het 
podium van de kerstmarkt. Door 
de grootte van de kerstmarkt zijn 
er dit jaar twee podia.   

Eenzijdige
draagvlakmeting
VORDEN - Natuurmonumenten 
vindt dat er geen sprake is van 
draagvlakmeting voor de be-
oogde megastal naast landgoed 
Hackfort. 

Natuurmonumenten roept drh 
Koolen, initiatiefnemer voor de 
beoogde megastal naast landgoed 
Hackfort, op meer omgevingsbe-
wustzijn en maatschappelijke be-
trokkenheid te tonen. Natuurmo-
numenten vindt dat de initiatief-
nemer voorbij gaat aan de maat-
schappelijke en economische 
impact van de beoogde megastal. 
Alleen bewoners die binnen een 
straal van 300 meter van de beoog-
de megastal wonen, zijn benaderd 
door de zaakwaarnemer van Kool-
en voor een draagvlakmeting. Hen 
is gevraagd welke omvang van de 
stal voor hen acceptabel is, en aan 
welke voorwaarden nog meer vol-
daan moet worden.
De mening van meer dan 5200 
ondertekenaars van de petitie 
www.teken voor jouw landschap.
nl, waarvan het grootste deel uit 
de gemeente Bronckhorst en om-
liggende gemeenten, wordt zo 
terzijde geschoven. Natuurmo-
numenten verwacht van de ge-
meente Bronckhorst dat zij haar 
verantwoordelijkheid neemt, en 
rekening houdt met de mening 

van de ondertekenaars.
Natuurmonumenten vindt dat de 
beoogde megastal hier niet past. 
De Graafschap is juist vanwege het 
mooie landschap door de provin-
cie benoemd als Nationaal Land-
schap. In een Nationaal Land-
schap horen de kernkwaliteiten 
van het landschap juist behouden, 
hersteld en versterkt te worden. 
Mooie landschappen zijn belang-
rijk voor de plaatselijke economie.
De gemeente Bronckhorst ontving 
bijvoorbeeld in 2014 270.000 euro 
aan inkomsten uit de toeristenbe-
lasting. Toeristen komen juist om 
ongestoord te fietsen op mooie 
plattelandsweggetjes. Daarom is 
het belangrijk juist deze kwaliteit 
te behouden en hier geen mega-
stal toe te staan. Verkwanseling 
van het landschap betekent niet 
alleen minder inkomsten, maar 
ook hogere kosten vanwege scha-
de aan wegen en begeleidende la-
nen langs die wegen.
Gegeven het totale gebrek aan 
draagvlak, begrijpt Natuurmonu-
menten niet waarom de initiatief-
nemer tot op heden zo weinig ver-
antwoordelijkheid heeft getoond 
voor het waardevolle landschap, 
de ecologische, cultuurhistorische 
en economische waarde daarvan.

Natuurmonumenten

Rita & Wendy treden op in de Kerstuitzending van Live@Ideaal. Foto: PR

iPadcursus 
Een zorg minder.
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Spannende toertocht
waarin deelnemer centraal staat

ACHTERHOEK/LICHTENVOORDE - 
8000 Kilometer avontuur; zo om-
schrijven de organisatoren Ex-
peditie Noordkaap; een 8-daagse 
toertocht naar het noordelijkste 
puntje van Europa, die de deel-
nemers naar de mooiste plekken 
in Scandinavië brengt, met als 
hoogtepunt een bezoek aan de 
Noordkaap zelf. Eric Huinink en 
Gerard Dusseldorp vertellen vol 
enthousiasme over de toertocht 
die zich duidelijk van alle andere 
soortgelijke, vooral commerci-
ele, expedities onderscheidt.

Door Henri Walterbos

"Wij willen terug naar de basis. 
Het is een ontspannende maar 
ook spannende toertocht waarin 
de deelnemer centraal staat en zij 
waar voor hun geld krijgen," is Eric 
serieus. "Aan deze tocht verdient 
niemand iets," gaat hij verder. 
"Alle werkzaamheden worden ver-
richt door vrijwilligers. Als we aan 
het einde van de rit onder aan de 
streep iets overhouden, dan gaat 
dit naar een goed doel. Het is geen 
rally. Ondanks dat de teams met 
elkaar een strijd aangaan om de 
punten en de eer, vinden wij het 
groepsproces belangrijk. We zit-
ten elke nacht allen met elkaar in 
hetzelfde hotel. Deelnemers kun-
nen elkaar zo leren kennen. Ze 
delen allen immers dezelfde passie 
en kunnen zo ook ervaringen uit-
wisselen met elkaar." Deelnemers 
hoeven niet perse over een speci-
ale auto te beschikken. "De tocht 
kan daarom verreden worden met 
een gewone luxe auto," vindt Eric, 
en Gerard vult hem aan. "Als je 

maar de juiste motorolie en een 
sterke accu gebruikt, en uiteraard 
winterbanden, want je rijdt over 
sneeuw en ijs ook."

Beide heren raken niet uitgepraat 
over de eerste Expeditie Noord-
kaap. "De inschrijvingen lopen 
lekker door. We willen geen onbe-
perkte deelname. Het is voorbe-
houden aan een select gezelschap. 
Er zijn nog enkele startplaatsen be-
schikbaar. Op dit moment komen 
de deelnemers overal vandaan, 
zowel uit de regio als ook van daar-
buiten, maar het zou leuk zijn als 
er nog meer deelnemers uit de re-
gio mee zouden doen," hoopt Eric.
"De uitdaging van de tocht zit hem 
in slim navigeren, om zo de kortste 
en slimste route te bepalen naar 
het betreffende verzamelpunt van 
die dag en uiteindelijk het eind-
punt op de Noordkaap," vertelt 
Eric. "De aanwijzingen zullen niet 
uit coördinaten bestaan, maar uit 
andere gegevens," licht Gerard 
alvast een tipje van de sluier op. 
"Maar de tocht begint al als je de 
vertrekhal bij Roemaat binnen-
komt. Kijk goed rond, neem alles 
op wat je ziet, want in een later 
stadium kunnen hier vragen over 
gesteld worden," lacht Gerard.

Tijdens de tocht naar het hoge 
noorden is het niet 'racen gebla-
zen', maar kan ook volop genoten 
worden van de fantastische uit-
zichten van Noorwegen, Zweden 
en/of Finland. "De eerste nacht 
rijden we door, om zo al een groot 
deel van de kilometers weg te rij-
den. De eerste nacht zijn ze nog 
het meest fit en wordt er om en om 

gereden. In onze tocht houden we 
rekening met de tijden dat het licht 
is. De natuur en omgeving waar 
doorheen gereden wordt, is zo 
prachtig mooi. Dat zou zonde zijn 
om daar in het donker doorheen 
te rijden. Het wordt onvergetelijk," 
weet Eric nu al zeker.
"Expeditie Noordkaap is een au-
totoertocht, waarbij het wedstrijd-
element continu meetelt. Iedereen 
zal zich moeten houden aan de 
locale verkeersregels en dit zal dus 
ook zwaar meetellen in de pun-
tentelling. We kunnen alles goed 
volgen in onze 24/7 bezette Bac-
kOffice, in Lichtenvoorde. Op alle 
overtredingen die wij constateren, 
spreken wij de deelnemers direct 
aan," steekt Eric zijn wijsvinger op. 
"De verkeersregels van het betref-
fende land waar doorheen gereden 
wordt, dienen te allen tijde te wor-
den gerespecteerd en nageleefd 
te worden." De organisatie zal zelf 
met twee auto's mee gaan om deel-
nemers van dienst te zijn met aller-
hande zaken.
De organisatie zou de organisatie 
niet zijn als zij niet voor een aantal 
leuke verrassingen zouden zorgen. 
"We gaan echt heel erg leuke din-
gen doen onderweg. Heel bijzon-
dere dingen. Het is een beetje 'Wie 
is de Mol,'-achtig", laat Eric zich 
ontvallen.
De tocht start op zondag 31 januari 
bij Roemaat in Lichtenvoorde en 
eindigt op zondag 7 februari bij Pil-
len 't Zwaantje in Lichtenvoorde. 
Opgeven kan tot begin januari, op 
de website.
   

 ■ www.expeditie-noordkaap.nl

   

Amnesty op kerstmarkt
ZELHEM - Op de kerstmarkt in 
Zelhem, op zondag 13 december, 
kunt u meedoen aan een Amne-
styactie voor gewetensgevange-
nen. Het gaat om de volgende 
personen:

Wie: Albert Woodfox (VS)
Wat: veroordeeld in 1973
Waarom: beschuldigd van moord 
op een gevangenisbewaker
Straf: levenslang
Waarom schrijven: omdat hij zon-
der enig bewijs in eenzame opslui-
ting zit

Wie: Yecenia Armenta (Mexico)
Wat: opgepakt op 10 juli 2012
Waarom: ze zou betrokken zijn bij 
een moord
Straf: nog onbekend
Waarom schrijven: omdat zij 
zwaar is gemarteld om haar een 
'bekentenis' te laten tekenen en er 
geen aanwijzing is voor haar be-
trokkenheid bij de moord.

Wie: Zulkiflee Anwar Ulhaque, be-
ter bekend als Zunar (Maleisië)
Wat: negen aanklachten wegens 

opruiing
Waarom: vanwege een aantal 
tweets en cartoons
Straf: nog onbekend, maar moge-
lijk 43 jaar cel
Waarom schrijven: omdat je men-
sen niet mag opsluiten voor het ui-
ten van hun mening.

Bij de stand kunt u meer informa-
tie krijgen over de situatie van deze 
personen en kunt u kant en klare 
brieven ondertekenen waarin ge-
pleit wordt voor hun vrijlating.

De Stek laat
wensenboom vullen
ZELHEM/DOESBURG - De Stek staat 
met een wensenboom op twee 
kerstmarkten: in Zelhem op zater-
dag 12 december en in Doesburg 
zondag de 13de.

Iedereen die iemand een kerststuk 
toewenst, om welke reden ook, 
mag een kaartje in de wensen-
boom hangen met de wens, voor 
de ontvanger voorzien van adres 

en telefoonnummer. De gever 
schrijft zijn naam, adres en tele-
foonnummer voorzien van mail-
adres, zodat De Stek de beide par-
tijen kan berichten. Op het eind 
worden er drie kaartjes getrokken 
en de drie winnaars gebeld.
   

 ■ www.aaldering-destek.nl ■ (0314) 324356 

Deelnemers komen door de prachtigste gebieden waar het uitzicht vooral wit zal zijn. Foto: PR

(Advertorial)

Nieuwe vestiging Sebo 
Personeelsdiensten in Markelo
Markelo – Sebo Personeels-
diensten opende begin deze 
maand een nieuwe vestiging in 
Markelo. De uitzendorganisatie 
brengt vraag en aanbod van 
werkzoekenden en werkgevers 
in de sectoren bouw, landbouw, 
groen, infrastructuur en trans-
port bij elkaar. Met de toevoe-
ging van de locatie in Hof van 
Twente verbreedt Sebo haar 
werkgebied met heel Twente 
en een deel van Gelderland.

Naast Markelo heeft Sebo Per-
soneelsdiensten een vestiging in 
IJsselmuiden (hoofdvestiging), 
Nijkerkerveen en Balkbrug. Iedere 
vestiging heeft een ruim bestand 
met gemotiveerde medewerkers 
waardoor het bedrijf relaties van-
uit heel Midden- en Oost-Neder-
land kan bedienen. Aan het hoofd 
van deze vierde vestiging staat 
de Bentelose Martin Ros, hij geeft 
aan: “Gezien het aantal klanten 
dat Sebo al uit deze regio en de 
Achterhoek had, lag een vestiging 
in Twente wel voor de hand. En 
naast het aanbod was er ook veel 
vraag naar werk vanuit deze regio. 
Vanuit Markelo kunnen we voor 
onze werkzoekenden eenvoudi-
ger een passende baan dichter bij 
huis vinden.” 

Sebo Personeelsdiensten be-
middelt tussen werkzoekenden 
en werkgevers. Het gevraagde 
werk kan voor zowel een piek-
periode of seizoenswerk als voor 
een langere tijd zijn. Via de site 
(www.sebo-personeelsdiensten.
nl) kunnen werkzoekenden de 
actuele vacatures bekijken en 
zich aanmelden door het sollicita-
tieformulier in te vullen, en men 

kan natuurlijk ook gewoon langs 
komen op de vestiging in Marke-
lo. Er volgt dan een persoonlijk 
gesprek waarin de interesses en 
vaardigheden uitvoerig worden 
besproken. “Na de kennismaking 
proberen we binnen ons uitge-
breide klantenbestand een ge-
schikte werkplek te vinden”, geeft 
de filiaalleider aan. 

Naast de bemiddeling tussen 
flexibele medewerkers en de op-
drachtgevers biedt de uitzendor-
ganisatie ook interne cursussen 
en opleidingen voor haar werk-
zoekenden. “We verwachten van 
de mensen die zich bij ons mel-
den dat ze een VCA veiligheidscer-
tificaat hebben of anders bij ons 
willen behalen. Wij bieden deze 
cursus dan ook aan”, vertelt Mar-
tin. “Net als andere cursussen of 
opleidingen die noodzakelijk zijn 
voor bepaalde functies waarvoor 
onze klanten personeel zoeken. 
Op deze manier leiden we de 
werkzoekenden op om ook echt 
van toegevoegde waarde te zijn 
voor de opdrachtgever.”

Bel met Martin Ros (06-23204653) 
voor meer informatie of het plan-
nen van een afspraak. Martin is 
van maandag tot en met zaterdag 
telefonisch bereikbaar, en voor 
calamiteiten ook op zondag. 

Kijk voor het aanmelden (zowel 
werkzoekende als werkgever) en 
meer informatie ook op www.
sebo-personeelsdiensten.nl

Of loop eens vrijblijvend binnen 
bij Sebo Personeelsdiensten in 
het centrum van Markelo, aan de 
Grotestraat 34a. 

Wensenboom van De Stek op de kerstmarkt. Foto: PR
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Bereikbaarheid sociale 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 momenten 
altijd een consulent aanwezig en 
kunt u zonder afspraak binnenlopen:
maandag:  08.30  - 12.30 uur
dinsdag:  17.00  - 20.00 uur
woensdag:  13.00  - 17.00 uur
donderdag:  13.00  - 17.00 uur
vrijdag:  08.30  - 12.30 uur

Sp� ial over zorg, welzijn en werk

Meer weten? Leest u deze informatie dan goed en 
bewaar het eventueel om op een later moment 

nog eens terug te lezen!

Kent u onze sociale teams al? 
Velen van ons redden zich prima. 
Maar soms heeft u even geen oplos-
sing voor uw zorgen. Bijvoorbeeld als 
u wat ouder wordt en niet alles meer 
zelf kunt. Of als u te maken krijgt met 
een chronische ziekte of beperking, 
uw baan verliest of schulden hebt. 
Misschien loopt het thuis of op het 
werk niet goed of heeft uw kind het 
moeilijk. Of misschien wilt u gewoon 
advies of even iemand die met u mee-
denkt. In al deze situaties kunt u 
terecht bij het sociaal team bij u in 
de buurt. 

Vijf sociale teams
Onze gemeente werkt met vijf sociale 
teams, verspreid over locaties in de 

gemeente. Zo willen we voorkomen 
dat u met vragen op het gebied van 
ondersteuning langs verschillende 
instanties en loketten moet. In een 
sociaal team werken professionals 
met diverse achtergronden samen, 
zoals jeugdprofessionals en mensen 
met kennis op het gebied van oude-
renzorg, maatschappelijk werk, licha-
melijke en verstandelijke beperkin-
gen, welzijn en inkomen, schulden en 
(beschut) werk.  

Wat kan ik verwachten? 
Als u zich bij ons meldt met een 
ondersteuningsvraag, krijgt u altijd 
eerst een (keukentafel)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 dat u 
zoveel mogelijk zelf, al dan niet met 
hulp van uw eigen sociale omgeving, 
op zoek gaat naar oplossingen voor 

uw vragen en problemen. De consu-
lenten van de sociale teams helpen u 
daarbij en stimuleren initiatieven om 
elkaar als inwoners te helpen of 
steun vanuit de omgeving te verbete-
ren. Heeft u professionele hulp of 
hulpmiddelen nodig, dan kunt u daar 
natuurlijk op rekenen. Er is dan ook 
nauwe samenwerking tussen de 
gemeente en andere professionals 
zoals wijkverpleegkundigen, mede-
werkers van jeugdgezondheidszorg 
en huisartsen. We gaan altijd uit van 
maatwerk.

Contact
U kunt de sociale teams telefonisch of 
per mail benaderen. Als u telefonisch 

contact opneemt, krijgt u een klantad-
viseur van de gemeente aan de tele-
foon. 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 loca-
ties te bezoeken. U kunt er op 
afspraak terecht, maar u kunt ook 
gewoon binnenlopen tijdens de ope-
ningstijden. Zie de openingstijden 
hieronder. 
Voor meer informatie zie ook www.
bronckhorst.nl/socialeteams. U vindt 
op de site ook een kort filmpje met 
meer informatie over de werkwijze 
van de teams en wat zij voor u kunnen 
betenenen. Bekijk deze eens!

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. huisartsenpraktijk en 
apotheek) in Hoog-Keppel

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

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

Sociaal team Bronckhorst Oost
Zelhem en Halle
Locatie: Burgemeester Rijpstra-
straat 4 (bij de bibliotheek), ZelhemConsulent Jony Berendsen van het sociaal team Bronckhorst Midden op de locatie 

Sarinkkamp 5A in Hengelo.

Locaties

Dagelijks nemen inwoners contact 
op met de sociale teams. De vragen 
zijn heel uiteenlopend. Van prakti-
sche vragen, zoals: “Ik kan niet meer 
zelf koken, hoe kom ik aan een war-
me maaltijd?”. Tot meer complexe 
vragen, zoals: “Ik kan geen passende 
opvang voor mijn gehandicapte zoon 
vinden”, of “Ik voel me eenzaam, wat 
kan ik doen?”. Hier leest u drie vra-
gen waarmee inwoners de sociale 
teams opzochten en hoe wij hen 
hebben geholpen:  

Ontlasten van een mantelzorger
In het buitengebied van Zelhem 
woont een echtpaar van in de tachtig. 
Meneer is licht dementerend en heeft 
lichamelijke beperkingen. Mevrouw 
doet samen met de thuiszorg de per-
soonlijke verzorging en staat dag en 
nacht klaar. Dit valt haar steeds 
zwaarder en ze krijgt lichamelijke 

TSN Thuiszorg heeft financiële pro-
blemen. Misschien heeft u er in 
de media al over gehoord. Heeft u via 
de gemeente huishoudelijke hulp van 
TSN Thuiszorg? Dan verandert er op 
dit moment niets voor u. Ondertussen 
bereidt de gemeente zich wel voor op 
een alternatief plan, voor het geval 
een faillissement wordt uitgespro-
ken. Ook in dat geval stellen we alles 
in het werk om ervoor te zorgen dat u 
de hulp krijgt waar u recht op hebt. 

Moet ik me zorgen maken?
Het is goed dat u weet dat er zorgen 
zijn bij TSN. Die situatie is natuurlijk 
ook erg vervelend voor uw hulp. Maar 
maakt u zich geen zorgen over uw ei-
gen situatie! De gemeente doet er al-
les aan om te zorgen dat het huishou-
delijk werk door kan blijven gaan!

Uitgelicht: hoe hebben de sociale teams al kunnen helpen?

klachten. De buurvrouw belde naar 
het sociaal team om te vragen welke 
mogelijkheden er zijn om mevrouw  
te ontlasten. Kort daarna bracht een 
consulent van sociaal team Oost een 
bezoekje aan het echtpaar. De consu-
lent vertelt: “Het echtpaar heeft geen 
kinderen en hun sociale netwerk 
wordt steeds kleiner. Meneer houdt 
van gezelligheid en praat graag. Ik 
heb met ze besproken of meneer 
ervoor openstaat om zo nu en dan 
naar een dagopvang te gaan. Dat 
stond hij prima. Na een korte wenpe-
riode gaven we hem een indicatie 
voor een aantal dagdelen. Hij blijkt 
helemaal op zijn plek te zijn bij de 
dagopvang en mevrouw heeft wat tijd 
voor zichzelf, waardoor ook haar 
fysieke klachten afnemen.”

Begeleiding naar een nieuwe baan
Een mevrouw uit Velswijk is na 30 
jaar bij haar werkgever ontslagen. 
Dit had enorm veel impact op haar: 
ze was verdrietig en werd onzeker 
van de situatie. Omdat ze nog geen 
nieuwe baan had, vroeg ze een uit-
kering aan. Ze was wel op zoek naar 
een baan, maar wist niet goed hoe en 
haar onzekerheid zat haar in de weg 
om positief aan de slag te gaan. Een 
sociaal consulent van team Midden 
heeft met haar gekeken of vrijwilli-
gerswerk iets zou zijn voor de tus-
senliggende periode: “Samen vonden 
we passend vrijwilligerswerk voor 

haar. Dit geeft haar nieuwe energie, 
zelfvertrouwen en staat positief op 
haar CV. Dat helpt bij haar zoektocht 
naar een nieuwe baan.”

Tijdelijke hulp na operatie
Een inwoner uit Steenderen belde het 
sociaal team bij haar in de buurt met 
een vraag. Ze moest binnenkort een 
operatie ondergaan en vroeg zich af 
wat de mogelijkheden zijn van huis-
houdelijke hulp en tijdelijke hand- en 
spandiensten. Voor het geval ze dit 
nodig zou hebben. De consulent van 
sociaal team West: “Ik vertelde haar 
dat als ze tijdelijk huishoudelijk hulp 
nodig heeft, ze op dat moment con-
tact met ons kan opnemen en we dan 
ter plekke even kijken wat nodig is. 
Dat stelde haar gerust. Daarnaast 
hebben we het gehad over wat haar 
sociale netwerk eventueel kan bete-
kenen. Ze kan helaas geen beroep 
doen op familie of buren, maar ze is 
wel lid van een vrouwengroep. Zij zijn 
niet op de hoogte van de operatie. 
Ik heb haar voorgesteld om een paar 
dames te vragen of zij bereidt zijn 
(wanneer dit nodig mocht zijn) wat 
hand- en spandiensten voor haar te 
doen. Ze was erg blij met deze tip. 
Dat had mevrouw zelf nog niet 
bedacht. En de dames wilden haar 
graag helpen! Dat ze dat wist, gaf 
haar een rustig gevoel. Áls het dan 
straks nodig is, durft ze sneller om 
hulp te vragen.”

Heeft u huishoudelijke hulp van 
TSN Thuiszorg?

Wanneer hoor ik meer?
TSN zal zelf bekend maken of het 
daadwerkelijk een faillissement 
wordt. Als dat het geval is, hoort u 
uiteraard zo snel mogelijk wat de 
oplossing is voor uw situatie. Kortom, 
zolang u niets hoort, dan verandert 
er voor u ook niets. Heeft u vragen, 
neemt u dan contact op met uw 
sociaal team via ons algemene 
telefoonnummer (0575) 75 02 50.



Huishoudelijke hulp 
Sinds begin 2015 organiseren we 
de hulp bij het huishouden anders 
in onze gemeente. Voorheen kreeg 
iemand een indicatie voor een 
bepaald aantal uren hulp in de week. 
Nu gaan we uit van het gewenste 
eindresultaat. Daarmee bedoelen 
we dat leefruimtes die dagelijks 
gebruikt worden (zoals woonkamer, 
keuken en badkamer) schoon moe-
ten zijn. 

De gemeente betaalt niet meer per 
uur, maar voor het resultaat dat 
afgesproken wordt met de inwoner. 
De zorgaanbieder bepaalt in overleg 
met de klant wat er nodig is om 
ervoor te zorgen dat de afgesproken 
resultaten ook worden behaald 
(zoals het schoon en leefbaar 
houden van een woonkamer). 
Inwoners die structureel vanwege bij-
voorbeeld een beperking hun huishou-
den niet (goed) zelf kunnen doen, krij-
gen hulp in de huishouding van de 
gemeente. Dat is geregeld in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Het kan zijn dat u geen hulp 
krijgt, maar hier wel tijdelijk behoefte 
aan hebt, omdat u bijvoorbeeld net uit 
het ziekenhuis komt. Of misschien 
krijgt u al hulp uit de Wmo, maar wilt u 
graag wat extra hulp (bijvoorbeeld voor 
het opruimen van de zolder of het vaker 

lappen van de ramen). Of komt u als 
mantelzorger niet toe aan bepaalde 
taken in huis door de drukke zorgtaak? 
U komt dan waarschijnlijk niet in aan-
merking voor de huishoudelijke hulp 
via de Wmo. Maar in dit soort situaties 
kunt u wel in aanmerking komen voor 
de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). 

Goedkoop extra hulp inkopen
Met de Huishoudelijke Hulp Toelage 
kunt u tegen een laag tarief via 
tegoedbonnen extra uren huishou-
delijke hulp inkopen. De gemeente 
kreeg deze tijdelijke toelage van het 
rijk om werkgelegenheid in de zorg 
te behouden. 

De kosten per tegoedbon voor 
inwoners zijn € 6,00 (dit tarief geldt 
tot 1 mei 2016) voor een uur hulp, 
de gemeente betaalt € 16,50 per uur 
aan de zorgaanbieder. U koopt de 
bonnen bij de gemeente, de gemeen-
te maakt het totale bedrag over aan 
de zorgaanbieder. De bonnen kunt u 
inzetten bij de volgende organisa-
ties: Vitaal Thuiszorg, Zorgkompas, 
Markenheem en (voorlopig ook nog 
bij) Thuiszorg Service Nederland. 

Bonnen bestellen
Wilt u weten of u in aanmerking 
komt voor het gebruik van de tegoed-

bonnen en/of tegoedbonnen bestel-
len, dit kan digitaal via www.bronck-
horst.nl/tegoedbonhuishoudelijke-
hulp. 
U kunt ons ook bellen: (0575) 75 02 
50. U kunt maximaal 10 uur per 4 
weken inkopen. Een tegoedbon is 5 
weken geldig. 

Voor het leveren van huishoude-
lijke hulp heeft de gemeente dus 
afspraken gemaakt met zorg-
aanbieders. Onlangs onderzoch-
ten we of zij goed werk leveren, 
zoals we dat met hen hebben 
afgesproken. De uitkomsten van 
dit onderzoek laten zien dat het 
gewenste resultaat (een schoon 
huis) er is en dat de inwoners 
tevreden zijn over de schoon-
maak. Daar zijn we blij om. 

Wensen van mantelzorgers gaan in vervulling
Mantelzorgers zijn onmisbaar. Ze 
zorgen voor iemand in hun directe 
omgeving die chronisch ziek is, de-
menterend is of een beperking heeft. 
Met hulp van een mantelzorger kan 
iemand zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen en meedoen in de maatschap-
pij. We vonden het de hoogste tijd om 
mantelzorgers in Bronckhorst eens 
in het zonnetje te zetten. Iedereen die 
een wens had voor een mantelzorger 
kon deze tot half oktober aan ons 
doorgeven of in de wensboom in de 
hal van het gemeentehuis hangen. 

In totaal ontvingen we 45 wensen. 
Een aantal van deze wensen is al 
vervuld. Met de rest zijn we hard be-
zig. Eén van de wensen was bestemd 
voor een mantelzorger die graag 
eens met zijn hele familie samen wil 
eten. Naar een restaurant gaan, is 
niet mogelijk. Daarom regelden wij 
een kok die bij de familie thuis uitge-
breid heeft gekookt voor de hele fa-
milie. Ook was er een mantelzorger 
die al jaren dag in dag uit voor haar 
gehandicapte man zorgt. Zij wilde 
graag eens een weekend weg met 
haar zus. Voor haar regelden we ver-
vangende zorg en een hotelbon, zo-
dat ze een weekend naar Drenthe 
kan. Een andere mooie wens komt 
van een familie met drie kinderen. 
Het oudste en jongste kind in dit ge-
zin hebben een beperking en vragen 
veel zorg. Vanwege een ziekenhuis-
opname moest het gezin helaas hun 
vakantie annuleren. Hun wens was 
om een keer uit eten te gaan met hun 
middelste zoon. Zij krijgen van ons 
een dinerbon, voor een heerlijk ont-
spannen avond uit. De familie regelt 
zelf vervangende zorg. Dit is nog 
maar een greep uit de wensen die 
we laten uitkomen.

Wat doet de gemeente verder voor 
mantelzorgers?
Sinds januari 2015 zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor de ondersteu-
ning en waardering van mantelzor-
gers. Elke gemeente is vrij in de 
manier waarop zij hier invulling aan 
geeft. Naast de wensboom voor man-
telzorgers die we dit najaar hadden, 
ondersteunt de gemeente mantel-
zorgers op nog een aantal andere 
manieren: 

• Waardering in de vorm van 
 geldbedrag
 Mantelzorgers konden tot 1 okto-

ber 2015 worden aangemeld voor 
een waardering van 100 euro. 
Hiervoor ontvingen we ruim 700 
aanvragen, die we op dit moment 
verwerken. Ook volgend jaar is het 
weer mogelijk een waardering aan 
te vragen. 

• Verwendag
 Op 10 november, de Dag van de 

Mantelzorg, organiseerden we een 
verwendag voor mantelzorgers. 
Zo’n 200 mantelzorgers kwamen 
hierop af en genoten van een geva-
rieerd programma met workshops. 
We kregen veel positieve en dank-
bare reacties en hopen dat deze 
dag voor een stukje ontspanning 
heeft gezorgd bij de deelnemers. 

• Ondersteuning en advies
 Ook voor ondersteuning en advies 

kunnen mantelzorgers bij ons te-
recht. Bent u mantelzorger en 
heeft u vragen? Of wordt het u 
soms allemaal wat te veel? De 

 consulenten van de sociale teams 
in Bronckhorst kunnen u helpen 

 en denken graag met u mee. 

Wethouder Antoon Peppelman 
van zorg: “Mantelzorgers zijn van 
onschatbare waarde. Zij zorgen voor 
hun naasten die zich niet alleen 
kunnen redden. Met de verwendag, 
het vervullen van een wens of een 
klein financieel gebaar willen we 
hen even in het middelpunt van de 
aandacht zetten. Dat verdienen ze!” 

De participatieraad:    
wie, wat en waarom?

Kent u de participatieraad al? Deze 
raad in Bronckhorst behartigt de 
belangen van inwoners die tijdelijk 
of langdurig ondersteuning en/of 
zorg nodig hebben. Dit is belangrijk 
omdat iedereen mee moet (kunnen) 
doen, ongeacht een eventuele 
beperking, afkomst, leeftijd of het 
inkomen. De participatieraad is een 
belangrijk adviesorgaan voor de 
gemeente. De participatieraad ziet 
erop toe dat de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Participa-
tiewet en de Jeugdwet op de juiste 
manier, zoals die voor inwoners 
bedoeld is, worden uitgevoerd. 
Dit houdt in dat de participatieraad 
gevraagd en ongevraagd advies 
geeft over alle beleidsplannen die 
de gemeente heeft rond werk en 
inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, 
wonen en leefbaarheid.

Onderwerpen
De gemeente betrekt de participa-
tieraad in een vroeg stadium bij de 
behandeling van complexe vraag-
stukken als: hoe bevorderen we dat 
mensen zonder werk weer aan een 
baan komen, in hun eigen onder-
houd kunnen (blijven) voorzien? Hoe 
zorgen we ervoor dat de jeugdzorg 

voor iedereen toegankelijk is en op 
een efficiënte en effectieve wijze 
wordt georganiseerd? Wat is er 
nodig om inwoners die ondersteu-
ning en begeleiding nodig hebben 
zelfstandig thuis te laten blijven 
wonen? En hoe kan de gemeente 
mantelzorgers en vrijwilligers zo 
goed mogelijk ondersteunen bij het 
verlenen van thuiszorg? 

Bestuursleden
De leden van de participatieraad 
zijn vrijwilligers, wonend in Bronck-
horst, met verschillende maat-
schappelijke achtergronden. Zij 
hebben allemaal een brede kennis 
en ervaring, opgedaan in de (gees-
telijke) gezondheidszorg, welzijn, 
jeugdhulp en het maatschappelijk 
werk. 

Contact met de participatieraad
De participatieraad heeft een eigen 
website. Op www.participatieraad-
bronckhorst.nl vindt u onder andere 
informatie over de leden en hoe u 
hen kunt bereiken. Neem eens een 
kijkje! Wilt u meer weten of heeft u 
een vraag, opmerking of suggestie? 
Ze horen het graag! Op hun website 
vindt u een contactformulier. 

Bloemschikken was één van de workshops waar mantelzorgers aan konden deelnemen.

Goedkope zorgverzekering  
voor mensen met laag inkomen

Speciaal voor mensen met een laag 
inkomen en een laag vermogen heb-
ben wij samen met zorgverzekeraar 
Menzis een goedkope, uitgebreide 
zorgverzekering samengesteld.  
Wij betalen een deel van de premie 
en bieden extra vergoedingen.  
U kunt kiezen uit drie aanvullende 
verzekeringen. 

Hoe kan ik deelnemen?
Inwoners waarvan bij ons bekend is 

Wethouder Antoon Peppelman. 

Heeft u een PGB? Geef wijzi-
gingen op tijd door aan de SVB
Als u een Persoongebonden budget 
heeft voor het betalen van zorg, dan 
regelt de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB) voor u dat uw zorgverlener 
elke maand betaald krijgt. Om ervoor 
te zorgen dat dit goed verloopt, is het 
belangrijk dat de SVB de juiste gege-
vens heeft. Dat kan alleen als u even-
tuele wijzigingen op tijd doorgeeft. 

Wijzigt er iets in uw zorgovereen-
komst? Geef dit dan direct door aan 
de SVB met een wijzigingsformulier. 

Een wijziging kan bijvoorbeeld zijn: 
een andere zorgverlener of een 
nieuw uurtarief. Als u dit soort wijzi-
gingen niet of te laat doorgeeft, kan 
dit gevolgen hebben voor uw PGB. 
Uw budget is dan bijvoorbeeld te 
vroeg op, met als gevolg dat u de ove-
rige zorg zelf moet betalen. 

Wijzigingsformulier
Het wijzigingsformulier vindt u op 
www.svb.nl, door te zoeken op 
‘wijzigingsformulier pgb’. 

dat ze voorheen een uitkering kregen 
uit de Wtcg (Wet tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten), 
kregen van ons een persoonlijke 
brief over de collectieve zorgverze-
kering. Heeft u geen brief ontvangen, 
maar denkt u dat u wel in aanmer-
king komt en heeft u interesse in de 
verzekering, dan kunt u zich aanmel-
den op www.gezondverzekerd.nl/
mijngemeente/bronckhorst. 

Dit kan t/m 31 december 2015. 
Doen!

Meer informatie over de pakketten, 
premies en de voorwaarden, leest u op 
www.bronckhorst.nl/zorgverzekering. 
Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk ook 
contact opnemen met het sociaal team 
bij u in de buurt. Locaties en openings-
tijden vindt u elders in deze special.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Wilt u verhuizen, bijvoorbeeld 
wegens gezinsuitbreiding, maar 
kampt u met een restschuld? Dan 
kan onze restschuldlening mis-
schien uitkomst bieden. Dankzij 
de restschuldlening hebt u voor-
af zekerheid over de financiering 
van uw restschuld. 

De restschuldlening is een tweede 
hypotheek en loopt naast de eerste 
hypotheek voor de aankoop van de 
nieuwe woning. De gemeente be-
paalt het maximum van de lening. 

Er is voor 10 restschuldleningen 
á € 35.000,- budget. Hierbij geldt: 
op is op! Het totale budget is gestort 
in een fonds. Vanuit het fonds 
verstrekt het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting (SVn) vervol-
gens de restschuldlening. 
Op www.bronckhorst.nl (zoek op 
restschuldlening) 
leest u de voor-
waarden en hoe u 
de lening kunt re-
gelen. De QR-code 
scannen kan ook. 

Vorige week was een bijzondere 
week voor alle betrokkenen bij de 

bouw van het nieuwe kindcen-
trum op de Prins Bernhardlaan 
in Steenderen. Schoolgebouw en 
-plein zijn klaar en werden opge-
leverd aan de gemeente en de ge-
bruikers, te weten schoolbestuur 
PRO8, kinderopvang Juut & Co en 
Steenderens Belang. Aannemer 
Klomps en zijn onderaannemers 
hebben mooi werk geleverd! De 
komende weken gaan de gebrui-
kers aan de slag met de inrichting 
in het pand, zodat het kindcen-
trum zoals gepland na de kerst-

vakantie open kan voor de kids en 
andere gebruikers! Ook komen op 
het schoolplein nog speeltoestel-
len en beplanting. Afgelopen vrij-
dag is de eerste asfaltlaag op de 
toegangsweg gelegd, deze is nu 
wel begaanbaar, maar deze week 
volgt nog de definitieve laag. 

Ook wordt de komende weken 
nog hard gewerkt aan het gereed 
maken van het parkeerterrein en 
de openbare verlichting op en 
rond het terrein.  

Wij realiseren ons dat met name 
de leden van de tennisclub en 
voetbalvereniging overlast heb-
ben ervaren doordat door het 
werk de bereikbaarheid soms 
moeilijk was. Excuses hiervoor en 
wij danken hen voor hun begrip. 
Binnenkort is al het werk klaar en 
hebben Steenderen en omliggen-
de dorpen een prachtige, toe-
komstgerichte en multifunctione-
le schoolvoorziening, waar ook 
vele anderen gebruik van kunnen 
maken! 

Kindcentrum Steenderen opgeleverd aan gebruikers!

De feestdagen staan voor de 
deur, feesten waarbij saamhorig-
heid en gezelligheid de boventoon 
voeren. Bij deze feestdagen 
horen natuurlijk een hoop (kerst)
versierselen, kaarslicht en lekker 
eten. De brandweer geeft u graag 
tips om de feestdagen gezellig, 
maar ook (brand)veilig te vieren. 
Deze tips gaan over waar u reke-

ning mee moet houden bij uw 
kerstverlichting, feestkleding, 
het afsteken van vuurwerk, 
gourmetten en fonduen etc. 

Het zal niet de eerste keer zijn dat 
het misgaat tijdens de feestdagen. 
Laat het niet bij u gebeuren en 
lees de handige adviezen op www.
brandweerachterhoekwest.nl.

Breng de feestdagen veilig door!

Tot 15 november kon iedereen 
personen of groepen aanmelden 
die de titel ‘Vrijwilliger van het 
jaar’ verdienen. Een commissie 
beoordeelde de aanmeldingen en 
heeft drie genomineerden gese-
lecteerd. Daarbij is onder andere 
gekeken naar de tijdsperiode dat 
het vrijwilligerswerk is verricht, 
de verscheidenheid en de omvang 
van het vrijwilligerswerk. 

De genomineerden zijn in 
willekeurige volgorde:
•  VRTC de 8 Kastelenrijders, vrij-

willigers van de Tandemgroep
•  Vrijwilligers van het Achter-

hoeks Museum 1940-1945
•  Geert Meffert, vrijwilliger bij 

Scoutinggroep Sweder van 
Voorst

Bekendmaking 
‘Vrijwilliger van het jaar’
Wie ‘Vrijwilliger van het jaar 2015’ 
wordt, maakt wethouder Antoon 
Peppelman bekend tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente op 6 januari in het ge-
meentehuis. 

De groep die de titel ‘Vrijwilliger van 
het jaar’ wint, ontvangt naast de 
eretitel een geldbedrag van € 500,-. 
De andere twee genomineerden 
krijgen een geldbedrag van € 50,-.

Publieksprijs
Daarnaast is er ook dit jaar weer 
een publieksprijs te vergeven. 
Via de facebookpagina van de 
gemeente kunt u laten weten wie 
volgens u de titel ‘Vrijwilliger van 

Drie genomineerden voor ‘Vrijwilliger van het jaar’ 

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

het jaar 2015’ verdient. Ga snel 
naar onze facebookpagina en 
stem (door te liken). De vrijwilliger 
of vrijwilligersgroep die hier de 
meeste stemmen haalt, wint de 
publieksprijs. 

Belang vrijwilligerswerk
Met de verkiezing laat de gemeen-
te zijn waardering blijken voor het 
vrijwilligerswerk. De benoeming 
is een symbolische prijs en de 

verkozen vrijwilliger/vrijwilli-
gersgroep representeert alle 
Bronckhorster vrijwilligers.

Goed om te weten: 
Gemeentelijke restschuldlening
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Muzikaal vertier • Kinderactiviteiten  
Show  & spektakel • Winterse taferelen

Bron: vvv ruurlo
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Een hartelijk initiatief van 
SVEN voor ogen en 

PLUS Kogelman, Ruurlo.

Afzender:
Wie en waarom:

Afzender:Afzender:Afzender:Afzender:Afzender:Afzender:Afzender:Afzender:Afzender:
Facebooklogo Kogelman.indd   1

18-08-14   15:58

Wie gun jij een kerstpakket en waarom? 
    Vul onderstaande kerstbal in en laat weten waarom jij juist dit gezin/deze persoon een kerstpakket gunt.Door de kerstbal in de periode van 7 t/m 23 december 2015 bij SVEN voor ogen in de wensboom te hangen,         maak je kans iemand anders blij te maken met een kerstpakket!
             Iedereen mag opgegeven worden, alleen jezelf niet. 
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Wie gun jij een kerstpakket en waarom? Wie gun jij een kerstpakket en waarom? 

Vraag naar de voorwaarden.

Bij aankoop van een nieuwe bril tussen 7 december en 

31 december 2015 krijg je het 2e paar glazen cadeau. 

Voor als zonnebril,werkbril, leesbril of als gewoon een 

mooie 2e bril om te kunnen afwisselen.

2e paar 
glazen 
cadeau
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DAT BEN JIJ.
  Dorpsstraat 17 Ruurlo   0573-454629   www.svenvoorogen.nl

De mooiste monturen, 

het beste advies in 

kijkoplossingen.



Zondag 13 december 2015 12.00 - 17.00 uur
Dorpstraat & KerkpleinReurlse 

Winterdag

and a happy new year

Terugkijkend op 2015, 
laat het licht schijnen!

Organisaie Reurlse Winterdag 2015

Bij het schrijven van dit voor-
woord voor de Winterdag Krant 
gaan mijn gedachten regelmatig 
terug naar de incidenten om ons 
heen; Frankrijk, Syrië de onrust 
in Duitsland. Hoe kunnen wij als 
mens dit elkaar zo aandoen ter-
wijl Sinterklaas het feest van de 
goedheiligman met alle kinderen 
net achter ons ligt en wij de ren-
dieren en de kerstman allerhar-
telijkst welkom heten?

Dit moet toch dé tijd van gezellig-
heid, huiselijkheid, familie warm-
te én  natuurlijk de warmte van 
vrienden om je heen zijn. Laten we 
dichtbij beginnen , hier, direct en 
dadelijk in ons gezellige en mooie 
Ruurlo!

Wij, alle ondernemers van de Ruur-
lose Ondernemers Vereniging zijn 
er klaar voor, klaar voor uw inkopen 
in onze mooi aangeklede winkels, 
heerlijke maaltijden om te bestel-

len, een breed assortiment cadeau 
artikelen, mooi inpakpapier, overal 
lichtjes en natuurlijk wij, de onder-
nemer die altijd voor u klaar staat, 
wij zijn er nu ook weer. 
De afgelopen tijd hebben wij in 
weer en wind ons dorp, de etalages, 
ons assortiment helemaal klaar ge-
maakt voor deze periode, laat ons 
daarom vandaag eens extra de na-
druk leggen op dit alles, vandaag 
tijdens de Reurlse Winterdag dat in 
het teken staat van warmte, ideeen 
opdoen, gezelligheid van een vuur-
tje. Laten we er een mooie dag van 
maken. Laten we vandaag genieten 
met een grote G.

Rest mij u allen het allerbeste te 
wensen voor het nieuwe jaar dat 
voor ons ligt, 2016 en natuurlijk 
heerlijke, mooie en gezellige feest-
dagen.

Hartelijke groet,
Henrike Lobbes

 schijnen!

Zondag 13 december

 Reurlse Winterdag 2015
2015 12.00 - 17.00 uur

Dorpstraat & KerkpleinWinterdagReurlse 
Winterdag

Terugkijkend op 
13 december

Reurlse 
Winterdag

De Reurlse Winterdag op zondag 
13 december a.s. is een evene-
ment in kerstsfeer dat jaarlijks 
half december gehouden wordt.

Er wordt op deze dag gewandeld in 
een gebied dat zich kenmerkt door 
een uniek coulissen-landschap, 
prachtige bossen en natuurgebie-
den. Her en der verspreid in het 
landschap liggen de karakteristieke 
boerderijen.

Na deze wandeling is het in het 
centrum van het dorp, dat dan bol 
staat van de activiteiten in kerst-
sfeer, heerlijk en gezellig toeven.
De winterwandeling start tussen 
9.30 en 13.00 uur bij de VVV aan het 
Kerkplein 18 in Ruurlo, de afstan-

den zijn 6 km, 9 km en 17 km.
Er zijn tijdens de route op verschil-
lende plekken rustpauzes.
De meeste winkels zijn op deze dag 
geopend!                                                   
De kosten van de wandeling zijn 
€ 3,50 p.p.

Inlichtingen: 
VVV Ruurlo, Kerkplein 18, 7261 AZ 
Ruurlo, tel. 0573 453926    
Email:  info@vvvruurlo.nl    
www.vvvhartjeachterhoek.nl

Wandelen tijdens de Reurlse Winterdag 
in en rondom Ruurlo colofoncolofon

Uitgave 
Achterhoek Nieuws b.v.

Oplage
61.300 exemplaren

Advertentie-exploitatie
ROV en Achterhoek Nieuws b.v.

Verspreiding
Huis aan huis in Gemeente Berkel-
land, Oost Gelre en Bronckhorst

 

Reurlse 
Winterdag

2015

den zijn 6 km, 9 km en 17 km.
Er zijn tijdens de route op verschil

 tijdens de Reurlse Winterdag 
Ruurlo

Op zondagmiddag 13 december 
organiseren wij in het centrum 
van Ruurlo, alweer de 18de edi-
tie van de Reurlse Winterdag.

Toen een aantal van de huidige 
commissieleden zo'n 18 jaar te-
rug begonnen met dit evenement, 
hoopten ze dat het zou kunnen uit-
groeien tot een jaarlijkse traditie 
van sfeer en gezelligheid in de kern 
van Ruurlo. 

En dat is gelukt, kunnen we inmid-
dels wel stellen, mede door de vele 
deelnemende ondernemers, spon-
soren en vrijwilligers, maar ook 
door U! Wij hopen dan ook u dit 
jaar ook weer te mogen begroeten 
tijdens dit fantastisch evenement.

Tot Winterdag.



Administratie en Adviesburo Schroer
Kerkstraat 2
7261 GG RUURLO
T (0573) 45 14 85
E rb@aaschroer.nl
I www.aaschroer.nl

Altijd geholpen
door iemand die
u kent

Nu € 50cadeau bij onze betaal-rekening*

Ook voor hulp bij
overstappen

* D
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Kuenen keurslager
Verstand van lekker vlees! 

Proef tijdens de wintermarkt onze met 
‘goud’ bekroonde producten

Ossenstaart soep

Prei-gehakt schotel

Kip-kerrie salade

Grillworst ‘tapas’

2e PORTIE 
= 

HALVE PRIJS

Kuenen, keurslager
Dorpsstraat 66 Ruurlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van 
een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het 
document worden neergezet. Ga naar het tabblad 
Hulpmiddelen voor tekenen als u de opmaak van het 
tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

[Geef een citaat uit het document of de samenvatting van 
een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het 
document worden neergezet. Ga naar het tabblad 
Hulpmiddelen voor tekenen als u de opmaak van het 
tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

 Het Mooiste VUURWERK 

KLUS WIJS RUURLO 

ruurlo.vuurwerktotaal.nl 
www.zenavuurwerk.nl/zenavuurwerkruurlo/v_10660_37168 

Openingstijden 
29 dec 8.00/19.00 

 
30 dec  

08.00/ 19.00 
 

31dec  
8.00/16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van 
een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het 
document worden neergezet. Ga naar het tabblad 
Hulpmiddelen voor tekenen als u de opmaak van het 
tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

[Geef een citaat uit het document of de samenvatting van 
een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het 
document worden neergezet. Ga naar het tabblad 
Hulpmiddelen voor tekenen als u de opmaak van het 
tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

 Het Mooiste VUURWERK 

KLUS WIJS RUURLO 

ruurlo.vuurwerktotaal.nl 
www.zenavuurwerk.nl/zenavuurwerkruurlo/v_10660_37168 

Openingstijden 
29 dec 8.00/19.00 

 
30 dec  

08.00/ 19.00 
 

31dec  
8.00/16.00 

Grand café - Restaurant - Zalen - Cateringservice

Dorpsstraat 11, 7261 AT  Ruurlo • Email info@deluifel.nl
tel. (0573) 45 13 12 • fax (0573) 45 35 25 • www.deluifel.nl

Het team De Luifel
wenst u fijne feestdagen en een 

Bourgondisch 2014

Beide Kerstdagen
Vanaf 12.00 uur geopend

Ook met Kerstmis 3 gangen 
keuzemenu voor € 24,50 p.p.

Lunch en diner a la carte.



I  Ondernemen inspireert  I

Vol inspiratie op naar 2016. 

“Onze adviseurs & accountants

en een ondernemend 2016.”en een ondernemend 2016.”wensen u inspirerende feestdagen

Het einde van het jaar is voor ondernemers zoals u altijd 
een moment voor zelfreflectie. Maar ook het moment om 
doelen voor het komende jaar te visualiseren. Waar liggen de 
kansen, wat ga ik anders doen? Onze adviseurs kennen uw 
branche als geen ander en delen graag alle kennis om u te 
inspireren voor het komende jaar! Natuurlijk toegespitst op 
uw persoonlijke aanpak en uw bedrijfs ontwikkeling. Mochten 
wij elkaar dit jaar niet meer ontmoeten dan wensen wij u in 
ieder geval een gezellige winterdag, inspirerende feestdagen 
en... een ondernemend 2016!

Namens de adviseurs van Flynth die u o.a. vindt in: 
Doetinchem (0314) 37 69 37 en Groenlo (0544) 39 95 44 of 
kijk voor meer informatie op www.flynth.nl

Telefoon: 0573 - 45 13 13
(24 uur per dag, ook in het weekend)

Monuta Kamperman.
Zutphenseweg 91b, Lochem
www.monuta.nl/monuta-lochem

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

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

Telefoon: 0573 - 45 13 13
(24 uur per dag, ook in het weekend)

Monuta Kamperman.
Zutphenseweg 91b, Lochem
www.monuta.nl/monuta-lochem

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

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

Telefoon: 0573 - 45 13 13
(24 uur per dag, ook in het weekend)

Monuta Kamperman.
Zutphenseweg 91b, Lochem
www.monuta.nl/monuta-lochem

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

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

Zondag 13 december 2015 12.00 - 17.00 uur
Dorpstraat & KerkpleinReurlse 

Winterdag 13 december
Reurlse 

Winterdag
Bezoek aan LESS = MORE meer 
dan de moeite waard  
In de voormalige kapsalon van 
Wim Masman aan de Borcu-
loseweg 2a vindt u tijdens de 
Reurlse Winterdag in het re-
cent geopende museum/galerie 
LESS = MORE toegepaste kunst 
voornamelijk uit het ‘Interbel-
lum’, de periode tussen de twee 
Wereldoorlogen. 

Zo kunt u een zeer uitgebreide 
collectie zien van glaswerk ont-
worpen door Willem Jacob Ro-
zendaal (1899-1971). 
Naast glas is er ook keramiek uit 
dezelfde periode te zien. Daar-
naast zijn er tot 17 januari 2016 
schilderijen te bekijken van Gerda 
Oonk-Jansen.  Ook voor een ori-

gineel en nostalgisch kerstcadeau 
kunt u bij LESS = MORE terecht. 
Wij verkopen ook glaswerk en 
Maastrichts aardewerk en pakken 
het dan feestelijk voor u in. En be-
zoek aan LESS = MORE is tijdens 
de Reurlse Winterdag meer dan 
de moeite waard.  

De Ruurlose Hilda Haselberg 
schildert vooral wat emotie op-
roept. Ze wil die emotie in haar 
schilderijen en tekeningen over-
brengen naar de kijker. Mensen 
zijn voor haar een onuitputte-
lijke inspiratiebron. Ze schildert 
mensen zoals ze echt zijn.  De 
onverbiddelijke realiteit verhult 
niets. Soms is dat confronterend, 
maar het is altijd eerlijk. De ver-
gankelijkheid van het leven.

Begonnen met gedetailleerd aqua-
relleren heeft Hilda Haselberg zich 
als autodidact ontwikkeld door 
veel workshops te volgen en door 
het vele tekenen en schilderen. 

Ook verzorgt ze regelmatig work-
shops drybrushpainting. Drybrush-
painting is een schildertechniek 
waarbij mee een droge kwast met 
verf op aquarelpapier wordt ge-
schilderd. 

Dus olieverf wordt niet verdund met 
terpentine, acryl en niet met water. 
Tijdens de Reurlse Winterdag zal 
Hilda deze techniek demonstreren 
bij Bloemen Groot Jebbink. 

Hilda Haselberg demonsteert Drybrushpainting 
tijdens Reurlse Winterdagtijdens Reurlse Winterdag



5 5,- korting 
in de maand januari 2016

*Alleen geldig op een behandeling bij AMI Kappers Ruurlo. Niet geldig in combinatie met andere acties. Max 1 coupon per klant.

ruurlo
Dorpstraat 58

T 0573 452556

tegen inlevering van deze waardebon
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Reurlse 

Winterdag
Volop activiteiten en vertier 
tijdens Reurlse Winterdag

Ook volop vertier voor de jeugd 
tijdens Reurlse Winterdag

‘Open Kerk’ tijdens 
Reurlse Winterdag

Voor jong en oud is er zondag 13 
december van 12.00 tot 17.00 
uur tijdens de Reurlse Winter-
dag weer volop vertier in het 
centrum van Ruurlo. Bijna alle 
winkels zijn geopend en er vin-
den diverse demonstraties en 
optredens plaats.  

-  Theater Raaf uit Winterswijk zal 
voor het nodige vertier op straat 
zorgen en maakt al bijna twintig 
jaar fantastische creaties voor 
steltenlopers. Op de Reurlse Win-
terdag zijn ze met een groep aan-
wezig. Zo speelt Theatergroep 
Familie Raaf de striphelden uit 
het wilde westen; Lucky Luke en 
de Daltons. Vrolijke cowboys van 
heel klein tot heel groot doen een 
beetje stout op deze dag.

-  Voor muzikaal vertier zorgen 
onder meer de gezelligheidsko-
ren Schouder aan Schouder uit 
Ruurlo, Leedvermaak uit Eiber-
gen, het dweilorkest Valse Loch 
uit Beltrum en het rioa In-CeeN 
uit Barchem. 

-  Goochelaar Mitch Durbank zorgt 
op humorvolle manier voor magi-
sche traktaties. Hij is meervoudig 
prijswinnaar op het Nederlands 
kampioenschap goochelen en 
weet dan ook als geen ander hoe 
hij gasten moet entertainen. Ook 
zullen er oude filmbeelden van 

de openluchtspelen van Winne-
tou worden vertoond in een grote 
‘Tippi tent’ op het Kerkplein en 
als het een beetje meezit zal ‘Win-
netou’ en indianen ter paard zich 
ook laten zien.  

-  Beide Ruurlose zussen Renske en 
Rianne Faber zullen als levende 
standbeelden (Living Statues) 
optreden.

-   KWF brengt de Samenloop voor 
Hoop onder de aandacht. 

-  Kinderen kunnen zich tijdens de 
Reurlse Winterdag gratis verma-
ken in en op enkele attracties zo-
als een minidraaimolen, spring-
kussens en trampolines. 

-  De Kerstman is natuurlijk aanwezig

-  Bij Gastronomie De Luifel vindt 
een Winterhobbybeurs plaats. 

-  De warme Dorpskerk is speciaal 
in het kader van ‘Open kerk’ ge-
opend 

-  Bij Bloemen Groot Jebbink de-
monstreert schilderes Hilda 
Haselberg. 

-  Op diverse locaties worden 
kraampjes ingericht waarin win-
terse lekkernijen te verkrijgen 
zijn: onder meer bij Mams Ruur-

lo, Keurslager Kuenen, Bakkerij 
Oude Wesselink. 

-  Wil men van de Ruurlose natuur 
genieten dan kan men voor aan-
vang en tijdens de Reurlse Win-
terdag vanaf 10.00 uur vanaf het 
VVV- kantoor de Ruurlose natuur 
intrekken voor diverse wandelin-
gen. 

-  Leden van Oldtimergroep De 
Stobbe laten winterse boeren-
werkzaamheden zien. 

-  Reurlse Midwinterhoornblazers 
laten hun sonore geluid van de 
hoorns horen en laten tevens 
zien hoe men de horens maakt. 

-  Tijdens de Reurlse Winterdag zijn 
een groot deel van de winkels 
geopend en verzorgen diverse 
ondernemers demonstraties in of 
buiten hun winkel. 

-  Drie plaatselijke autobedrijven 
(Ruesink – Teger - Arendsen) pre-
senteren hun nieuwste automo-
dellen in de Dorpsstraat. 

-  Voor volop live muziek kan men 
tijdens en na afloop van de Win-
terdag terecht bij de cafés van De 
Keizerskroon (RealTime), De Tap-
perij (De Sleppers) en De Naober 
(De Daltons). 

Tijdens de Reurlse Winterdag is er ook volop vertier voor de kinderen. Er is een draaimolen voor de al-
lerkleinste bezoekers, kinderen kunnen zich vermaken op grote trampolines en er staan springkussen 
en een grote winterse stormbaan in het centrum van het dorp. 

Tijdens de Reurlse Winterdag is 
de Dorpskerk in het kader van 
‘Open Kerk’ van 12.00 tot 17.00 
uur ook geopend. 

Gedurende de openingstijd zullen 
er, evenals vorig jaar, weer gasthe-
ren/vrouwen aanwezig zijn om de 
bezoekers te ontvangen. Er zal weer 
een kopje koffie/thee worden aan-
geboden en zal er gelegenheid zijn 
om de kerk te bezichtigen. Ook is 
er de mogelijkheid om een gedenk-
kaarsje aan te steken. Dit laatste 
kan in de ‘Stilte Hoek’ welke sinds 
afgelopen september in de kerk is 
geopend. Verder is er gelegenheid 

om een praatje te maken met de 
medewerkers, dit hoeft niet op ker-
kelijk gebied te zijn, maar kan ook 
gaan over de dagelijkse dingen. Te-
vens kan het orgel bezichtigd wor-
den. 

Er zal weer orgel/pianomuziek ten 
gehore worden gebracht en ook 
kan er spontaan meegezongen wor-
den. Kortom, de Dorpskerk zal een 
rustpunt zijn in de drukte van de 
Reurlse Winterdag. Het organisa-
tieteam van de ‘Open kerk’ hoopt u 
en eventuele gasten weer van harte 
te kunnen begroeten in een ‘warme 
kerk’.

Bakkerij Oude Wesselink bakt in 
een ouderwetse takkebossenoven

Winterhobbymarkt bij 
Gastronomie De Luifel

Tijdens de Reurlse Winterdag 
zal Bakkerij Oude Wesselink 
heerlijke broden bakken in een 
ouderwetse takkenbossenoven. 
U kunt hier de versgebakken 
Franse desembroden ruiken, 
proeven en kopen. U zult er in 
elk geval niet maarzo aan voor-
bij kunnen lopen. 

Hugo Jansen van Bakkerij Oude 
Wesselink: ,,Je kunt hier zien hoe er 
wordt gebakken op de ouderwetse 

manier, met een schieter worden 
de broden er in en eruit geschoten. 
Het witte Franse desembrood dat 
zich kenmerkt door een wat ste-
vige en iets vaster karak¬ter, wordt 
op de vloer gebakken in een ouder-
wetse takkenbos¬senoven. 

Door de desem verloopt het gis-
tingsproces op geheel natuurlijke 
wijze en daardoor heel langzaam, 
hetgeen de smaakontwikkeling 
ten goede komt.”

Winterhobbymarkt bij Gastrono-
mie De Luifel

Tijdens de Reurlse Winterdag wordt 
in zaal De Rank van Gastronomie De 
Luifel aan de Dorpsstraat zondag 13 
december een Winterhobbymarkt 
gehouden waaraan diverse hobbyis-
ten uit Ruurlo en de regio deelnemen. 

Diverse stands van hobbyisten met 
onder andere kerstkaarten, kerst-

decoratie, kerstkransen, kaarsen, 
sieraden, gebreide sjaals, warmte 
zakken en vele andere hobby’s zullen 
zich tijdens de markt presenteren. 

Kom tijdens de Reurlse Winterdag 
even binnen bij De Luifel en bewon-
der al het moois wat meestal zelf is 
gemaakt. 
De Winterhobbymarkt vindt van 
12.00 tot 17.00 uur plaats en is gra-
tis toegankelijk. 



 Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84
Ruurlo - Dorpstraat 27 - Tel. (0575) 45 31 93

www.spannevogel.nl

Onze winkel in Hengelo Gld.  
Is op Tweede Kerstdag open van 11.00 – 17.00 uur

Jos

 

Knippen zonder afspraak 

Kleuren of permanenten graag even bellen.            

Tegen inlevering van deze bon 

 10% korting op uw kappersbehandeling of product.   

A A N N E M E R S B E D R I J F



Welkom op de Reurlse Winterdag 

Warme chocolade 
met Kerststol

3,95
Ruurlo · Tel. (0573) 47 16 53

Spoorstraat 78, 7261 AG Ruurlo, Tel. 0573 - 453945, Fax 0573 - 221366
info@heinhuis-ruurlo.nl  www.heinhuis.nl

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag:

8.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 17.00 uur

Zaterdag

8.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 16.00 uurSpoorstraat 78, 7261 AG  Ruurlo
Tel. (0573) 453945   Fax (0573) 221366

Uw afval is ons bestaan!

EC
B
O
U
W

Nieuwbouw
Verbouw

Onderhoud

Gespecialiseerd in 
ecologisch bouwen

T: 06-22420152
E: info@hendrikseneco-bouw.nl
W: www.hendrikseneco-bouw.nl

Huidproblemen of een 
probleemhuid? Blijf er niet 

langer mee rond lopen!

Dorpsstraat 18
Ruurlo

Dierenspeciaalzaak

van Aalst
Rembrandtlaan 3, Lochem, tel. (0573) 25 10 36

Dorpsstraat 80, Ruurlo, tel. (0573) 45 35 64

Diverse winter aanbiedingen
Eerste klas voer,

vetbollen,
pindaslingers,
vogelhuisjes,

voederplanken,
en nog veel meer !!!

Help de vogels 
de Reurlse winter door.

Wij wensen u een 
bloemrijk 2016 toe

Dorpsstraat 57 - 7261 AV Ruurlo - Tel.: 0573 - 451 407

Zondag 13 december 20% KORTING 
op het gehele assortiment

 

“De Keizerskroon” 
Reurlse winterdag 

In ’t Veurhuus 

Real Time 

 

“De Keizerskroon” 
Reurlse winterdag 

In ’t Veurhuus 

Real Time 

Julianaplein 4, Ruurlo
Telefoon (0573) 452148

Tijdens Reurlse Winterdag 
zondag 13 december

vanaf 17.00 uur 

de Sleppers



HARRIE ARENDSEN WENST U 
FIJNE FEESTDAGEN TOE

ZONDAG 13 DECEMBER  REURLSE WINTERDAG Koopzondag van 12:00 tot 17:00 uurZONDAG 13 DECEMBER  REURLSE WINTERDAG Koopzondag van 12:00 tot 17:00 uur

tip voo
r de Feesdagen

LEUKE JURKJES EN WARME VESTEN

DAMES- EN HERENJASSEN EN JACK’S

  30     KORTING  30     KORTING%
 

GESELECTEERDE DAMES- EN HERENMODE VAN DE BESTE MERKEN NU

tot  50 %KORTING

SALE START 10 DECEMBER

DAMES- EN HERENJASSEN EN JACK’S



Zondag 13 december 2015 12.00 - 17.00 uur
Dorpstraat & KerkpleinReurlse 

Winterdag 13 december
Reurlse 

Winterdag

Prominent zullen leden van de 
Reurlse Midwinterhoornbloa-
zers zich ook dit jaar weer tij-
dens de Reurlse Winterdag van 
zich laten horen. De ‘Reurlse’ 
groep bestaat uit vijftien perso-
nen en viert dit jaar haar 25-ja-
rig bestaan. De ‘Reurlse bloa-
zers’ zijn in de adventstijd bij 
verschillende midwinterhoorn-
wandelingen, kerst- en winter-
markten en winterconcerten 
van de partij. 

Het bespelen van het lange smalle 
blaasinstrument is met veel tra-
ditie omgeven. De blazers mogen 
slechts tussen de Eerste Advents-
zondag (29 november) en Drieko-
ningen actief zijn. Een midwinter-
hoorn is een oud blaasinstrument 
dat heden ten dage nog wordt 
gebruikt in Twente, de Veluwe en 
de Achterhoek en op sommige 
plaatsen in Duitsland vlak over de 
grens. Het lijkt het meest op een 
alpenhoorn. Het is een licht gebo-
gen hoorn van berken- elzen- of 

wilgenhout, op ambachtelijke ma-
nier gemaakt met een mondstuk, 
de hap, van vlierhout of een ande-
re houtsoort, waarop een monoto-
ne melodie wordt geblazen, soms 
boven een waterput om het geluid 
te versterken. Men blaast meestal 
als het schemert. Het geluid draagt 
ver, wie het eenmaal gehoord heeft 
vergeet het nooit meer. 
Het is vooral in de schemering een 
stemmig geluid. In Twente en de 
Achterhoek wordt alleen geblazen 
tussen de eerste zondag van de 
Advent (anbloazen) en Driekonin-
gen (6 januari, afbloazen). Hoewel 
de hoorn van hout is gemaakt, 
wordt hij gerekend tot de kope-
ren blaasinstrumenten. De toon 
wordt gevormd door de spanning 
van de lippen. Er kunnen dan ook 
alleen natuurtonen worden voort-
gebracht, bijvoorbeeld G-c-e-g. 
De vorm van de hoorn doet den-
ken aan de Carnyx van de Kelten. 
Hiervan zijn bij opgravingen diverse 
exemplaren tevoorschijn gekomen in 
onder meer Schotland en Frankrijk.

demie in Enschede. Elk jaar wordt 
de act enkele keren vertolkt. Nieuw 
uit het atelier zijn de figuren van de 
Daltons. Kom kijken naar de caprio-
len van deze vijf steltenlopers.

Ook de ‘kunsten’ van goochelaar 
Mitch staan in het teken van het 
‘wilde westen’. Mitch Durbank zorgt 
op humorvolle manier voor magi-
sche traktaties. Hij is meervoudig 

prijswinnaar op het Nederlands 
kampioenschap goochelen en weet 
dan ook als geen ander hoe hij gas-
ten moet entertainen. Ook zullen 
er oude filmbeelden van de open-
luchtspelen van Winnetou worden 
vertoond in een grote ‘Tippi tent’ 
op het Kerkplein en als het een 
beetje meezit zal ‘Winnetou’ en zijn 
indianen ter paard zich ook laten 
zien.  

Reurlse Midwinterhoornbloazers 
laten weer van zich horen

Oude tijden romdom Winnetou herleven 
tijdens Reurlse Winterdag

Optredens van RealTime, De Sleppers en De Daltons
Volop vertier in Reurlse cafés tijdens en 
na afloop van Reurlse Winterdag

Goochelaar Mitch Durmank

Walt Raaf theater

Ze waren ooit een begrip in de 
wijde regio, de openluchtspelen 
van Ruurlo. Vaak bewerkingen 
van verhalen van Karl May, met 
Winnetou in de hoofdrol. In de 
periode van 1952 tot 1972 wer-
den in totaal zes openluchtspe-
len voor het voetlicht gebracht 
in ’t Rijkenbargse bos. Vier maal 
(1963, 1965, 1968 en 1971) wer-
den er Winnetou spelen opge-
voerd. 

De indianenverhalen uit de boe-
ken van Karl May werden bewerkt 
door hoofdonderwijzer Gerdes die 
tevens de regisseur was. Duizenden 
mensen kwamen kijken. In 1968 
telde het spel bijna achtduizend 
bezoekers en zette het Ruurlo na-
tionaal op de kaart van openlucht-
spelen. Een meningsverschil tussen 
de toenmalige eigenaar van het Rij-
kenbargse bos, vakbond NVV, en de 
gemeente Ruurlo was er mede oor-
zaak van dat er na 1972 een einde 
kwam aan de openluchtspelen. Het 
comité besloot om met het geld dat 

men nog in kas had een blijvende 
herinnering aan de spelen te creë-
ren. Gekozen werd voor een borst-
beeld van Winnetou. Het beeld 

werd door de kunstenaars Göbel 
en Carlier uitgevoerd in brons. Het 
beeld kreeg in september 2003 een 
plaats in het plantsoen op de hoek 
van de Molenlaan en de Borculose-
weg maar werd in maart 2013 van 
zijn sokkel gehaald en gestolen. Vo-
rig jaar werd er door Wood-carving 
kunstenaar Thomas Weijenberg uit 
Voorst in opdracht de Reurlse Win-
terdagcommissie een replica van 
de bekende Ruurlose indiaan ge-
maakt. 

Rondom de replica, die een pro-
minente plek krijgt op een van de 
toegangswegen van Ruurlo, wor-
den tijdens de Reurlse Winterdag 
diverse activiteiten georganiseerd. 
Zo speelt Theatergroep Familie 
Raaf de striphelden uit het wilde 
westen; Lucky Luke en de Daltons. 
Vrolijke cowboys van heel klein tot 
heel groot doen een beetje stout op 
deze dag. Durf jij ze te begroeten 
met een high five? Lucky Luke was 
ongeveer het eerste kostuum van 
Walt Raaf, gemaakt op de kunstaca-

Als rond de klok van half vijf zondagmiddag een groot Reurlse Win-
terdag activiteiten in de Dorpsstraat, op het Kerkplein en het Juli-
anaplein teneinde lopen is in de cafés van De Keizerskroon, De Tap-
perij en De Naober nog volop vertier. Bij de Keizerskroon treedt 
vanaf omstreeks 14.00 uur in een oergezellige huiskamer/cafésfeer 
RealTime op. Bij De Tapperij staan vanaf 17.00 uur De Sleppers uit 
Ruurlo geprogrammeerd en bij De Naober vanaf ongeveer 15.30 uur 
de regionale maar van oorsprong Ruurlose band De Daltons op het 
podium.  

Rael Time hoeft bijna geen intro-
ductie. Deze allround band uit Veld-
hoek en omgeving heeft zich volop 
bewezen in het muzikale circuit.  
RealTime heeft zich ontwikkeld tot 
een geheel nieuwe generatie band, 
zowel de bandpresentatie, de mo-
derne lichtshow, goed geluid, het 
brede repertoire en de nieuwe ma-
nier van muziek maken. RealTime 
kan daardoor nummers spelen van 
Nederlandse tophits tot de meest 
‘vette’ house en dance hits en alles 
wat daartussen zit! De band bestaat 
uit Arlette van Wijhe (zang), Herbert 
Reerink,(toetsen/zang), Rob Huls-

hof (bas/trombone/zang), Henrico 
Reerink (drums/zang) en Raymond 
Godschalk (gitaar/zang).

De Daltons wordt gevormd door 
zangeres Michelle Menting, gitarist 
en zanger Pim Lubberdink, bassist 
en trompettist Pascal Heilig, drum-
mer Wim Weernink en toetsenist 
Michel Hoitink. 

De Daltons maken van elk optreden 
een waar feest en doen dit met een 
grote diversiteit aan nummers. Het 
motto ‘Crimineel gezellig’ is een 
samenvatting van ieder optreden. 
Het is namelijk zo gezellig dat het 

verboden zou moeten worden! Bij 
coverband De Daltons komen show, 
plezier en kwaliteit in een goede 
mix samen. Door afwisseling en in-
teractie met het publiek maken ze 
elke show tot een daverend succes. 

De naam De Sleppers betekent 
vrij vertaald ‘Altijd op pad en nooit 
thuis’. ‘Nooit bi-j huus, altied op 
pad, speult op't geheur, veur ieder 
wal wat’ is dan ook het motto van 
de band. Het voordeel van de Slep-
pers is dat ze zich aanpassen aan 
het publiek doordat ze geen noot 
kunnen lezen. 

Het repertoire bestaat uit dialect 
( bestaand en eigen werk), Neder-
landstalig (piraten en meezingers), 
Engelstalig en Steirisch. De band 
bestaat uit Ype Jan Banda (har-
monica en gitaar), Peter Weenk 
(harmonica, toetsen en basgitaar), 
Michiel Ras (slagwerk) en Rik Kam-
perman (gitaar en basgitaar).



VESTIGING RUURLO

ZONDAG 13 DECEMBER 

GEOPEND!
DE BESTE AANBIEDINGEN VAN 2015

KOMEN GEWOON NOG EEN KEER TERUG! 1. RENTEKR IEBEL S
Ruil uw huidige auto in en u 
pro� teert 3 jaar lang van 0% 
rente op de   � nanciering van 
uw nieuwe Citroën.

3 JAAR LANG 0% RENTE 
OP ALLE MODELLENOP ALLE MODELLEN

3. INRUILVOORDEEL
TOT € 3.550 EXTRA  EXTRA 
INRUILVOORDEELINRUILVOORDEEL

Als u nú uw huidige auto 
inruilt ontvangt u extra veel 
inruilvoordeel op uw nieuwe 
Citroën. Zo wordt uw auto 
inruilen natuurlijk wel héél 
aantrekkelijk!

5. WINTERBANDEN
Met onze speciale winterbandenactie 
op Michelin- en Continental-banden 
heeft u meer grip op de winter.
Maak daarom snel een afspraak in 
onze werkplaats. 

GEGARANDEERD DE 
LAAGSTE PRIJS

4. INTERIEURVERBOUWING
CITROËN BERLINGO CITROËN BERLINGO 

ACCESSOIRE PAKKET: ACCESSOIRE PAKKET: ACCESSOIRE PAKKET: ACCESSOIRE PAKKET: 

• LAT-OM-LAT BETIMMERING• LAT-OM-LAT BETIMMERING
• HOUTEN LAADVLOER

• TREKHAAK

VAN € 1.014
NU VOOR NU VOOR € 499

INCLUSIEF MONTAGEINCLUSIEF MONTAGE

TOT EN MET 2020

Kies dit jaar nog voor de 
Citroën C4 Cactus en u 

pro� teert tot en met 2020 
van slechts 14% bijtelling. 

U rijdt al een Citroën C4 
Cactus vanaf € 16.490.

2. 14% BIJTELLING
OP DE CITROËN C4 CACTUSOP DE CITROËN C4 CACTUSOP DE CITROËN C4 CACTUSOP DE CITROËN C4 CACTUS

ALLEEN DIT JAAR NOG

V.A. 14% BIJTELLING

In december blikken we terug op de 5 beste aanbiedingen 
van het jaar 2015 en herhalen we ze nog één keer. 

U heeft daarom nog tot het einde van het jaar om te 
pro� teren van onze TOP 5 DEALS!

DE BESTE AANBIEDINGEN VAN 2015
KOMEN GEWOON NOG EEN KEER TERUG!

RUURLO - De Venterkamp 11 - 0573-452004
DOETINCHEM - Grutbroek 6 - 0314-323500
ENSCHEDE - H. ter Kuilestraat 175B - 053-4308006
ZUTPHEN - De Stoven 25 - 0575-570075    WWW.RUESINK.NL

Uitstoot- en brandstofgegevens conform EU-richtlijn 715/2007/CE. Verbruikscijfers kunnen onder normale omstandigheden afwijken door o.a. extra uitrusting 
van de auto, bandenspanning, rijstijl en omstandigheden en kwaliteit van het wegdek. Het gecommuniceerde extra inruilvoordeel gebaseerd op een C1 Style 
Edition, Citroën C3 PT 68 Collection, alle C4 Cactus en C4 Picasso voorraadmodellen. Extra inruilvoordeel varieert per model en uitvoering. Vraag uw dealer 
naar de voorwaarden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardmodellen. Business modellen uitgesloten. Fleet- en Leaseklanten zijn uitgesloten 
van deze acties. Financiering verstrekt door Citroën Financial Services, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V. (registratienummer AFM 12007744). 
Meer info en voorwaarden via www. citroën.nl. Op verzoek sturen wij u het standaard informatiedocument toe. Actiemaximum op de C1 is € 7.000 en op de C3, 
C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Picasso of de Grand C4 Picasso en C5 is dit € 10.000. Prijs-, speci� catie- en � scale wijzigingen voorbehouden. Voor de Berlingo 
XL geldt een andere pakketprijs. Gecommuniceerde prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. recycling bijdrage, leges en kosten rijklaar maken en eventuele metallic 
lak. Prijs-, speci� catie- en � scale wijzigingen voorbehouden. Acties zijn geldig tot en met 31 december 2015.

GEM. BRANDSTOFVERBRUIK: 3,0-6,5 L/100 KM; 15,4-33,3 KM/L; CO2: 79-150 G/KM.

Contantprijs
Aanbetaling / 

inruil
Totaal Krediet-Totaal Krediet-

bedragbedrag
Looptijd in 
maandenmaanden

Debetrente-Debetrente-
voetvoetvoet

Jaarlijks Jaarlijks 
kostenpercentagekostenpercentagekostenpercentagekostenpercentagekostenpercentage

Maand bedragMaand bedragMaand bedrag
Totaal te 

betalen bedragbetalen bedragbetalen bedrag
Citroën C1 € 10.200 € 3.200 € 7.000 36 0% 0% € 194 € 7.000Citroën C1 € 10.200 € 3.200 € 7.000 36 0% 0% € 194 € 7.000Citroën C1 € 10.200 € 3.200 € 7.000 36 0% 0% € 194 € 7.000Citroën C1 € 10.200 € 3.200 € 7.000 36 0% 0% € 194 € 7.000Citroën C1 € 10.200 € 3.200 € 7.000 36 0% 0% € 194 € 7.000Citroën C1 € 10.200 € 3.200 € 7.000 36 0% 0% € 194 € 7.000Citroën C1 € 10.200 € 3.200 € 7.000 36 0% 0% € 194 € 7.000Citroën C1 € 10.200 € 3.200 € 7.000 36 0% 0% € 194 € 7.000Citroën C1 € 10.200 € 3.200 € 7.000 36 0% 0% € 194 € 7.000
Citroën C3 € 14.990 € 4.990 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C3 € 14.990 € 4.990 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C3 € 14.990 € 4.990 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C3 € 14.990 € 4.990 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C3 € 14.990 € 4.990 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C3 € 14.990 € 4.990 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C3 € 14.990 € 4.990 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C3 € 14.990 € 4.990 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C3 € 14.990 € 4.990 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000
Citroën C4 Cactus € 16.490 € 6.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C4 Cactus € 16.490 € 6.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C4 Cactus € 16.490 € 6.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C4 Cactus € 16.490 € 6.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C4 Cactus € 16.490 € 6.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C4 Cactus € 16.490 € 6.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C4 Cactus € 16.490 € 6.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C4 Cactus € 16.490 € 6.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C4 Cactus € 16.490 € 6.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000
Citroën C4 Picasso € 24.490 € 14.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C4 Picasso € 24.490 € 14.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C4 Picasso € 24.490 € 14.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C4 Picasso € 24.490 € 14.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C4 Picasso € 24.490 € 14.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C4 Picasso € 24.490 € 14.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C4 Picasso € 24.490 € 14.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C4 Picasso € 24.490 € 14.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000Citroën C4 Picasso € 24.490 € 14.490 € 10.000 36 0% 0% € 278 € 10.000



Zondag 13 december 2015 12.00 - 17.00 uur
Dorpstraat & KerkpleinReurlse 

Winterdag 13 december
Reurlse 

Winterdag

Tijdens de Reurlse Winterdag 
zullen vrijwilligers van het KWF 
Kanker bestijding een stand 
bemannen waar men nadruk-
kelijk aandacht vraagt voor 
de SamenLoop voor Hoop.  Sa-
menLoop voor Hoop van het 
KWF is een lokaal wandeleve-
nement om geld in te zamelen 
voor KWF Kankerbestrijding die 
op 11 en 12 juni 2016 op sport-
park De Bijenkamp in Eibergen 
plaatsvindt. 24 uur lang lopen 
teamleden afwisselend op een 
parcours. Deze estafette staat 
symbool voor de voortdurende 
strijd tegen kanker.

Op een SamenLoop staat men stil 
bij kanker en viert men het leven. 
Tijdens de wandelestafette zijn er 
muziek optredens, een braderie 
en verschillende ceremonies waar-

bij iedereen welkom is. Zo maakt 
men samen het verschil. Elke Sa-
menLoop wordt van begin tot eind 
georganiseerd door vrijwilligers. 
Altijd komen drie vaste ceremo-
nies terug:

De Openingsronde met survivors
Onder warme aanmoediging van 
familie, vrienden en andere be-
langstellenden lopen mensen die 
kanker hebben of hebben gehad 
de eerste ronde over het parcours. 
Zo laten we zien dat er hoop is en 
dat we er voor elkaar zijn.

De Kaarsenceremonie
's Avonds verlichten kaarsenzak-
ken met persoonlijke boodschap-
pen het parcours. En met een 
speciale ceremonie herdenken we 
dierbaren, steunen we elkaar en 
vieren we dat mensen kanker heb-

ben overwonnen.

De Slotceremonie
Na 24 uur wandelen loopt ieder-
een samen deze feestelijke laat-
ste ronde. Aan het eind wordt de 
opbrengst bekendgemaakt en 
de cheque overhandigd aan KWF 
Kankerbestrijding.

Naar Amerikaans model
SamenLoop voor Hoop wordt het 
hele jaar door georganiseerd op 
verschillende plaatsen in Neder-
land en is de Nederlandse versie 
van het Amerikaanse Relay for 
Life. Met ruim 4.800 edities per jaar 
is Relay for Life het grootste inza-
melingsevenement voor kanker-
bestrijding ter wereld. Voor meer 
informatie: 

www.samenloopvoorhoop.nl.  

Hoolter Korhanen, Leedvermaak, Valse Loch 
en In-C-eeN zorgen voor muzikaal vertier

Band 'In-C-eeN'

Rianne en Renske Faber vermaken 
publiek als levende standbeelden
Wat als een ‘geintje’ bij de Ruur-
lose jongerenvereniging Jong 
Gelre begon is inmiddels voor 
beide zussen uitgegroeid tot en 
leuke ‘serieuze’ hobby. Renske 
en Rianne Faber uit Ruurlo vin-
den het namelijk leuk om als 
levende standbeelden (Living 
Statues) op te treden. Afgelo-
pen twee jaar namen ze zelfs 
deel aan de World Statues in 
Arnhem. De grootste Living 
Statues manifestatie van de 
wereld met meer dan 100.000 
bezoekers.

Een aantal jaren geleden begon 
het ‘geintje’ om als levende stand-
beelden op te treden bij Jong 
Gelre Ruurlo tijdens de manifes-
tatie Pallemzundag in Reurle. In 
de afgelopen jaren zijn beiden al 
verschillende types geweest. Van 
eiervrouwtje op een groot nest tot 

een baby in een bedje, allemaal 
om het publiek te vermaken. Ook 
zijn Renske en Rianne al eens gast-
vrouwen op een beurs geweest. 
Met een glas champagne stonden 
ze bij de ingang van de hal. ,,En 
dan is het heel leuk dat er mensen 
binnenkomen die eerst helemaal 
niet in de gaten hebben dat je 
nep bent en dat je dan ineens een 
glaasje aanbied. De reacties van 
het publiek dat is echt waar we het 
voor doen. 

Ook op de Ruurlose braderie wa-
ren ze al een van de partij. En ook 
tijdens de Reurlse Winterdag kan 
men beide zussen tegenkomen. 
Vorig jaar waren ze als ‘IJskonin-
gin’ en als ‘Schaatsster’ actief  
Voor meer informatie en foto’s: 
kijk op de facebook pagina van Ri-
anne en Renske Faber: facebook.
com/wijvindenjullieleuk. 

Zondag 13 december vindt de 
jaarlijkse Reurlse Winterdag 
weer plaats. Wij van AMI Ruurlo 
zijn hier natuurlijk bij. De hele 
middag delen wij in het centrum 
goed gevulde AMI shoppers uit 
met onder andere de winteredi-
tie van IVY magazine en leuke 
kerstpresentjes. 

Om even op te warmen staat bui-
ten bij onze salon een brandende 
vuurkorf met heerlijke warme cho-
colademelk en glühwein. 
Wil je graag een feestelijke coupe 

voor de feestdagen? De hele maand 
december zijn wij ruim geopend. Je 
bent altijd welkom, ook zonder af-
spraak!

AMI Kappers Ruurlo 
Dorpstraat 58 – T. 0573-452556 – 
www.amikappers.nl 

Op de Reurlse Winterdag zal Ma-
riska Sprukkelhorst van Mams 
Ruurlo tijdens Live Cooking 
heerlijke huisgemaakte ragout 
in broodjes en een wrap met a 
la minute gebakken kipreepjes/
groentes verkopen. 

Of u nu op zoek bent naar een bitter-

garnituur, koud/warm buffet of een 
compleet verzorgde bruiloft, Mams 
Ruurlo regelt het voor u. Mariska 
Sprukkelhorst verzorgt cateringen 
voor zowel particulieren als voor be-
drijven in allerlei vormen in de regio: 
warme- en koude buffetten, maar 
ook soepen, broodmaaltijden, sala-
des en hapjes. Voor meer informatie 

over Mams kunt u bij Mariska tijdens 
de Reurlse Winterdag terecht.

 Living Statues Renske en Rianne Faber

Mams Ruurlo op Reurlse Winterdag met Live Cooking

SamenLoop voor Hoop KWF Kanker Bestrijdging

deel aan de World Statues in 
Arnhem. De grootste Living 
Statues manifestatie van de 
wereld met meer dan 100.000 
bezoekers.

Een aantal jaren geleden begon 
het ‘geintje’ om als levende stand
beelden op te treden bij Jong 
Gelre Ruurlo tijdens de manifes
tatie Pallemzundag in Reurle. In 
de afgelopen jaren zijn beiden al 

Ook dit jaar weer volop muzikaal 
vertier tijdens de Reurlse Win-
terdag. Zowel gezelligheidskoor 
Hoolter Korhanen uit Holten als 
Leedvermaak uit Eibergen laten 
van zich horen en ook het ‘dweil-
orkest’ Valse Loch uit Beltrum 
zal haar medewerking verlenen. 
Een vreemde eend in de bijt tij-
dens de Reurlse Winterdag is on-
getwijfeld In-C-eeN uit Barchem .

Wat in 2011 begon als een geintje, 
door alle nummers in de toonsoort 
‘C’ te spelen, is sinds 2012 In-C-eeN 
uitgegroeid tot een rockende sfeer-
maker in verschillende toonsoorten 
en toonaarden. In-C-eeN, spreek uit 
als het Engelse Insane, speelt met 
een flinke dosis humor oude rock 
en hedendaagse klassiekers. In een 
niet zo voor de hand liggende be-
zetting van accordeon, dobrogitaar 
en contrabas spelen ze onder an-
dere AC/DC, CCR en Johnny Cash. 
De ritmesectie wordt verzorgd door 
een klomp en een Hi-Hat. Van be-
sloten feestjes tot festivals knalt dit 
Achterhoekse trio van het podium. 
Er is nog een optreden te gaan in 2015 
en dan is het muzikale jaar gedaan 
voor In-C-eeN: 13 december spelen ze 
namelijk in het centrum van Ruurlo tij-
dens de Reurlse Winterdag. 
Het koor de Hoolter Korhanen is op-
gericht door een aantal zanglustige 

mannen, die het wel zagen zitten 
om een eigen mannenkoor op te 
richten. Na heel wat heen en weer 
gepraat, kwam het er toch van. Op 10 
maart 2003 werd het koor opgericht. 
Thans bestaat het koor uit 50 enthou-
siaste leden, dat onder leiding staat 
van onze dirigent Henk Rechterschot. 
Er wordt gezongen met ondersteu-
ning van de Korhanenband.
Leedvermaak staat ook gerand voor 
gezellige en vrolijke meezingers. 
Het repertoire van het mannelijke 
Eibergse gezelligheidskoor Leed-
vermaak onder leiding van Ary 
Klein Gunnewiek bestaat uit ruim 
honderd liedjes in zowel Neder-
lands als Duits. Per jaar treedt het 

koor gemiddeld 25 keer op. Leed-
vermaak heeft inmiddels vier cd’s 
uitgebracht. Dweilorkest Valse Loch 
uit Beltrum is een begrip in dweil-
orkerstenland!  Een top orkest die 
naast haar vrolijke muziek het pu-
bliek op een enthousiaste manier 
weet te vermaken. 

Een dorpsfeest, carnaval, kermis 
of een braderie, Valse Loch maakt 
van iedere locatie een feestpaleis. 
Ook tijdens dweilkampioenschap-
pen liet Valse Loch haar kwaliteiten 
horen. Ze werden meerdere ma-
len Nederlands kampioen en vele 
publieksprijzen gingen naar dit 22 
koppige dweilorkest. 

AMI Kappers Ruurlo deelt uit



Samen genieten
tijdens de Kerstdagen

www.hotelsgravenhof.nlDorpsstraat 2, Ruurlo  |  Tel. (0573) 45 11 22  |  www.avenarius.nl

Kerst brunchbuffet  

Beide Kerstdagen van 11.00 tot 14.00 uur staat er een heerlijk 
brunchbuffet voor u klaar. U wordt ontvangen met een sprankelend 
welkomstdrankje en u kunt in kerstsfeer genieten van diverse 
broodsoorten, zoet en hartig beleg, salades en diverse warme 
gerechten. Ter afsluiting serveren wij ook nog een dessertbuffet.

De kosten voor de brunch zijn € 29,50 per persoon inclusief 
koffie/thee, vruchtensappen, melk en karnemelk.
Kinderen tot 12 jaar betalen de helft. Kinderen tot 3 jaar gratis. 

Dineren a la carte 
Beide Kerstdagen kunt u vanaf 15.00 uur genieten van uw 
kerstdiner. U heeft de keuze uit à la carte dineren of onze 
aantrekkelijke menu’s. Een 5-gangen kerstmenu voor € 37,50 of 
een 7-gangen wildmenu voor € 49,50 per persoon.

Reserveren:
Voor reserveringen en meer informatie kunt u terecht op onze 
website www.avenarius.nl of bel ons op nummer (0573) 45 11 22.

Tapas op 2e Kerstdag
Op 2e Kerstdag kunt u vanaf 15.00 uur genieten van onze 
Spaanse tapas. Kom gezellig met vrienden of familie. 
U heeft al een 3-gangen tapasmenu voor € 24,50.

3-gangen Tapas traiteurmenu
Lekker thuis genieten? Ook dat kan met onze tapastraiteur.
Deze kunt u afhalen op 24, 25 en 26 december en zijn te bestellen 
tot 23 december. De kosten bedragen € 15,= per persoon.

Kom binnen
met al uw 
zorgvragen

Samen zorg je het beste voor jezelf

unive.nl/zorg

U bent van harte welkom bij Univé Oost in Almelo, 
Doetinchem, Enschede, Groenlo, Haaksbergen, 
Hengelo (O), Lochem, Markelo, Oldenzaal, Ruurlo, 
Varsseveld, Winterswijk en Zevenaar. 

088-3300300 (lokaal tarief), oost@unive.nl

M15112626 Adv. Zorgadvies 265x190 RU490.indd   1 23-11-2015   15:23:31

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - Verhuur grondverzetmachines en containers - Riolering - Sloop-

werk - Minigrondverzet - Bestrating - Takkenschaar - Levering zand en verhardingsmateriaal - Loonvoeren 

elwecomedo@elwecomedo.nl
Tel. (0573) 25 23 37

Oude Lochemseweg 3a, Exel (Laren Gld)

www.elwecomedo.nl

Agrarisch loonwerkGrondverzet

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - Verhuur grondverzetmachines en containers - Riolering - Sloop

Oude Lochemseweg 3a, Exel (Laren Gld)

www.elwecomedo.nl

elwecomedo@elwecomedo.nl
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Particulieren
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www.elwecomedo.nl



Ontdek het lekkerste 
avontuur van de 
Achterhoek
Een dag vol beleving voor jong en oud

Adres
Hengeloseweg 2
7261 LV Ruurlo
tel.: (0573) 45 20 90
www.heikamp.nl

Ontdek het lekkerste 
avontuur van de 
Achterhoek
Een dag vol beleving voor jong en oud

Adres
Hengeloseweg 2
7261 LV Ruurlo
tel.: (0573) 45 20 90
www.heikamp.nl

Bakkerij Oude Wesselink
Dorpsstraat 3 Ruurlo • 0573-451386

084-2291317

www.brundel-schilder.nl

Groenloseweg 13C, 7261 AM  Ruurlo
Telefoon 06 - 487 562 86, E-mail brundelschilderwerk@kpnmail.nl

Voor al uw schilder en spuitwerk!www.brundel-schilder.nl

Groenloseweg 13C, 7261 AM  Ruurlo
Telefoon 06 - 487 562 86, E-mail brundelschilderwerk@kpnmail.nl

Voor al uw schilder en spuitwerk!

Ventersteeg 3 Tel. (0573) 45 17 04
7261 RP  RUURLO 

info@stukadoorsbedrijfhummelink.nl 

www.stukadoorsbedrijfhummelink.nl

 NOA
Nederlandse
Ondernemersvereniging voor
Afbouwbedrijven

STUKADOORSBEDRIJF
Ventersteeg 3 Tel. (0573) 45 17 04
7261 RP  RUURLO 

info@stukadoorsbedrijfhummelink.nl 

www.stukadoorsbedrijfhummelink.nl
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7261 RP  RUURLO 
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 NOA
Nederlandse
Ondernemersvereniging voor
Afbouwbedrijven

STUKADOORSBEDRIJF

Reurlse winterdag 
KORTING 20% 

(op een artikel naar keuze)
 

Zondag 13 dec 2015 van 12.00 tot 17.00 uur

  

Welkoop Ruurlo • Krashof 10 • 7261 AL Ruurlo
(tussen RK kerk en NS station)

Wij wensen u prettige 
kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar

www.weversadvies.nl - Borculoseweg 14 Ruurlo

  Autobedrijf Teger

Het adres voor:           Gespecialiseerd in:
• Schade, expertise en reparatie
• APK-keuring
• Verkoop nieuwe Fiat-modellen
• Autoverhuur
• Wisselende voorraad occassions
• Fiat camperonderhoud

Autobedrijf Teger b.v.
Stationsstraat 18 • 7261 AD Ruurlo 

Tel: 0573 451426
www.� atteger.nl

De nieuwe Fiat 500X nu bij ons in de showroom
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U vindt ons kantoor aan de: Borculoseweg 15a Ruurlo | 0573-454027

U wilt misschien gaan verhuizen? Dan is uw 1e stap, het vaststellen van de waarde van uw huidige woning. 

Vraag ons om een  GRATIS WAARDEBEPALING  van uw woning.

't Langenbarg 1 Ruurlo

E 395.000 kk | 1170 m²

landelijk gelegen cottagewoning 
aan rand van Ruurlo

Boomgaard 13 Ruurlo

E 300.000 kk 

Diverse appartementen vanaf 
€ 150.000.=. Kijk op onze website

 Loolaan 88 Ruurlo

E 429.000 kk | 540 m²

Luxe vrijstaande woning met 
6 slaapkamers

Elsmansdijk 11 Neede

E 340.000. kk | 31.990 m² 

vrijstaande woonboerderij 
met opstallen

Banninkskamp 30 Borculo

E 239.000 kk | 253 m²

Uitstekend onderhouden hoekwoning 
met verrassend veel ruimte

Borculoseweg 69 Ruurlo

E 269.000 kk | 680 m²

Uitgebouwde woonboerderij met 8 
slaapkamers en 2 badkamers

Op 't Eiland 1 Geesteren

E 450.000 kk | 4.700 m²

woonboerderij geschikt voor dubbele 
bewoning op 4700 m2 grond

Kleine Wiersse 2 Ruurlo

E 359.000 kk | 3.068 m²

Landelijk gelegen 
vrijstaand woonhuis

Mosselseweg 6 Vorden

E750.000 kk | 10.000 m²

 Prachtig gelegen woonboerderij met 
gastenverblijk

Groenloseweg 35 Ruurlo

E 375.000 kk | 14.000 m²

Vrijstaande onverbouwde woonboerde-
rij met bijgebouwen op ca. 1.4 ha

Woonboerderij geschikt voor 
dubbele bewoning. 6 sl.kamers

Wilmerinkweg 3a Vorden

E 900.000 kk | 3885 m²

geheel onderkelderd riant 
rietgedekt landhuis op royaal perceel

Nieuwstad 10 Vorden

E 200.000 kk | 245 m²

Monumentale 2 onder 1 kapper 
met aangebouwde praktijkruimte 

Margrietlaan 1a Ruurlo

E 275.000 kk | 844 m²

Fraaie bungalow met 3 
slaapkamers op de beg.grond

Kulsdom 3 Geesteren

E 339.000 kk | 5.498 m²

Brinklaan 4  Ruurlo

E 269.000 kk | 396 m²

luxe ruime woning in gewilde 
nieuwbouwwijk met 5 slaapkamers

Bielemansdijk 17 Halle

E 375.000 kk | 12.615 m²

Grote woonboerderij met 
multifunctionele schuren en weiland

Bedrijfs Onroerend Goed

Woning makelaardij

Agrarische makelaardij

Taxaties

   

Het adres voor een 
ZORGELOOS AAN- OF 

VERKOOPPROCES

• Persoonlijk 

• Professioneel 

• Deskundig 

• Ervaren 

• No nonsence

kijk op onze website voor ONS GEHELE AANBOD; Van starterswoningen tot riante villa's of boerderijen!



Raadsvergadering 
17 december 
Op 17 december 2015 vergadert 
de gemeenteraad in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De open-
bare vergadering begint om 
20.00 uur. U bent van harte wel-
kom om de vergadering bij te wo-
nen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan 

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

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

 

in te passen. De raad wordt 
 gevraagd om de ingediende 

zienswijzen ongegrond te 
 verklaren en het bestemmings-

plan ongewijzigd vast te stel-
len. Ook vragen b en w de raad 
te verklaren geen bedenkingen 
te hebben tegen de afwijking 
van het geldend bestemmings-
plan ‘Steenderen Dorp’ en het 
daaraan gekoppelde beeld-
kwaliteitsplan voor de bouw 
van het vrieshuis, de gewijzigde 
terreininrichting en landschap-
pelijke inpassing 

• Belastingverordeningen 2016
 De raad wordt gevraagd de 

verordeningen en tarieven voor 
de gemeentelijke belastingen 
en heffingen voor 2016 vast te 
stellen. Binnenkort leest u hier 
meer over op deze gemeente-
pagina’s.

• Omgevingsverordening 
 gemeente Bronckhorst 2016
  In 2018 treedt de Omgevingswet 

in werking. De Omgevingswet 
zorgt ervoor dat verschillende 
wetten worden samengevoegd, 
zoals de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht, de Wo-
ningwet en de Wet op de Ruim-
telijke Ordening. Als voorberei-
ding op de overgang naar de 
Omgevingswet gaan we aan de 
slag met het overbrengen van 
de regels naar de zogenaamde 
Omgevingsverordening. De 
raad wordt gevraagd akkoord 
te gaan met de het overbren-
gen van de artikelen uit de 

 Algemene plaatselijke ver-
 ordening naar de Omgevings-

verordening 
• Integraal Veiligheidsbeleid 

2016-2019
 Bronckhorst is al jaren een 
 veilige gemeente. We willen 

deze positie graag behouden 
en waar mogelijk verder uit-
bouwen. Deze ambitie is uitge-
werkt in het integraal veilig-

heidsbeleid 2016-2019. De 
raad wordt gevraagd in te 
stemmen met het beleid en 

 de gekozen prioriteiten daarin
• Wijziging GR Stadsbank 
 Oost Nederland 
 De gemeente neemt deel aan 

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

 gemeenten in de Achterhoek en 
Twente de schulddienstverle-
ning uit. B en w vragen de raad 
in te stemmen met een ver-
nieuwde gemeenschappelijke 
regeling en de oude regeling in 
te trekken

• Verordening Uitsluitend 
 recht lokale belastingen en 

uitvoering Wet WOZ
 B en w besloten in maart 2015 

de uitvoerende werkzaamhe-
den horende bij de Wet WOZ en 
de Heffingen lokale belastingen 
neer te leggen bij Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente. De 
raad wordt gevraagd deze ver-
ordening vast te stellen. Door 
deze verordening is het GBT in 
staat voor de gemeente 
Bronckhorst de uitvoerende 
werkzaamheden op basis van 
de wet WOZ en lokale heffingen 
uit te voeren 

• Eénmalige uitkeringen uit 
LOGA-afspraak over beste-
ding vrijval pensioenpremie

• Verzoek om ontslag door lid 
Rekenkamercommissie

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft 
hiervoor dus niet meer per se 
naar het gemeentehuis. 

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens de raadsvergaderingen 
kan niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens 
commissievergaderingen. Over 
onderwerpen die niet op de agenda 
staan heeft u hiervoor de mogelijk-
heid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen’ 
in de commissievergaderingen.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden 
en spreektijd max. 5 minuten per 
persoon. Voor meer informatie of 
aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de 
griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of 
griffie@bronckhorst.nl.
Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda 
staan, verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl/
Gemeenteraad of 
scan de QR code. 

Uit de raad

Begin 2016 is er voor Gelderse ge-
meenten opnieuw gelegenheid om 
projectaanvragen in te dienen 
voor het Programma SteenGoed 
Benutten (PSGB) van de provincie 
Gelderland. Vertrekpunt van deze 
subsidieregeling is vitale dorpen 
en steden, waarbij de ruimtelijke 
kwaliteit moet worden verbeterd 
om zo te stimuleren dat er geen 
‘verloederde’ plekken ontstaan. De 
projecten worden steeds beoor-
deeld in relatie tot een kwaliteits-
impuls voor dorp of stad onder 

meer met het oog op verbeteren 
van de leefbaarheid, ruimtelijke en 
stedenbouwkundige kwaliteit en 
met aandacht voor cultureel erf-
goed, duurzaamheid en steeds 
aantoonbaar gekoppeld aan een 
juiste programmering. 

Er zijn vier uitgangspunten
1. Binnenstedelijke 
 herontwikkeling
 • Het moet gaan om projecten 

in het bebouwde gebied van 
dorp en stad

2. Kwaliteitsimpuls voor dorp en stad
 • De ingreep moet leiden tot 

een kwaliteitsimpuls (herbe-
stemming, herstructurering 
en transformatie) met maat-
schappelijke meerwaarde 

3. Samenwerken
 • Een bijdrage aan de projecten 

wordt alleen overwogen als 
sprake is van een financieel 
tekort, en alle betrokkenen 
zich tot het uiterste hebben 
ingespannen om de gelden te 
genereren

4. Snelle uitvoering
 • De activiteit moet op korte 

termijn (binnen1,5 jaar na 
toekenning van de bijdrage) 
worden uitgevoerd

Zie voor meer informatie: http://
www.gelderland.nl/4/wonen/
Steengoed-Benutten. Wij nodigen 
u als inwoner en (rechts)personen 
die in de gemeente een belang 
hebben uit om voor deze regeling 
projecten in te dienen. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met onze 

subsidiecoördinator de heer 
J. Spijkers, tel. (0575) 75 02 50 of  
per mail J.Spijkers@Bronckhorst.nl. 
U ontvangt dan een intakeformulier 
waarop u de projectgegevens kunt 
invullen. Dit kan tot 15 januari 
2016. Op basis daarvan vindt een 
gesprek plaats om te kijken of het 
initiatief kansrijk genoeg is voor 
de regeling en u in aanmerking 
kunt komen voor een geldelijke 
bijdrage om uw plan te realiseren. 

Doen dus! 

Gelderland zet Programma SteenGoed Benutten voort in 2016

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

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

Baak:
• Bonte Koeweg 4, oprichten van een melkrundveehouderij, bestemmingsplan vastgesteld 

en omgevingsvergunning verleend

Bronckhorst:
• diverse locaties, kappen diverse bomen, vergunning verleend
• diverse wegen, organiseren Batavierenrace, vergunning verleend
• langs de IJssel, verwijderen vegetatie in de uiterwaarden, aanvraag ontvangen 

Hengelo (Gld):
• Moatweg 6, wijzigen luchtwasser, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 70, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Sarinkdijk 15 en 15 nabij, verschuiven woonbestemming, vastgesteld bestemmingsplan
• Zelledijk 22, brandveilig gebruik gebouw, aanvraag ontvangen

Hummelo:
• Broekstraat 12, organiseren Dronkzitting DGWW Hummelo, vergunning verleend

Keijenborg:
• Boeijinkweg 8, kappen eikenboom, aanvraag ontvangen

Laag-Keppel:
• Wehlsedijk 2, wijzigen inrichting, vergunning verleend 

Steenderen:
• Nijverheidsweg 15, kappen 3 bomen (waarvan 2 vergunningsvrij), vergunning verleend
• Prins Bernhardlaan 7, uitbreiding aantal sportvelden en vergroting clubgebouw, 
 onherroepelijk bestemmingsplan

Vorden:
• Almenseweg 16, verbouwen woning, aanvraag ontvangen
• Deldensebroekweg 5, lozen water uit bronbemaling, melding beoordeeld
• Oude Zutphenseweg 11, organiseren Oudejaars Crossloop, vergunning verleend

Zelhem:
• Meindert Hobbemastraat, organiseren kerstborrel, besluit genomen
• Wittebrinkweg 1 en 1A, functieverandering van agrarisch naar wonen, vastgesteld 
 bestemmingsplan

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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



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

Contact met de POLITIEK

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

U kent ze vast wel, de krantenkoppen 
waarin staat dat de gemeente een bepaald 
besluit heeft genomen. Echter constateren 
wij steeds vaker dat de waarheid net even 
iets anders ligt.

In persberichten vanuit de gemeente staat 
vaak ‘B&W besluiten definitief om …’. Ver-
volgens aan het einde van het persbericht 
staat er nog een zinnetje, de raad moet nog 
wel akkoord gaan. Het hele bericht lezend 
en daarmee beginnend bij de kop, krijgt de 
lezer de indruk dat er al een besluit is geno-
men en dat het daarmee onomkeerbaar is.

In de basis gaat het erom dat u als inwo-
ner ook weet hoe het echt in elkaar steekt 
en dat het college van B&W beslist om iets 
voor te gaan leggen aan de raad. Zolang 
dergelijke persberichten niet duidelijker 
verwoord worden, wordt steeds vaker de 
raad buiten spel gezet. Immers de publieke 
opinie heeft de indruk dat het besluit reeds 
genomen is en zal hooguit haar ongenoe-

gen via sociale media uiten. In onze optiek 
gaat het er juist om dat de raad, als hoog-
ste orgaan van de gemeente, de besluiten 
neemt. Hiermee komt democratie pas tot 
zijn recht en krijgt u als inwoner meer ver-
trouwen in uw gemeente.

Misleidende 
communicatie

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

De D66 fractie wenst u 
inspirerende feestdagen.

Ook in 2016 willen we samen 
met u werken aan een leefbare gemeente.

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

B en W zijn half november 2015 akkoord 
gegaan met een voorstel om verschillende 
kleinschalige huisvestingslocaties te rea-
liseren voor statushouders (vluchtelingen 
die een verblijfsvergunning hebben gekre-
gen) in de gemeente. Samen met partijen 
als vluchtelingenwerk en woningcorpora-
ties Sité Woondiensten en ProWonen wil-
len wij ons inzetten om de statushouders 
zich bij ons thuis te laten voelen. In totaal 
zou het met deze plannen mogelijk zijn de 
komende tijd in Bronckhorst huisvesting te 
realiseren voor ca. 200 statushouders. Ook 
denkt de gemeente in regionaal verband 
mee over de opzet en invulling van crisisop-
vang (de 72-uurs opvang) in de Achterhoek.

De VVD vindt dat onze gemeente hiermee 
haar maatschappelijke en humanitai-
re verantwoordelijkheid neemt om een 
aandeel te leveren aan de opvang van de 
vluchtelingen. Maar er is meer nodig dan 
alleen het aanbieden van woonruimte in 
onze gemeente. Daarom vraagt de VVD 

aandacht voor de verdere 
uitwerking van de motie, 
die raadsbreed is aangenomen in de verga-
dering van 24 september j.l. 

Daarin wordt het college opgeroepen om 
op zeer korte termijn, samen met de ge-
meenteraad een positieve beleidsvisie te 
ontwikkelen. Met een plan van aanpak om 
de asielzoekers snel te integreren, met af-
stemming met maatschappelijke partijen, 
zoals (sport)verenigingen, het onderwijs, 
welzijnsorganisaties, werkgevers en be-
wonersorganisaties. Transparante en bij-
tijdse communicatie met onze inwoners is 
hierbij van het grootste belang. Wanneer 
wij direct, duidelijk en voldoende commu-
niceren met allen die het aangaan, geven 
wij de aanpak van dit immense wereldpro-
bleem de beste kans van slagen. Doel is 
dat onze burgers zich gehoord voelen en er 
werkelijke aandacht is voor hun vragen en 
zorgen èn dat de asielzoekers zich in onze 
gemeente thuis en welkom voelen. 

Statushouders 
in Bronckhorst

pvdafractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.pvda.nl

“Er gaat niets boven Groningen”. “Zuid-Lim-
burg, je zal er maar wonen….” Als een regio 
zo gaat adverteren dan weet je het: Daar 
is echt iets fout. Het probleem: Alles trekt 
naar de stad. Weinig aan te doen, gebeurt 
in de hele wereld. Wat moet de Achterhoek 
dan doen tegen de krimp? Zorgen voor een 
puike leefomgeving met goed bereisbare 
basisvoorzieningen. En, focussen op de 
smart-industrie en logistiek. En op recrea-
tie, want dat past prima bij onze krimp.

“We zien elkaar in de Achterhoek” zou een 
mooie zijn? Wij kijken hier naar elkaar om. 
Gasten zijn welkom om met elkaar en met 
ons een goede tijd te hebben. Recreatie is 
onze joker.

De PvdA wil daarom veel ruimte geven aan 
recreatie en toerisme. Maar dan vragen 
we ons tegelijkertijd af: Hoe ver moeten 
we daarin gaan? Moeten we alle plannen 
voor het bouwen van recreatiewoningen 

juichend ontvangen?  Of is dat vragen om 
problemen: Over een paar jaar komt dat al-
lemaal leeg te staan? Gaan die parken dan 
verpauperen? 

Proberen alle eigenaren hun bezit te upgra-
den naar permanente woningen? Er zitten 
veel kanten aan deze steeds weer terugke-
rende vraag. Wie het weet mag het zeggen:  
bronckhorst@pvda.nl

Luuk Preijde
PvdA-fractie 

“We zien elkaar 
in de Achterhoek”

cdafractie@bronckhorst.nl •  www.cdabronckhorst.nl

Verbinden of 
ontbinden?

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.groenlinksbronckhorst.nl

Het huidige college met CDA, PvdA en D66 
geeft hoog op van, zoals zij het noemen, 
‘verbindend werken’. In gewoon Neder-
lands: de bewoners meer betrekken bij het 
beleid en hen meer verantwoordelijkheid 
geven. Maar wat komt daar in de praktijk 
van terecht?

Begin 2014 geeft de Aviko een eerste pre-
sentatie, samen met het dan net gevormde 
college, over haar plannen van een vries-
huis in Steenderen: een gebouw van 35 
meter hoog. Iedereen gaat er van uit dat 
er ruimte is voor alternatieven, want veel 
mensen snappen niet goed hoe een derge-
lijk gebouw met die hoogte in te passen is 
in ons coulissenlandschap. 
Maar de raad is aan zet om te beoordelen of 
sprake is van goede ruimtelijke ordening.
En afgelopen juli geeft een meerderheid 
van de raad, GroenLinks overigens niet, 
een voorlopige goedkeuring af. Feitelijk is 
er dan voor de partijen die vóór hebben 
gestemd geen weg meer terug. Sommige 

fracties hebben nog de illusie dat er na hun 
stem vóór nog iets te veranderen valt.
Ondertussen zitten de bewoners geluk-
kig bepaald niet stil: er komen zeer veel 
bezwaren binnen tegen het voorgestelde 
bestemmingsplan en er ontstaat een bur-
gerinitiatief. 
Wordt het aanvankelijke plan uit 2014 nog 
aangepast? Nee, alles blijft zoals het was: 
daar verandert geen burger wat aan. Is dat 
de Aviko kwalijk te nemen? Nee, natuurlijk 
niet: het plan van de Aviko wordt ten volle 
ondersteund door het college. Terecht dat 
de Aviko denkt ‘Wij gaan niets veranderen’, 
dat kost alleen maar tijd en geld.
En daar zit je dan als betrokken bewoners: 
intensief nagedacht over het plan, alterna-
tieven aangedragen, zienswijzen ingediend 
en uiteindelijk sta je met lege handen. Er 
is niets gebeurd met wat er aangedragen 
is. Bewoners hadden net zo goed niets kun-
nen doen. Het maakt niet uit. Een triest re-
sultaat voor de lokale democratie.

Op woensdagavond 2 december jl. heeft 
het CDA Bronckhorst een interactieve jon-
gerenbijeenkomst georganiseerd, waarbij 
ze de oproep hebben gedaan aan de jonge-
ren om met ideeën te komen om Bronck-
horst jong en leefbaar te houden. De avond 
werd afgetrapt door de 28 jarige Roy de 
Witte, CDA-wethouder van de gemeente 
Tubbergen. De Witte gaf een inspirerend 
betoog over zijn drijfveren om in de politiek 
te stappen, waar hij in zijn jonge carrière 
tegen aanliep en wat hij tot nu toe heeft be-
reikt. De zeer bevlogen wethouder gaf hier-
bij aan dat het betrekken van jonge mensen 
bij de politiek een lastige opgave is, maar 
essentieel is om de politiek te veranderen 
en de gebaande paden te doorbreken. De 
avond werd vervolgd door een interactieve 
discussie met de bezoekers over de moge-
lijkheden om Bronckhorst aantrekkelijk te 
maken en houden voor jonge mensen. Di-
verse onderwerpen zijn hierbij besproken, 
zoals de woningmarkt, werk, bereikbaar-

heid en voorzieningen. 
Er ontstonden leuke 
en interessante discussies die hebben ge-
leid tot bruikbare input. De conclusie was 
duidelijk: er ligt een taak voor de politiek 
om verbindingen te leggen tussen de jon-
geren, ondernemers en het college en het 
stimuleren van verbindingen onderling om 
het leefklimaat in Bronckhorst aantrekke-
lijker te maken. Alle informatie zal worden 
samengesteld tot een manifest, welke zal 
worden aangeboden aan het college van 
BenW van de gemeente Bronckhorst. 

Jongerenbijeenkomst 
Bronckhorst zeer geslaagd!
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

Politiek Café
Zoals misschien niet iedereen weet 
vindt er een of twee per jaar een infor-
meel overleg  tussen de verschillende 
vertegenwoordigers van alle politieke 
partijen en een afvaardiging van het 
bedrijfsleven plaats op initiatief van de 
BKB (bedrijvenkring Bronckhorst). Dit 
vindt plaats bij Café Langeler onder het 
genot van een soepje met wat broodjes 
en/of een broodje kroket. Vandaar de 
naam Politiek Café.

Maandag 30 november was het weer zover 
en in totaal waren er een goede dertig perso-
nen aanwezig waarvan ongeveer de helft de 
politiek vertegenwoordigde. Van bijna alle 
politieke partijen was iemand aanwezig. Aan 
de hand van de volgende onderwerpen 
heeft een uitvoerige discussie plaatsgevon-
den.

1) Uitbreiding Bedrijven
 Op dit moment zijn er een aantal onder-

nemingen dat moeite heeft om voor hun 
uitbreiding of voor nieuwe ideeën een 
definitieve vergunning te krijgen. Vaak 
wil de gemeente wel meewerken, maar 
blijken bezwaarmakers succesvol  te zijn 
en strandt een aanvraag bij de Raad van 
State. De ondernemers krijgen te maken 
met jarenlange procedures. Wij denken 
hierbij o.a. aan het vrieshuis van Aviko, 
de uitbreiding van Dorado Beach, de 
koeienstal van Koolen en de vakantie-
boomwoningen van B. Wisselink.

2) De nieuwbouw van de brandweer-
kazerne

 Hierbij gaat het vooral om de manier van 
aanbesteden en wat het lokale bedrijfs-
leven hierin kan betekenen.

3) De WOZ
 De vraag was hier vooral of de verdeling 

van de lasten tussen woningen en niet 
woningen een goede gewenste verde-
ling is. Onder de niet woningen vallen 
het bedrijfsleven en voor onze gemeente 
een belangrijke groep de agrariërs. De 
tarieven voor de niet woningen zijn ver-
deeld in een eigenaren- en een gebrui-
kersbelasting. 

Als samenvatting van de discussie kan al-
lereerst geconcludeerd worden dat zoals 
verwacht de politieke partijen voor wat be-
treft bovengenoemde onderwerpen duide-
lijk verschillende standpunten innamen. Als 
wij als bedrijfsleven daar meer eenduidig-
heid in willen krijgen zullen wij ons in aan-
loop naar de volgende verkiezingen beter 
moeten laten horen.
Opvallend was echter wel dat als het ging 
om ‘uitbreiding bedrijven’, dat de politieke 
partijen niet voldoende op de hoogte waren 
van de wensen van de bedrijven. Doordat 
het college van burgemeester en wethou-
ders, samen met de ambtenaren de uitvoe-
rende partij is, komen lang niet alle wensen 
bij de politieke partijen terecht. Hierover is 
afgesproken dat wij elkaar beter informeren 
en dat de politieke partijen aan het college 
en de ambtenaren meer informatie zullen 
opvragen.
Voor wat betreft de nieuwbouw brandweer-
kazerne en de WOZ gaf de politiek aan dat dit 
in hun ogen naar wens verliep. Ze waren op 
de hoogte van de gang van zaken. Het be-
drijfsleven dacht hier toch duidelijk anders 
over en maande de politieke partijen om hun 
invloed aan te wenden om het één en ander 
aan te passen.
Tot slot kunnen wij de conclusie trekken dat 
wij ondanks dat wij allen het goede met de 
gemeente Bronckhorst voor hebben, wij be-
ter met elkaar moeten optrekken en elkaar 
beter moeten informeren zodat ook daad-
werkelijk gerealiseerd wordt wat wij geza-
menlijk voor ogen hebben. Het zal duidelijk 
zijn dat voor ons als bedrijfsleven lang niet 
alle wensen ingevuld zullen worden maar ik 
hoop dat door zulke bijeenkomsten er een 
beetje meer begrip is voor de ondernemers 
en dat ook de politiek er nog meer van over-
tuigd raakt dat een succesvol bedrijfsleven 
in de gemeente Bronckhorst een noodzake-
lijke voorwaarde is voor een gezonde ge-
meente Bronckhorst, waar het ook in de 
toekomst goed wonen is.

Voorzitter van de BKB,
Paul Stortelder

Koffie speelt grote rol in jong IT-bedrijf
Mark Teekman (27) uit Zelhem en Peter 
Padberg (25) uit Keijenborg vormen sa-
men het bedrijf IT Starts With Coffee. 
De twee voormalig klasgenoten bouwen 
en onderhouden websites en zijn hele-
maal thuis in de sociale media. Maar het 
tweetal heeft er sinds kort ook een 
nieuwe handel bij: koffie.

Door Luuk Stam

We beginnen met een kop koffie. Uiteraard. In 
het kantoor van IT Starts With Coffee aan de 
Sint Janstraat in Keijenborg is dit het han-
delsmerk. Zelfs het ontstaan van de bedrijfs-
naam begon met koffie. “Ik was op zoek naar 
een geschikte naam”, vertelt Mark Teekman. 
“Toen besloot ik eerst een kop koffie te gaan 
halen. Daarbij besefte ik ineens dat eigenlijk 
alles binnen een bedrijf begint met koffie. De 
combinatie met de letters IT paste mooi. Ik 
dacht: dit gaan we gewoon doen.”
Het was 2012 toen Zelhemmer Mark Teekman 
met zijn bedrijf begon. In eerste instantie als 
eenmanszaak. Na verloop van tijd merkte hij 

steeds vaker dat hij bij het optimaliseren van 
de websites die hij maakte wel wat techni-
sche hulp kon gebruiken. Hij besloot 
Keijenborger Peter Padberg in te schakelen. 
De jongens kenden elkaar nog van de middel-
bare school. In mei 2013 startten de twee sa-
men een VOF. Teekman is het creatieve brein. 
Padberg is goed in het programmeerwerk. 
Dat is niet het enige waar de mannen zich 
mee bezighouden. De naam die Teekman bij 
de start van het bedrijf bedacht, bracht name-
lijk wel heel vaak de vraag met zich mee wat 
voor soort koffie de mannen verkochten. 
“Dan moesten we altijd uitleggen dat we dat 
niet deden”, blikt Teekman terug. Dat is nu 
veranderd. In het kantoor van IT Starts With 
Coffee staat nu daadwerkelijk koffie uitge-
stald. Acht verschillende soorten, afkomstig 
van een branderij op Terschelling. “Het is nog 
niet veel”, geeft Padberg toe. “Maar we willen 
deze bedrijfstak graag uitbreiden.”
Het bedrijf brengt de koffie via een webshop 
aan de man. Zo kunnen ze de twee verschil-
lende takken van het bedrijf met elkaar com-
bineren. “En hoe kun je beter laten zien dat je 

een webshop kunt maken, dan wanneer je zelf 
een webshop hebt”, vraagt Padberg zich af. 
Ook op de website van IT Starts With Coffee 
komt de koffie veelvuldig langs. “Als je zo’n 
naam hebt, dan moet je jezelf als merk ook zo 
in de markt zetten”, vindt Padberg. “En het 
proces begint bij ons ook echt met koffie”, 
voegt Teekman toe. “Als we een nieuwe klant 
hebben, dan gaan we altijd eerst koffie drin-
ken om kennis te maken.”
Mensen helpen door een website voor hen te 

maken, dat is wat de eigenaren van IT Starts 
With Coffee uiteindelijk toch het liefst doen. 
Onder de klanten bevinden zich bedrijven uit 
de hele regio. Maar ook organisaties van eve-
nementen in de buurt kloppen bij Teekman en 
Padberg aan. Eens per jaar nemen de mannen 
hun eigen website onder handen. Daarop 
loopt ook een teller mee. Zo hebben Teekman 
en Padberg inmiddels 94 projecten afgerond. 
En dat alles onder het genot van niet minder 
dan 3.356 koppen koffie.

Highlights overleg bedrijvenkringen 
en gemeente
De gemeente en bedrijvenkringen hebben in 
het voorjaar en najaar een bestuurlijk over-
leg. De gemeente wordt daarbij vertegen-
woordigd door wethouder Jan Engels en de 
bedrijfscontactfunctionaris. De besturen van 
Bedrijvenkring Bronckhorst, B&OZ en SOV 
nemen met een afvaardiging hier aan deel. 
Gezamenlijk wordt vooraf een agenda be-
paald waarbij de nadruk ligt op economische 
kansen en thema’s die verder uitgewerkt kun-
nen worden. Onderwerpen die eind oktober 
zijn besproken zijn:

Themabijeenkomsten
Gemeente en bedrijvenkringen hebben afge-
sproken om flexibeler om te gaan met the-
ma’s die op lokaal of regionaal niveau aan de 
orde zijn. Actuele onderwerpen worden dan 
buiten de geplande voor- en najaarsoverleg-
gen om besproken, waardoor er meer aan-
dacht is voor de inhoud en het tijdstip van 
economische ontwikkelingen. 

KVO-B
Op alle bedrijventerreinen zijn de werkgroe-
pen Keurmerk Veilig Ondernemen-
Bedrijventerreinen actief en de samenwer-
king tussen politie, brandweer, ondernemers 
en gemeente wordt als zeer positief ervaren. 
Dit heeft ook zijn weerslag op de verbeterde 
uitstraling en grotere veiligheid op de terrei-
nen. De werkgroepen hebben ook input ge-
geven aan de revitalisering op de bedrijven-
terreinen die in december zal starten. De 
periodieke certificering is vanaf 2015 naar 
drie jaar gegaan in plaats van twee jaar. De 
jaarlijkse kosten gaan daarmee naar bene-
den.  

Leegstand
Op verzoek van een individuele ondernemer 
vindt er in december een oriënterend ge-
sprek plaats tussen ondernemers en ge-
meente met als onderwerp de toekomst van 
de lokale bedrijventerreinen. Er zijn zorgen 
over de invulling van leegstaande panden en 
kavels op de bedrijventerreinen indien grote 

ondernemers verhuizen danwel ophouden te 
bestaan. Gezamenlijk zullen de mogelijkhe-
den verkend worden. 

Innovatie
Tijdens het najaarsoverleg is de vraag ge-
steld welke activiteiten er nu plaatsvinden 
door en/of voor de lokale ondernemers waar-
bij innovatie en duurzaamheid gestimuleerd 
worden? Het oprichten van een innovatiehub 
zoals elders in de regio Achterhoek is opge-
richt zou een goed initiatief zijn voor 
Bronckhorst. In januari wordt dit idee door 
ondernemers en gemeente verder uitge-
werkt waarbij Martin Stor van ACT dit proces 
zal ondersteunen. 

Onderwijs en werkgelegenheid
De gemeente heeft mede op verzoek van de 
bedrijvenkringen opnieuw financieel geïn-
vesteerd in het Technieklokaal. De aanslui-
ting van onderwijs naar werk wordt namelijk 
als knelpunt ervaren door ondernemers. 
Vooral het gemis van de voormalige ‘be-
drijfsvakschool’ leeft onder de technische 
bedrijven. De gemeente is in gesprek met 
onderwijsinstellingen om de samenwerking 
tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbete-
ren. De bedrijvenkringen en gemeente zullen 
gezamenlijk de mogelijkheden verder ver-
kennen. 

Reclamebeleid
In 2016 wordt door het college reclamebeleid 
herijkt, waarbij het uitgangspunt is vertrou-
wen te geven aan inwoners, bedrijven en or-
ganisaties. Daarvoor wordt in 2015 en in 2016 
via het inwonerspanel gevraagd naar de ge-
pastheid van reclames in bepaalde gebieden, 
tevens worden de ondernemers en evene-
mentenverenigingen gevraagd inhoudelijk 
input te leveren op de herijking van het recla-
mebeleid. Deze input wordt in 2016 verwerkt 
in nieuw reclamebeleid voor zowel tijdelijke 
als permanente reclame. Doelstelling is om 
het reclamebeleid voor de zomer van 2016 in 
werking te laten treden.

IT Starts With Coffee richt zich op het onderhouden van websites, sociale media én koffie.

Colofon

Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Agenda
13 januari 2016 - 19.30 uur: 
Jaarvergadering  
Bedrijvenkring Bronckhorst
Bakker in Vorden



www.pleinenfeesthengelogld.nl

pleinenfeest
HENGELO GLD

www.pleinenfeesthengelogld.nl
Locatie:  Centrum Hengelo Gld.

levende kerststal, living statues, zang en muziek door koren, 

zangeressen en muziekverenigingen.

11 december 2015 van 16.00 uur tot 21.00 uur.
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Spalstraat 10, 7255 AC 
Hengelo Gld.

Tel. 0575-463763,
Email: bakkerij@heijermanhengelo.nl  

www.heyerman.nl

Openingstijden:
ma:  08.00 – 17.00
di:    08.00 – 17.00
woe:08.00 – 18.00
do:   08.00 – 17.00
vrij: 08.00 – 17.00
zat:  08.00 – 16.00

Aarbeien
bavarois schnitt

Spalstraat 10, 7255 AC 
Hengelo Gld.

Tel. 0575-463763,
Email: bakkerij@heijermanhengelo.nl  

www.heyerman.nl

Openingstijden:
ma:  08.00 – 17.00
di:    08.00 – 17.00
woe:08.00 – 18.00
do:   08.00 – 17.00
vrij: 08.00 – 17.00
zat:  08.00 – 16.00

Wij staan met onze
Roze truck op het

Winters Pleinenfeest
Hengelo Gld.

Olie
bollen

€ 0,80 per stuk
10 voor 
€ 7,00

Warme
snacks

saucijzenbroodje,
kaas, ham/kaas 

€ 1,00

Koffie
€ 1,50

Neem voor een advies op maat contact op met

Sten Hoogerdijk            
Adviseur Hypotheken, Verzekeringen en Sparen

Spalstraat 11 Hengelo Gld

(0575) 46 15 21
www.memelink-bergervoet.nl

Besparen op 
uw woonlasten?

Wij helpen u graag!

SPALSTRAAT 1 
7255 AA HENGELO GLD 
0575 461478 
INFO@EETCAFEJANSENJANSEN.NL 
 

volg ons via Fb en blijf op de hoogte van onze acties en laatste nieuwtjes. 
WWW.EETCAFEJANSENJANSEN.NL

ZATERDAG 12 DECEMBER

vanaf 21.30 uur

GRATIS ENTREE!

Pianohouse

Sint in Aktie Prijzenfestijn

Winnende lotnummers
Lotnummer Prijs aangeboden door:

48934 Plus Eland
58564 Kapsalon Wuestenenk
59673 AH Hengelo
69067 Welkoop Hengelo
73072 Roozegaarde
74212 Roozegaarde
74772 Roozegaarde
76267 Welkoop Hengelo
78532 Roozegaarde
79027 Welkoop Hengelo
80093 HEMA
80541 Goossens Atomica
81161 Goossens Atomica
81261 Goossens Atomica
81341 Goossens Atomica
81436 Capuchon
81516 Capuchon
81631 Schoenmode Hermans
83033 HEMA
83552 Partycentrum Langeler
85400 Welkoop Hengelo
86079 Roozegaarde
87913 de Spannevogel
88022 Plus Eland
88519 Roozegaarde
89151 Schoenmode Hermans
90471 Schoenmode Hermans
91855 Partycentrum Langeler
93650 Slotboom Tweewielers
93693 HEMA
93710 Slotboom Tweewielers
94053 HEMA
99304 Enorm Arendsen
869710 Schoenmode Hermans

De volgende lotnummer zijn in de prijzen gevallen bij de Hengelose 
ondernemers: Zit uw lotnummer erbij, gefeliciteerd! U kunt u naar de 
winkel gaan die achter het lotnummer staat en uw prijs ophalen. 

Lotnummer Prijs aangeboden door:

67689 Kapsalon Wuestenenk
68074 Plus Eland
69162 Onstenk Meubelen
70304 HEMA
72417 Welkoop Hengelo
73317 Welkoop Hengelo
73910 Martine Hair & Beauty
74290 Martine Hair & Beauty
76104 HEMA
76864 HEMA
77422 AH Hengelo
77857 Welkoop Hengelo
79924 HEMA
80399 Roozegaarde
80636 Capuchon
80759 Roozegaarde
80801 Goossens Atomica
80836 Capuchon
82242 Goossens Atomica
82999 Roozegaarde
83559 Roozegaarde
88239 Roozegaarde
88812 Partycentrum Langeler
88873 de Spannevogel
88932 Partycentrum Langeler
88979 Roozegaarde
89417 Plus Eland
90196 Blooms and More
91351 Expert Eliesen Hengelo
91428 Frederiks by Jessi
93489 Welkoop Hengelo
94864 Enorm Arendsen
95250 Slotboom Tweewielers
95570 Slotboom Tweewielers
96693 Eetcafe Jansen & Jansen
97948 Frederiks Mannenmode by Jessi
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Openingstijden tijdens de feestdagen:

24 december tot 19.00

Tijdens de kerstdagen en nieuwjaarsdag  
hanteren wij de normale openingstijden.

Oudejaarsdag vanaf 13.00 potbiljarten, met een 
grandioze loterij
georganiseerd door Café Wollie. Loten op locatie 
in voorverkoop.

1ste  prijs  € 300,00
2de  prijs   € 150,00
3de prijs    €  50,00

Team Wollie wenst u  �jne feestdagen.

Kerst en 
jaarwisseling 
bij Langeler
Wat gaat u doen met kerst 

en de jaarwisseling ??
Heeft u geen zin of tijd om met kerst in de keuken te koken, 
bij ons vindt u diverse mogelijkheden om het de kerst wat 

makkelijker te maken. 
Wij verzorgen salades, borrelhappen en traiteur maaltijden.

Dit jaar weer een heerlijk 4 gangen kerstdiner buffet
 met livecooking en dat all inclusive voor € 47,50.
(Ruime keuze om u voorgerecht samen te stellen,

soep serveren wij voor U, terwijl de kok begint met de live cooking 
en uitgebreid warm buffet, natuurlijk sluiten we het dinerbuffet af 

met een keur aan nagerechten en koffie).

Voor oudejaar avond een salade of borrelhappen? Nieuwjaarsdag 
bij ons heerlijk eten van een uitgebreid stamppotten buffet.

Voor meer informatie 
bel 0575 461212 of 

www.langeler-partycentrum.nl 



Zorg&
Welzijn

 

Speciale
uitgave van:

‘Je bent 
geen echte 
clown maar 
een mens’
De CliniClowns bestaan sinds 1992. 
Zeventig clowns gaan elk jaar 100 
ziekenhuizen langs om zieke en gehandi-
capte kinderen afleiding te bieden. Een 
van hen is Gerard Walters uit ’s Heeren-
berg - clown Dikie - die in het Slingeland 
Ziekenhuis Doetinchem actief is.

door Henk Waninge

Meestal zijn de zieke kinderen blij met hun 
komst. De CliniClowns zorgen voor 
afleiding, een (glim)lach, Maar af en toe 
moeten ze een muur van afweer slechten. 
Zoals bij de puber die bij binnenkomst met 
afkeer in zijn stem riep: ‘Ach nee hè, 
clowns’. Of bij het meisje dat schreeuwde 
van angst toen ze hen zag want clowns, al 
dan niet gemaskerd – denk maar aan 
Zwarte Piet –, hebben ook iets engs.
“Des te mooier is het als we erin slagen het 
ijs te breken. De puber lag op een bepaald 
moment  blauw van het lachen en riep 
vanuit zijn bed:  ‘Die is echt gek.” En het 
meisje raakte haar 
angst al gauw kwijt. 
Vlak voordat we 
opstapten zat ze bij 
mij.”
Gerard Walters (59) 
uit ’s Heerenberg 
vertelt vol vuur 
over zijn alter ego: 
clown Dikie - die 
overigens allesbe-
halve dik en eerder 
mager en tanig is. 
Samen met collega 
Carolien Hamer 
(clown Tip) bezoekt 
en vermaakt hij 
zieke kinderen in 
het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. 
Er zijn nogal wat misverstanden over 
CliniClowns, vertelt Walters. Velen gaan er 
vanuit dat het vrijwilligerswerk is. Niet 
waar. De 70 CliniClowns in ons land staan 
gewoon op de loonlijst, het is een betaalde 
baan. Ook denkt menigeen, die wel eens 
voor Zwarte Piet heeft gespeeld of in de 
huid van een clown is gekropen dat hij of 
zij de job wel kan doen.
Niet dus. Een gedegen opleiding met 

workshops en trainingen is absoluut een 
vereiste en dan is het nog de vraag of je 
wordt aangenomen. Weet ook Walters, die 
in eerste instantie werd afgewezen maar 
later bij een nieuwe sollicitatie wel de 
toets der kritiek doorstond.
Walters is gepokt en gemazeld in het 

theatervak, dat hij 
via zijn ouders, die 
een marionetten-
theater hadden, 
leerde kennen. Zelf 
speelde hij in 
binnen- en buiten-
land met soms 100 
voorstellingen per 
jaar. Zeven jaar 
geleden, na een 
ontmoeting met 
een vrouwelijke 
CliniClown, nam 
zijn artiestenloop-
baan een nieuwe 
wending.
Walters: “In ieder 

mens schuilt wel een clown. Maar die moet 
je wel ontdekken. Wat is jouw clown? Als ik 
een clown speel wil ik dichtbij mezelf 
blijven. Niet forceren in de geest van ‘kijk 
mij eens leuk zijn’. Of totaal iemand ander 
spelen. Bij mij is er een dun lijntje tussen 
mens en clown. Een kind had het goed in 
de gaten. Dat zei: die rode neus is nep 
Dikie. Je bent geen echte clown maar een 
mens.”
Hij glimlacht bij de herinnering. “Alles is 

improvisatie. Een bal, een tv-toestel, een 
stoel, een droom of wens van het kind, 
daar speel je op in. Het is belangrijk dat je 
aanvoelt wat er in de ziekenhuiskamer 
nodig is. Vooraf hebben we overleg met 
pedagogische medewerkers. Dan worden 
we bijgepraat over de toestand van het 
kind. Als zijn opa net is overleden gaan we 
hier niets over zeggen of vragen. En als 
een kind ons om wat voor reden ook niet 
aan het bed wil hebben gaan we verder.”
De CliniClowns komen ook op kamers waar 
kinderen liggen wier levenseinde nadert. 
Dat is vaak heftig, zeer emotioneel. 
Walters geeft een voorbeeld. 
“Ik kwam bij een ziek patiëntje dat weke-
lijks achteruit ging. Het meisje zou het niet 
lang meer maken, haar ogen deed ze niet 
meer open. Toch vroegen haar ouders of ik 
nog een keer wilde komen. Het is heel 
bijzonder als jij, als buitenstaander, 
gevraagd wordt om bij zo’n intiem moment 
aanwezig te zijn. Toen ik bij de afdeling 
kwam wilde haar broertje niet meer de 
kamer in, hij was in de gang aan het 
voetballen. Ik heb hem overgehaald met 
mij naar binnen te gaan en samen een 
liedje te zingen voor zijn zus. Dat hebben 
we gedaan. Dat was een erg emotioneel 
moment.”

Werden de CliniClowns in de beginjaren 
nog wel eens met een scheef oog bekeken 
door sommige artsen (‘Moet dat nou?’), de 
heren en dames medici zijn inmiddels 
overtuigd van hun meerwaarde. Het 

gebeurt regelmatig dat artsen zelf de 
clowns inschakelen als ze denken dat hun 
komst een positief effect heeft voor het 
welzijn van de patiënt.
Walters: “Het is zo’n mooi vak. Geen 
situatie is dezelfde. Het ene moment sta je 
bij een baby, het andere moment bij een 
puber van 16. Je leert steeds bij. Als clowns 
blijf je elkaar voeden, je pingpongt als het 
ware met je collega. Als je bij de kinderen 
binnenkomt liggen ze soms moe en 
verveeld in bed. Maar na vijf minuten 
zitten ze rechtop. Met een lach op het 
gezicht. En doen ze mee aan het spel. Ook 
ouders zijn blij met de afleiding. ’Ik zag 
mijn kind weer even terug’, krijgen we wel 
eens te horen.”
Dan mijmerend: “Als Gerard Walters zou ik 
ook wel eens vaker Dikie willen zijn. Als ik 
die rode neus op zet gaan er deuren open 
die anders gesloten blijven. Je krijgt veel 
makkelijker contact met de mensen. Je 
zegt wat je vindt en zij doen hetzelfde.”

Stichtingen Welzijn willen mensen 
verbinden

Steeds weer en meer afscheid nemen 
door dementie

Women Inc. strijdt voor onderzoek, 
onderwijs en bewustzijn

in de Achterhoek

Clown Dikie: “Als Gerard Walters zou ik ook wel eens vaker Dikie willen zijn.
Foto’s: Cliniclowns



“Met een beetje hulp kom ik er wel”

Riwis Zorg & Welzijn 
in de Achterhoek 
ondersteunt mensen
met psychische be-
perkingen en autisme 
bij een zo zelfstandig 
en onafhankelijk 
mogelijk leven.

Wij bieden in de Achterhoek: 

•   Individuele begeleiding bij u thuis
•   Begeleiding van gezinnen thuis
•   Beschermd wonen in onze woonlocaties
•   Leer-werktrajecten bij start&co 

Riwis Zorg & Welzijn 
Doetinchem | Achterhoek
T 0900 - 24 24 241
E zorgservice@riwis.nl
www.riwis.nl

Martha Flora
De dementiezorg die u zoekt
als thuis wonen niet meer gaat.

De beste zorg in Lochem en omstreken voor oudere mensen met  
een dementie.

Bel voor meer informatie met locatiemanager Willemien Klein Geltink 
op 06 1441 0177 of ga naar www.marthaflora.nl

De dementiezorg die u zoekt



Stichtingen Welzijn willen mensen verbinden
In Bronckhorst zijn er vier stichtingen 
Welzijn. Vorden, Steenderen en Zelhem 
hebben zo’n stichting. En Drempt, Hum-
melo en Keppel hebben er samen één. De 
vrijwilligers van deze stichtingen zetten 
zich in voor mensen die wel hulp kunnen 
gebruiken, maar die vanuit de gemeente 
niet krijgen.

Door Luuk Stam

Ze willen er zijn voor mensen die eenzaam 
zijn. En voor mensen die alleen zijn. Maar 
de stichtingen Welzijn in de gemeente 
Bronckhorst zijn er ook voor mensen die 
op wat voor manier dan ook zorg behoe-
ven. En voor mensen die mee willen blijven 
doen in de samenleving. Of voor asielzoe-
kers die daarin juist een start willen maken. 
In een tijd waarin mensen langer thuis 
wonen en minder zorg krijgen vanuit 
overheidswege ontstaan er veel vragen en 

behoeftes. Daar willen de stichtingen 
Welzijn in de gemeente Bronckhorst zo 
goed mogelijk op inspelen. Wat de 
vrijwilligers van de stichtingen kunnen, 
doen ze zelf. Voor wat ze niet kunnen, 
schakelen ze professionals in.
In Bronckhorst zijn er momenteel vier van 
dit soort stichtingen. Voorheen was er de 
Stichting Samenwerken Welzijn Bronck-
horst (SSWB). Dat samenwerkingsverband 
bestaat niet meer. De Hengelose stichting 
Welzijn is opgeheven. Drempt vormt 
samen met Hummelo en Keppel een 
stichting. En deze werkt nog altijd veel 
samen met de andere overgebleven 

stichtingen in Bronckhorst, die in Vorden, 
Steenderen en Zelhem.
“Wij willen mensen verbinden, maar we 
zijn ook de verbindende schakel tussen de 
mensen en de gemeente”, zegt Nel 
Visscher, voorzitter van de stichting 
Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel. Zo 
helpen ze waar mogelijk een mantelzorger 
die ondersteuning nodig heeft. Maar ze 
organiseren ze ook veel activiteiten. Dat 
gaat van een eenzaamheidsproject tot een 
schilderclub, een computercursus, een les 
bewegen in water en een bingomiddag. Die 
laatste is vooral in Zelhem erg populair. 
“Dan puilt de zaal uit”, vertelt Henk van 
Zuilekom namens de plaatselijke stichting 
Welzijn.

In hoeverre nemen deze stichtingen de 
taken van de gemeente over? “We vullen 
elkaar aan”, legt Nel Visscher uit. “Het 
vloeit in elkaar over.” Zo zorgde de 
stichting Welzijn er na het wegvallen van 
de bibliobus voor dat er uitleen van 
boeken kwam op verschillende locaties in 
Drempt, Hummelo en Keppel. “Als er een 
voorziening wegvalt, dan gaan wij daarmee 
aan de slag”, zegt ook Bert Brandenbarg 
uit Vorden. “Daar voelen we ons verant-
woordelijk voor.” 
Wat de stichtingen ook graag benadruk-
ken, is dat ze er niet alleen voor ouderen 
zijn. Ook jongeren die daar behoefte aan 
hebben kunnen zich melden. En ook in de 
participatie van asielzoekers willen de 
stichtingen een rol gaan spelen. “Er zijn 
altijd mensen die hulp behoeven”, weet 
Zelhemmer Henk van Zuilekom “Het is 
mooi om daar aan bij te kunnen dragen.”
Gerard van Heusden is bestuurslid van de 
stichting in Drempt, Hummelo en Keppel 

maar speelt ook een belangrijke rol in het 
overleg tussen de verschillende stichtin-
gen in Bronckhorst. “Ons doel is om 
mensen die eenzaam zijn uit hun huis te 
trekken en elkaar te laten ontmoeten”, 
legt hij uit. Dat kan op allerlei manieren. Zo 

regelen de stichting Welzijn in Drempt, 
Hummelo en Keppel geregeld een kunst-
bus die mensen die zelf geen vervoer 
hebben in groepsverband naar een 
museum of schouwburg rijdt. 
Steeds bekijken de stichtingen opnieuw 
waar behoefte aan is. Als tijdens een 
bijeenkomst blijkt dat mensen het leuk 
vinden om eens met een groep te gaan 
fietsen, dan organiseren de stichtingen 

een moment waarop dat mogelijk is. 
Inclusief duofietsen. Elke keer ontstaan er 
zo weer nieuwe ideeen. En dat is ook 
nodig. “De oudere van nu is een andere 
dan de oudere van de toekomst”, stelt 
Geert Postma van de stichting Welzijn in 
Steenderen. “Die zal nog meer individualis-
tisch zijn en met andere vragen komen. 
Daar moeten we op inspelen.”  

Voorbeelden 
van activiteiten

Stichting Welzijn Vorden
In Kulturhus Het Dorpscentrum in Vorden 
kunnen mensen op dinsdagochtend, 
woensdagochtend en vrijdagmiddag 
terecht om te biljarten. Aanmelden kan 
via de beheerder, 0575-552722. Meer 
activiteiten zijn te vinden op de website: 
www.welzijnvorden.nl

Stichting Welzijn Steenderen
In De Bongerd is er elke woensdagoch-
tend een activiteit. De ene week is dit 
handwerken. Info bij mevrouw Gal, 
0575-452270. De andere week bestaat 
de activiteiten uit pergamano en kaarten 
maken. Info hierover bij mevrouw Beijer, 
0575-452112. Meer activiteiten zijn te 
vinden op de website: www.welzijnsteen-
deren.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hum-
melo en Keppel
Als voldoende mensen zich voor een 
voorstelling in de regio inschrijven, 
organiseert de stichting Welzijn een 
kunstbus. Instappen kan bij het 
Dorpshuis in Drempt, bij het gezond-
heidscentrum in Hoog-Keppel, bij 
Hyndendael in Hummelo en bij Herfkens 
in Baak. Aanmelden kan via het kantoor 
van stichting Welzijn, 0314-380232. Meer 
activiteiten zijn te vinden op de website: 
www.swdrempthummelokeppel.nl

Stichting Welzijn Zelhem
In de Oranjehof in Zelhem organiseert de 
stichting Welzijn elke eerste dinsdag van 
de maand een bingo. Info bij de heer 
Berendsen, 0314-621130 Meer activitei-
ten zijn te vinden op de website: www.
welzijnzelhem.nl

Van links naar rechts: Gerard van Heusden, Nel Visscher, Geert Postma, Bert Brandenbarg en Henk van Zuilekom zijn allen nauw betrokken bij de stichting Welzijn in hun woonplaats. 
Foto Luuk Stam

Bert Brandenbarg (Vorden):
‘Als er een voorziening 
wegvalt, dan gaan wij 
daarmee aan de slag. 
Daar voelen we ons 
verantwoordelijk voor.’

Geert Postma (Steenderen):
‘De toekomstige oudere 
is een andere dan de 
huidige oudere. Daar 
moeten we op inspelen.’

Nel Visscher (Drempt, 
Hummelo en Keppel):
‘Wij willen mensen 
verbinden, maar we zijn 
ook de verbindende 
schakel tussen de 
mensen en de 
gemeente.’

Henk van Zuilekom (Zelhem):
 ‘Er zijn altijd mensen die 
hulp behoeven. Het is 
mooi om daar aan bij te 
kunnen dragen.’ 



INVUL BON >>>>>

Collectief verzekerd bij Kruiswerk Achterhoek, dat loont!

0900 555 88 89 (€0,10 p/m)

Mijn zorgverzekering
collectief verzekerd
bij Kruiswerk.”

“Ik zit goed.

Bespaar tientallen euro’s door te kiezen voor het  zorgcollectief van Kruiswerk Achterhoek!
Ook dit jaar kunnen wij u weer extra korting bieden op uw zorgverzekering. En die loopt al gauw op naar vele tientallen euro’s per jaar! 

Wat is uw situatie?

U bent lid van Kruiswerk Achterhoek en verzekerd bij Menzis, 
ONVZ of Zilveren Kruis? Stap dan gemakkelijk in en maak gebruik 
van de ledenkorting op de collectieve zorgverzekering! 
Alles blijft hetzelfde; alleen uw premie wordt lager! 

 
U bent nog geen lid van Kruiswerk Achterhoek? 
Word dan nu lid, profi teer van de ledenkortingen op uw 
zorgverzekering. Doe mee met de collectieve zorgverzekering! 

U bent lid van Kruiswerk Achterhoek en nog niet verzekerd bij 
Menzis, ONVZ of Zilveren Kruis? Stap dan gemakkelijk over en 
maak gebruik van de ledenkorting op de collectieve 
zorgverzekering! Bel met de servicemedewerkers 

Voor meer informatie kijkt u op www.kruiswerk.nl/zorgverzekeringen of bel onze servicemedewerkers op 0900 555 88 89 (€ 0,10 p/m)

 Ja, ik ben lid van Kruiswerk Achterhoek en al verzekerd bij Menzis of ONVZ en wil gebruikmaken van de korting op mijn zorgverzekering.

 Ik ben nu verzekerd bij        Menzis          ONVZ      

  Let op: Voor Zilveren Kruis kunt u geen gebruik maken van de antwoordcoupon. 
  Bel direct met onze Zorgcollectief servicemedewerkers op 0900 555 88 89 (€ 0,10 p/m).

 Ja, ik word lid van Kruiswerk Achterhoek voor € 19,50 per jaar/per huishouden en ontvang als welkomstgeschenk een 
 Dintex hoofdkussen t.w.v. € 14,95 bovendien wil ik gebruik maken van de korting op mijn zorgverzekering.*
 
 

 

Kruiswerk Achterhoek biedt haar leden via Zorg&Verzekerd, een label van Livelife BV, de korting op de collectieve zorgverzekeringen aan. Livelife BV is door hen benoemd tot intermediair op alle collectieve zorgverzekeringsregelingen.

Datum Polisnummer   Eventueel gezinslid meeverzekeren? Polisnummer

Naam    Adres

Postcode Woonplaats

Tel.    E-mail

IBAN      Handtekening:

* Hierbij machtigt u Kruiswerk Achterhoek tot doorlopende automatische incasso 
 van de jaarlijkse contributie van het lidmaatschap. 

2015

KW
A05

Voor ONVZ of Menzis: Vul de antwoordcoupon in of bel 0900 555 88 89 (€ 0,10 p/m).

Voor Zilveren Kruis: Bel met de servicemedewerkers van ons Zorgcollectief 

op 0900 555 88 89 (€ 0,10 p/m).

Basis

Premie Basis

Korting Basis

U betaalt

Aanvullend

Premie Aanvullend

Korting Aanvullend

U betaalt

Brillen

Fysiotherapie

Buitenland

Steunzolen

Preventiecursussen

Alternatieve zorg

Menzis Basis

€ 107,00 

4%

€ 102,72 

Extra Verzorgd 2*

€ 19,30 

5%

€ 18,34 

€ 100,- per 2 jaar

18 x

✔  

Max. € 150,- per jaar

€ 50,- per jaar

Max. € 400,- per jaar

Basis Zeker

€ 109,45 

5%

€ 103,98 

2 Sterren**

€ 17,95 

10%

€ 16,16 

€ 100,- per 3 jaar

12 x

✔  

-

75% max. € 155,- per cursus

Max. € 450,- per jaar

Basis Restitutie

€ 109,95 

3%

€ 106,65 

Ben Fit*

€ 24 

7%

€ 22,32 

-

12 x

✔  

✔  

Max. € 150,- per jaar

Max. € 540,- per jaar

Stuur deze bon in een ongefrankeerde 
envelop naar Kruiswerk Achterhoek, 
Antwoordnummer 3, 7000 VB Doetinchem 
vóór 26 december 2015.

 * Kijk voor meer informatie op www.kruiswerk.nl/zorgverzekeringen voor de voorwaarden van alle aanvullende verzekeringen.
 **  Premie vanaf 45 jaar.



Ik regel mijn zorg zelf
Vertrouwd en dichtbij

www.achterhoek.wijzelf.nl

ACHTERHOEK

Mijn moeder wordt 
elke week naar de 
kapper gebracht! 

De persoonlijke 
verzorging komt 
iedere ochtend 

op tijd. Een goed 
begin!

Iedere week dezelfde 
hulp, dat geeft rust!

Diensten aanbieden 
regel je ook zelf!

achterhoek.wijzelf.nl

Bij Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek vinden inwoners van Achterhoek elkaar 

voor:

• Huishoudelijke hulp

• Persoonlijke verzorging

• Burenhulp

• Vrijwillige en betaalde hulp

Ons online platform zorgt er voor dat je het helemaal zelf kunt doen. Je mag je 

ook laten vertegenwoordigen door een goede vriend, je dochter of een verre 

neef. Zo kan iedereen zelf zorg en hulp regelen.

• Zelf bepalen wie er komt

• Zelf bepalen wanneer en hoe vaak

• Juridisch en fiscaal getoetst dus ‘wit’

• WA verzekerd

• Veilige betaling

De vrijwillige bestuurders van de coöperatie hebben alle aanbieders 

gecontroleerd en staan voor je klaar als er vragen zijn. Ga dus voor bereikbare, 

betaalbare en betrouwbare hulp naar www.achterhoek.wijzelf.nl, meld je aan en 

zoek je eigen hulp!

ACHTERHOEK

Zelf zorg regelen!

Ondernemen vanuit idealistisch oogpunt
Het Klokhuis in Zelhem is een winkel met 
woondecoratie en een kleine zorgaanbie-
der. Maarten en Bianca Haverkamp werken 
hier sinds anderhalf jaar samen met 
mensen die een afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt.

Door Luuk Stam

Van banken en tafels tot potten en vazen. 
In woondecoratiewinkel Het Klokhuis in 
Zelhem is van alles te krijgen. En veel van 
wat Maarten en Bianca Haverkamp in de 
winkel aan de Burgemeester Rijpstrastraat 
verkopen, is gemaakt door één van de elf 
mensen die bij hen werken. Dit zijn mensen 
met verschillende achtergronden: autisme, 
psychiatrie of een verstandelijke beper-

king. Maar ook mensen die om wat voor 
reden dan ook tijdelijk uit het arbeidspro-
ces zijn en weer opkrabbelen richting de 
arbeidsmarkt.

Bij Het Klokhuis doen ze dat wat bij hun 
mogelijkheden pas. De één zaagt planken 
en timmert bankjes in elkaar. De ander 
schuurt een decoratief houten beeldje om 
het vervolgens netjes te schilderen. En heel 
belangrijk binnen Het Klokhuis: met het 
werk wordt ook echt wat gedaan. De 
producten gaan ook daadwerkelijk in de 
verkoop. “De cliënten zijn super trots dat 
ze een bijdrage kunnen leveren aan de 
winkel”, merkt eigenaar Maarten Haver-
kamp.
Op dit moment zijn het vooral kerstspullen. 

Zo staan er verschillende houten kerstbo-
men in de winkel. Boven in de werkruimte 
schuren Patricia (28) en Danny (19) houten 
engeltjes glad. Bij binnenkomst klinkt hier 
een uiterst vriendelijke goedemorgen. Op 
tafel liggen een aantal houten engeltjes die 
al helemaal klaar zijn, geverfd en al. “Ze 
vliegen de deur uit”, zegt Bianca Haver-
kamp. “Gisteren hebben we er al vijf 
verkocht.” 

Niet alles in de winkel is door de cliënten 
gemaakt. Maar wat ingekocht is en wat 
niet? Het is bijna niet te zien. “Dat is ook de 
bedoeling”, vertelt Maarten Haverkamp. 
Hij en zijn vrouw genieten van het feit dat 
deze mensen hier in Het Klokhuis iets 
kunnen doen waar ze blij van worden. 

“Natuurlijk, wij zijn ondernemers. Maar het 
is een sociale onderneming vanuit idealis-
tisch oogpunt. Wij hebben geld nodig om 
dit in stand te kunnen houden.” 

Haverkamp is daarom blij dat hij met het 
nieuwe netwerk Sa-Net waarbij zes kleine 
zorgondernemers de handen ineen slaan, 
sterker in de markt kan staan. “Samen 
spelen we de bal rond om de cliënt zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn”, legt 
Haverkamp uit. Want dat is wat de onder-
nemer het liefste doet: mensen helpen. 
“Een tijd geleden zat er hier een vrouw die 
haar baan kwijt was geraakt. Die heeft 
zichzelf door het werk hier weer helemaal 
teruggevonden. Dat was vertederend om 
te zien.”

In de winkel van Het Klokhuis is allerhande woondecoratie te verkrijgen. Foto: Luuk Stam

Trainingen MINDFULNESS
We wensen u graag alle goeds voor 2016... 

Met elke dag minder stress, minder piekeren en meer genieten. Dat kan! 
Mindfulness leert hoe je in het hier en nu je eigen rust hervindt en anders met stress 
kunt omgaan. Stoppen met piekeren! In 8 weken een ander mens voelen, met meer 
mogelijkheden om voluit te leven. Meer ontspannen en meer genieten.  Zowel op 
korte als op lange termijn is de training  effectief bij vele lichamelijke en psychische 
klachten en draagt bij aan levensplezier en levenskunst! U bent van harte welkom! 
De volgende trainingen starten maandag 18 januari om 09.30 en 19.30 uur.

Thea Legeland, lid VMBN
www.mindfulnesscentrumdoetinchem.nl
tel. 0315-377 556 of 06-1227 1928 

Mindfulness Centrum Doetinchem verzorgt al ruim 12 jaar  mindfulness  en ACT-trai-
ningen  voor (jong)volwassenen en kinderen. Vraag gerust naar de mogelijkheden.



WOMEN Inc.: Is een netwerk dat de 
kansen van vrouwen in Nederland wil 
vergroten. Zij maakt zaken rondom de 
thema’s Geld en Gezondheid bespreekbaar 
bij politiek, overheid, bedrijfsleven en 
vrouwen zelf. Vaessen begon in 2005 als 
projectleider met een stagiaire en heeft 
WOMEN Inc. opgericht en uitgebouwd  tot 
een dynamische, professionele en onaf-
hankelijke stichting met duurzame financi-
ele dekking. 

Door Pauline Redlich

Aandacht voor verschillen
Jannet Vaessen legt uit hoe zij tien jaar 
geleden met WOMEN Inc. begon: “In de 
eerste jaren hebben we informatie verza-
meld over allerlei onderwerpen die voor 
vrouwen relevant zijn. Vooral bij vrouwen 
zelf. Het bleek onder andere dat er grote 
verschillen zijn tussen mannen en vrouwen 
als het gaat om geld en gezondheid. Dus 
stelden we de vraag: Wat moet er gebeu-
ren om de kansen van vrouwen te vergro-
ten?”

Humberto Tan: “Ik hoef dokters toch 
niet uit te leggen dat er verschillen zijn 
tussen mannen en vrouwen?”

Vaessen: “De afgelopen jaren heeft 
WOMEN Inc. zich gericht op het onderwerp 
‘Geld’, met de slogan: ‘Waar is mijn drie 
ton?’. Dat is het bedrag wat vrouwen 
tijdens hun carrière gemiddeld minder 
verdienen dan hun mannelijke collega’s in 

dezelfde functie. Ook hebben we ons 
gericht op de ideale zorg/werkverdeling, 
waarbij we vrouwen aanmoedigen om hun 
eigen #ikbenerevennietmoment! te 
plannen.
WOMEN Inc. wil dat vrouwen zich bewust 
zijn van de financiële consequenties van 
hun levenskeuzes. 
In maart 2016 vragen we met een publieks-
campagne aandacht voor de lichamelijke 
verschillen tussen mannen en vrouwen in 
de gezondheidszorg. We pleiten voor meer 
erkenning van deze verschillen omdat de 
gezondheidszorg verbetert wanneer er 
meer kennis is, er betere diagnoses gesteld 
kunnen worden en de behandelingen 
effectiever zijn.”
Om haar woorden kracht bij te zetten 
citeert Vaessen zowel televisiepresentator 
Humberto Tan als Wouter Bos die sinds zijn 
vertrek uit de politiek, voorzit-
ter is van de Raad van Bestuur 
bij het VU University Medical 
Center Amsterdam (VUmc).

In 2009 ontmoetten Jannet 
Vaessen en Harriette Verwey 
van het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC) 
elkaar. Verwey gaf de verschil-
len tussen mannen en vrouwen 
aan, binnen haar vakgebied 
Cardiologie. In haar praktijk 
komt ze vrouwen tegen bij wie 
hartproblemen te laat zijn herkend en zij 
schrijft hierover op haar website: “Zo’n tien 
jaar geleden was er een keerpunt in mijn 

denken. Ik zag de resultaten van een 
Amerikaans onderzoek waaruit bleek dat 
vrouwen andere klachten hebben dan 
mannen en dat het verloop van hun ziekte 
anders is. Vaak met een slechtere uitkomst. 
Ik was daar enorm van onder de indruk en 
dacht: hoeveel vrouwen heb ik ten onrech-
te gerustgesteld naar huis gestuurd? Vanaf 
dat moment ben ik veel grondiger gaan 
kijken als vrouwen met klachten bij mij 
binnenkwamen.”

Verdeeld over het land was er in elk van de 
acht UMC’s in Nederland wel een klokken-
luider die man/vrouw verschillen aan het 
licht bracht in verschillende vakgebieden. 
In 2011 heeft WOMEN Inc. de Alliantie 
Gender en Gezondheid opgericht om een 
plan te maken hoe in de toekomst om te 
gaan met onderzoek, onderwijs en bewust-
zijn. Vaessen: “Er ontbreekt kennis over 
man/vrouw verschillen waarvoor nieuw 
onderzoek moet worden gedaan op het 
gebied van verschillende ziektebeelden en 
medicijnen. Tevens is het belangrijk dat de 
kennis, over man/vrouw verschillen, die er 
al wel is, vanaf nu wordt meegenomen in 
de opleidingen van studenten medicijnen. 
Daarnaast moet er gewerkt worden aan het 
bewustzijn van de zorgprofessionals (zoals 
huisartsen, specialisten en professionals 
die zorg verlenen), de patiënten en het 
brede publiek.”

Wouter Bos: “Genetisch gezien verschil-
len een man en een vrouw meer dan een 
man en een mannetjesaap.” 

Maandagavond 23 november werd in het 
televisieprogramma Radar aandacht 
gevraagd voor de erkenning van man/
vrouw verschillen in de gezondheidszorg. 
Naast Jannet Vaessen was ook interventie-
cardioloog en Alliantielid Yolanda Appel-

man aan het woord: “Wat we nu beter 
weten is dat het palet aan klachten bij 
vrouwen uitgebreider is en vrouwen vaker 
atypische (afwijkend van het gemiddelde) 
klachten hebben. Omdat veel kennis over 
hart- en vaatziekten vaak gebaseerd is op 
mannen, zijn de klachten die vrouwen 
ervaren niet genoeg in kaart gebracht. 
Hierdoor lijkt het alsof de klachten van 
vrouwen atypisch zijn en worden ze niet 
gemakkelijk herkend. Terwijl het eigenlijk 
hele typerende klachten zijn voor vrouwen; 
de helft van de bevolking.”

Vaessen besluit: “Meer informatie over 
gender sensitieve zorg in het algemeen is 
te vinden op www.womeninc.nl. Antwoor-
den op specifieke vragen over hart- en 
vaatziekten zijn te vinden op www.
hartenvaatgroep.nl en mensen die daad-
werkelijk iets willen doen kunnen bijvoor-
beeld doneren aan de hartstichting via 
www.hartstichting.nl/helpeenhartje.nl. 
Zelf stop ik pas als iedereen in Nederland 
weet dat dit verschil er is en hoe dit van 
invloed is op de behandeling en de gezond-
heid van vrouwen.”

www.womeninc.nl

Jannet Vaessen is algemeen directeur bij WOMEN Inc. Foto: Jan Maarten Hupkes

Naam: Jannet Vaessen
Functie: Algemeen directeur bij WOMEN Inc.
Geboren: 18 oktober 1969 in Kampala, Oeganda
Woonplaats: Amsterdam

Roots: Jannet Vaessen heeft vier verschillende smaakjes 
aan haar roots. Dat komt omdat zij is geboren in 
Kampala, Oeganda vanwege het werk van haar vader. 
Toen Vaessen 2 jaar was, kwam het gezin terug naar 
Nederland en woonde in Eindhoven en Castricum. Zij 
woont sinds haar achttiende in Amsterdam.

Pleidooi betere zorg voor vrouwen
WOMEN Inc. strijdt voor onderzoek, onderwijs 
en bewustzijn

Vier dingen die Jannet stom vindt:
• Als iemand zegt dat verandering niet 

mogelijk is.
• Dat mensen zich neerleggen bij iets 

waar ze het niet mee eens zijn.
• Dat het nog steeds niet normaal is dat 

de uitkomsten gelijk zijn. Met andere 
woorden: ondanks dat de rechten 
gelijk zijn moeten we toch nog 
opkomen voor minderheden.

• Dat gezondheidsklachten van vrouwen 
vaak atypisch genoemd worden.



‘Mijn vader verdween langzaam’
Steeds weer en meer afscheid nemen door dementie
Riet Nieuwenhuis en Loes Steinebach zijn 
beiden vrijwilliger bij de Stichting 
Alzheimer Nederland, afdeling Oost-Ach-
terhoek. Nieuwenhuis verloor haar vader 
en Steinebach haar moeder aan deze 
slopende ziekte en beiden betreuren ze 
het, dat ze destijds niet meer over 
dementie wisten. Sindsdien zijn ze voor 
lotgenoten een luisterend oor en geven 
ze advies over hoe er mee om te gaan als 
je vader of moeder langzaam verdwijnt en 
je steeds weer en meer afscheid moet 
nemen.

Door Pauline Redlich

De ziekte van Alzheimer is de meest 
voorkomende oorzaak van dementie. Het 
is een hersenziekte met psychiatrische 
symptomen doordat delen van de herse-
nen ophouden te functioneren en afster-
ven. Er zijn ook andere vormen, zoals 
bijvoorbeeld vasculaire dementie (waarbij 
de bloedvaten in het hersenweefsel 
afsterven) en Lewy Body dementie 
(kenmerkt zich door schommelingen in de 
achteruitgang van het geestelijk functione-
ren. Ook is vaak een aantal verschijnselen 
van de ziekte van Parkinson aanwezig). 
Frontotemporale dementie is een vorm 
van dementie die vaak op jongere leeftijd 
voorkomt. De oorzaak is het afsterven van 
hersencellen in de frontaalkwab (gedrags-
gebied) en de temporaalkwab (taalgebied). 
Het syndroom van Korsakov, ook wel de 
ziekte van Korsakov genoemd, is ook een 
variant en een blijvende geheugenstoornis 
die voornamelijk veroorzaakt wordt door 
vitamine B1-tekort, meestal als gevolg van 
het te weinig gevarieerd eten bij chronisch 
alcoholmisbruik.

Steinebach somt op welke vragen gesteld 
worden aan de Alzheimer stichting: “Wat 
kun je doen als je iemand kent die Alzhei-

mer heeft, waar kun je hulp zoeken en 
hoe verloopt de ziekte? Mantelzor-
gers, familieleden (die trouwens ook 
vaak mantelzorger zijn), maar ook 
professionals die in de zorg werken, 
moeten weten hoe het komt dat 
iemand zich zo gedraagt. Dat het bij 
de ziekte hoort.” 

Op de vraag hoe iemand zich dan 
precies gedraagt, antwoordt Steine-
bach: “Ze raken het overzicht kwijt, 
worden vergeetachtig, hebben (meer) 
moeite met plannen en de normale 
dagelijkse handelingen. Degene waar 
het om gaat merkt dit in het begin 
zelf ook. Denkt dat hij of zij gek 
wordt en verliest uiteindelijk de 
controle over zichzelf, maar ook 
letterlijk zichzelf. Toch kunnen ze tijdens 
die eerste fase vaak nog heel lang verbloe-
men en ontkennen dat er iets aan de hand 
is. Daar hebben ze heel wat hulpmiddeltjes 
voor. Dat is een overlevingsinstinct. 
Daarna verandert hun gedrag; ze worden 
achterdochtig, bang, opstandig of boos en 
ze hebben vaak last van stemmingswisse-
lingen. Uiteindelijk verdwijnt zo iemand 
heel langzaam, totdat er niets meer over is 
van degene die hij of zij ooit was.”

“Het is een heel treurig proces”, vertelt 
Nieuwenhuis. “Mijn vader heeft dementie 
gekregen door de giftige stoff en in verf en 
mijn moeder had vasculaire dementie”, 
vertelt Steinebach. “Mijn moeder kreeg 
snel problemen in het spraakcentrum. Ze 
wist wel wat ze wilde zeggen maar ze kon 
het niet meer vertellen. Daar werd ze erg 
boos en bang van. Iedere variant heeft zijn 
eigen verloop maar uiteindelijk raakt 
iedereen zichzelf kwijt. Ze gaan echt terug 
naar het babystadium. Het kan zijn dat ze 
dan niet meer weten hoe ze moeten eten, 
of drinken, of zelfs ademen. Ze kunnen 

niet meer lopen, 
verzwakken, de weerstand neemt af en 
uiteindelijk overlijden ze dan aan de 
gevolgen van dementie.”

“Daarom is het werk van Stichting Alzhei-
mer zo belangrijk” vindt ook Steinebach. 
“Het bestuur heeft contacten met beleid-
smakers in de zorg, wethouders en het 
Netwerk Dementie (zorgverleners, 
specialisten en huisartsen) Dat is nodig 
omdat de zorg voor de kwetsbare oudere 
afneemt terwijl er steeds meer ouderen 
bijkomen. En dat is jammer.
Wij als vrijwilligers geven voorlichting, 
ondersteuning en thema-avonden voor 
patiënten (in de beginfase van de ziekte), 
hun familieleden en andere belangstellen-
den. Zo komt er bijvoorbeeld een geriater 
(medisch specialist die zich richt op de 
diagnostiek en behandeling van oudere 
mensen met ingewikkelde ziekteproble-
men) van het SKB in Winterswijk vertellen 
over de specifi eke symptomen en het 
kenmerkend verloop van de verschillende 
vormen van dementie. Of worden bijvoor-
beeld dilemma’s bij dementie besproken, 
zoals: is het zelf autorijden nog wel 

verantwoord? Of: Moeten we mijn vader 
dwingen om te douchen nu hij het zelf niet 
meer kan? 
En we houden afzonderlijke groepsge-
sprekken met partners en met kinderen, 
waarvan de ouders Alzheimer hebben. 
Door middel van deze gesprekken onder-
steunen zij elkaar, want het is fi jn om te 
weten dat je niet de enige bent. Ook 
geven zij elkaar erkenning en ze kunnen 
even een paar uur opladen, wat vaak 
hard nodig is om het leven thuis aan te 
kunnen.”

Nieuwenhuis: “We organiseren ook 
maandelijks het Alzheimer Café, 

zowel in Lichtenvoorde als in Borculo. Dat 
zijn thematische bijeenkomsten waar de 
meest actuele onderwerpen besproken 
worden. Vaak met gastsprekers zoals 
bijvoorbeeld een geriater, notaris, mantel-
zorger of huisarts. Het Alzheimer Café is 
een vast maandelijks evenement (gratis) 
voor patiënten met beginnende dementie, 
familieleden, mantelzorgers, hulpverle-
ners, buurtgenoten en mensen die meer 
over dementie willen weten. Meer kennis 
over deze ziekten zorgt dat je met meer 
begrip met elkaar en de situatie om kunt 
gaan. Geïnteresseerden hoeven zich niet 
van te voren aan te melden en kunnen op 
de website kijken op welke locatie het 
Alzheimer Café gehouden wordt. Even 
bellen kan natuurlijk ook.”
De dames besluiten met: “We hopen met 
ons verhaal duidelijk te maken waar 
Stichting Alzheimer voor staat en dat 
mensen die hulp nodig hebben, naar ons 
toe zullen komen. Ze staan er niet alleen 
voor.”

alzheimer-nederland.nl/achterhoek
achterhoek@alzheimer-nederland.nl
06 – 1351 4411

Riet Nieuwenhuis en Loes Steinebach
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Gratis bedinspectie en analyse aan huis.
14 dagen proefslapen? 
Bel voor een afspraak! 

Arc en Ciel in Ulft.
De meest complete zorg- en woonadviseur van de regio. 
Maak direct een afspraak en kom snel naar onze service woning!

Arc en Ciel zorgt voor u!

Vraag naar 
de gratis 
proe� es!

300,-
inruil korting

Ook hebben wij 
leuke cadeautips 
in onze webshop 
voor de feestdagen.

Melkvonder 5, 7071 AN Ulft
www.arcenciel.nl

(0315) 84 20 21

Ook hebben wij 
leuke cadeautips 

Zorg hulpmiddelen hulpmiddelen 
online

Schrijf je in voor de 
nieuwsbrief op 

www.zorghulpmiddelenonline.nl 
en deel op Facebook  

het filmpje van de stoel!

Wij verloten onder alle deelnemers 
5 mooie kerstpakketten 

t.w.v. € 40,00

Op afspraak geopend en op 
donderdag open dag op 

10-17-24 dec. en 7 jan. 2016

Wij wensen u 
fi jne feestdage

n!



Drieduizend kilometer wandelen 
door de Achterhoek

WINTERSWIJK - Ze moesten er-
voor door de knieën, Gelders 
gedeputeerde Jan Markink en 
wethouder Gert-Jan te Gronde. 
Want het doek dat het het in-
formatiepaneel bij de Harmie-
nehoeve bedekte, was aan de 
onderkant van de poten van het 
paneel een touwtje vastgemaakt 
om te voorkomen dat het weg 
zou waaien.

Door Bart Kraan

Nadat de touwtjes waren ver-
wijderd, konden Markink en Te 
Gronde het doek wegtrekken en 
onthulden ze het informatiepa-
neel. Daarmee werd afgelopen 
vrijdagmiddag het Wandelnet-
werk Achterhoek van Achterhoek 
Toerisme officieel in gebruik 
genomen en werden ook de di-
gitale fiets- en wandelroutes ge-
lanceerd. Te Gronde toonde zich 
vooraf in boerderijrestaurant De 
Roerdinkhof in de Winterswijkse 
buurtschap Woold enthousiast. 
"Het is een mooi idee dat uitein-
delijk ook veel moois zal opleve-
ren'', aldus Te Gronde. "Het fiets-
knooppuntennetwerk is al een 
succes en het kan niet anders dat 
het wandelknooppuntennetwerk 
ook een succes wordt. We heb-
ben al een mooie combinatie van 
coulissenlandschap en toeristi-
sche bedrijven en daar past een 
systeem van keuzepunten uitste-
kend bij.''

Routes digitaliseren
Het idee om fiets- en wandelrou-
tes te digitaliseren, ontstond an-
derhalf jaar geleden. "We wilden 
meer routes met verdieping en 
beleving, mensen zoeken naar 
authenticiteit'', zo gaf manager 
Manuel Hezeman van Achter-
hoek Toerisme in De Roerdinkhof 
aan. 'Zijn' organisatie zocht daar-
voor contact met Jeroen Drabbe 
van AbelLife, die in samenwer-
king met Achterhoek Toerisme 
dertig cultuurhistorische routes 
en vijftien wandelroutes digita-
liseerde. Die routes zijn via een 
vouchercode op de smartphone 
te downloaden.

De app van AbelLife gidst de ge-
bruiker langs de route, biedt infor-
matie over de routes en tips over 
bezienswaardigheden en bevat 
adressen waar mensen iets kun-
nen eten en drinken. De voucher-
code is te vinden in routeboek-

jes, die verkrijgbaar is bij VVV's, 
toeristische informatiepunten en 
toeristische bedrijven. "Mensen 
willen toch iets in de hand heb-
ben'', zo verklaarde Hezeman de 
beslissing om de vouchercode 
op te nemen in een routeboekje. 
"Dat routeboekje kan ook cadeau 
worden gegeven.''

Belangstellenden kunnen kiezen 
uit onder meer bevrijdingsroutes, 
die hen kennis laten maken met 
plekken en personen die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog een be-
langrijke rol hebben gespeeld, en 
routes langs industrieel en mid-
deleeuws erfgoed. Voor gezinnen 
zijn er kinderroutes, onder meer 
met voetbalheld Koen Kampioen 
als onderwerp.

Wandelkaarten 
zijn binnenkort 
verkrijgbaar

Achterhoek Toerisme en AbelLife 
bieden ondernemers, stichtingen 
en verenigingen uit de regio de 
kans om onder de naam 'Rou-
tes in de Achterhoek' te worden 
opgenomen in de gezamenlijke 
promotie. Ze hebben daartoe een 
raamovereenkomst opgesteld, 
waar belangstellende partijen te-
gen een vergoeding gebruik van 
kunnen maken. "Met dat geld 
kunnen we regio promoten'', al-
dus Drabbe. "En kunnen we de 
ondernemers belonen voor wat 
te zoen. We hopen dat middels 
de routes geld terugvloeit naar de 
regio.''

Het nieuwe Wandelnetwerk Ach-
terhoek is in het leven geroepen 
omdat wandelen een populaire 
vrijetijdsbesteding is. "Er worden 
jaarlijks 48 miljoen wandelingen 
gemaakt, waarbij in totaal 1.8 mil-
jard euro wordt uitgegeven'', al-
dus Hezeman. "En 55 procent van 
de Nederlanders wandelt tijdens 
zijn vakantie. Bovendien draagt 
wandelen bij aan de gezondheid.''

Het wandelnetwerk bestaat uit 
drieduizend kilometer aan ge-
markeerde wandelroutes, die met 
elkaar zijn verbonden tot een 
keuzepuntennetwerk. De helft 

van de routes bestond al, de an-
dere helft is nieuw. Achterhoek 
Toerisme heeft niet overwogen 
om een geheel nieuw netwerk sa-
men te stellen. "Er waren al mooie 
routes, het zou kapitaalvernieti-
ging zijn om die niet te gebrui-
ken'', zo gaf Hezeman aan. Er zijn 
150 startlocaties die zijn voorzien 
van een informatiepaneel. Dat 
paneel biedt een overzicht van 
de wandelmogelijkheden in de 
omgeving. "Mensen kunnen kant 
en klare routes of een combinatie 
van verschillende routes lopen'', 
aldus Hezeman. "Als ze een com-
binatie van routes willen lopen, 
kunnen ze bij een informatiepa-
neel 'overstappen'.''

De vier regionale wandelkaarten 
(Noordwest, Noordoost, Zuid-
west en Zuidoost) zijn binnen-
kort verkrijgbaar bij de VVV's, 
toeristische informatiepunten en 
het toeristische bedrijfsleven. Ter 
promotie van het Wandelnetwerk 
Achterhoek brengt Achterhoek 
Toerisme brengt vier routebun-
dels met de mooiste wandelingen 
uit iedere regio uit.

Gelders gedeputeerde Jan Mar-
kink juichte vrijdagmiddag de 
komst van het Wandelnetwerk 
Achterhoek en de digitale fiets- en 
wandelroutes toe. "Ze zijn enorm 
belangrijk voor het toerisme en 
vormen een impuls voor de eco-
nomische ontwikkeling, De pro-
vincie zet ook in op de economie, 
die willen we faciliteren'', aldus 
Markink, die aangaf dat de Ach-
terhoek ook de steun van de pro-
vincie Gelderland verdient. "Dit 
gezien de economie en teruglo-
pend inwonertal.''
Maar Markink vond ook dat de 
Achterhoek voor zichzelf moet 
opkomen. "Achterhoekers moe-
ten niet zo bescheiden zijn, maar 
moeten trots op zichzelf zijn en 
moeten zichzelf promoten. Zoals 
volgend jaar als op 8 of 9 mei de 
Giro d' Italia (Ronde van Italië, 
BK) door de Achterhoek trekt.''

De gedeputeerde gaf tevens aan 
dat gewerkt wordt aan de 'digi-
tale bereikbaarheid', oftewel het 
optimaal kunnen gebruiken van 
onder meer laptops en smartp-
hones, in de hele Achterhoek. "En 
dat wordt dan geen halfslachtige 
oplossing van KPN met haar der-
tig megabite, we willen honderd 
megabite.''

Kerstshow Linde
VORDEN/LINDE - Zondagmiddag 
20 december om 15.00 uur komt 
de Zutphense cabaretière Hester 
Macrander naar Theater onder 
de Molen in buurtschap Linde bij 

Vorden met de kerstspecial 'We 
zullen doorgaan' samen met mu-
zikante Elke Jansen. Reserveren 
kan via de website: www. theater-
onderdemolen.nl

Gelders gedeputeerde Jan Markink (links) en wethouder Gert-Jan te Gronde trekken het doek van het informatiepaneel bij de Harmiene-
hoeve, waarmee het wandelnetwerk en de digitale wandelroutes van Achterhoek Toerisme officieel in gebruik zijn genomen. Foto: Bart 
Kraan).

(Advertorial)

Dorpsschool Halle kiest voor 
zonnepanelen

Begin oktober heeft de Dorps-
school Halle een zonnepanelen-
installatie van Solar Sell in ge-
bruik genomen. De school koos 
voor zonnepanelen om energie 
te besparen, maar vooral om 
de kinderen meer te leren over 
het milieu en het opwekken van 
zonne-energie. Directeur Bert 
Eskes: “Wij willen kinderen be-
wust maken van hun energie-
verbruik.”

Alhoewel de keuze voor groene 
energie een bewuste keuze is van 
de school,  staat het leeraspect 
voorop. “Onze leerlingen kunnen 
via het internet volgen hoeveel 
energie de zonnepanelen opwek-
ken, maar ook hoeveel energie 
wij verbruiken. Zo leren zij wat de 
gevolgen zijn voor het energiever-
bruik, als het licht in het lokaal 
aan blijft tijdens de pauze of als 
de PC’s aan staan. Ook proberen 
we te laten ervaren wat het kost, 
als een deur te lang open blijft 
staan.  Op die manier willen wij ze 
meer leren over duurzaamheid. 
Maar tijdens de rekenles kun je 

ze ook de besparing laten bere-
kenen. Voor de hogere klassen 
hebben wij nu een project over 
zonne-energie in voorbereiding. 
Hiervoor hebben wij van Solar 
Sell een mini-zonnepaneel gekre-
gen waarmee wij zelf een lampje 
kunnen laten branden of een mo-
tor laten draaien.”

25% energieverbruik
Op het dak van de school zijn in 
totaal 25 zonnepanelen geplaatst. 
Die leveren zo’n 5625 Kwh op, dat 
is ongeveer 25 % van de hoeveel-
heid energie die de school nodig 
heeft. Het aanleggen van de lei-
dingen en het plaatsen van de 
zonnepanelen en de omvormer is 
verricht door installateur Bosman 
uit Halle. Bert Eskes: “In eerste in-
stantie hebben wij de installateur 
rechtstreeks benaderd, maar hij 
verwees ons door naar Solar Sell. 
Een goede zet want wij zijn erg 
tevreden over het advies en de 
begeleiding die wij van Solar Sell 
hebben gekregen.”

www.solar-sell.nl

December is nu echt aangebroken en in mijn stukje van novem-
ber noemde ik al even de mogelijkheid om te schenken. Gewoon 
omdat het leuk is blije gezichten te zien en om de belastingdienst 
bij uw overlijden ook verdrietig te laten zijn. Daar is nu een extra 
argument bijgekomen. Dit argument ligt geheel in de sfeer van de 
inkomstenbelasting. 
Wat is er namelijk aan de hand. 
Volgend jaar vervalt de ouderen-
toeslag voor mensen die de pen-
sioengerechtigde leeftijd hebben 
bereikt. De kans bestaat dat u 
dan meer belasting gaat betalen 
in box 3. 
Hoe is het nu geregeld? Als u een 
inkomen heeft van niet meer dan 
€ 14.431,00 (alleen AOW) per jaar, 
heeft u recht op een ouderentoe-
slag van € 28.236,00 per persoon, 
naast de gebruikelijke vrijstelling 
die u sowieso al heeft in box 3 van
€ 21.330,00 per persoon. En als 
u een inkomen heeft tussen € 
14.431,00 en € 20.075,00 (AOW 
met een klein pensioen) is de ou-
derentoeslag € 14.118,00. In bei-
de gevallen geldt dat het vermo-
gen in box 3 niet hoger mag zijn 
dan € 282.226,00 per persoon.
Stel dus dat u als echtpaar recht 
heeft op de maximale ouderen-
toeslag voor twee personen, dat 
is dus € 56.472,00 en u heeft een 
vermogen van € 100.000,00, dan 
betekent dat voor u een jaarlijk-
se extra belasting in box 3 van 

€ 685,00, omdat deze vrijstel-
ling komt te vervallen. Alleen 
de gewone vrijstelling in box 
3 van € 21.330,00 per persoon 
(€42.660,00 per echtpaar) kan 
dan nog worden gebruikt. Als uw 
vermogen lager is zal de extra be-
lasting uiteraard ook lager zijn.  
De boodschap is dus schenken, 
want het spaargeld wordt im-
mers duur betaald, opbrengen 
doet het amper nog iets. Op ter-
mijn gaat de heffing in box 3 wel 
veranderen, maar zolang dat nog 
niet het geval is kunt u er dus als 
oudere volgend jaar op achteruit 
gaan. Voor schenkmogelijkheden 
komt u gewoon even langs. Wij 
wensen u desondanks een ge-
zellige maand toe. Want er zijn 
nog genoeg dingen om blij van te 
worden. 

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken
Dorpsstraat 19
0575-552220 
(hulleman@notarishulleman.nl)
www.notarishulleman.nl

- Advertorial -
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Kerstexposities De Witte Hemel
DREMPT - In het Atelier en Gale-
rie Monument De Witte Hemel 
zijn deze winter twee interessan-
te exposities te bezoeken.

Op 12 en 13 december toont De 
Schilderkring De Witte Hemel 
hun nieuwste werk met als thema: 
'Switch to Diversities'. De Schil-
derkring is het kunstcollectief 
van De Witte Hemel. In hun werk 
staat de natuur centraal in diverse 
stijlen en composities: impres-
sionistische landschappen, fijn-
geschilderde dierenportretten en 
hyper(foto)realisme. De verschei-
denheid van iedere kunstenaar 
is boeiend en volkomen op zijn 
plaats in het oude monument. 

Het weekend van 19 en 20 decem-
ber is het nieuwste werk van Cees 
Roorda, WildlifeArt Kunstschilder 
en Liesbeth Pieterse, illustrator, 
landschapsschilder en dieren-
portrettist, te zien. Roorda toont 
onder andere zijn serie 'Painted 
Black' en Liesbeth exposeert haar 
pentekeningenserie 'rondom het 

tuinpad mijner vaderen' en haar 
grafietportretten. In het boeren-
theecafé is koffie met een likeurtje 
van eigen oogst en appelgebak te 
genieten. Het monumentale keu-
terboerderijtje als authentieke 
erfgoed is op zich ook heel inte-
ressant om te bezichtigen. Beide 

exposities in De Witte Hemel, Wit-
tehemelweg 23 in Drempt zijn te 
bezoeken tussen 11.00 en 17.00 
uur. Voor meer informatie, zie de 
website.
   

 ■ www.atelierdewittehemel.nl

   

The Pianohouse bij Eetcafé Jansen & 
Jansen in Hengelo
HENGELO - Eetcafé Jansen & Jan-
sen te Hengelo pakt op zaterdag 
12 december uit met The Piano-
house. De tweekoppige formatie 

zal hier vanaf 21.30 uur optreden. 
Een typische gezellige interactieve 
pianoshow. Het publiek gooit de 
verzoekjes op de piano en je mag 

zelf ook meezingen. Kom gezel-
lig een kijkje nemen; de entree is 
gratis.

'Instituut voor de Land-
bouw Aan de Gennip'
HENGELO - In december ver-
schijnt een uitgave, uitgebracht 
door Uitgeverij Hermans, over 
het landbouwinstituut dat in 
Hengelo heeft gestaan van circa 
1849 tot 1857. De schrijfster van 
dit verrassende stukje geschie-
denis, Judith Lettink uit Zelhem, 
heeft het grootste deel van haar 
werkzame leven doorgebracht in 
de gezondheidszorg, maar werd 
door ziekte gedwongen om met 
werken te stoppen. Vooral de 
laatste jaren heeft zij haar hob-
by gevonden in genealogisch en 
historisch onderzoek voor onder 
andere de website www.OudZel-
hem.nl, afdeling Hengelo. Samen 
met enkele enthousiastelingen 
uit dit dorp wordt getracht om de 
geschiedenis van de Hengelose 
boerderijen in kaart te brengen.

Bij het doorspitten van het bevol-
kingsregister van de buurtschap 
Noordink stuitte zij op een boer-
derij waarvan de bewonergege-
vens nogal bleken af te wijken 
van een doorsnee boerderij uit 
Hengelo in de periode 1850-'60. 
De meeste ingeschrevenen op 
dit adres bleken namelijk uit het 
westen van het land te komen, en 
wat vooral opviel was hun geloof 
(Doopsgezind) en hun jonge leef-
tijd. Met nog in het achterhoofd 
de Open Monumentendagen van 
2014, waarbij aandacht werd be-
steed aan het landbouwinstituut 
dat ooit in Hengelo heeft gestaan, 
werd de link al snel gelegd. Met 
hulp van Judith's nicht Gerda 
Rossel, actief binnen de oudheid-
kundige vereniging 'Oud Vorden', 

werd vanaf dat moment de ge-
schiedenis van deze school verder 
'uitgegraven'. Er werd onderzoek 
gedaan in alle eerder genoemde 
bronnen, waarbij langzaamaan 
een beeld kon worden gevormd 
van dit instituut. De voornaamste 
vraag hierbij was op welke locatie 
de school kon hebben gestaan. 
Daarnaast werden alle 'kweeke-
lingen' en de eveneens aanwezige 
'huisleerlingen' een voor een on-
der de loep genomen om te zien 
wat hun achtergrond was geweest 
en wat er uiteindelijk van hen 
was geworden. Minstens zo inte-
ressant was het om te ontdekken 
dat de oprichter van deze school, 
voormalig onderwijzer Adrianus 
de Stoppelaar, 33 ha grond met 
een boerderij tot een landgoed 
had samengevoegd dat alles bij 
elkaar nog geen 15 jaar heeft be-
staan. Deze bijzondere man bleek 
connecties te hebben gehad met 
de bewoners van een aantal Hen-
gelose landhuizen zoals het Sta-
pelbroek, Meenink en Regelink. 
Terwijl de familie van de bekende 
Hengelose logementhouder J.E.T. 
Langeler eveneens een voorname 
rol speelde in het geheel. Tijdens 
een bezoek aan de bewoners van 
de huidige boerderij op de locatie 
waar de school destijds heeft ge-
staan, kwam een overdrachtsakte 
uit 1864 tevoorschijn met daarin 
de namen van een collega onder-
wijzer en een oud-leerling met wie 
De Stoppelaar nauw had samen-
gewerkt. 

Het boekje is vanaf 9 december 
verkrijgbaar in de boekhandel.

Nieuw werk van Liesbeth Pieterse: Dunky.

Unieke Achterhoekers en hun 
ambassadeurs het praktijkverhaal

Deze keer: 
Wim Bosman in ’s-Heerenberg 
heeft Unieke Achterhoeker 
Monique aan het werk
Zo’n vijf jaar geleden startte logis-
tiek dienstverlener Wim Bosman 
in ‘s-Heerenberg met een nieuwe 
dienstverlening; co-packing. Bij 
co-packing gaat het om het inpakken, 
verpakken of ompakken van produc-
ten. De eerste klus? Het inpakken van 
een boodschappendoos voor een 
supermarktactie. Die opdracht was 
opnieuw het startpunt van een suc-
cesvolle samenwerking tussen de 
mensen van Wim Bosman en mensen 
met een arbeidshandicap. 
Het contact kwam tot stand via 
de sociale werkvoorziening We-
deo. “Het begint allemaal bij ver-

trouwen en geloof dat het kan.” 
Daarover zijn Marja Timmermans, 
account manager bij Wedeo, Frans 
Wennekes, intern begeleider van 
Wedeo bij Wim Bosman en Ceryl 
van Hasselt, project manager bij 
Wim Bosman het eens.
Succesverhaal

Door Marja Hengeveld-Hallie

Achterhoekers zijn harde werkers. Toch heeft een grote groep be-
hoorlijk wat moeite een baan te vinden. Als we niets doen, wordt 
deze groep alsmaar groter. En dat is jammer, want deze mensen zijn 
goed inzetbaar. Unieke Achterhoekers aan het werk zet zich in voor 
deze Achterhoekers. 

Inzet: Unieke Achterhoekers, wie zijn dat?
Natuurlijk, als mens zijn wij allemaal uniek. Dus eigenlijk is iedereen die in 
de Achterhoek woont een Unieke Achterhoeker. Het initiatief Unieke Ach-
terhoekers aan het werk richt zich op werkzoekenden die zelf geen wet-
telijk minimumloon kunnen verdienen. Zoals mensen met een Wajong- 
( jonggehandicapten)uitkering, mensen met een beperking die een bij-
standsuitkering ontvangen en/of gebruikmaken van de sociale werkvoor-
ziening. Al deze Unieke Achterhoekers hebben zo hun eigen talent. 

Sinds deze ad-hoc opdracht van 
de boodschappendoos is de 
co-packing afdeling bij Wim 
Bosman in vijf jaar sterk gegroeid, 
van 5 naar 110 mensen. “Dat is een 
gigantische toename”, zegt project 
manager Ceryl van Hasselt. “Wij 
zijn enorm trots op deze nieuwe 
bedrijfsactiviteit die op zoveel 
fronten goed uitvalt. Ten eerste 
hebben we nogal wat Unieke 
Achterhoekers aan een baan 
geholpen. Ten tweede reduceren 
we transportbewegingen door 
deze co-packing in huis uit te 
voeren, wat de kosten in de supply 
chain reduceert en duurzaamheid 
verhoogt. Ten slotte profiteren 
onze klanten van het gemak van één 
aanspreekpunt voor warehouse 
activiteiten, inpakwerkzaamheden 
én vervoer.”

”Unieke Achterhoeker 
Monique: “Wat ik het 
liefst doe? De hele dag 
lekker stickeren!”

Op de Co-packing afdeling
Unieke Achterhoeker Monique 
werkt 40 uur per week op de 
co-packing afdeling. Zij heeft het 
heel erg naar haar zin. Ceryl: “Met 
haar voorkeur voor routine is ze 
voor ons een waardevolle werkne-
mer. Monique werkt snel, is flexi-
bel, zit vol humor en komt altijd 

op tijd. Kortom; ze is een aanwinst 
voor het bedrijf.”

Lekker stickeren
Monique: “Zodra ik met mijn werk 
begin, ben ik serieus met mijn 
werk bezig. Ik vind het wel leuk 
om tussendoor grapjes te maken. 
Elke dag wil ik wel iets anders 
doen, dus ik ben best flexibel. Als 
er nieuw of ander werk is, vraag ik 
eerst een goede uitleg. Wat ik het 
leukst vindt? De hele dag lekker stic-
keren. Die stickers moet ik heel pre-
cies opplakken. Dat is echt fijn werk.

Lekker onder de mensen
Als Monique ’s avonds thuiskomt, 
is ze best moe. Toch zou ze er niet 
aan moeten denken hele dagen 
thuis te zitten. “Het werk dat ik 
bij Wim Bosman doe, is duidelijk. 
Daar houd ik van. Ik ben licht ver-
standelijk beperkt en heb reumati-
sche klachten. Maar dat betekent 
niet dat ik niks kan. Sommige men-
sen denken dat en nemen me niet 
serieus. Dat is niet leuk. Iedereen 
kan wat en zou de kans moeten 
krijgen iets te doen. Het is heel fijn 
dat ik bij Wim Bosman nuttig bezig 
ben. Zo bewijs ik mezelf elke dag.” 

Goede combinatie
Het co-packing project is voor zo-
wel Wim Bosman als Wedeo heel 
leerzaam. Het bedrijf moet winst 
maken om te blijven bestaan. 
Wedeo daarentegen focust zich 
van huis uit vooral op het socia-

le welzijn van zijn mensen. Zijn 
deze inzichten niet met elkaar 
in tweestrijd? Wedeo begeleider 
Frans en account manager Marja 
vinden van niet. “Als onze Unieke 
Achterhoekers zich prettig en veilig 
voelen, functioneren zij beter en 
werken zij effectiever.” Frans ziet 
erop toe dat ‘zijn mensen’ zich elke 
dag optimaal voelen. Omdat hij de 
individuele talenten kent, rekening 
houdt met hun karakters en ervoor 
zorgt dat mensen die moeten sa-
menwerken bij elkaar passen, cre-
eert hij die veilige omgeving waar-
in iedereen het best gedijt.

Meer informatie?
Kent u Unieke Achterhoekers of 
heeft u een bedrijf en ziet u mo-
gelijkheden Unieke Achterhoekers 
aan werk te helpen? Bel het Werk-
geverservicepunt Achterhoek: 
088-3650400. Of kijk op 
uniekeachterhoekers.nl.
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Wereldvredesvlam Bronckhorst
HENGELO - In Hengelo heeft een 
aantal vrouwen onlangs het ini-
tiatief genomen om te komen tot 
het plaatsen van de WereldVre-
desVlam binnen de gemeente 
Bronckhorst. Om dit mogelijk te 
maken zal er een (ANBI) stich-
ting opgericht worden die deze 
ontwikkeling gaat ondersteu-
nen. Het enige wat hierbij nog 
ontbreekt zijn een drietal be-
stuurders zodat deze stichting 
opgericht kan worden.

Deze vlam staat symbool voor een 
wereldwijde vredesgedachte, los 
van welke geloofsrichting of af-
komst dan ook. Een vlam die alle 
mensen op aarde bewust maakt 
van het feit dat we er met vechten 
niet komen, maar dat we elkaar 
het licht in de ogen kunnen gun-
nen. We leven immers allemaal 
samen op één bol en de plek waar 
je geboren wordt maakt vaak grote 
verschillen in je leven. Elkaar ont-
moeten, waardoor ongegronde 
angst voor het vreemde kan ver-
dwijnen. Immers onbekend maakt 
onbemind. De WereldVredesVlam 
(World Peace Flame) organisatie 
streeft ernaar om alle mensen zich 

bewust te laten blijven van de ei-
gen mogelijkheid tot vrede. Een 
vlam binnen de gemeente kan het 
gesprek hierover op gang brengen 
en houden. Samen praten, samen 
sporten of muziek maken kan al 
een groot verschil maken in elkaar 
begrijpen.
Het idee is dat de dorpen binnen 
de gemeente Bronckhorst de ge-
legenheid krijgen om hun eigen 
vlam te plaatsen. Deze eeuwig 
brandende vlam staat in een grote 
koperen WPF stormlamp en kan 
geplaatst worden in het dorpshuis 
of de kerk. Ieder dorp kan het geld 
voor de plaatsing van hun lamp 
door middel van plaatselijke spon-
soring of verkoopactie bij elkaar 
brengen. In de komende tijd zult u 
dus regelmatig iets van ons tegen-
komen in de pers of in de dorpen 
binnen de gemeente Bronckhorst.

Bestuurders gezocht
Er is momenteel genoeg enthou-
siasme om te starten met dit ini-
tiatief. De gemeente staat volledig 
achter de plannen. Wat er nu nog 
ontbreekt zijn een drietal bestuur-
ders zodat er een (ANBI) stichting 
kan worden opgericht. Daarbij 

moet worden aangetekend dat het 
werk van het bestuur weinig tijd in 
beslag zal nemen. Er zijn al statu-
ten gemaakt door de wereldwijde 
organisatie. Ook ondersteunen 
zij waar nodig de plaatselijke ini-
tiatieven, dus het wiel hoeft niet 
opnieuw te worden uitgevonden. 
Het merendeel van het werk zal 
worden gedaan door een groep 
mensen die de praktische orga-
nisatie op zich zal gaan nemen. 
Spreekt dit idee u aan en wilt u 
meedoen, meedenken of meehel-
pen…(met name ook bestuurders) 
meld u dan aan via wpfbronck-
horst@mail.com en we nemen 
contact met u op. De werkgroep 
WPF Bronckhorst heet u van harte 
welkom!
Als u meer over de World Peace 
Flame organisatie wilt weten kijk 
dan op de website: www.world-
peaceflame.com en laat u inspi-
reren door alle mensen die al met 
het Vredes vraagstuk bezig zijn.
   

 ■ Voor het volledige artikel,  
de doelstellingen en effecten 
van de WereldVredesVlam,  
zie contact.nl

   

Laatste weken aangebroken voor
Achterhoeks Museum 1940-1945

HENGELO - Vele Achterhoekers heb-
ben de afgelopen weken nog een 
bezoek gebracht aan het museum, 
nu het nog kan. Zondag 20 decem-
ber om 17.00 uur sluit het oorlogs-
museum in Hengelo definitief.

Omroep Gelderland
Ook omroep Gelderland gaat nog 
uitgebreid aandacht aan het mu-
seum besteden omdat ze het jam-
mer vinden dat de collectie naar 

Overloon in Brabant gaat verhui-
zen. Maandag 7 december ging de 
TV uitzending 'Ridders van Gelre' 
over de vergeten bevrijdingsop-
mars van de Geallieerden vanuit 
de Achterhoek naar heel Noord 
Oost Nederland. René Arendsen 
en Jean Kreunen toerden met een 
Jeep door de Achterhoek. In het 
museum is nu nog de expositie 70 
jaar bevrijding van de Achterhoek 
te zien.

Gelredag
Zaterdag 12 december is het Ach-
terhoeks Museum 1940-1945 van 
10.00 tot 13.00 uur gratis toegan-
kelijk voor de luisteraars van de 
Gelredag op Radio Gelderland 
met René Arendsen live vanuit het 
museum in Hengelo.

Er is dan voor de bezoekers ge-
legenheid om een speed date te 
hebben met een militaire veteraan 
en je kunt gratis meerijden in een 
echte Willy's Jeep uit de oorlog.

UItzending
Het programma wordt op maan-
dag om 18.20 uur uitgezonden op 
TV Gelderland. Meer informatie 
over deze Gelredag en de locaties 
van de volgende Gelredagen is 
vermeld op www.spannendege-
schiedenis.nl.

Laatste kans
Kom nu het nog kan, de laatste 
drie weken zijn aangebroken, we 
zijn tot en met zondag 20 decem-
ber geopend van woensdag tot en 
met zondag dagelijks van 13.00-
17.00 uur. 

Achterhoeks Museum 1940-1945 
Marktstraat 6 Hengelo Gld.
   

 ■ www.museum40-45.com ■ spannendegeschiedenis.nl

   

Film 'Alles is gezegd'
HENGELO - Op dinsdagmiddag 
15 december wordt in Party-
centrum Langeler in Hengelo de 
korte film/documentaire 'Alles 
is gezegd' van regisseur Anne-
Marieke Graafmans vertoond. 
Mantelzorgers uit de gemeente 
Bronckhorst zijn hierbij van har-
te welkom van 13.30 - 16.00 uur.

Regisseur Anne-Marieke Graaf-
mans maakte een documentaire 
over Wim. Achttien jaar geleden 
kreeg hij een herseninfarct. Sinds-
dien lijdt hij aan het locked-in-
syndroom waardoor hij niet meer 
kan praten en amper bewegen. 
Inmiddels woont hij al jaren weer 

thuis en wordt hij fulltime ver-
zorgd door zijn vrouw. Om hun 
moeder wat vrije tijd te gunnen, 
nemen de drie zoons Will, Edwin 
en Bram de verzorging van hun 
vader gedurende een weekend op 
zich. Voor het eerst sinds lange tijd 
zijn de vier mannen op elkaar aan-
gewezen. 

De afhankelijkheid die daarmee 
gepaard gaat lijkt de mannen - na 
de eerste onwennigheden - na-
der tot elkaar te brengen. De do-
cumentaire 'Alles is Gezegd' geeft 
een inkijkje in hoe een gezin om-
gaat met de gevolgen van het loc-
ked-in-syndroom. Deze korte film 

duurt ongeveer een half uur, daar-
na is er gelegenheid om hierover 
na te praten. Iedereen die zorgt 
voor een naaste die chronisch ziek 
is, dementerend, of een beperking 
heeft, is mantelzorger en kan deze 
gratis toegankelijke bijeenkomst 
bezoeken. Opgave is gewenst; dit 
kan door te bellen naar VIT-hulp 
bij mantelzorg (0544) 82 00 00 of te 
mailen naar info@vithulpbijman-
telzorg.nl.

De bijeenkomst wordt gehou-
den in Partycentrum Langeler, 
Spalstraat 5, 7255 AA Hengelo en 
is een initiatief van VIT-hulp bij 
mantelzorg.   

Kerst in de RK parochie 
HH. Twaalf Apostelen
REGIO - Kerstmis is behalve een 
familiefeest vol gezelligheid ook 
een spiritueel feest, een tijd van 
bezinning. De parochie HH. 
Twaalf Apostelen heeft rond 
Kerstmis een scala aan activi-
teiten te bieden die daarbij aan-
sluiten. Voor elk wat wils; van 
kerstmarkten tot kerstconcer-
ten, van een buitenkerststal tot 
bezinningsbijeenkomsten. Ook 
voor mensen die misschien niet 
zoveel binding hebben met de 
kerk, maar wel op zoek zijn naar 
bezinning of spiritualiteit is er 
van alles te beleven. De kerkdeu-
ren staan open voor iedereen!

Sinds enige tijd bestrijkt de RK 
parochie HH. Twaalf Apostelen 
een gedeelte van de Veluwezoom 
en de hele westelijke Achterhoek: 
van Brummen tot Borculo, van Ol-
burgen tot Joppe. Een groot gebied 
met veel parochianen. Mensen die 
met Kerstmis naar gezellige infor-
mele bijeenkomsten willen, maar 
ook met mensen die juist dan op 
zoek zijn naar reflectie, die even 
stil willen staan terwijl de wereld 
doorraast.

Natuurlijk zijn er kerststallen en 
kerstmarkten. Ook voor de kin-
deren worden allerlei activiteiten 
georganiseerd, zoals een musical, 

een herdertjestocht, Kindje Wie-
gen, en worden dorpskerstbomen 
versierd. Maar de Kerstperiode is 
vooral ook een tijd waarin mensen 
behoefte hebben aan spiritualiteit. 
Het blijkt dat ook bij mensen die 
niet zo veel meer met de kerk heb-
ben, juist rond Kerstmis het ver-
langen naar zingeving opborrelt. 
Mensen voor wie - zoals de KRO 
het jarenlang omschreef - 'het ge-
voel is gebleven'. Mensen die met 
dat gevoel iets zouden willen. Ook 
voor deze mensen is er van alles 
te vinden in de kerk. Er zijn kerst-
concerten, er zijn bezinnings-
bijeenkomsten, er zijn kerken te 
bezichtigen, er zijn Gregoriaanse 
Adventsvespers. Uiteraard zijn er 
naast al deze speciale activiteiten 
ook de reguliere vieringen: van 
Kinderviering tot Eucharistievie-
ring. Het moge duidelijk zijn dat 
de kerk leeft, en dat de kerk er voor 
iedereen wil zijn! Onder het ada-
gium 'hoe meer zielen hoe meer 
vreugd', gooit de kerk haar deuren 
wagenwijd open! Bent u nieuws-
gierig geworden? Overal in onze 
parochie zijn folders verspreid, 
waarin te lezen is welke Kerstacti-
viteiten plaats zullen vinden. Ook 
is alles na te lezen op de website.
   

 ■ www.12apostelen.nl/Kerstmis

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van 3 december 
2015, de vierde avond van de der-
de competitieronde van Bridge-
club Bronkhorst. In lijn C 12 pa-
ren, in lijn A en Lijn B 13 paren 
en dus weer een combitafel.

Gewone avond met een 'gewone' 
uitslag; in elke lijn tussen de eer-
ste en de laatste plaats zo'n 15 % 
verschil. Lijn A: 1. Erica Schut 
& Marijke Hilderink 58,75%, 2. 
Bert Botschuyver & Will Snelder 
55,83%, 3. Diny Mijnen & Herman 
Stapelbroek 54,58%. Lijn B: 1. Jan 
Veenhuis & Joop Rutten 57,92%, 
2. Truus & Cees Mortier 58,33%, 
3. Emmy Stegeman & Joop ten 

Holder 56,25%. Lijn C: 1. Wil ten 
Holder & Lenie Lamers 57,92%, 2. 
Hermien Veenhuis & Els Wester-
hof 54,58%, 3. Hermien Koenders 
& Mies van Zadelhoff 53,33%. Op-
gave voor het Goede Doelentoer-
nooi op zaterdag 23 januari 2016 
bij Hans Jansen Vorden, tel 0575-
551892. Meer informatie op de 
website. Donderdag 10 december 
de vijfde de avond van de derde 
ronde. Afmelden vóór 12.00 uur 
op de wedstrijddag via het mo-
biele nummer van de club: 06-
25198329.
   

 ■ www.nbbclubsites.nl/club/7072

   

Wedstrijden SV Quintus
Handbal
HENGELO - Het weekend van 11, 12 
en 13 december komen de teams 
van Handbalvereniging SV Quin-
tus na een vrij weekend weer in 
actie. Op het programma staan ne-
gen wedstrijden. 
Op vrijdag 11 december is in Sport-
hal de Lankhorst in Wichmond de 
wedstrijd Quintus DR1 tegen Swift 
A DR2, aanvang 20:00 uur.
Zaterdag 12 december is om 9:50 
uur de wedstrijd Loo DC1 tegen 
Quintus DC1 in Sportcentrum Tri-
ominos Spoorzone in Duiven.
Zondag 13 december worden de 
volgende wedstrijden gespeeld:

10:45 uur AAC / Swift A. E2 - Quin-
tus E1: Rijkerswoerd Arnhem
10:00 uur Minerva D2 - Quintus 
D1: de Pol, Gaanderen
13:10 uur OBW DS4 - Quintus DS1: 
Lentemorgen, Zevenaar
13:10 uur UGHV HC1 - Quintus 
HC1: de IJsselweide, Ulft
14:00 uur Zwolle HS2 - Quintus 
HS2: Sporthal Zwolle Zuid
16:40 uur Flyers, the HS1 - Quintus 
HS1: Arcus Sportcentrum, Wijchen
Zondag 13 december 11:00 uur is 
in Sporthal de Kamp in Hengelo 
de wedstrijd Quintus HB1 tegen 
Huissen HV HB1.
   

 ■ www.svquintus.nl

Ridders van Gelre 10 november 2015. Foto: PR
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‘EVENEMENTEN NEERZETTEN 
DIE EEN UNIEKE ERVARING 
VOOR DE BEZOEKERS ZIJN’

Het lukte Behind The Corner Popmagazine om met Ronny Hooch An-
tink, directeur van het bekende en succesvolle bedrijf LOC7000 uit 
Lochem, aan tafel te zitten en uitgebreid te spreken over zijn inspire-
rende werkzaamheden, de verbondenheid met de Achterhoek en onze 
eigen popcultuur. Doar geet ‘t hen!

Door Johan Godschalk

Ronny, wat is de missie van 
LOC7000?
“Dat is simpel, evenementen neer-
zetten die een unieke ervaring voor 
de bezoekers zijn. Ik vind dat te-
genwoordig te vaak en te veel de 
nadruk op zaken als marketing, 
vips, bezoekersaantallen en alles 
nog meer en groter ligt. Het lijkt 
soms alleen om prestige te gaan, 
waarbij er gebruik wordt gemaakt 
van de festival- en evenementen-
hype die er op dit moment heerst. 
Dat geeft een verkeerd beeld van 
waar het werkelijk om gaat: ieder 
goed evenement moet namelijk op 
z’n eigen manier een ziel hebben.”

Vertel eens iets over de begintijd 
van jouw organisatie.
“Voor mij persoonlijk begon het 
allemaal pas goed in 1993 met de 
organisatie van mega-concerten 
in het Goffertpark, waar Guns ‘n 
Roses twee keer 60.000 bezoekers 
op de been bracht en U2’s Zooropa 
goed was voor 55.000  bezoekers. 
En er was natuurlijk de eerste edi-
tie van het Lowlands Festival in 
de polder dat zelfde jaar. Ik had 
m’n vaste baan in de metaalsector 
opgezegd en werkte, samen met 
Joost Carlier, dag en nacht vanaf 
zijn kantoor op de deel van zijn 
boerderijtje in Laren Gelderland. 
Het was in die tijd nog echt pionie-
ren. Er was nog geen verhuurmarkt 
met een aanbod aan materialen 
en diensten zoals we dat nu ken-
nen. Heden ten dage heb je talloze 
professionele bedrijven waaruit je 

kunt kiezen. Veel moest toen  zelf 
worden ontwikkeld of gecreëerd. 
Zo lieten we een deel van de bewa-
king van het Goffertpark doen door 
de hondenbrigade uit Beltrum en 
verrichtten we een groot deel van 
de schoonmaak met de scouting 
uit Lichtenvoorde die overigens 
nog steeds bij onze evenementen is 
betrokken. Ook wet- en regelgeving 
waren in die jaren totaal onontgon-
nen gebied. De arbeidstijdenwet en 
werkschoenen met stalen neuzen 
waren toen nog niet aan de orde. 
Bij festivals als bijvoorbeeld Dyna-
mo Open Air op vliegveld Welschap 
in Eindhoven, waar op de topdagen 
meer dan 100.000 mensen een heel 
weekend verbleven, draaide het er 
voor ons bijna ieder jaar op uit dat 
we in een week hooguit 2 á 3 uur 
slaap per nacht kregen en als het 
lekker weer was liep de hele crew 
zo’n beetje op teenslippers. Dat is 
nu uiteraard allemaal anders. Wat 
gelukkig wel is gebleven, is dat je 
in onze branche nog steeds bijna 
alleen maar erg gedreven mensen 
op alle niveaus en in alle geledin-
gen tegenkomt. Iedereen begrijpt 
de dynamiek en gaat voor die bik-
kelharde deadline die er voor ieder 
evenement weer is.”

Wie vormen de sleutelfiguren 
toen en nu en wat heb jij van die 
mensen of van de obstakels ge-
leerd?
“Als je met een grote diversiteit aan 
evenementen te maken hebt kom 
je automatisch ook in aanraking 
met veel mensen die op de één 
of andere manier een bepalende 

rol in zaken hebben. Er zijn heel 
veel mensen waarvan ik veel heb 
geleerd en nog dagelijks van leer, 
maar als ik er twee uit mag lichten 
zijn dat wel Joost Carlier en John 
Mulder. Joost is in de Achterhoek 
een bekende persoon vanwege 
zijn betrokkenheid bij het Lochem 
Pop Festival in Lochem en omdat 
hij de eerste manager van Nor-
maal was, maar hij was ook één 
van de bedenkers en initiators van 
het Lowlands Festival. Met Joost 
heb ik vanaf 1993 samengewerkt. 
Eerst bij hem in dienst en later als 
partner in LOC7000. Van Joost heb 
ik onder andere geleerd dat alles 
kan. Om iets voor elkaar te krijgen 
moet je je er in verdiepen, er naar 
op zoek gaan en als het er niet is, 
dan creëer je het zelf. En dat deed 
en doet hij nog steeds met een zeer 
grote gedrevenheid. John Mulder 
was tot een aantal jaren geleden 
directeur bij Mojo Concerts. Onder 
zijn leiding heb ik onder andere 
in een klein team aan de opbouw 
van Lowlands in de jaren ‘90 mee-
gewerkt, maar ook in partnership 
aan een groot aantal andere con-
certen en projecten gewerkt. Van 
hem heb ik vooral geleerd hoe de 
business in elkaar steekt en hoe 
je zaken doet. Beiden hebben mij 
besmet met hun grote passie voor 
evenementen.”

Aan welke Achterhoekse bands 
koester jij een mooie herinne-
ring?
“Dat zijn er best veel. Toen ik een 
puber was waren de jongerencen-
tra in de Achterhoek nog dusdanig 
actief dat je vanaf Zwolle bij Grol-
le binnen een straal van 10 km elk 
weekend wel een bandje kon gaan 
zien, allemaal op fietsafstand, van 
Eucalypta en de Chi Chi Club in 
winterswijk tot de Möllekoare in 
Lichtenvoorde, ’t Hof in Borculo 
of de Huve in Eibergen. Er speelde 
altijd wel ergens een interessante, 
bekende of minder bekende band. 
Als het om een echt Achterhoek-
se band gaat, moet ik zeggen dat 
één van de eerste optredens van 
SSST in een achteraf-zaaltje in 
Zieuwent veel indruk op mij heeft 
gemaakt. Het was de tijd dat gita-
rist Ferdy Joly zich van Normaal 
had afgesplitst. Je hoorde ineens 
mensen die Normaal al een tijdje 
de rug hadden toegekeerd enthou-
siast praten over de nieuwe band 
van Ferdy. Er zat spanning op dat 
optreden. Het zaaltje was gevaar-
lijk vol met mensen waarvan het 

grootste deel voor het eerst SSST 
zou gaan zien en horen. Goede 
muzikanten, de nummers klonken 
als een klok en de teksten hadden 
diepgang. Het dak ging er er af en 
voor de toegiften moest worden 
teruggegrepenop die avond al eer-
der gespeelde nummers omdat het 
repertoire nog niet zo groot was. 
Ik vind het mooi om dat te hebben 
meegemaakt.”

Wat betekent de Achterhoekse 
popscene voor jou?
“Raar eigenlijk, maar mede door 
m’n werk volg ik de muziekscene 
in de Achterhoek niet heel na-
drukkelijk meer. Ik vind het jam-
mer dat het regionale netwerk van 
jongerencentra niet meer bestaat. 
Naast dat er een stimulerende 
werking voor jonge muzikanten 
van uit ging, was het sociaal ge-
zien volgens mij ook erg goed voor 
de Achterhoek. De mogelijkheden 
voor jonge bands zijn tegenwoor-
dig aan de ene kant veel groter om 
meteen een veel grotere doelgroep 
te bereiken, maar daarmee is de 
concurrentie ook veel groter. Po-
sitief effect daarvan is wel dat de 
kwaliteit soms echt verbazingwek-
kend hoog is. Dit jaar stond PAUW 
bijvoorbeeld op Lowlands voor een 
volle tent te spelen. Ik ben een half 
uurtje gaan kijken en dat heeft dan 
toch wel iets speciaals.”

Wat betekent de Lochemse pops-
cene voor jou?
“Ook die volg ik niet dagelijks, 
maar ik krijg via m’n zwager Ap 
Daalmeijer en zijn zoon Duncan, 
beiden actief als muzikant, regel-
matig updates over wat er speelt. 
Duncan is de drummer van Orange 
Maplewood dat flink aan de weg 
timmert, maar de route naar de 
grotere podia nog moet vinden. 
Wat natuurlijk voor Lochem altijd 
en eeuwig zonde zal blijven is dat 
het Lochem Pop Festival destijds 
heeft moeten verdwijnen. Het had 
nu en nog jarenlang één van de 
topfestivals in Nederland kunnen 
zijn.
Er zijn nieuwe festival initiatieven 
die wij met LOC7000 soms ook 
ondersteunen, maar naar mijn 
mening is er, net zoals in zoveel 
plaatsen en regio’s in Nederland, 
te veel versnippering. Meer de sa-
menwerking opzoeken en vooral 
de mensen die ergens goed in zijn 
hun ding laten doen blijkt lastig, 
maar zou het geheel naar een ho-
ger plan kunnen tillen.“

Hoe zie jij de toekomst van 
LOC7000?
“Die zie ik eigenlijk best rooskleu-
rig. Wij zijn natuurlijk mede-eige-
naar van een aantal mooie festi-
vals en concerten zoals Lowlands, 
Down the Rabbit Hole, PITCH, 
megaconcerten op het Goffertpark 
en het FORTA Rock Festival, maar 
ondersteunen met onze verschil-
lende diensten en expertise ook 
andere evenementen in binnen- en 
buitenland. Door de steeds groter 
worden concurrentie in de evene-
mentenbranche zie je wel dat je er 
harder voor moet werken en soms 
zelfs knokken om dingen te reali-
seren, maar daar is niks mis mee. 
We hebben veel expertise in huis 
en mensen aan het werk die ook 
allemaal, in meer of mindere ma-
te, met het evenementenvirus zijn 
besmet en dus een passie hebben 
voor hun vak. Dit zijn ingrediënten 
die altijd de basis zullen zijn voor 
welk evenement dan ook.”

Zou LOC7000 een rol kunnen of 
willen spelen binnen de Achter-
hoek in gestructureerde kennis-
overdracht?
“Mijn motto is dat de deur altijd 
openstaat.  In basis staan we po-
sitief tegenover iedere serieuze 
vraag en ieder initiatief. We zijn 
echter wel een landelijk opere-
rend bedrijf en dus ook meer op 
nationaal dan op regionaal gebied 
actief als het gaat om kennis bin-
nen de evenementenwereld. We 
hebben bijvoorbeeld in 2000 aan 
de wieg gestaan van de oprichting 
van de VVEM, de eerste echte eve-
nementen branchevereniging in 
Nederland, en zijn ook nu continu 
actief in allerlei initiatieven die de 
algehele kwaliteit van de evene-
menten zou moeten verbeteren. 
Waar je wel steeds vaker tegenaan 
loopt is dat men gebruik wil maken 
van het sexy imago dat onze bran-
che heeft, maar dat er weinig in-
houd achter zit en het uiteindelijk 
ook vaak op windowdressing uit-
draait. Eigen gewin en verspilling 
van geld en tijd zijn dan vaak het 
resultaat en daar werken we liever 
niet aan mee.”

Welke tips heb jij voor andere / 
jonge festival organisatoren?
“Niet te veel denken, maar vooral 
ook doen. Wees eigenwijs, maar 
zoek ook de samenwerking waar-
door je je plannen uiteindelijk be-
ter weet te realiseren.”

Door Rocco Ostermann

Ik heb er zelf ook wel eens last 
van. Na ja, last van, maar soms 
zie je live-foto’s waarop je kijkt 
alsof je zes vingerhoedjes snot 
in je mond hebt, of rijp bent voor 
een exorcisme. Bij sommige ècht 
geile noten die je speelt is je ge-
hele binnenwereld massaal aan 
het feesten geslagen en trekt er 
van alles en nog wat aan de spier-
tjes in je gezicht, alsof het kind in 
je op de kermis aan een touwtje 
trekt en in blijde verwachting is 
van een presentje. Géén contro-
le meer, en je laat het allemaal 
gaan. Als je dan op die foto’s de 
jankplank zou vervangen door 
reuze-slakken ziet het er nog best 
plausibel uit. 
Maar ja, ik kan niet photoshop-
pen. Ik kan eigenlijk zo goed als 
niets met een computer. Gekke 
bekken trekken kan ik dus wel. 
Als ik zou willen kan ik mijn ge-
zicht sowieso wel aardig plooien 
met fratserige uitdrukkingen, en 
dat talent gebruik ik meestal om 
kinderen aan het lachen te ma-
ken. Het heeft ook wel iets kin-
derlijks. Iets doen wat je het aller-
liefst doet. Musiceren en vooral 
zingen dus in mijn geval. 
Als je vroeger aan een tafel werd 
gezet met een vel papier en een 
paar kleur-stiften was je ook hy-
per-geconcentreerd bezig met je 
tong uit je mond en vergat je de 
wereld om je heen. In wezen is 
muziek maken niets anders. 
Bij sommige noten die je zingt 
sluit je je ogen, terwijl bij andere 
je kijkertjes zo groot als knikkers 
worden. Waarom? Ach, dat woord 
heb er ik allang uitgesloopt in 
deze context. Shit happens, and 
music happens! In mijn tijd bij 
Magic Fish hoorde ik via via wel 
eens dat een enkele persoon mij 
een aansteller vond. “Ja, maar zo 
is hij nou eenmaal”, namen mijn 
vrienden het dan voor me op. 

In het begin vond ik het vreemd 
en onbehaaglijk om te horen en 

stapte ik de daaropvolgende keer 
wat onzekertjes de bühne op, 
maar dat duurde nooit lang, die 
onzekerheid. Het is namelijk een 
andere wereld, en je wordt óók 
pas ècht twijfelmoedig als je over 
elke stap op de planken gaat na-
denken. Dan wordt het showbizz 
en daar ben ik niet geschikt voor. 
Ik blokkeer dan, sta stil, en als ik 
stil sta ben ik niet blij. En óók aan 
de letterlijke stappen die ik op 
de plankjes zet maak ik geen ge-
dachte vuil, het is puur instinctief. 
In Donnerwetters nummer ‘Dan-
ce’ zing ik er over dat ik geen Ru-
dolf Nurejev (de beroemde Russi-
sche balletdanser) ben en dat ik 
eveneens niet gezegend ben met 
een paar slangenheupen, maar 
dat ik desondanks vanaf dag één 
wilde bewegen en dansen. Zeker 
tijdens het spelen moet ik dyna-
mische manoeuvres maken en 
het eruit flikkeren. Oók dát levert 
wel eens tafereeltjes op, aange-
zien elke ‘move’ een spontane 
choreografie heeft. Het is de ‘just 
do it dance’. Je hebt natuurlijk 
ook nog gitaristen die kunnen 
rock&roll-turnen en sprongen 
maken waarmee je de olympi-
sche finale kunt winnen bij de 
vrije vloer oefening. Mij lukt dat 
niet. Als ik dat probeer ziet het 
eruit als een beer die zéér slecht 
touwtje springt. En dan zonder 
touw óók hè!
Maar over ‘just do it’ gesproken. 
Toen Matthijs Stronks, Donner-
wetters Rhodes-runner, spon-
taan zei: ‘Laten we het wereld-
record live spelen verbeteren!’, 
werden al mijn aangezichtsspie-
ren die verantwoordelijk zijn voor 
de afdelingen verbazing én geluk 
in opperste staat van paraatheid 
gebracht. In eerste instantie won 
het team dat de verbazing ver-
tegenwoordigde en die lieten 
het merken óók! Mijn mond ging 
open van verbijsterende ver-
wondering en hun satelliet-team 
tekende een vraagteken op mijn 
voorhoofd. Een momentje later 
echter barstte ik in lachen uit 
en toen liet ik het allemaal weer 
gaan. 
En wij gingen er ook voor. Als ik er 
aan terugdenk, valt mijn mondje 
weer langzaam open.

Pensionado Bennie Jolink dunt zijn collectie uit
Hij deed ooit een plechtige belofte aan zichzelf. Bennie Jolink zou 
nooit een van zijn gitaren verkopen. ‘Doar krieg i-j namelijk onmeu-
nige spiet van’, was zijn lijfkreet als het om zijn instrumenten ging. 
Maar nu de frontman van Normaal met rockpensioen gaat, houdt hij 
toch een kleine opruiming in zijn indrukwekkende collectie.

Door Jan Colijn

Toen Jolink aan zijn vaste gi-
taarbouwer Dick Dijkman uit het 
Twentse Delden zijn plannen ont-
vouwde om enkele van zijn instru-
menten te verkopen, vond die dat 
iedereen de gelegenheid moest 
krijgen zo’n gitaar te kopen. Waar-
op werd besloten tot een inter-
netveiling via de website van Dick 
Dijkman.
Onder de geveilde gitaren een 
aantal zeer bijzondere exempla-
ren. Waaronder een oranje DD 
telecaster. Een gitaar waar zicht-
baar volop gebruik van is gemaakt 
en waarvan de rock-’n- roll van 
afdruipt. Dijkman: ,,Ik heb de gi-
taren weer speelklaar gemaakt, 
maar er verder niets aan gedaan. 
Bewust niet. Het zweet van Jolink 
zit er nog op.”
Onder de gitaren die onder de 
hamer gingen ook een akoesti-
sche gitaar van het merk Taylor, 
die Jolink bijna tien jaar geleden 
kocht tijdens een korte Canade-
se tournee voor de boeren in dat 
land. De hele band toog indertijd 
naar een muziekwinkel in Toronto 
en toen Jolink de gitaar oppakte, 
was hij op slag verliefd. Amper 
een kwartiertje later stond het 
hele gezelschap alweer op straat. 
Een gitaar rijker.
Een opmerkelijke anekdote over 
deze gitaar: toen Ben op Schip-
hol landde en de douane vroeg 
of hij nog had aan te geven, ant-
woordde hij negatief. ‘En wat is 
dit dan meneer Jolink’, zeiden de 

douaniers. Waarop ze een geel 
gearceerde passage uit een ar-
tikel in De Telegraaf lieten zien, 
waarin haarfijn het verhaal rond 
de gitaarwinkel in Toronto en de 
aankoop stond beschreven. Waar-
op Jolink alsnog invoerrechten 
moest betalen.

Dubbelnek
Jolink deed na tientallen jaren 
trouwe dienst bovendien afstand 
van zijn hele speciale dubbelnek, 
ooit door Dick Dijkman gebouwd 
en waarvan er maar een bestaat. 
De opmerkelijke gitaar krijgt een 
opmerkelijk vervolg. Het instru-
ment ging naar Rob Leijdekkers 
uit Oldenzaal. ,,Zelf speel ik wat 
gitaar, maar dat stelt niet zoveel 
voor. Dan zou deze gitaar dus 
maar wat bij mij aan de muur han-
gen. Dat vind ik eigenlijk doodzon-
de.” Hij overwoog de gitaar te do-
neren aan een ziekenhuis of aan 
het stadion van De Graafschap. 
Gezien Bens link met de Super-
boeren koos Rob ervoor dat de 
gitaar straks aan de wand prijkt 
van stadion De Vijverberg. ,,Op-
merkelijk? Ach, het zal wel met 
mijn beroep – ik werk in de zorg – 
te maken hebben dat ik dit doe. Ik 
wil zoveel mogelijk mensen ervan 
mee laten genieten.”
 
Muizenval
Op dit moment wordt er weer een 
van Jolinks gitaren aangeboden. 
Het gaat om een zeldzame Burns 
uit de zestiger jaren.
Eveneens een gitaar met een 

bijzonder verhaal. Ben heeft ’m 
namelijk gebruikt tijdens een op-
treden op Terschelling. De burge-
meester van dit eiland verklaarde 
in de zomer van 1989 haar eiland 
tot verboden gebied voor Nor-
maal. Uit vrees voor rellen rond 
de in die dagen zo beruchte band.
Normaal had toen een stunt be-
dacht. Wanneer de politie het op-
treden zou afbreken, zou de show 
elders worden voortgezet. Waarbij 
de bandleden kaalgeschoren in-
cognito het podium zouden betre-
den. Ben begon het optreden die 
avond kaal, met een plastic muts 
over zijn hoofd.
Gitaarbouwer Dick Dijkman heeft 
intussen weten te achterhalen dat 
het om een zeer zeldzame Burns 
gaat: ,,Een Burns TR2, vermoede-
lijk uit 1963 of 1964. Vast staat dat 
er slechts een beperkt aantal van 
is gemaakt. Waarschijnlijk slechts 
enkele honderden.”
Vroeger zaten er stickers op de 
gitaar, maar die heeft Ben er later 
weer afgehaald. Bovendien heeft 
hij de gitaar ooit laten aanpassen, 
maar later weer terug laten bren-
gen in originele staat. ,,Toen ik de 
gitaar afleverde bij de winkel in 
Doetinchem bleek dat er muizen 
in zaten. Ik kreeg de koffer terug 
met een brief erbij en een muizen-
val die – met een plectrum erin - 
op scherp was gezet. Goeie grap. 
Ik heb die muizenval er altijd in la-
ten zitten. Of-ie het nog doet? Ha, 
probeer dat zelf maar!”

Wie een bod wil uitbrengen op 
deze Burns kan contact opnemen 
met gitaarbouwer Dick Dijkman in 
Delden, tel. 074-37 666 78 of mail 
naar info@dickdijkman-guitarde-
sign.com, zie ook www.dickdijk-
man-guitardesign.com

Met 1800 m2 de 
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in de Achterhoek. 
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Coldplay op het Malieveld. Foto: Archief LOC7000

Rocco

Achterhoekse popiconen: Dick Kemper (deel 1)
In de afgelopen jaren speelde bassist Dick Kemper geregeld met mij 
een aantal nummers mee in de Achterhoekse roulatieformatie Hooked 
en zodoende kreeg ik een steeds beter beeld van dit Achterhoekse po-
picoon.

Door Meindert Bussink

Natuurlijk was ik op de hoogte van 
zijn band Vandenberg die een inter-
nationale hit had met het nummer 
Burning Heart en het debuutalbum 
opnam in de studio van Jimmy 
Page, de gitarist van Led Zeppelin. 
En ook van het feit dat de band op 
tournee ging door Engeland, Japan 
en Amerika, onder andere als spe-
cial guest van acts als Ozzy Osbour-
ne en KISS en als headliner toerde 
in Nederland, Engeland, de Ver-
enigde Staten, Duitsland en Japan. 

Ik ben benieuwd wat zo’n band al-
lemaal meemaakt tijdens die tours, 
voor welke keuzes de muzikanten 
staan en welke ze uiteindelijk ma-

ken en hoe het leven verder gaat 
na zo’n intense periode van succes. 
Na die tijd bouwde Kemper name-
lijk een eigen studio en stond in de 
afgelopen decennia aan de wieg 
van honderden cd’s en heeft zo ook 

achter de schermen een goed beeld 
gekregen van de (Achterhoekse) 
popcultuur. De hoogste tijd voor 
een uitgebreid portret van deze 
energieke muzikant. In april dit jaar 
sprak ik hem al uitgebreid in zijn 
studio in Doetinchem en inmiddels 
heb ik genoeg materiaal voor een 
hele serie artikelen. 

Lees het eerste deel op www.popmag.nl

Steun de redactie en word ook lid voor €1 p/week en 
profiteer zelf van allerlei kortingen bij Achterhoekse 
podia, festivals, muziekwinkels, oefenruimtes, muziek-
scholen etc.

Foto:  Jan Colijn

Dick Kemper in zijn studio. Foto: Ronald FalkeLowlands Foto: Archief LOC7000

Gekke bekken trekken en rock 
and roll-turnen

Bowlingbal



‘EVENEMENTEN NEERZETTEN 
DIE EEN UNIEKE ERVARING 
VOOR DE BEZOEKERS ZIJN’

Het lukte Behind The Corner Popmagazine om met Ronny Hooch An-
tink, directeur van het bekende en succesvolle bedrijf LOC7000 uit 
Lochem, aan tafel te zitten en uitgebreid te spreken over zijn inspire-
rende werkzaamheden, de verbondenheid met de Achterhoek en onze 
eigen popcultuur. Doar geet ‘t hen!

Door Johan Godschalk

Ronny, wat is de missie van 
LOC7000?
“Dat is simpel, evenementen neer-
zetten die een unieke ervaring voor 
de bezoekers zijn. Ik vind dat te-
genwoordig te vaak en te veel de 
nadruk op zaken als marketing, 
vips, bezoekersaantallen en alles 
nog meer en groter ligt. Het lijkt 
soms alleen om prestige te gaan, 
waarbij er gebruik wordt gemaakt 
van de festival- en evenementen-
hype die er op dit moment heerst. 
Dat geeft een verkeerd beeld van 
waar het werkelijk om gaat: ieder 
goed evenement moet namelijk op 
z’n eigen manier een ziel hebben.”

Vertel eens iets over de begintijd 
van jouw organisatie.
“Voor mij persoonlijk begon het 
allemaal pas goed in 1993 met de 
organisatie van mega-concerten 
in het Goffertpark, waar Guns ‘n 
Roses twee keer 60.000 bezoekers 
op de been bracht en U2’s Zooropa 
goed was voor 55.000  bezoekers. 
En er was natuurlijk de eerste edi-
tie van het Lowlands Festival in 
de polder dat zelfde jaar. Ik had 
m’n vaste baan in de metaalsector 
opgezegd en werkte, samen met 
Joost Carlier, dag en nacht vanaf 
zijn kantoor op de deel van zijn 
boerderijtje in Laren Gelderland. 
Het was in die tijd nog echt pionie-
ren. Er was nog geen verhuurmarkt 
met een aanbod aan materialen 
en diensten zoals we dat nu ken-
nen. Heden ten dage heb je talloze 
professionele bedrijven waaruit je 

kunt kiezen. Veel moest toen  zelf 
worden ontwikkeld of gecreëerd. 
Zo lieten we een deel van de bewa-
king van het Goffertpark doen door 
de hondenbrigade uit Beltrum en 
verrichtten we een groot deel van 
de schoonmaak met de scouting 
uit Lichtenvoorde die overigens 
nog steeds bij onze evenementen is 
betrokken. Ook wet- en regelgeving 
waren in die jaren totaal onontgon-
nen gebied. De arbeidstijdenwet en 
werkschoenen met stalen neuzen 
waren toen nog niet aan de orde. 
Bij festivals als bijvoorbeeld Dyna-
mo Open Air op vliegveld Welschap 
in Eindhoven, waar op de topdagen 
meer dan 100.000 mensen een heel 
weekend verbleven, draaide het er 
voor ons bijna ieder jaar op uit dat 
we in een week hooguit 2 á 3 uur 
slaap per nacht kregen en als het 
lekker weer was liep de hele crew 
zo’n beetje op teenslippers. Dat is 
nu uiteraard allemaal anders. Wat 
gelukkig wel is gebleven, is dat je 
in onze branche nog steeds bijna 
alleen maar erg gedreven mensen 
op alle niveaus en in alle geledin-
gen tegenkomt. Iedereen begrijpt 
de dynamiek en gaat voor die bik-
kelharde deadline die er voor ieder 
evenement weer is.”

Wie vormen de sleutelfiguren 
toen en nu en wat heb jij van die 
mensen of van de obstakels ge-
leerd?
“Als je met een grote diversiteit aan 
evenementen te maken hebt kom 
je automatisch ook in aanraking 
met veel mensen die op de één 
of andere manier een bepalende 

rol in zaken hebben. Er zijn heel 
veel mensen waarvan ik veel heb 
geleerd en nog dagelijks van leer, 
maar als ik er twee uit mag lichten 
zijn dat wel Joost Carlier en John 
Mulder. Joost is in de Achterhoek 
een bekende persoon vanwege 
zijn betrokkenheid bij het Lochem 
Pop Festival in Lochem en omdat 
hij de eerste manager van Nor-
maal was, maar hij was ook één 
van de bedenkers en initiators van 
het Lowlands Festival. Met Joost 
heb ik vanaf 1993 samengewerkt. 
Eerst bij hem in dienst en later als 
partner in LOC7000. Van Joost heb 
ik onder andere geleerd dat alles 
kan. Om iets voor elkaar te krijgen 
moet je je er in verdiepen, er naar 
op zoek gaan en als het er niet is, 
dan creëer je het zelf. En dat deed 
en doet hij nog steeds met een zeer 
grote gedrevenheid. John Mulder 
was tot een aantal jaren geleden 
directeur bij Mojo Concerts. Onder 
zijn leiding heb ik onder andere 
in een klein team aan de opbouw 
van Lowlands in de jaren ‘90 mee-
gewerkt, maar ook in partnership 
aan een groot aantal andere con-
certen en projecten gewerkt. Van 
hem heb ik vooral geleerd hoe de 
business in elkaar steekt en hoe 
je zaken doet. Beiden hebben mij 
besmet met hun grote passie voor 
evenementen.”

Aan welke Achterhoekse bands 
koester jij een mooie herinne-
ring?
“Dat zijn er best veel. Toen ik een 
puber was waren de jongerencen-
tra in de Achterhoek nog dusdanig 
actief dat je vanaf Zwolle bij Grol-
le binnen een straal van 10 km elk 
weekend wel een bandje kon gaan 
zien, allemaal op fietsafstand, van 
Eucalypta en de Chi Chi Club in 
winterswijk tot de Möllekoare in 
Lichtenvoorde, ’t Hof in Borculo 
of de Huve in Eibergen. Er speelde 
altijd wel ergens een interessante, 
bekende of minder bekende band. 
Als het om een echt Achterhoek-
se band gaat, moet ik zeggen dat 
één van de eerste optredens van 
SSST in een achteraf-zaaltje in 
Zieuwent veel indruk op mij heeft 
gemaakt. Het was de tijd dat gita-
rist Ferdy Joly zich van Normaal 
had afgesplitst. Je hoorde ineens 
mensen die Normaal al een tijdje 
de rug hadden toegekeerd enthou-
siast praten over de nieuwe band 
van Ferdy. Er zat spanning op dat 
optreden. Het zaaltje was gevaar-
lijk vol met mensen waarvan het 

grootste deel voor het eerst SSST 
zou gaan zien en horen. Goede 
muzikanten, de nummers klonken 
als een klok en de teksten hadden 
diepgang. Het dak ging er er af en 
voor de toegiften moest worden 
teruggegrepenop die avond al eer-
der gespeelde nummers omdat het 
repertoire nog niet zo groot was. 
Ik vind het mooi om dat te hebben 
meegemaakt.”

Wat betekent de Achterhoekse 
popscene voor jou?
“Raar eigenlijk, maar mede door 
m’n werk volg ik de muziekscene 
in de Achterhoek niet heel na-
drukkelijk meer. Ik vind het jam-
mer dat het regionale netwerk van 
jongerencentra niet meer bestaat. 
Naast dat er een stimulerende 
werking voor jonge muzikanten 
van uit ging, was het sociaal ge-
zien volgens mij ook erg goed voor 
de Achterhoek. De mogelijkheden 
voor jonge bands zijn tegenwoor-
dig aan de ene kant veel groter om 
meteen een veel grotere doelgroep 
te bereiken, maar daarmee is de 
concurrentie ook veel groter. Po-
sitief effect daarvan is wel dat de 
kwaliteit soms echt verbazingwek-
kend hoog is. Dit jaar stond PAUW 
bijvoorbeeld op Lowlands voor een 
volle tent te spelen. Ik ben een half 
uurtje gaan kijken en dat heeft dan 
toch wel iets speciaals.”

Wat betekent de Lochemse pops-
cene voor jou?
“Ook die volg ik niet dagelijks, 
maar ik krijg via m’n zwager Ap 
Daalmeijer en zijn zoon Duncan, 
beiden actief als muzikant, regel-
matig updates over wat er speelt. 
Duncan is de drummer van Orange 
Maplewood dat flink aan de weg 
timmert, maar de route naar de 
grotere podia nog moet vinden. 
Wat natuurlijk voor Lochem altijd 
en eeuwig zonde zal blijven is dat 
het Lochem Pop Festival destijds 
heeft moeten verdwijnen. Het had 
nu en nog jarenlang één van de 
topfestivals in Nederland kunnen 
zijn.
Er zijn nieuwe festival initiatieven 
die wij met LOC7000 soms ook 
ondersteunen, maar naar mijn 
mening is er, net zoals in zoveel 
plaatsen en regio’s in Nederland, 
te veel versnippering. Meer de sa-
menwerking opzoeken en vooral 
de mensen die ergens goed in zijn 
hun ding laten doen blijkt lastig, 
maar zou het geheel naar een ho-
ger plan kunnen tillen.“

Hoe zie jij de toekomst van 
LOC7000?
“Die zie ik eigenlijk best rooskleu-
rig. Wij zijn natuurlijk mede-eige-
naar van een aantal mooie festi-
vals en concerten zoals Lowlands, 
Down the Rabbit Hole, PITCH, 
megaconcerten op het Goffertpark 
en het FORTA Rock Festival, maar 
ondersteunen met onze verschil-
lende diensten en expertise ook 
andere evenementen in binnen- en 
buitenland. Door de steeds groter 
worden concurrentie in de evene-
mentenbranche zie je wel dat je er 
harder voor moet werken en soms 
zelfs knokken om dingen te reali-
seren, maar daar is niks mis mee. 
We hebben veel expertise in huis 
en mensen aan het werk die ook 
allemaal, in meer of mindere ma-
te, met het evenementenvirus zijn 
besmet en dus een passie hebben 
voor hun vak. Dit zijn ingrediënten 
die altijd de basis zullen zijn voor 
welk evenement dan ook.”

Zou LOC7000 een rol kunnen of 
willen spelen binnen de Achter-
hoek in gestructureerde kennis-
overdracht?
“Mijn motto is dat de deur altijd 
openstaat.  In basis staan we po-
sitief tegenover iedere serieuze 
vraag en ieder initiatief. We zijn 
echter wel een landelijk opere-
rend bedrijf en dus ook meer op 
nationaal dan op regionaal gebied 
actief als het gaat om kennis bin-
nen de evenementenwereld. We 
hebben bijvoorbeeld in 2000 aan 
de wieg gestaan van de oprichting 
van de VVEM, de eerste echte eve-
nementen branchevereniging in 
Nederland, en zijn ook nu continu 
actief in allerlei initiatieven die de 
algehele kwaliteit van de evene-
menten zou moeten verbeteren. 
Waar je wel steeds vaker tegenaan 
loopt is dat men gebruik wil maken 
van het sexy imago dat onze bran-
che heeft, maar dat er weinig in-
houd achter zit en het uiteindelijk 
ook vaak op windowdressing uit-
draait. Eigen gewin en verspilling 
van geld en tijd zijn dan vaak het 
resultaat en daar werken we liever 
niet aan mee.”

Welke tips heb jij voor andere / 
jonge festival organisatoren?
“Niet te veel denken, maar vooral 
ook doen. Wees eigenwijs, maar 
zoek ook de samenwerking waar-
door je je plannen uiteindelijk be-
ter weet te realiseren.”

Door Rocco Ostermann

Ik heb er zelf ook wel eens last 
van. Na ja, last van, maar soms 
zie je live-foto’s waarop je kijkt 
alsof je zes vingerhoedjes snot 
in je mond hebt, of rijp bent voor 
een exorcisme. Bij sommige ècht 
geile noten die je speelt is je ge-
hele binnenwereld massaal aan 
het feesten geslagen en trekt er 
van alles en nog wat aan de spier-
tjes in je gezicht, alsof het kind in 
je op de kermis aan een touwtje 
trekt en in blijde verwachting is 
van een presentje. Géén contro-
le meer, en je laat het allemaal 
gaan. Als je dan op die foto’s de 
jankplank zou vervangen door 
reuze-slakken ziet het er nog best 
plausibel uit. 
Maar ja, ik kan niet photoshop-
pen. Ik kan eigenlijk zo goed als 
niets met een computer. Gekke 
bekken trekken kan ik dus wel. 
Als ik zou willen kan ik mijn ge-
zicht sowieso wel aardig plooien 
met fratserige uitdrukkingen, en 
dat talent gebruik ik meestal om 
kinderen aan het lachen te ma-
ken. Het heeft ook wel iets kin-
derlijks. Iets doen wat je het aller-
liefst doet. Musiceren en vooral 
zingen dus in mijn geval. 
Als je vroeger aan een tafel werd 
gezet met een vel papier en een 
paar kleur-stiften was je ook hy-
per-geconcentreerd bezig met je 
tong uit je mond en vergat je de 
wereld om je heen. In wezen is 
muziek maken niets anders. 
Bij sommige noten die je zingt 
sluit je je ogen, terwijl bij andere 
je kijkertjes zo groot als knikkers 
worden. Waarom? Ach, dat woord 
heb er ik allang uitgesloopt in 
deze context. Shit happens, and 
music happens! In mijn tijd bij 
Magic Fish hoorde ik via via wel 
eens dat een enkele persoon mij 
een aansteller vond. “Ja, maar zo 
is hij nou eenmaal”, namen mijn 
vrienden het dan voor me op. 

In het begin vond ik het vreemd 
en onbehaaglijk om te horen en 

stapte ik de daaropvolgende keer 
wat onzekertjes de bühne op, 
maar dat duurde nooit lang, die 
onzekerheid. Het is namelijk een 
andere wereld, en je wordt óók 
pas ècht twijfelmoedig als je over 
elke stap op de planken gaat na-
denken. Dan wordt het showbizz 
en daar ben ik niet geschikt voor. 
Ik blokkeer dan, sta stil, en als ik 
stil sta ben ik niet blij. En óók aan 
de letterlijke stappen die ik op 
de plankjes zet maak ik geen ge-
dachte vuil, het is puur instinctief. 
In Donnerwetters nummer ‘Dan-
ce’ zing ik er over dat ik geen Ru-
dolf Nurejev (de beroemde Russi-
sche balletdanser) ben en dat ik 
eveneens niet gezegend ben met 
een paar slangenheupen, maar 
dat ik desondanks vanaf dag één 
wilde bewegen en dansen. Zeker 
tijdens het spelen moet ik dyna-
mische manoeuvres maken en 
het eruit flikkeren. Oók dát levert 
wel eens tafereeltjes op, aange-
zien elke ‘move’ een spontane 
choreografie heeft. Het is de ‘just 
do it dance’. Je hebt natuurlijk 
ook nog gitaristen die kunnen 
rock&roll-turnen en sprongen 
maken waarmee je de olympi-
sche finale kunt winnen bij de 
vrije vloer oefening. Mij lukt dat 
niet. Als ik dat probeer ziet het 
eruit als een beer die zéér slecht 
touwtje springt. En dan zonder 
touw óók hè!
Maar over ‘just do it’ gesproken. 
Toen Matthijs Stronks, Donner-
wetters Rhodes-runner, spon-
taan zei: ‘Laten we het wereld-
record live spelen verbeteren!’, 
werden al mijn aangezichtsspie-
ren die verantwoordelijk zijn voor 
de afdelingen verbazing én geluk 
in opperste staat van paraatheid 
gebracht. In eerste instantie won 
het team dat de verbazing ver-
tegenwoordigde en die lieten 
het merken óók! Mijn mond ging 
open van verbijsterende ver-
wondering en hun satelliet-team 
tekende een vraagteken op mijn 
voorhoofd. Een momentje later 
echter barstte ik in lachen uit 
en toen liet ik het allemaal weer 
gaan. 
En wij gingen er ook voor. Als ik er 
aan terugdenk, valt mijn mondje 
weer langzaam open.

Pensionado Bennie Jolink dunt zijn collectie uit
Hij deed ooit een plechtige belofte aan zichzelf. Bennie Jolink zou 
nooit een van zijn gitaren verkopen. ‘Doar krieg i-j namelijk onmeu-
nige spiet van’, was zijn lijfkreet als het om zijn instrumenten ging. 
Maar nu de frontman van Normaal met rockpensioen gaat, houdt hij 
toch een kleine opruiming in zijn indrukwekkende collectie.

Door Jan Colijn

Toen Jolink aan zijn vaste gi-
taarbouwer Dick Dijkman uit het 
Twentse Delden zijn plannen ont-
vouwde om enkele van zijn instru-
menten te verkopen, vond die dat 
iedereen de gelegenheid moest 
krijgen zo’n gitaar te kopen. Waar-
op werd besloten tot een inter-
netveiling via de website van Dick 
Dijkman.
Onder de geveilde gitaren een 
aantal zeer bijzondere exempla-
ren. Waaronder een oranje DD 
telecaster. Een gitaar waar zicht-
baar volop gebruik van is gemaakt 
en waarvan de rock-’n- roll van 
afdruipt. Dijkman: ,,Ik heb de gi-
taren weer speelklaar gemaakt, 
maar er verder niets aan gedaan. 
Bewust niet. Het zweet van Jolink 
zit er nog op.”
Onder de gitaren die onder de 
hamer gingen ook een akoesti-
sche gitaar van het merk Taylor, 
die Jolink bijna tien jaar geleden 
kocht tijdens een korte Canade-
se tournee voor de boeren in dat 
land. De hele band toog indertijd 
naar een muziekwinkel in Toronto 
en toen Jolink de gitaar oppakte, 
was hij op slag verliefd. Amper 
een kwartiertje later stond het 
hele gezelschap alweer op straat. 
Een gitaar rijker.
Een opmerkelijke anekdote over 
deze gitaar: toen Ben op Schip-
hol landde en de douane vroeg 
of hij nog had aan te geven, ant-
woordde hij negatief. ‘En wat is 
dit dan meneer Jolink’, zeiden de 

douaniers. Waarop ze een geel 
gearceerde passage uit een ar-
tikel in De Telegraaf lieten zien, 
waarin haarfijn het verhaal rond 
de gitaarwinkel in Toronto en de 
aankoop stond beschreven. Waar-
op Jolink alsnog invoerrechten 
moest betalen.

Dubbelnek
Jolink deed na tientallen jaren 
trouwe dienst bovendien afstand 
van zijn hele speciale dubbelnek, 
ooit door Dick Dijkman gebouwd 
en waarvan er maar een bestaat. 
De opmerkelijke gitaar krijgt een 
opmerkelijk vervolg. Het instru-
ment ging naar Rob Leijdekkers 
uit Oldenzaal. ,,Zelf speel ik wat 
gitaar, maar dat stelt niet zoveel 
voor. Dan zou deze gitaar dus 
maar wat bij mij aan de muur han-
gen. Dat vind ik eigenlijk doodzon-
de.” Hij overwoog de gitaar te do-
neren aan een ziekenhuis of aan 
het stadion van De Graafschap. 
Gezien Bens link met de Super-
boeren koos Rob ervoor dat de 
gitaar straks aan de wand prijkt 
van stadion De Vijverberg. ,,Op-
merkelijk? Ach, het zal wel met 
mijn beroep – ik werk in de zorg – 
te maken hebben dat ik dit doe. Ik 
wil zoveel mogelijk mensen ervan 
mee laten genieten.”
 
Muizenval
Op dit moment wordt er weer een 
van Jolinks gitaren aangeboden. 
Het gaat om een zeldzame Burns 
uit de zestiger jaren.
Eveneens een gitaar met een 

bijzonder verhaal. Ben heeft ’m 
namelijk gebruikt tijdens een op-
treden op Terschelling. De burge-
meester van dit eiland verklaarde 
in de zomer van 1989 haar eiland 
tot verboden gebied voor Nor-
maal. Uit vrees voor rellen rond 
de in die dagen zo beruchte band.
Normaal had toen een stunt be-
dacht. Wanneer de politie het op-
treden zou afbreken, zou de show 
elders worden voortgezet. Waarbij 
de bandleden kaalgeschoren in-
cognito het podium zouden betre-
den. Ben begon het optreden die 
avond kaal, met een plastic muts 
over zijn hoofd.
Gitaarbouwer Dick Dijkman heeft 
intussen weten te achterhalen dat 
het om een zeer zeldzame Burns 
gaat: ,,Een Burns TR2, vermoede-
lijk uit 1963 of 1964. Vast staat dat 
er slechts een beperkt aantal van 
is gemaakt. Waarschijnlijk slechts 
enkele honderden.”
Vroeger zaten er stickers op de 
gitaar, maar die heeft Ben er later 
weer afgehaald. Bovendien heeft 
hij de gitaar ooit laten aanpassen, 
maar later weer terug laten bren-
gen in originele staat. ,,Toen ik de 
gitaar afleverde bij de winkel in 
Doetinchem bleek dat er muizen 
in zaten. Ik kreeg de koffer terug 
met een brief erbij en een muizen-
val die – met een plectrum erin - 
op scherp was gezet. Goeie grap. 
Ik heb die muizenval er altijd in la-
ten zitten. Of-ie het nog doet? Ha, 
probeer dat zelf maar!”

Wie een bod wil uitbrengen op 
deze Burns kan contact opnemen 
met gitaarbouwer Dick Dijkman in 
Delden, tel. 074-37 666 78 of mail 
naar info@dickdijkman-guitarde-
sign.com, zie ook www.dickdijk-
man-guitardesign.com

Met 1800 m2 de 
MUSIC STORE
in de Achterhoek. 

         ons op Facebook
NR.2 Music

Industrieweg 2
7251JT Vorden
06 51 160 542

         

grootste

Verder in Behind the Corner 
Popmagazine:
• Uitgever Willy Hermans over boek 

‘Hugo Jaartsveld, fotograaf’ - 
door Jan Colijn

• Albafest: een paar vrienden die 
graag een leuk feestje geven - 
door Meindert Bussink

• Drummerstok met Normaal-
drummer Timo Kelder - door 
Mike Visser

• Hardstyle zit Achterhoekers in 
hart en nieren - Meike Wessels

• Stem op jouw favoriete band, 
muzikant, etc. van 2015 op www.
behindthecorner.nl/poplijst2015

Coldplay op het Malieveld. Foto: Archief LOC7000

Rocco

Achterhoekse popiconen: Dick Kemper (deel 1)
In de afgelopen jaren speelde bassist Dick Kemper geregeld met mij 
een aantal nummers mee in de Achterhoekse roulatieformatie Hooked 
en zodoende kreeg ik een steeds beter beeld van dit Achterhoekse po-
picoon.

Door Meindert Bussink

Natuurlijk was ik op de hoogte van 
zijn band Vandenberg die een inter-
nationale hit had met het nummer 
Burning Heart en het debuutalbum 
opnam in de studio van Jimmy 
Page, de gitarist van Led Zeppelin. 
En ook van het feit dat de band op 
tournee ging door Engeland, Japan 
en Amerika, onder andere als spe-
cial guest van acts als Ozzy Osbour-
ne en KISS en als headliner toerde 
in Nederland, Engeland, de Ver-
enigde Staten, Duitsland en Japan. 

Ik ben benieuwd wat zo’n band al-
lemaal meemaakt tijdens die tours, 
voor welke keuzes de muzikanten 
staan en welke ze uiteindelijk ma-

ken en hoe het leven verder gaat 
na zo’n intense periode van succes. 
Na die tijd bouwde Kemper name-
lijk een eigen studio en stond in de 
afgelopen decennia aan de wieg 
van honderden cd’s en heeft zo ook 

achter de schermen een goed beeld 
gekregen van de (Achterhoekse) 
popcultuur. De hoogste tijd voor 
een uitgebreid portret van deze 
energieke muzikant. In april dit jaar 
sprak ik hem al uitgebreid in zijn 
studio in Doetinchem en inmiddels 
heb ik genoeg materiaal voor een 
hele serie artikelen. 

Lees het eerste deel op www.popmag.nl

Steun de redactie en word ook lid voor €1 p/week en 
profiteer zelf van allerlei kortingen bij Achterhoekse 
podia, festivals, muziekwinkels, oefenruimtes, muziek-
scholen etc.

Foto:  Jan Colijn

Dick Kemper in zijn studio. Foto: Ronald FalkeLowlands Foto: Archief LOC7000

Gekke bekken trekken en rock 
and roll-turnen

Bowlingbal



Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Werkvoorbereider/ tekenaar m/v

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

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

Kwaliteitscoördinator v/m

Heb jij ervaring met het verbeteren van processen, kennis 
van techniek en ben jij probleemoplossend ingesteld?

Functieomschrijving
Als kwaliteitscoördinator zorg je voor de technische ondersteuning 
van de afdeling QA en Engineering op het gebied van validaties, 
ECO’s en productbeheer. Verder geef je uitvoering aan de kwaliteits-
doelstellingen binnen de organisatie. Hiertoe schrijf je rapportages, 
coördineer je verbetertrajecten en ben je verantwoordelijk voor het 
inbedrijfstellen van productieapparatuur. Ook zie je toe op ARBO, 
ISO en andere bedrijfskwaliteit systemen en koop je onderdelen van 
systemen in. Voor deze functie zoeken we iemand die communicatief 
vaardig is, aangezien je ook regelmatig contact hebt met andere afde-
lingen, leveranciers en technische diensten.  

Verzorgende IG m/v
 
Ben jij per direct beschikbaar en wil jij graag in de 
ouderenzorg werken?
 
Functieomschrijving
In de functie van Verzorgende IG verleen je dagelijks zorg en geef je 
aanvullend medicatie aan cliënten. Tevens verricht je dagelijks de ver-
pleegtechnische handelingen, signaleer je gezondheidsproblemen en 
biedt je begeleiding en ondersteuning aan de cliënten. Het gaat om 
werk in verpleeghuizen en in de thuiszorg op meerdere locatie (PG en 
Somatiek). Het werkgebied is regio Achterhoek en de diensten en het 
aantal uren zijn wisselend. Omdat het om verschillende locaties kan 
gaan is het belangrijk dat je beschikt over eigen vervoer.

Cv-monteur m/v

Ben jij een ervaren cv-monteur en ben jij per direct 
beschikbaar?

Functieomschrijving
In de functie van cv-monteur installeer je zelfstandig diverse werk-
tuigbouwkundige installaties zoals airco, cv’s en verwarming, sanitair, 
water etc. Ook administratieve werkzaamheden zoals bestellingen en 
het aanpassen van tekeningen behoren tot je takenpakket. Voor deze 
functie is het van belang dat je klantvriendelijk en servicegericht bent 
en nauwkeurig kunt werken. Je hebt geen 9 tot 17 mentaliteit en bent 
enthousiast en collegiaal.

Allround timmerman m/v

Ben jij een ervaren timmerman en woonachtig in de regio 
Deventer?

Functieomschrijving
Regelmatig zijn wij voor diverse opdrachtgevers in Oost Nederland 
op zoek naar timmermannen. Hierbij wordt er van je gevraagd diverse 
werkzaamheden uit voeren. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om nieuw-
bouw, renovatie en aan- en verbouw.

Allround Onderhoudsmonteur m/v

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

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

www.sebo-personeelsdiensten.nl

Wij zoeken 
aanpakkers!

IJSSELMUIDEN:
Grafhorsterweg 2a
Tel. (038) 33 22 888

BALKBRUG:
Coevorderweg 46b
Tel. (0523) 820 330

NIJKERKERVEEN:
Amersfoortseweg 130b
Tel. (033) 82 00 330

MARKELO:
Grotestraat 34a
Tel. (0547) 214 008

Sebo Personeelsdiensten is dé 
uitzendorganisatie wanneer het 
om gemotiveerde aanpakkers 
gaat. Dagelijks zetten wij ons in 
voor de land- en tuinbouw, bouw, 
infra, groen en transportsector. 
Sebo staat voor no-nonsense, 
persoonlijk, slagvaardig en altijd 
bereikbaar. Door onze kennis en 
ervaring in onze branches, weten 
wij haarfi jn de juiste kandidaten 
te selecteren voor uw werk. Wij 
vinden het belangrijk dat onze 
medewerkers met een gezonde 
drive en oprechte interesse voor 
het vak, uw werkzaamheden 
uitvoeren.

Sebo Personeelsdiensten hecht 
veel waarde aan professionaliteit 
en betrokkenheid. Certifi ceringen 
als NBBU, NEN4400-1 en VCU 
tonen dit aan. Wij stimuleren al 
onze medewerkers om het VCA 
diploma te behalen en daarnaast 
leiden wij onze medewerkers 
telkens breder op, om zo onze 
klanten altijd van dienst te kunnen 
zijn. In deze samenstelling zijn 
wij een betrouwbare partner 
voor uitzendkrachten en 
opdrachtgevers.

Bent u op zoek naar werk of zoekt 
u een gedreven medewerker in 
uw bedrijf? Bel ons dan voor meer 
informatie.

Wij zijn op zoek naar:

•  Vrachtwagenchauffeur 
bulktransport veevoeders

•  Vrachtwagenchauffeur 
portaalauto / haakarm

•  Meewerkend voorman 
Bouw / Timmerman 

•  Metselaars
•  Ervaren grondwerkers
•  Slopers
Schrijf je nu in op onze website of
kom langs op één van onze vestigingen.

NIEUWS VOOR BEDRIJVEN!
Per 1 januari 2016 stopt de gemeente Bronckhorst met de 
inzameling van bedrijfsafval bij (agrarische) bedrijven.
 
Van Gansewinkel staat voor u klaar.
Bel ons en wij regelen de overstap voor al uw:
• Restafval
• Papier en karton
• En andere afvalstromen
• Grote en kleine (rol)containers.
 
Telefoon 088-700 3000 of e-mail: 
cs.noord@vangansewinkel.com

NIEUWS VOOR BEDRIJVEN!
Per 1 januari 2016 stopt de gemeente Bronckhorst met de 

• En andere afvalstromen
• Grote en kleine (rol)containers.

Telefoon 088-700 3000 of e-mail: 
cs.noord@vangansewinkel.com

Per 1 januari 2016 stopt de gemeente Bronckhorst met de 
inzameling van bedrijfsafval bij (agrarische) bedrijven.

Bel ons en wij regelen de overstap voor al uw:

Per 1 januari 2016 stopt de gemeente Bronckhorst met de 

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

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

Nergens goedkoper!!!

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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

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

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

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

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

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

Tandarts:
12 - 13 december, M. Hermans, Vorden, tel. (0575) 55 22 53.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-apparaat.

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

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulp-middelen zoals een 
niet-werkende scootmobiel of 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 eerstvolgende werkdag, ons calamiteiten-
nr. (06) 13 10 07 77.

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

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

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

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

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

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

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

Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 13 december, 10.00 uur: mevr. ds. R. Reiling uit Steenderen.
Zondag 13 december - Kapel in de Wildenborch, 
10.00 uur: mevr. J. Ruiterkamp uit Bathmen.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Eredienst & Pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 13 december, 10.00 uur: ds. H. Westerink uit Vorden.
Zondag 13 december - Kapel in de Wildenborch, 
10.00 uur: mevr. J. Ruiterkamp uit Bathmen.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Eredienst & Pastoraat.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 13 december, 10.00 uur, Ds J. Kool, Vorden, 3e  advent.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 13 december 10.00 uur, Woorddienst, vg. werkgroep.  

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 december 9.30 uur, Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, 
em.-priester. 

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

Kerstmarkten! Wij vervoeren 
u naar en van kerstmarkten. 
www.schroer-der-dienstleis-
ter 0049-2871-183950.
   
Te koop diverse soorten 
en maten kerstbomen. 
Bertus Waalre Hamsveld-
seweg 2 7251 LR Kranen-
burg Tel.0575556865 of 
065114866.
   
Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 
à contant. Tel. (0543) 45 13 11.
   
Zondag 13 december Kerst-
fair Kranenburg voor het 
Klooster Ruurloseweg 101. 
Van 11.00 - 17.00 uur.
   
Harmonie Vorden, 11 en 12 
december OLIEBOLLEN ACTIE.
   
Te koop Kerstbomen vers 
uit de grond diverse soorten 
en maten. Familie Kappert 
Ruurloseweg 87 Kranenburg. 
Tel. 06-15540958. 
   
Winterdagwandeling op zon-
dag 13 december: 6, 9 en 17 
km Start 9.30 - 13.00 uur. 
Kosten € 3.50 Inl. VVV Ruurlo 
Kerkplein 18. info@vvvruur-
lo.nl
   
Gevraagd :Te huur / Huur-
koop woonruimte voor 2 
personen of Bedrijfsruimte 
met woonruimte, onze voor-
keur gaat uit naar het bui-
tengebied, eventueel chalet 
of gedeelte van boerderij tel. 
0621944049. 
   
Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verza-
meld wordt. Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.
   
Te koop: KIPPEN AAN DE 

LEG. Goossens, tel. 06 - 21 92 
23 08. Alleen op afspraak. 

OVERGEWICHT? VOEDINGS-
ADVIES van ervaringsdeskun-
dige, na consult van 30 min. 
weet u alles! 0657671509. 

Ratten, muizen, mollen of 
konijnenbestrijding. Bel Don 
Veenhuis 06-10499025.
   
Harmonie Vorden, 11 en 12 
december OLIEBOLLEN AC-
TIE.
   
Vervoer van goederen en 
personen. www.schroer-
der-dienstleister 0049-2871-
183950.
   
Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel 
gewoon Frits Peppelinkhau-
sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 
51 60 15 16.
   
Opbrengst kerstmarkt za. 12 
dec. Doesburg en zo.13 dec. 
Zelhem voor verwarming 
van onze activiteiten-ruimte 
Zorgboerderij De Stek uit 
Zelhem www.aaldering-
destek.nl
   
Ook met Oud & Nieuw 
rijden wij! www.schroer-
der-dienstleister 0049-2871-
183950.

9 t/m 15 december 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consumeren  
€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en 
dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 9 dec. Tomatensoep / Zuurkoolovenschotel met 
gehakt, ananas, jus, speklap en zuur garnituur

Donderdag 10 dec. Karbonade de Rotonde met aardappelen en sla / 
Apfelstrudel met slagroom

Vrijdag 11 dec. Spinaziesoep / Urker vispot met aardappel-
kroketten en rauwkostsalade

Zaterdag 12 dec. Italiaanse cordon bleu met aardappelen en groenten 
IJs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 14 dec. Gesloten
Dinsdag 15 dec. Wiener Schnitzel met aardappelen en groenten / 

IJs met slagroom

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

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

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

VLOOIENMARKT
DOESBURG

Zondag 13 december
10.00-17.00 uur

Sporthal Beumerskamp
Breedestraat 39

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

VLOOIENMARKT
ZELHEM

Zondag 27 december
10.00-17.00 uur

Sporthal De Pol
Vincent van Goghstraat 72

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

VLOOIENMARKT
HOOG-KEPPEL

HESSENHAL 
Zondag 10 januari
10.00 - 17.00 uur

Monumentenweg 30

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



Outlet 
Van 12 t/m 30 December  

Tassen van 40% tot 80% korting
         #Meer dan 200 tassen op voorraad

Kleding/accessoires van 40 tot 80% korting
#wielerkleding dames en heren
#running kleding dames en heren

2e hand’s �etsenmarkt

2 halen 1betalen*

Dorpsstraat 12

Fabrieksprijzen
Hoge kortingen op alle overjarige �etsen


