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Diverse vrijwilligers waren zaterdag-
ochtend in de weer om de mooie 
kerstdecoratie aan te brengen. De fir-
ma Barendsen had net als voorgaan-
de jaren de reusachtige klok weer 
tevoorschijn gehaald en installeerde 
het bouwwerk vlak voor de kerk. 
Toen dat klusje geklaard was, kwa-
men de leden van de Rotary en een 
hoogwerker van schildersbedrijf 
Boerstoel tevoorschijn om de meters-
hoge boom te plaatsen en verlichten. 
De kerstboom is beschikbaar gesteld 

door Petra Bosma en werd gekapt en 
vervoerd door de firma Beeftink. Te-
vens werd er een aantal kerstboom-
pjes geplaatst. Dit zijn er minder dan 
voorgaande jaren vanwege de werk-
zaamheden.

Dankzij de inzet van de vrijwilligers, 
ondernemers en de Rotary kan ie-
dereen in de typisch knusse kerst-
sfeer van Vorden haar kerstaanko-
pen doen. Bijvoorbeeld op zaterdag 
14 december tijdens de traditionele 

kerstmarkt die op het vernieuwde 
kerkplein wordt gehouden.

Warme kerstsfeer in centrum Vorden

Vorden - Een prachtige kerstboom en een even zo mooie kerstklok 
sieren het straatbeeld van het nieuwe dorpscentrum van Vorden. De 
werkzaamheden zijn er nog niet helemaal afgerond, maar het heeft 
zijn warmte dankzij verschillende Vordense ondernemers, Petra Bos-
ma en de Rotary Vorden-Zutphen alvast terug.

‘Toerisme Bronckhorst moet op de schop’
Bronckhorst - De VVV Bronckhorst windt er geen doekjes om in de 
advertentie verderop in deze krant. ‘Toeristisch Bronckhorst moet op 
de schop!’ staat er in koeienletters boven de uitnodiging voor de bij-
eenkomst op woensdag 18 december van 14.00 tot 17.00 uur in het ge-
meentehuis van Bronckhorst in Hengelo. Deze middag doen wethou-
der Dorien Mulderije, Manuel Hezeman (manager Achterhoek Toe-
risme), Marcella de Vos (toeristisch coördinator Aalten, Henny Dokter 
(Platform DHK) en onderzoeker Focko de Zee (oud-directeur Recron) 
de toekomst van ‘toeristisch Bronckhorst’ uit de doeken.

Focko de Zee is onlangs ingeschakeld 
door de VVV Bronckhorst omdat 
deze organisatie moeite had met het 
bepalen van hun rol na de vele ont-
wikkelingen die er gaande zijn. De 
gemeente stopt aankomend jaar de 
structurele subsidie aan de VVV en 
daarnaast is er met de Stichting Ach-
terhoek Toerisme een nieuwe organi-
satie die (een deel van) de belangen 
van de toeristische sector in Bronck-
horst behartigt.

De Zee heeft als deskundige, maar 
neutrale onderzoeker met onderne-

mers, VVV-medewerkers en met sta-
keholders als de gemeente en Achter-
hoek Toerisme gesproken. “Op basis 
daarvan kan hij nu - samen met de 
andere nauw betrokkenen - een beeld 
schetsen van de toekomstige toeristi-
sche organisatie in en voor de Achter-
hoek en Bronckhorst en de kernen in 
die gemeente”, aldus Heino Benthem, 
interim-manager van de VVV Bronck-
horst.

De uitgangspunten zijn dat initiatie-
ven kansen moeten krijgen, maar 
tegelijkertijd moet er voor continuï-

teit worden gezorgd. Benthem: “We
zullen woensdag 18 december tevens
een marktconcept presenteren waar-
mee we denken Bronckhorst breed 
op de kaart kunnen zetten.” 

Hij hoopt dat veel (toeristisch) on-
dernemers en mensen die op welke
wijze dan ook betrokken zijn bij het
toerisme in de gemeente deze mid-
dag meebeslissen over de toekomst.

Slijterij Wijnhandel
Sander Pardijs

Dorpsstraat 22 • 7251 BB Vorden
Tel. 0575 554264   www.slijterijvorden.nl
Aanbiedingen geldig t/m 21 december

(zolang de voorraad strekt).
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VERSCHIJNING CONTACT 
rond Kerstmis en Oud & Nieuw

In week 52, van 23 t/m 29 december 2013:

 Verschijnen alle edities van Contact op dinsdag 24 december.

 Voor Contact Noord, Midden en Zuid is de sluittijd 
advertenties en kopij woensdag 18 december 12.00 uur.

 Voor Contact Zutphen-Warnsveld en Ruurlo is de sluittijd 
advertenties en kopij donderdag 19 december 17.00 uur.

In week 1 verschijnt er geen Contact.
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Weevers Grafimedia en 
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Correspondent:
Ab en Dinie Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

Bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia – Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
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CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze website www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-

19.30 uur.

Tandarts 
14 - 15 december G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem (0573) 25 18 70.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112. 

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 

via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan 

ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen 

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

tijdens kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 

75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten tot de 

eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 

Zutphen - Eerbeek.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312

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, 

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

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

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

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

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, diëtetiek, 
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.

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) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 
reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.
Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donder-
dag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-
14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. 
www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 
RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-
verwijzing 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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 15 december 10.00 uur, 3e Advent, Gezamenlijke gezins-
dienst in de Gereformeerde kerk, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 december 10.00 uur, 3e Advent, Gezamenlijke gezins-
dienst in de Gereformeerde kerk, ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 15 december 10.00 uur, 3e Advent, ds. J. Ek, Brummen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 december 9.30 uur, Woord- en communieviering, dia-
ken G. Oude Groen.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 14 december Geen viering.
Zondag 15 december 9.30 uur, 3e Advent, Eucharistieviering - 
Kindernevendienst, Westerman, Koorleden.

Weekenddiensten

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

Dagmenu’s 11 t/m 17 december

Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het 
menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 11 december 
Uiensoep met kaascrouton / zuurkoolovenschotel met verse 
ananas en gehakt.

Donderdag 12 december 
Kipfilet American met spek, tomaat en kaas, aardappelen en 
groente / Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 13 december 
Mosterdsoep / Pangafilet met pestosaus, pasta en groente.

Zaterdag 14 december (alleen afhalen / bezorgen) 
Spare-ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade / 
IJs met slagroom.

Maandag 16 december 
Gesloten.

Dinsdag 17 december 
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slag-
room.

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

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

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

Harmonie Vorden

13 en 14 december

OLIEBOLLEN ACTIE

Harmonie Vorden

13 en 14 december

OLIEBOLLEN ACTIE

EXTRA VOORVERKOOP IJs-

baan Abonnementen 15,00

Euro p.p. verkrijgbaar bij Klu-

vers Discus zutphenseweg.

Tot de pompen gaan draaien.

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16 
7251 DK Vorden
Tel. 0575-551321
Fax 0575-552287

info@vlogman

Zaterdag 14 december op de kerstmarkt:

Met “Goud” bekroonde Rookworst
(grof of fijn)  3 stuks € 5,00

Broodje Warme beenham  per stuk € 3,50

Poesta grillworst  per stuk € 4,00
  2 stuks voor € 6,00

Te koop: Kerstbomen. Bertus 

Waarle, Hamsveldse-weg 2, 

7251 LR Kranenburg. 0575 

556865, 06 51148066.

TE HUUR: OPSLAGRUIMTES

verwarmd, div. afmetingen.

Vorden, tel. 06-10433358

Te huur: KERSTMAN en 

KERSTVROUW kostuums 

DS design Molenkolkweg 33 

Steenderen 0575-452001

Paardensieraden bij Bruna

Vorden, vanaf € 14,95. Ont-

worpen door atelier NIC-Lea-

ther. Ideaal geschenk voor de

feestdagen.

Te koop: Kerstbomen. Vers 

uit de grond. Familie Kappert, 

Ruurloseweg 87, Kranenburg.

Tel. 0575 - 55 69 35 / 06 - 15

54 09 58.

Winterwandeling Ruurlo

voorafgaande aan de Reurlse

Winterdag zondag 15 dec a.s.

Start 10.30-12.00 u bij VVV

Ruurlo Kerkplein 18 Routes 6,

9 of 15 km Deelnameprijs

€ 3,50 incl. 2e consumptie

gratis + bezoek aan aantal

bedrijven in kerstsfeer.

Inl. VVV Ruurlo 0573453926

www.vvvhartjeachterhoek.nl



ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-54326669.

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

Vanadis 
Uitvaartverzorging

0575-520505
Marspoortstraat 18 

7201JC  Zutphen
www.vanadis.nl

Bijzondere zorg voor mens en milieu
Frank Dekker

Gisteren is verleden,
Vandaag is heden,
De dag van morgen, is nog verborgen.

Wij willen u hartelijk bedanken voor de warme 
belangstelling tijdens het ziek zijn en na het 
overlijden van
 

Gerda Wullink-Bovenschutte
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, december 2013

verzorgt
op vrijdag 13 en zaterdag 14 december

haar jaarlijkse

OLIEBOLLEN-ACTIE
Koopt allen onze lekkere oliebollen,

opbrengst t.b.v. het instrumentenfonds.

 
In Christus ontslapen.

Mijn innig geliefde man, onze lieve vader,
opa en overgroot-opa

 

Hendrik Jan Brouwer
 
* Donkerbroek,
20 oktober 1926

 
  T Vorden, 

8 december 2013

 
 
Miep Brouwer - Kollen
Henk Brouwer
Coby van Frankenhuyzen
Bart Brouwer en Marjan van Aalten
Jaap Brouwer en Frieda Bakker
Janita Brouwer
Johan en Angenet Brouwer
Helma en Stefan van Tend - Brouwer
Klein en achterkleinkinderen

 
 
Prins Clauslaan 3
7251 AS Vorden

 
Er is gelegenheid om afscheid te nemen op
donderdag 12 december van 10.30 tot 10.50 uur
in het uitvaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4
te Vorden.
 
Hier zal om 11.00 uur de dankdienst voor zijn leven
plaatsvinden.
 
Na de dankdienst is er tot 12.45 uur gelegenheid
tot condoleren.
 
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.
 

Liever geen bloemen.

 
‘Dag, lieve oma’ 

 
Verdrietig hebben wij, kort na het overlijden van  
onze vader en opa, afscheid moeten nemen van  

onze lieve, bescheiden moeder en oma
 

Lorene Schipper-Mulder
 

Trijntje Rolina
Echtgenote van Jan Schipper

‘We zullen haar missen’ 

Arvada (USA) Zeddam
6 maart 1924 4 december 2013
 

Sneek: Akkelien en Ynze
   Sanne en Axel
   Remco en Arran 

 
Glanerbrug: Hilko en Malou
   Laurien en Bob
   Nienke

Amersfoort: Trix en Georg
   Fianne
   Auke

Anna Boelensgaarde 15
3824 BR Amersfoort

Wij danken de medewerkers van Hof van Varwijk en Thuis-
zorg Sensire voor de goede zorgen in de afgelopen jaren.

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

’t Geet zoas et geet,
’t is goed zo…

Na een periode van afnemende gezondheid is thuis 
in zijn vertrouwde omgeving rustig ingeslapen 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

REINALD JOHAN HARMSEN
REIND

echtgenoot van Dina Willemina Benning

* Doetinchem,   † Vorden, 
3 maart 1931 6 december 2013

 Vorden: D.W. Harmsen - Benning

 Vorden: Hanny en Rudy Sloot - Harmsen
  Rick
  Carolien

 Hengelo Gld.: Gerda en Anton 
    Groot Roessink - Harmsen
  Ton
  Corine en Matthijs
  Lianne

 Vorden: Carel Jan Harmsen

’t Imke.
Oude Borculoseweg 2, 7251 HV Vorden.

Onze speciale dank gaat uit naar allen 
die het mogelijk hebben gemaakt dat Pa tot 

het laatst thuis verzorgd kon worden.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op woensdag 11 december 
om 13.00 uur in het Uitvaartcentrum aan Het 
Jebbink 4a te Vorden. 
Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen 
van 12.30 tot 12.50 uur. 
Aansluitend zullen we Reind begeleiden naar zijn 
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats  
aan de Kerkhoflaan te Vorden. 

Na de begrafenis kunt u de familie condoleren in 
het Uitvaartcentrum aan Het Jebbink 4a te Vorden.
Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan kunt 
u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

*1 april 1952 † 29 november 2013

Na een ongelijke strijd welke ze niet kon winnen 
hebben we afscheid genomen van 

Irene Johanna van Velsen-’t Gilde 

Irene was ruim 22 jaar bij ons werkzaam als admini-
stratief medewerkster.
Zelfs in de voor haar moeilijke periodes stond ze 
ons met raad en daad bij. 
We zullen haar inzet nooit vergeten. 

  “Irene bedankt”

Directie en medewerkers:

Zaterdag
14 december

Super Saturday
In het café:

„HIKE”
In de disco:

DJ Roy
In het Hoekje:

‘70/’80 party

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden 
van onze moeder, oma en ouwe oma

Hendrika Johanna 
Wolsheimer-Kuenen

zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, december 2013

Met zeer grote bewondering voor de kracht en 
moed waarmee hij gedurende de laatste periode 
van zijn leven gestreden heeft om bij ons te 
kunnen blijven, moeten wij nu afscheid nemen 
van onze broer, zwager en oom

Gerco Brummelman
* 17 december 1963  † 6 december 2013

Erik en Yvonne
   Anouk, Lize
René en Patricia
   Gijs, Teun

Onze bijzondere dank gaat uit naar 
arts mw. A. de Winter en alle medewerkers 

van Sutfene afd. Vischpoort team 5
voor hun liefdevolle verzorging.

Correspondentieadres:
Leemgoor 2
7251 VP Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
dinsdag 10 december van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.
De afscheidsdienst zal worden gehouden 
woensdag 11 december om 11.00 uur in de 
Gereformeerde kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden.
Aansluitend brengen wij hem naar zijn laatste 
rustplaats op de Algemene Begraafplaats, 
Kerkhoflaan 4 te Vorden.
Nadien is er gelegenheid tot condoleren in  
“De Herberg”, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Indien u geen kaart heeft ontvangen,
gelieve deze advertentie als zodanig 

te beschouwen.



Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
nieuwe grafmonumenten
restauratie grafmonumenten
onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Tot 1 maart 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

Hamam Facial Set

€ 35,00

Kadotip Schoonheidssalon So Happy

Openingstijden: maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Eland | Hengelo (Gld) | Raadhuisstraat 53 | T: 0575 46 37 77
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 2 hertenbiefstukjes

GRATIS rode wijnsaus

SPECIAL

Kipkado

100 gram 180

VLEESWARENKOOPJE

Spianata Romana + Pancetta

2 x 100 gram 525

KEURSLAGERKOOPJE

V.I.B.-burgers
met GRATIS saus

4 stuks 550

MAALTIJDIDEE

Macaroni

500 gram 398
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax 0575-55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
http://www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Deze week: 10% KORTING
op alle ROLLADES



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

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing, 
zonder bijwerkingen?

Neem dan eens contact op met:
Eef Jansen 
orthomoleculair therapeut MBOG
Weverstraat 6, Zelhem e-mail: info@eefjansen.nl
Tel: 0314 - 622630 www.eefjansen.nl

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel of 
gedeeltelijk vergoed.

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Maandaanbieding DECEMBER
Knallend het jaar uit met 

onze ballonnen-prikaktie!

Prik uw eigen korting 

tot wel 40%*
* Vraag naar de voorwaarden.
Aktie geldt t/m 4 januari 2014.

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

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

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

WINTERBANDEN
TEGEN 

SCHERPE PRIJZEN

GRATIS
wintercheck

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

APK € 14,95 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

 

De overnachtingen in de Achterhoek dalen.   
 In Bronckhorst is het niet veel beter. 

 Dus Toeristisch Bronckhorst op de schop? 
 

Ja, want:  
Achterhoekpromotie zit in een dal.  

Gemeente Bronckhorst moet bezuinigen. 
Terwijl toerisme ook een banenmotor is. 

 
Daarom:  

Nieuw gemeentelijk beleid. 
Ondersteuning voor St. Achterhoeks Toerisme. 

 VVV Bronckhorst geen subsidie meer.   
 

En:  
Kritiek op VVV Bronckhorst. 

Ontstaan van plaatselijke platforms. 
Omliggende gemeenten gaan er hard aan trekken. 

 

Wethouder Dorien Mulderije, Manuel Hezeman (manager Achterhoek Toerisme) 
Marcella de Vos (toeristisch coördinator Aalten), Henny Doktor (Platform DHK) en 
onderzoeker Focko De Zee zullen de toekomst uit de doeken doen.  
 
Natuurlijk komt u. Het gaat over uw eigen toekomst! 
 
w.g. Bestuur VVV Bronckhorst 

VVV

Bronckhorst



Het programma van deze avond was 
een heerlijk muzikaal menu. Na 
een woord van welkom van voorzit-
ter Everdien Berendsen, speelden de 
blokfluitmeisjes onder leiding van 
Ymkje Helllinga, het voorgerecht van 
deze avond. Liedjes zoals ‘Liesje zag 
een lammetje’ en een Sinterklaas-
medley, natuurlijk uit volle borst 
meegezongen door het publiek.
Het orkest nam plaats en de voorzit-
ter stelde eerst de nieuwkomers voor. 
Hoboïst Daan Engels, klarinettiste 
Verena Schieven en slagwerkers Teun 
Engels, Tim Borgman, Bob Holtslag 
en Jeroen Voskamp kregen een rode 
roos. Het orkest speelde vervolgens 
onder leiding van Henk Vruggink het 
rustige ‘Pastorale’ van Jan de Haan 
en ‘Pastime with good Company’ ge-
schreven door Philip Sparke voor de 
Engelse koning Hendrik de Achtste. 
Bijzonder is het stuk ‘The Return’, 
solostuk voor de Euphonium door 
Tom Garritsen. “Tom was een van 
mijn eerste leerlingen bij Jubal,” ver-

telde Henk Vruggink. In ‘Pavane’ van 
Hans Vasant speelde basklarinettiste 
Micaela Engels solo. Het laatste stuk 
voor de pauze was ‘Lord Tullamore’ 
van Carl Witrock.
Na de pauze werd het tussengerecht 
geserveerd: het opleidingsorkest 
speelde vier stukken. ‘Gaudemaus Ig-
itur’ van Trad/Stone, ‘March’ van Lud-
wig van Beethoven, arr. David Stone, 
‘Bing Yellow’ van Dominique Morest 
en ‘Rawhide’ van de Blues Brothers. 
Leerlinge Mariko Heuvelink behaalde 
onlangs een 10 voor haar theorie exa-
men A.
Het tweede hoofdgerecht was een 
tweede optreden van het harmonieor-
kest. Gespeeld werden ‘Glasnost’ van 
Dizzy Stratford en ‘The Balkan klari-
net’ van de Nederlandse klarinettist 
Paul Dzon, met een fantastisch ge-
speelde solo van klarinettiste Micaela 
Engels. Met de lichtere werken ‘Stay 
the night’ van James Blunt en ‘Cold-
play on Stage’, een arrangement van 
Michael Brown, sloot Jubal haar tijd 

af met dirigent Henk Vruggink.
Althans dat dacht hij. Want het or-
kest had nog een verrassend toetje 
voor hem bedacht. Het orkest kreeg 
een speciaal arrangement op de lesse-
naar en Henk Vruggink een bijzonde-
re partituur. “Zo kan het publiek eens 
meekijken hoe jij al die jaren met ons 
een muziekstuk instudeerde,” aldus 
de voorzitter. Henk Vruggink ging 
aan de slag met ‘Een vriend’ van An-
dré Hazes, al herkende hij dat niet di-
rect. Na een keer doorstuderen, werd 
het stuk uitgevoerd. Wat Henk niet 
wist, was dat het bestuur een passen-
de tekst had gemaakt, dat een groot 
deel van de muzikanten voor hem 
zong. Een prachtig afscheidslied.
Everdien Berendsen richtte tot slot 
het woord aan de afscheid nemende 
dirigent die zo’n acht jaar geleden 
startte bij het groot orkest van Mu-
ziekvereniging Jubal, toen nog 25 
leden tellend. Later kwam het jeugd-
orkest erbij. “Het ledenaantal is in 
die jaren verdubbeld. Het niveau van 
het orkest is gestegen en daar zijn 
we heel blij mee. We hebben onder 
jouw leiding jaarlijks verschillende 
succesvolle concerten gegeven waar 
we met plezier op terugkijken.” Ze 
sprak waardering uit over het werk 
van Henk Vruggink: vol overgave, 
het leiding geven met grote inzet en 
flexibiliteit, maar ook de mens Henk. 
Ze wenste hem veel succes en werk-
plezier als dirigent van Nieuw Leven 
in Steenderen.
Natuurlijk kreeg hij groot applaus en 
namens de vereniging een bon en een 
flinke bos bloemen van ladyspeaker 
Anne-Wil Klein Lenderink. De voor-
zitter bedankte de zaalbeheerders, 
lady-speaker, gastspelers en het pu-
bliek. De vele bezoekers van deze 
avond schudden Henk Vruggink de 
hand, waarna aan de grote tafel ge-
zellig met een drankje en een hapje 
werd nagepraat.
Naast de tranen van leden die het af-
scheid van Henk niet leuk vinden, liet 
een van de muzikanten weten toch 
begrip te hebben voor zijn keuze, om 
naar een ander orkest te gaan. “Ver-
anderen is goed,” zei hij lachend. “Er 
is Nieuw Leven na Jubal.”

Foto’s van deze avond staan op 
www.contact.nl

Afscheid dirigent Henk Vruggink

Najaarsconcert Jubal in Baak biedt mooie 
muziek, een lach en een traan

Baak - Zaterdagavond 30 november waren er in Zaal Herfkens in Baak 
geen lege stoelen meer te vinden en ook op de tafels achterin zaten 
muziekliefhebbers. Muziekvereniging Jubal uit Vierakker Wichmond 
organiseerde haar bijzondere najaarsconcert. Behalve het grote or-
kest, speelde het opleidingsorkest en de blokfluitgroep. Tot slot na-
men de orkestleden afscheid van dirigent Henk Vruggink.

Henk Vruggink kreeg groot applaus en namens de vereniging cadeaus van ladyspeaker 
Anne-Wil Klein Lenderink.

Een gemeente die scheiding van af-
valstoffen wil bevorderen en de bur-
ger daarvoor wil belonen. Maar blijk-
baar vergeet men met Berkel Milieu 
een goed contract in elkaar te zetten. 
Gevolg? Wij hebben het restafval met 
50% verminderd, er was een vermin-
dering van 20% voorzien., en is er een 
fiks tekort. Weer gedekt uit die alge-
mene middelen. En Berkel Milieu is 
de lachende derde ten koste van ons 
gedrag.

Beste Gemeente. Ik moest me al ach-
ter mijn oren krabben toen ik de on-
gelooflijk hoge bedragen zag die voor 
afkoop van bouwplannen gemaakt 
moesten worden. Maar dit vind ik 
toch wel de overtreffende trap van 
ongelooflijk ondoordacht beleid. Alle 

trotse verhalen over een toekomstbe-
stendig beleid ten spijt getuigt uw be-
leid op dit punt van broddelwerk. En
700.00 euro uit de algemene midde-
len dit jaar en volgend jaar nog eens
155.000 euro? Waarom niet meteen
een kloppende balans maken i.p.v. 
nog eens in de kas grijpen?
Er is de afgelopen jaren rond de 14
miljoen uit de reserves gehaald om
de balans kloppend te krijgen. Wer-
kelijk schokkend hoog als je dat afzet
tegen de bezuinigingen die gemaakt
werden op de voorzieningen voor
sportclubs en zwembaden en rond de
400 euro per inwoner (1200 euro voor
mijn gezin).  

Frank van Zeldert,
Kamphuizerweg 9, Vorden

Afvalstoffenheffing

Nu de dagen korter worden en de 
warmte en gezelligheid echt binnen 
gezocht moet worden is het zeker de 
moeite waard om hier een kijkje te 
nemen.

Kettelerij is gevestigd aan Het hof van
Kettelerij 2 (nabij Zutphenseweg 64).
Voor openingstijden zie 

www.kettelerij.nl

Winterse sferen in oude 
tuinhuis Kettelerij

Vorden - Het tuinhuis bij Bloembinderij Kettelerij heeft een grondige
metamorfose ondergaan. Het is helemaal in winterse sferen ingericht.
Een lust voor het oog. Met mooie achtergrondmuziek en een op turf
gestookte kachel is het hier echt genieten! Harrie Kettelerij en Gerard
Arends kunnen als geen ander de juiste sfeer creëren met prachtige
accessoires.

Immers voor de school op het evene-
mentenplein (voormalig marktplein) 
zijn medewerkers van het bedrijf 
Oranjewoud uit Heerenveen nog 
druk bezig. Bovendien was de Kerk-
straat vanaf de school richting de Ro-
tonde door de werkzaamheden onbe-
gaanbaar. Aan de andere kant vanaf 

de school richting Insulindelaan was 
op de hoek eveneens een stuk weg 
opgebroken. De Sint zou toch wel ko-
men? Het hoofd van de school ‘mees-
ter Jan’ (v.d. Gaast) lichtte een tipje 
van de sluier op. “Ik heb gehoord dat 
de Sint een eind hier vandaan in een 
busje is gekropen, dus hij komt wel”. 

Bij Dorpsschool: Vol verwachting klopt ons hart

Spectaculaire aankomst Sint en Pieten

Vorden - Het was donderdagmorgen (verjaardag Sinterklaas) in het 
donker een drukte van belang bij de openbare dorpsschool. De kinde-
ren en de vele ouders hadden vanuit Spanje vernomen dat Sint en zijn 
gevolg deze morgen de school zou bezoeken. Hoe de kindervriend zou 
arriveren, niemand die het wist.

Pieten in de shovel Pieten blij dat Sint toch is gekomen

Sinterklaas met rechts ‘meester Jan’

De kinderen hadden zich intussen 
achter het hek verzameld. Terwijl de 
muziek door de boxen schalde met 
liedjes zoals ‘Sinterklaas die goede 
heer’ en ‘Hoor de wind waait door de 
bomen’, opgewonden kreten bij de 
laagste groepen, zij vonden het heel 
spannend.
Opeens een zwaaiende meester Jan, 
hij had in de verte ‘iets’ ontdekt. Een 
superkleine stoet die langzaam dich-
terbij kwam. Het kan toch niet waar 
zijn, drie Zwarte Pieten in een shovel 
die bestuurd werd door een medewer-
ker van Oranjewoud. Toen de Pieten 
dicht genoeg bij de kinderen waren, 
werden er handenvol pepernoten en 
ander snoepgoed uit de grote jute 
zakken gehaald en rondgestrooid. 
Het Sinterklaasfeest was begonnen!
Maar was dat wel zo? De Zwarte Pie-
ten werden opeens zenuwachtig en 
hielden iedereen aan. “Hebben jul-
lie Sinterklaas ook gezien? Hij moest 
toch al lang hier zijn? We hebben ki-
lometers op de shovel gezeten in de 
veronderstelling dat de Sint op zijn 
paard direct achter ons aankwam”. 
De Pieten snapten er niets van. Wat 
een verdriet. Opeens kwam er een 
busje van (opnieuw) Oranjewoud 
aanrijden. Waarschijnlijk met attri-
buten op weg naar het centrum van 
het dorp. Bij de ingang van de school 
stopte het voertuig. De schuifdeur 
werd open gedaan en er wurmde 
zich iemand naar buiten: Sinterklaas 
compleet met mijter en staf. De Pie-
ten dansten in het rond en wilden de 
Sint wel omhelzen, zo blij waren ze. 

“Doe maar niet, is niet goed voor mijn 
baard”,zo sprak Sint.
Hoe kwam hij toch in hemelsnaam in 
een busje terecht?  Sint: “Dat is een 
heel lang verhaal. Jullie weten dat ik 
onlangs al met de trein in Vorden ben 
aangekomen. Direct daarna moest ik 
overal in het land al die lieve kinder-
tjes bezoeken. En toen weer op mijn 
trouwe schimmel terug naar Vorden. 
Helaas werd mijn paard op gegeven 
moment moe en heb ik hem rust 
gegund. Haver gegeven en nu staat 
hij in het buitengebied van Vorden 
in een warme stal en wordt hij door 
één van de Pieten goed verzorgd. 

Wel stond ik zelf plotseling langs de
kant van de weg. Gelukkig kwam er
juist het busje met de medewerkers 
van Oranjewoud voorbij en mocht ik
instappen en ben ik nog net op tijd 
hier.” 
De kinderen maar wat blij want toen
de Sint, na een bezoek aan alle groe-
pen, de school weer verliet, had hij 
voor elk kind een presentje achterge-
laten. En ook de tientallen kraaien die
over het dorp vlogen hadden een fijne
dag. Zij streken neer in de Kerkstraat
en wisten niet hoe snel ze de peper-
noten die nog op straat lagen, in hun
‘bekkies’ moesten proppen!



Het begin van Sociï was lang niet on-
aardig, voetballend kwam het er re-
gelmatig uit doch niet gevaarlijk. De 
snelle voorwaartsen uit Dieren hiel-
den anderzijds goed druk op de Sociï-
verdediging. Aanvankelijk was dit 
nog goed dicht te houden, maar toen 
er niet goed doorgedekt werd kon 
er toch een bal worden voorgegeven 
vanaf rechts. Johan Riefel kwam inge-
lopen om te verdedigen, maar kreeg 
de bal ongelukkig op zijn hoofd wat 
tot een eigen goal leidde. Het spel-
beeld bleef ongewijzigd, maar Sociï 
kon zich geen uitgespeelde kansen 
creëren. Het was dan ook exempla-
risch dat de 1-1 gescoord werd uit een 
vrije trap op de rand van de zestien. 
Stefan Roording schoot de bal strak 
langs de muur in het doel. Niet veel 
later keek Sociï al weer tegen een 
achterstand aan. Een niet goed weg-
gewerkte bal kwam uiteindelijk voor 
de voeten van een Dierense spits, 
deze volleerde verwoestend hard in 
de kruising; 2-1. Niet veel later kreeg 
Sociï de genadeklap, een Dierenspits 
dribbelde over de lijn van de zestien 
en schoot vanaf die afstand binnen; 
3-1. Met deze stand werd de rust be-
reikt, Sociï koesterde nog een theore-
tische hoop.
In de tweede helft gingen beide ploe-

gen verder met waar zij mee bezig 
waren. Met dien verstande dat Sociï 
het scoren aan Dieren onmogelijk 
maakte. Daar kwam bij dat Henry 
Vreeman een puike partij keepte, zijn 
inbreng zorgde ervoor dat de score 
niet al te hoog opliep. Oplopen zou de 
score uiteindelijk nog wel doen. Via 
meerdere counters liep Dierense Boys 
uiteindelijk uit naar 7-1. Daarbij leek 
een aantal verdedigers een voorbeeld 
te hebben genomen aan de verdedi-
ging van PSV.

Volgende week staat de inhaalwed-
strijd tegen SHE op het programma. 
Deze thuiswedstrijd begint om 14.00 
uur. Gelukkig speelt PSV dan pas na-
dat Sociï gevoetbald heeft, daar kan 
de verdediging van Sociï dus geen 
voorbeeld aan nemen.

Uitslagen:
Zaterdag 7 december
Twello E6 - Sociï E2;  1 - 8.
Zondag 8 december
Dierense Boys 1 - Sociï 1;  7 - 1
Sociï 2 - v.v. Vorden 3;  2 - 2
Sociï 3 - Loenermark 7;  6 - 0
Sociï 4 - Brummen 5;  5 - 4
WVV ’34 - Sociï 5;  11 - 3
Sociï VR1 - Keijenburgse Boys VR2; 
1 - 3.

Programma zondag 15 december
Sociï 1 - SHE 1
Sociï 2 - Brummen 4
AZC 5 - Sociï 3
v.v. Vorden 5 - Sociï 4
FC Eibergen 6 - Sociï 5
Sociï VR1 - Ruurlo VR1.

Dierense Boys maatje te 
groot voor Sociï
Wichmond - Sociï is begonnen 
aan de terugronde, daarvoor 
stond de uitwedstrijd tegen Die-
rense Boys op het programma. 
Een tegenstander die Sociï niet 
goed ligt, en dat ook nog eens op 
kunstgras.

De schaatstrainingsgroep Noord-
West Achterhoek behoort een zelf-
standige entiteit te zijn in de vorm 
van een zelfstandige vereniging met 
een eigen bestuur. Zij achten de 
Schaatstrainingsgroep van Lochem 
als vertrekpunt voor de samenwer-
king. Lochem beschikt immers over 
een schaatstrainingsgroep van dertig 
tot veertig leden. De ijsverenigingen 

uit Vorden, Ruurlo, Lochem en Laren 
zijn van mening dat zij de schaats-
sport in de breedte willen bevorde-
ren, waaronder de wedstrijdsport. 
Bestuursvertegenwoordigers van alle 
vier clubs moeten een toezichthou-
dend orgaan gaan vormen en zullen 
de trainingsgroep waar mogelijk faci-
literen en zich in spannen om andere 
buurverenigingen, te weten Zutphen, 

Almen, Borculo, Harfsen een gelijke
positie te geven als Vorden, Ruurlo,
Laren en Lochem. Er is inmiddels 
een werkgroep benoemd die voorbe-
reidingen treft voor de nieuw op te
richten Schaatstrainingsgroep Noord-
West Achterhoek. De nieuwe entiteit
zal al in de winter van 2013-2014 in
moeten gaan. Binnen de schaatstrai-
ningsgroep van de Lochemse IJsclub
wordt wekelijks aan de conditie en
techniek gewerkt. Bij gebrek aan na-
tuurijs gebeurt dit op de kunstijsba-
nen in Deventer en Enschede. 

De leden van de Schaatstrainings-
groep komen uit de wijde regio rond-
om Lochem en bestaat uit een lange
baan- en marathon afdeling.

Met medewerking van IJsclub Ruurlo en IJsvereniging Vorden

Samenwerking regionale ijsclubs 
voor Schaatstrainingsgroep
Ruurlo - Omdat de Lochemse IJsclub op termijn niet in staat is om 
een zelfstandige Schaatstrainingsgroep in stand te houden heeft de 
club in samenspraak met drie regionale ijsclubs een intentieverkla-
ring aangegaan om een Schaatstrainingsgroep in Noord-West Achter-
hoek op te richten. Het betreft een samenwerking met IJsclub Ruurlo, 
IJsvereniging Vorden en IJssportvereniging Roowinkel uit Laren. Alle 
vier ijsverenigingen achten het wenselijk dat er een trainingsgroep 
actief blijft in de regio Lochem.

Vorden 1 begon zonder de geschorste 
Stefan Eggink en daarom stond Erik 
Oldenhave voorstopper en was Bas 
Boers weer linksback en Wiebe de 
Jong middenvelder. Na een paar mi-
nuten aftasten kwam FC Eibergen 
goed door aan de rechterkant en de 
deze middag sterk spelende rechts-
buiten van FC Eibergen gaf een heer-
lijke voorzet die prima werd binnen 
gekopt door Meijer: 0-1 na 6 minuten. 
Nog geen vijf minuten later werd een 
op het oog gelijkwaardig duel †op de 
rand van de 16-meter afgefloten in 
het nadeel van v.v. Vorden. 

De toegewezen vrije trap werd een-
voudig in de rechterhoek geplaatst 
en keeper Robin Verstege stond aan 

de grond genageld omdat hij de bal 
niet zag aankomen. Deze 0-2 ach-
terstand was voor FC Eibergen een 
onverwachtse opsteker en de ploeg 
van de vertrekkende trainer Sander 
Hoopman begon te twijfelen in haar 
spelkeuze. De voorwaartsen hadden 
de intentie, het vermogen en de wil 
om constant af te jagen, maar de rest 
van het team vond de 0-2 voorsprong 
wel comfortabel en koos ervoor om 
zich in te laten zakken. Er kwam op 
deze manier veel ruimte op het mid-
denveld bij Vorden en de inspeellijn 
richting Gijs van der Veen was ook 
telkens open. Vorden creëerde op 
deze wijze veel balbezit en liet zien 
dat het qua positiespel en balbezit 
een betere ploeg is dan FC Eiber-

gen. Toch was de strijdwijze van FC 
Eibergen wel erg effectief en op het
lijf geschreven van deze ploeg want 
in de omschakeling waren zij enorm
gevaarlijk en liet vooral de rechtsbui-
ten een paar keer zien over enorme
snelheid te beschikken.

Vorden kwam in deze fase van de
wedstrijd tot maar liefst zeven cor-
nerballen en uit twee van deze situ-
aties kwamen de beste kansen voort
in de 1e helft. Éénmaal werd een bal
terug gelegd op de 16 meter waar Roy
Böhmer de bal niet vol uithaalde en
op ‘safe’ schoot, waardoor de kans 
niet werd verzilverd en de andere
kans kwam voort uit een kopbal van
Gijs van der Veen maar zijn inzet
ging net over. Vorden ging echt voor
de aansluitingstreffer maar na 45 
minuten moest het toch met 0-2 de
kleedkamer op zoeken. In de tweede
helft was hetzelfde beeld te zien: Vor-
den 1 dat het spel moest maken en
wanhopig probeerde een bres te slaan
in de verdediging van FC Eibergen en
de gasten zochten na balverovering
zo snel mogelijk de snelle voorwaart-
sen en bleven op die manier toch ook
telkens gevaarlijk. 
Na 10 minuten stuiterde een bal op
ongeveer 25 meter precies voor de 
voeten van een speler van FC Eiber-
gen en deze schoot met een prachtige
volley schitterend raak: 0-3. Daarna
probeerde Vorden het nog wel en was
er op de inzet en de wedstrijdinstel-
ling niets aan te merken, alleen kon-
den er voorin geen potten worden ge-
broken. Toch werd het een paar mi-
nuten voor tijd nog 1-3 door een vrije
trap van Daan Horstman. In de slot-
fase ging Vorden nog voor de echte
aansluitingstreffer, maar had het in
de tegenstoten aan de gezamenlijke
inzet van de verdediging en twee keer
aan Robin Verstege te danken dat het
bij 1-3 bleef.

Overige uitslagen en programma v.v.
Vorden, zie website 
www.vv-vorden.nl

Vorden lijdt tweede nederlaag op rij

Vorden - Vorden 1 heeft afgelopen zondag haar tweede nederlaag op 
rij geleden. Na de 6-0 nederlaag tegen OBW werd er nu verloren van 
FC Eibergen met 1-3. Ondanks de positieve voortekenen dat Vorden 1 
al haar vijf voorgaande thuiswedstrijden had gewonnen en het feit dat 
het al weer acht jaar geleden was dat FC Eibergen een uitwedstrijd had 
gewonnen van Vorden, kon het 1e elftal deze feiten niet omzetten in 
een overwinning.

Sandra Jurriëns van AWM Makelaar-
dij heeft haar team samen met Ger-

dien van Indoor Sport in nieuwe kle-
ding gestoken.

Squashcompetitie gestart

Vorden - Bij het Squashcentrum van Indoor Sport Vorden zijn de com-
petities weer begonnen.

Op de foto van links naar rechts: Gerdien Hesselink, Frederique Knoef, Koen Jurriëns, Willy 
Nijman, Sandra Jurriëns, Jaap Hesselink. Onder: Filipe Vester en Ingrid de Wit

En dat terwijl het hier toch echt een 
wedstrijd betrof van de gewesten 
Friesland, Groningen, Drenthe, Over-
ijssel en Gelderland, die daar hun 
beste- en snelste rijders naar toe had-
den gestuurd. Tel daarbij op dat Thijs 
het algemeen klassement ook won 
(500-1500) en Bart daar vierde werd, 
dan kun je niet anders stellen dat de 
ijsbaan in ons dorp aan Het Hoge, 
een ware kweekvijver is voor talent. 
De †kompanen, hadden er klaarblij-

kelijk nog geen genoeg van zaterdag, 
want op zondag 8 december, zegevier-
den ze ook op ijsbaan Twente. Daar 
werd Thijs gewestelijk kampioen van 
Overijssel en †verraste Bart wederom 
met een derde plek in de eindklasse-
ring 500-1500 m. Ze deden het nog 
even knallend over: weer goud en 
brons. Govers gaat volgende week op 
trainingskamp naar Collalbo. Kuitert 
zoekt het dichter bij huis†en richt 
zich op It Hearenfeans Thialf.

In Groningen en Enschede

Thijs Govers en
Bart Kuitert knallen
Vorden - Wat een succes dit weekend voor de B junioren langebaan-
schaatsers Thijs Govers en Bart Kuitert: Volop in de prijzen en in de 
hoofdrol. Op zaterdag lieten de Vordenaren menigeen versteld staan 
van hun prestaties op de 500 m tijdens de Kardingebokaal in Gronin-
gen. Goud voor Thijs en brons voor Bart.

V.l.n.r.: Tim van Benthem, Thijs Govers en Bart Kuitert.



Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 

Kerst in de Wereldwinkel 
Koop bĳ ons uw kaarsen, stalletjes en andere 

kerstartikelen. Dan laat u een extra lichtje 
schĳnen in de harten van onze producenten.

 

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

SUPER KOOPJES !!!!!!!!
5 kilo Bildtstar van de klei 
+ 500 gr Spruitjes GRATIS  €     3.98
Zoete Navel sinaasappelen 
8 + 2 GRATIS € 2.98
Op ons gehele assortiment
dagvers gesneden groenten 2 + 1 GRATIS

Grote beker bekroonde Erwtensoep 
+ Grote beker bekroonde Bruine bonen soep
+ GRATIS  rookworst € 10. –
Deze week bij een besteding van € 10.– een 
volmaak beker met kool rauwkost  GRATIS

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

Aanb. geldig t/m ma. 16 december 2013

NIEUW in Vorden:   Schoonheidssalon So Happy

Ook kom ik graag bij u thuis voor de behandeling.

U stelt prijs op een fraai en ro-
yaal appartement, voorzien van 
zoveel mogelijk luxe en privacy. 
U wilt wonen anno 2014 met alle 
woongemakken die nu voorhan-
den zijn. De techniek maakt het 
mogelijk en voor u breekt nu de 
tijd aan om daarvan te gaan ge-
nieten. De science is hier geen 

werkelijkheid.

Door de slimme combinatie van 
de gekozen bouwkundige opzet 
en de modulair uitbreidbare au-
tomatisering is uw appartement 
geschikt om tot in lengte van ja-
ren in luxe te blijven wonen, zelfs 
als u hulp aan huis nodig heeft. 

Het complex heeft een royale, 
fraai ingerichte, ontmoetings-
ruimte voor de bewoners. Hier 
is het bijvoorbeeld mogelijk 
uw verjaardag te vieren zodat 
u niet alle feestvierders in uw 
eigen appartement heeft. Heeft 
u logés? Dan kunnen deze 
gebruik maken van de extra 
logeerkamer met badkamer die 
het complex kent. Beiden zijn 
binnendoor bereikbaar via een 
verwarmde ruime galerij. 

Voor uw gemak heeft u via tele-
foon of internet de beschikking 
over een persoonlijke assistent 
die voor u veel zaken kan rege-
len.

Belangrijke kenmerken:
 3-kamer appartementen van 
80 m2 tot 98 m2; 
 uim bemeten vertrekken 
(ook de badkamer en wc);
 Luxe open keuken met 
inbouwapparatuur;
 Luxe sanitair; 
 Eigen CV-ketel;
 uime buitenruimte;
 een drempels; 
 Brede deuren;
 Extra berging in appartement 
voor bijv. wasmachine/droger;
 Elektrische oplaadpunten voor 

beneden;
 Eigen parkeerplaats(en) 
in parkeerkelder;
 Elektronische toegangs-
controle;

Dat kan: het samenvoegen van 
appartementen is eenvoudig te 
realiseren zodat u ook de be-
schikking  kunt krijgen over een 
veel groter appartement. Er kan 
van 2 appartementen 1 worden 
gemaakt maar ook van 3 appar-
tementen 2. 

Ook kunt u het appartement 
anders (laten) indelen. Het 
is tenslotte uw appartement en 
het moet u ook passen.  Onze 
architect helpt u graag hierbij.

Uraniumweg 27, 3542 AK Utrecht, 
030-2412430, makelaardij@hollandhuis.nl, 

www.hollandhuis.nl

Op een droomlocatie in het centrum van 
Lochem realiseert Holland Huis Project-
ontwikkeling 21 luxe appartementen volgens 
een geheel nieuw, toekomstbestendig 
woonconcept.

Kom gerust
langs voor een
kosteloos
oriënterend
gesprek over
uw financiële
mogelijkheden.

C1000 ZET MENSEN IN HET 

ZONNETJE MET KERST

Kom en vul het formulier 
in dat bij de wensboom 
ligt en laat iemand met 
kerst genieten van een 

heerlijk kerstdiner!



Deze cursus staat gepland in januari/
februari 2014 en wordt gegeven door 
Stichting Hartreanimatie Zutphen e/o. 
Er hebben zich tot dusver 52 perso-
nen voor de cursus aangemeld. Opge-

ven kan nog steeds. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden bij: Stichting
Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6. Te-
lefoon 0575-553405. w.gotink@sswb.
nl of w.berns@sswb.nl

Gratis hartreanimatie en 
ED beginnerscursus
Vorden - In Kulturhus Het Dorpscentrum is sinds kort een AED (Auto-
matische Externe Defibrillator)  aanwezig.  Stichting Welzijn Vorden
heeft het Kulturhus Het Dorpscentrum als cadeau aangeboden, dat 80
inwoners van Vorden gratis de hartreanimatie en AED beginnerscur-
sus kunnen volgen.

De blauwe zone is met ingang van 15 
december van kracht. Dat betekent 
dat men vanaf dan een parkeerschijf 
achter de autoruit moet leggen als 

men in één van de blauw gemarkeer-
de vakken parkeert. De maximale 
parkeertijd is twee uur en parkeren 
is alleen toegestaan in de vakken. Au-

tomobilisten mogen de aankomsttijd 
naar boven afronden op het eerstvol-
gende hele of halve uur. De blauwe 
zone geldt op maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Buiten 
dat tijdvak gelden in de blauwe zone 
dezelfde regels als in een reguliere 
parkeerzone. Aanwonenden kunnen 
een ontheffing krijgen voor het ge-
bruik van de parkeerschijf.
Het centrum van Vorden kent overi-
gens ook plekken waar iedereen vrij 
mag parkeren. Dat zijn de parkeer-
plaatsen op het marktplein achter de 
kerk en de locatie bij De Bleek. Daar is 
plek voor 90 auto’s. Meer informatie 
over de blauwe zone en ontheffingen 
is te vinden op www.bronckhorst.nl/
centrumVorden.

Gratis parkeerschijf voor Vorde-
naren
Zowel de voorzitter van de onder-
nemersvereniging als de wethouder 
laten weten tevreden te zijn over de 
samenwerking en het resultaat van 
de werkzaamheden tot nu toe. Dat 
de herinrichting zo voorspoedig ver-
loopt is volgens hen ook te danken 
aan de inzet van Marc Hendrickx 
(projectleider namens Oranjewoud) 
en Sander Burggraaf (projectleider 
namens de gemeente). 
Om de inwoners van Vorden ook te 
laten profiteren van de tot nu suc-
cesvol verlopen herinrichting van 
het centrum, bieden de gemeente en 
Vordense ondernemers hen een gra-
tis parkeerschijf aan. Zij kunnen een 
kaart krijgen door onderstaande bon 
in te leveren bij één van de winkels in 
het centrum.

VOV overhandigt wethouder 
Mulderije parkeerschijf

Vorden - Als je even gauw een boodschap wilt doen, is het wel mak-
kelijk als je de auto zo dicht mogelijk bij de deur van de winkel kunt 
parkeren. De Vordense Ondernemers Vereniging (VOV) wil de consu-
ment graag optimaal van dienst zijn en vroeg de gemeente daarom 
een zogeheten blauwe zone in te stellen. De gemeente wilde aan deze 
wens voldoen. Wethouder Dorien Mulderije ontving vorige week als de 
kroon op de goede samenwerking een grote parkeerschijf uit handen 
van VOV-voorzitter Marcel Leferink.

VOV-voorzitter Marcel Leferink overhandigt wethouder Dorien Mulderije van de gemeente 
Bronckhorst een grote parkeerschijf. Met deze symbolische overhandiging werd de goede 
samenwerking bij de herinrichting van het centrum bekroond.

“Ik was stupéfait”, vertelt ze nadat ze 
de cheque, bloemen en een wijnkoe-
ler in ontvangst heeft mogen nemen 
in de showroom van Automobielbe-
drijf Nijendijk in Zutphen. Vanwege 
“de vele kilometers die Toyota’s kun-
nen rijden is deze ludieke actie geor-
ganiseerd,” legde Jan Nijendijk uit. In 
totaal voerden bijna 70.000 Toyota-
rijders bijna 7 miljard aan kilometer-
standen in, goed voor 172.431 keer de 
aarde rond. Uit de deelnemers koos 
een notaris de winnaars. Behalve een 
hoofdprijs van 10.000 euro, waren 
ook een tweede prijs van 5.000 euro 
en onder meer onderhoudsbeurten 
voor de auto te winnen. 

Mevrouw Van den Bosch noemt het 
“prachtig” dat zij de hoofdprijs heeft 
gevonden. “Ik ben ontzettend blij en 
dankbaar met dit geweldige bedrag. 
De eerste en laatste keer dat ik iets 
had gewonnen was op mijn veer-

tiende jaar en dat is lang geleden. Ik
stuurde toen de oplossing van een
kruiswoordpuzzel naar de plaatse-
lijke krant. Ik viel dan ook geheel stil
toen ik hoorde dat ik deze prijs had
gewonnen.”

Zeven jaar geleden kocht mevrouw
Van den Bosch een Toyota Yaris bij
Nijendijk en ze herinnert zich nog
hoe haar verzekerd werd: “Een Toy-
ota gaat niet kapot. De besteding van
de prijs gaat dan ook niet naar een
nieuwe auto. Dat is de consequentie
van die slogan”, lacht ze. Waar het 
wel aan besteed zal worden, heeft ze
nog niet besloten. “Ik wil het aan iets
zinnigs besteden.”
Jan Nijendijk overhandigde haar de
cheque met de bloemen in het bijzijn
van haar echtgenoot en de medewer-
kers van Automobielbedrijf Nijen-
dijk.

Winnaar Toyota Kilometer Loterij komt uit Vorden

Mevrouw Van den Bosch
wint €10.000 bij Automobiel-
bedrijf Nijendijk

Zutphen/Vorden – Mevrouw J.A. van den Bosch uit Vorden nam van-
middag een cheque ter waarde van 10.000 euro in ontvangst van Jan
Nijendijk, Toyotadealer in Zutphen. Ze won de hoofdprijs in de Toyota
Kilometer Loterij, met haar kilometerstand van 53.951 kilometer.

Jan Nijendijk feliciteert mevrouw Van den Bosch met de hoofdprijs van de Toyota Kilometer
Loterij. (foto Patrick van Gemert/Zutphens Persbureau)

De avond wordt traditioneel ingevuld
met een liturgie waarin een kerst-
verhaal en samenzang. Wim Olthof
zorgt voor de muzikale omlijsting.

Oecumenische Vrouwengroep 
Wichmond-Vierakker
Wichmond - Op woensdag 18 de-
cember houdt de Oecumenisch 
Vrouwengroep Wichmond-Vier-
akker in gebouw Withmundi de 
adventviering. Aanvang 19.30 
uur.

De Bomenbank begon enkele we-
ken geleden in de Zutphenseweg en 
Dorpsstraat met het planten van de 
nieuwe bomen die in plaats komen 
van de volwassen platanen en kastan-
jes die daar lange tijd gestaan hebben. 
Zoals bekend moesten deze bomen 
wijken voor de uitvoering van het 
centrumplan. Het omkappen van de 
platanen en kastanjes is vorig jaar lan-
ge tijd juridisch bevochten. De recht-
bank in Zutphen oordeelde uiteinde-
lijk dat de gemeente Bronckhorst niet 
kon aantonen waarom de gezonde en 
beeldbepalende platanen omgekapt 
moesten worden, maar vond de uit-
voering van het centrumplan van gro-
ter belang. De gemeente liet daarop 
alle bomen in één ochtend omzagen. 
Nu staan er weer nieuwe bomen: win-
terlinden. Aan de Dorpsstraat komen 
op 16 en 17 december als het weer 
mee zit de laatste 14 bomen.

Groene aankleding maakt het centrum af
Vorden - Na maandenlange werk-
zaamheden in het centrum van 
Vorden komt er zicht op het ein-
de. Nog één maand en dan is het 
voorbij. Geen gevaarlijke sluip-
routes door Vorden meer. Tot 
voor kort lag de nadruk vooral 
op stenen, heel veel stenen, maar 
nu is het tijd voor de aankleding.

Foto: Hans Thijssen

Catering  Workshops  Verjaardag- en Kinderfeestjes  BBQ en Buffetten



Uiteraard kwam Sinterklaas niet al-
leen, maar had hij 2 goede hulppie-
ten meegenomen. Ondanks het feit 
dat sommige peuters het toch wel 
spannend vonden, waren er ook kin-
deren die het liefst de hele tijd direct 
naast Sint en zijn pieten stonden om 
ze van alles te vertellen. 
De peuters hebben genoten van dit al-

les (en de ouders stiekem ook). Bij de 
afsluiting kregen ze een mooi cadeau 
van Sinterklaas en de zwarte pieten 
mee naar huis en ook de snoepjes lie-
ten de kinderen zich lekker smaken. 
Moe maar voldaan ging iedereen na 
het einde weer naar huis…..

Daaaag Sinterklaas tot volgend jaar!!

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst

Wie zoet is krijgt lekkers

Vorden - Dinsdag 3 december was het eindelijk zover, de peuters en 
de ouders zaten vol smart te wachten totdat Sinterklaas een bezoek 
kwam brengen aan peuterspeelzaal Ot en Sien in Vorden.

Gezelligheid ten top bij Ot en Sien

Vijf kwartier weet hij het publiek 
in de ban te houden. De muziek op 
zijn concertina is boeiend en inspire-
rend, zijn teksten raken het publiek 
in het hart en bezorgt menigeen kip-
penvel. In een magische halve cirkel 

heeft het publiek in totaal twee uur 
kunnen genieten van de prachtige 
teksten, de muziek en de voordracht 
van Herman Coenen uit Tilburg. Een 
impressie ervan is binnenkort te zien 
op www.tom-vorden.nl.

‘Ruimtes’ magische
voorstelling in TOM

Vorden - Vanaf minuut één, terwijl Herman Coenen stil op zijn eigen 
vloerkleed ligt met blote voeten, “dan ben ik pas thuis”, richt hij uit-
eindelijk met subtiele bewegingen het woord tot zijn publiek.

Herman Coenen.

Wilbert en Yvonne Grotenhuys zoe-
ken de 50 mooiste en de meest in-
drukwekkende wensen eruit. Deze 
mensen gaan dan samen met hun ge-
zin genieten van een heerlijk kerstdi-

ner op Eerste of Tweede Kerstdag bij 
Cafe Restaurant ‘De Herberg’ in Vor-
den. Tot en met vrijdag 20 december 
kunnen er ballen in de boom worden 
gehangen.

C1000 Grotenhuys zet mensen 
in het zonnetje met kerst
Vorden - Er wordt een grote wensboom geplaatst in de winkel van C1000 
Grotenhuys in Vorden. Kent u iemand die het verdient om heerlijk te 
genieten van een gratis kerstdiner? Kom dan naar C1000 en daar liggen 
kerstwensballen klaar die u in kunt vullen en in de boom kunt hangen.

Oud Vordenaar André Jimmink is de 
drummer van deze band. Tot voor 
kort speelde hij ook nog bij het Vor-
dense Big=U. Daarvoor was hij o.a. 
drummer bij de vordense bands Batty 
Minx, OvertheHill en Makken. Maar 
nu dus sinds een jaar bij de nieuwe 

band 5Alive. Hoogste tijd om ook de 
vordenaren kennis te laten maken 
met deze band uit de Veluwe.

5Alive speelt eigenlijk van alles wat, 
als het maar een feestje is voor het 
publiek! Dampende rock klassiekers 

en top 100 nummers wisselen elkaar
in hoog tempo af. Zelfs een lekkere
Hazes meezinger zal de revue passe-
ren. 5 Alive brengt o.a. nummers van:
Guns ‘N Roses, Kings Of Leon, Lenny
Kravitz, Michael Jackson, Anouk,
Kensington, Adele, Pearl Jam, The Po-
lice, Normaal, Jovink, ACDC, Robbie
Williams, André Hazes, Het Goede
Doel en Go Back To The Zoo, Marco
Borsato om er maar een paar te noe-
men.

Tijdens en na de kerstmarkt in Vorden:

5Alive in café De Herberg

Vorden - De nieuwe Vaassense band 5Alive zal zorgen voor de livemu-
ziek in café De Herberg op zaterdagmiddag 14 december tijdens en na 
de altijd gezellige kerstmarkt tegenover De Herberg. Aanvang 17.00 
uur en entree is gratis.

Movember is een samenvoeging van 
moustache, het Franse woord voor 
snor en november, de maand waarin 
de actie werd gehouden. Om precies 
te zijn was het bedrag dat de Vor-
dense brandweer hiermee ophaalde 
4784,92 euro. Partners van de brand-

weerlieden, hun vrouwelijke collega’s 
en de massaal aanwezige pers zagen 
dat bedrag langzaam oplopen tijdens 
een ‘veiling’. De besnorde heren zaten 
onder een meterslang kapperschort 
in afwachting van de scheerbeurt die 
werd verricht door de eigenaressen 

van Catrien’s Kapperij en Haarstu-
dio Marloes. De kapsters kwamen in
actie als door veilingmeester Dianne
Bulten het bedrag dat de betreffende
brandweerman had opgehaald, werd
afgetikt. De actie leverde het Vor-
dense brandweerkorps een hoop lol
en landelijke media-aandacht op: ver-
slaggevers van De Telegraaf en SBS6
reisden af naar Vorden. Maar bovenal
heeft het team een flinke bijdrage 
geleverd aan de strijd tegen prostaat-
en teelbalkanker. In heel Nederland
werd met de Movember-actie in to-
taal 800.000 euro opgehaald voor on-
derzoek naar deze ziektes.

Brandweer bedankt sponsoren 
De leden van brandweerpost Vor-
den willen alle ondersteuners van 
de snorrenactie bedanken voor hun
bijdrages. “Naast de bijzondere on-
dersteuning van Weulen Kranen-
barg Buiten Leven, Tankstation De
Weule, Van den Brink ICT, Extreme-
lyWeb, Boekhorst Meubelproductie
en Weevers Grafimedia hebben wij
ook de hulp van Catrien’s Kapperij
en Marloes Haarstudio erg kunnen
waarderen. Samen hebben we niet
alleen een geweldig bedrag kunnen
ophalen, maar ook de aandoening be-
spreekbaar kunnen maken.” 
Het geld dat is opgehaald zal volledig
worden aangewend voor onderzoek 
en behandeling van prostaatkanker. 

Ga naar Contact.nl om een video
te bekijken

Snorren brandweer Vorden 
5 mille waard

Vorden - Bijna 5000 euro haalden de mannen van de Vordense brand-
weerpost op met hun deelname aan de Movemberactie. Dat werd 
maandagavond 2 december bekend toen de snorren eraf gingen. De 
22 spuitgasten lieten een maand lang hun snor staan om aandacht 
te vragen voor prostaat- en teelbalkanker en lieten zich tegelijkertijd 
sponsoren voor deze ludieke actie. Ivo Somsen was de absolute topper 
en hengelde maar liefst 750 euro binnen.

De snor van Ivo Somsen leverde maar liefst 750 euro op.

Sinds de opening heeft Haarstudio 
Marloes een grote klantenkring op-
gebouwd. Sinds begin december is na
een grondige verbouwing de capaci-
teit verdubbeld en is Hester, een oud-
collega van Marloes gaan werken bij
Haarstudio Marloes. Afgelopen jaar
is Marloes geslaagd als vakbekwaam
visagiste. U kunt nu ook bij Haarstu-
dio Marloes een afspraak maken voor
een visagie behandeling of een make-
up advies.
Met ingang van 1 januari 2014 is er
elke donderdag een ‘Heren inloop-
avond’ van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Heren kunnen dan zonder afspraak 
binnenlopen voor een knipbehan-
deling. Haarstudio Marloes wenst u 
fijne feestdagen en een voorspoedig
2014.

- Advertorial -

Haarstudio Marloes Vorden - Op 18 mei 2012 opende
Marloes Meulenbroek haar kap-
salon ‘Haarstudio Marloes’ aan
de Raadhuisstraat 18 te Vor-
den in het voormalige pand van 
Schoenmakerij Visser.

Foto: Casanostra Fotografie



Kerst in Hummelo wordt gehouden in het centrum van 
Hummelo, rondom de kerk, het dorpshuis ‘De ruimte’ 
en onder de kastanjebomen bij De Gouden Karper. Met 
Vive la France, afgelopen zomer, heeft Hummelo van 
zich doen spreken en ook nu presenteren een aantal 
standhouders zich. De gewilde adventskransen en an-
der kerstbloemwerk, een uitgebreid aanbod aan kerst- 
en woondecoraties en brocante, ze zijn er te kust en te 
keur. Voor kinderen is er een leuke activiteit. Geduren-
de deze dagen zijn er diverse optredens te beluisteren. 
Ook een Hummelse levende kerststal zal op deze dagen 
aanwezig zijn. En uiteraard zal het aan streekproduc-
ten, lekkernijen en dranken, die zo karakteristiek zijn 
voor december niet ontbreken.
Naast deze markt op vrijdag en zaterdag zijn er ook bin-
nenshuis leuke activiteiten. In de plaatselijke horeca 
kunnen bezoekers genieten van een gezellig drankje en 
een heerlijke winterse kaart. Vrijdagavond vanaf 20.00 
uur is er Kerstcafé met Karaoke bij FF naar Steef.
Zaterdagavond wordt in de Dorpskerk een kerstcon-
cert in Engelse stijl geboden: ‘A Festival of Lessons and 
Carols’ door het Roder Jongenskoor. Dit jongenskoor 
staat onder leiding van dirigent Rintje te Wies. Het 
koor heeft als repertoire de Anglicaanse koormuziek 
in de breedste zin.
Het Roder Jongenskoor zingt in Engelse koorstijl en 
kiest voor een muzikale aanpak die bij de Engelse jon-
genskoren leidt tot het beroemde hoge niveau van mu-
ziek maken. Het koor laat traditiegetrouw rond advent 
en kerst het Festival of Lessons and Carols klinken met 
medewerking van organist Sietze de Vries. Advents- 
en kerstlezingen worden afgewisseld met traditionele 
en eigentijdse Carols. Net als in Cambridge zingen de 
jongens bij lessenaars met kaarsen. De luisteraars wor-
den enkele keren uitgenodigd om een couplet van een 

Carol of Hymn mee te zingen. Het concert begint om 
19.30 uur, de kerk is open om 19.00 uur.
Toegangskaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar 
bij De Gouden Karper, Dorpsstraat 9 en Spar Janssen, 
Dorpsstraat 20 in Hummelo. Reserveren is mogelijk 
via kerstinhummelo@gmail.com. De bestelde kaarten 
liggen vanaf 19.00 uur bij de ingang van de kerk. Het 
belooft een sfeervol optreden te worden, heel passend 
in deze tijd van het jaar.
Dorpsstraat Hummelo in Kerstsfeer: vrijdag 13 decem-
ber van 13.00-20.00 uur en zaterdag 14 december van 
10.00-16.00 uur. Meer informatie over dit gezellige eve-
nement staat op www.hummelo.nl/kerstmarkt.

Dorpsstraat Hummelo in Kerstsfeer
Hummelo - De stichting Vrienden van de Hum-
melose Kerk en de plaatselijke ondernemers heb-
ben de handen ineengeslagen en organiseren op 
13 en 14 december: Kerst in Hummelo. Het be-
looft een aantrekkelijker, groter en veelzijdiger 
evenement te worden dan eerdere jaren. Twee da-
gen verschillende activiteiten voor jong en oud.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

Ratti E1 kampioen

Kranenburg - Ratti E1 is kampioen geworden in hun klasse. Na een
leuke najaars competitie heeft dit elftal door goed samenspel, het
kampioenschap behaald. Na afloop van de laatste wedstrijd werd het
goed gevierd met ouders, begeleiders en trainers.

De eerste set begon Dash-speelster, 
Anouk Nijbroek, met een goede ser-
vice serie. De eerste time-out was 
daardoor al snel genomen door de 
thuisploeg. Dit pakte niet goed uit 
voor de jonge meiden uit Apeldoorn 
want met een stand van 1-10 werd de 
tweede time-out al genomen. Door 
de goede servicedruk aan de kant van 
Dash en de sterke aanval van mid-
speelster, Iris Maalderink, wist Dash 
de set binnen te halen met 13-25.
Met goede zin begonnen de meiden 
uit Vorden aan de tweede set. Helaas 

begonnen zij te mat. Hierdoor kon-
den ze niet net als in de eerste set een 
voorsprong pakken. Alterno en Dash 
waren aan elkaar gewaagd waar-
door de set gelijk opliep. Dash wist 
uiteindelijk door te drukken mede 
door libero-speelster Mandy Nijbroek 
die veel ballen van de grond wist te 
halen. Hierdoor kwamen ze op een 
kleine voorsprong. Bij een stand van 
15-21 werd er aan de kant van VV Al-
terno gewisseld. De set werd gewon-
nen door Dash met 17-25.

Dash begon de derde set niet sterk 
genoeg. Coach Henk Wahl besloot bij 
een achterstand van 0-4 een time-out 
te nemen. Dit was niet genoeg dus 
werden er twee speelsters gewisseld 
bij een stand van 9-2. Er werden veel 
servicefouten gemaakt door de zwart-

roden en er werden te weinig ballen 
goed aangevallen waardoor VV Al-
terno in het spel kwam en won met 
25-16.
Aan het begin van de vierde set ging 
Dash er weer met volle moed tegen-
aan. Na drie punten gespeeld te heb-
ben kreeg de coach van Alterno een 
gele kaart. Dash wist de draad weer 
op te pakken zoals in de eerste set, 
met als gevolg een grote voorsprong 
aan de kant van het achtkastelen-
dorp. De set werd dan ook gewonnen 
door Dash met 13-25.
Met 4 punten op zak gingen de mei-
den van Dash weer opgewekt richting 
Vorden. Volgende week spelen ze te-
gen Scylla Nijmegen om 17:45 uur in 
Sporthal ’t Jebbink te Vorden. Ook 
ditmaal gaat Dash weer proberen de 
winst in eigen hand te houden.

Dash haalt schade van vorige wedstrijd in
Vorden - Dash dames 1 nam het 
vrijdagavond 6 december op te-
gen VV Alterno dames 3 in Apel-
doorn. VV Alterno stond op num-
mer drie op de ranglijst en Dash 
stond achtste.

Het jeugdtoneel Vorden staat o.l.v. 
Lotte van Dam en zij voeren een mo-
dern kerstsprookje op met de titel: 
Sneeuwkerstje, het donker, Prins 
Kerstwens en de rendieren.
Vervolgens heeft Maartje Epema uit 
3 jeugd/kinderkoren van Muziek op 
Venhorst 1 koor samengesteld dat a 
capella gaat zingen op het plein, een 
beetje vergelijkbaar met de Engelse 
Christmas Carolsingers. En dan is er 
natuurlijk de Vordense Wendy Ad-
dink die solo zingt.
Andere activiteiten:
- broodjes bakken boven een knappe-

rend houtvuur
- Kerstman die snoepgoed en cadeau-

tjes uitdeelt
- schminken als Kerstman/-vrouw 

mét bijpassende Kerstmuts

- verkoop van boerenkoolbonnen, bij
de blokhut van de Kerstcommissie
VOV, voor een heerlijke boerenkool-
maaltijd 

- verkoop van originele Engelse ho-
memade Christmas Cakes, bij de
blokhut van de Kerstcommissie VOV

- ezeltje rijden.

Programma:
13.00 uur Harmonie Vorden, in de 

Dorpskerk
13.45 uur Gospelkoor Kwadrant
14.30 uur Vordens Mannenkoor
15.00 uur Midwinterhoornblazers 
15.15 uur Kinderen van Muziek op 

Venhorst
15.45 uur Midwinterhoornblazers
16.00 uur Wendy Addink
16.30 uur Vordens Jeugdtoneel 
17.00 uur Midwinterhoornblazers
17.15 uur Popkoor Zutfun

U ziet het: het is de moeite waard een
kijkje te komen nemen op de Kerst-
markt in Vorden op zaterdag 14 de-
cember.

Kerstmarkt in Vorden
Vorden - Op de Kerstmarkt in 
Vorden op 14 december aanstaan-
de is van alles te beleven. Naast de 
kramen zijn er optredens van het 
jeugdtoneel en diverse kinder/
jeugdkoren.

Hier stond mevrouw Kamperman 
van de Elzentuin klaar om de deel-
nemers te ontvangen met een lekker 
kopje koffie of thee. Na dit hartelijke 
ontvangst werd er begonnen met een 
workshop bloemschikken.
Na de welbekende ‘sanitaire stop’, 
kon het gezelschap aan tafel genie-
ten van de lekkere stamppotten. Als 
afsluiting nog een lekkere kopje kof-
fie en heel mooi toepasselijk verhaal 
over sinterklaas op zolder in het di-
alect, voorgelezen door een van de 
deelnemers van onze eigen dagver-
zorging. “Meneer Barink hartelijk 
dank voor deze toegift!”
Iedereen kan terugkijken op een su-
pergeslaagde dag. Een dag voor de 
ouderen om nooit te vergeten. “Wij 
danken de uitvaartverzorger Monuta 

N.V voor de donatie die zij hebben ge-
daan, waardoor wij daadwerkelijk in 

staat waren deze onvergetelijke dag 
te realiseren.”

Uitstapje dagverzorging ‘Klimop’ groot 
succes
Vorden - Woensdag 4 december 
was het eindelijk zover, dagver-
zorging ‘Klimop’ ging een dagje 
uit. Alle deelnemers werden ‘s 
ochtends door de vrijwilligers en 
het personeel van de dagverzor-
ging thuis opgehaald en vervoerd 
naar café-restaurant ‘t Wapen 
van ’t Medler.



Zaterdag 14 december worden er 
weer nieuwjaarsrolletjes gebakken 
en verkocht op het pleinfestijn van 
de Welkoop. Verder gaan de dames 
op 19 december ’s avonds een kerst-
stuk maken bij Jose Kok. De vrouwen 
van Nu beginnen in het nieuwe jaar 

weer met de traditionele nieuwjaars-
middag op dinsdag 7 januari, waar
ze kunnen luisteren naar een van de
vele verhalen van dhr. Sterringa. 

Aanvang 13.30 uur in Kulturhuus het
Dorpscentrum.

Kerst bij de Vrouwen van Nu

Vorden - Woensdag 18 december is de kerstviering van de Vrouwen
van Nu afdeling Vorden. Ze beleven de kerstviering met de kerstvoor-
stelling met klankbeelden, gepresenteerd door Fons Rouwhorst uit 
Vorden, afgewisseld met enkele kerstliedjes. Aanvang 19.45 bij de Her-
berg.

Hilda Heyman komt oorspronkelijk 
uit Bloemendaal. Ze studeerde rech-
ten en werkte in de commerciële 
dienstverlening. Door het werk van 
wijlen haar man verhuisde ze naar 
Zuid Limburg. Daar volgde ze de stu-
die Natuurgeneeskundig Therapeut 
en bekwaamde zich op verschillende 
andere gebieden, zoals Voetreflexolo-
gie, Kruiden, Homeopathie en Sensi-
therapie. “Belangrijk is om per cliënt 
te zoeken naar de beste combinatie 
van de verschillende technieken, zo-
dat ik snel en direct een probleem 
kan vinden en oplossen,” legt Hilda 
uit.
Bij Voetreflexologie gebruikt Hilda 
drukpunten om de energiebanen 
door het lichaam te stimuleren of 
vertragen en zo het lichaam balans te 
geven. Kruiden in de vorm van drup-
pels, thee of kompressen zijn tegen 
maag-, darm- en longklachten en be-
wegingklachten bij gewrichten. Ook 
maakt ze gebruik van Homeopathie 
en schrijft zo nodig korrels of drup-
pels voor. De sensi-therapie is een me-
thodiek die werkt op het emotionele 
vlak.
Al jaren werkt Hilda eveneens in de 
privézorg, de senioren assistentie. 
“De begeleiding van senioren is erg 
leuk om te doen. De regering wil dat 
mensen zelfvoorzienend zijn. Maar 
er komt een groep tussen wal en 
schip,” weet ze. “Die kan ik helpen, 
in de niet-directe thuiszorg. Denk 
hierbij aan begeleiden naar activitei-
ten zoals het ziekenhuis, een concert, 
de bibliotheek, of met de mensen 
wandelen of voorlezen. Mensen die 
graag zelfstandig willen wonen maar 
ondersteuning nodig hebben, maar 
ook alleenstaanden, die na zieken-

huisbezoek de boodschappen gedaan 
willen.” Als zelfstandige hulp werkt 
Hilda grotendeels voor mensen met 
een PGB. Ze weet dat de WMO steeds 
minder wordt. “Het gaat vooral om 
aandacht, contact hebben, verhalen 
vertellen.” Tot slot ondersteunt zij 
ook mensen in de laatste levensfase.
In oktober van dit jaar keerde Hilda 
terug in Oost-Nederland, na een tip 
die haar in de gelegenheid stelde 
om een huis te huren in het stadje 
Bronkhorst. “Van hieruit kan ik ge-
makkelijker uitkijken naar een eigen 
woning waar ik weer mijn praktijk 
aan huis kan houden,” vertelt Hilda 
enthousiast. Op dit moment werkt 
zij op de locaties van collega’s aan de 
Zaadmarkt 94 in Zutphen en Clouse 
8a in Lochem, maar ze komt ook bij 
de mensen thuis, uiteraard op ver-
zoek en afspraak. Tijdens de consul-
ten neemt Hilda Heyman de tijd om 
goed te luisteren naar het verhaal en 
de achtergrond van de cliënt en wat 
deze al heeft gedaan voor zijn of haar 
gezondheid. 
Voor mensen die meer willen weten 
over haar therapieën, zoals voetre-

flexologie, oorkaarsen of voorjaars-
kuur geeft zij op aanvraag lezingen 
en workshops.
Bij de Lichtwerkplaats in de Water-
straat 5 in Zutphen is de workshop 
‘Fit & Vrolijk de winter door’ op dins-
dag 11 januari van 10.00-16.15 uur. 
Ze werkt deze dag samen met Martin 
de Witte van Acutaptuur.
Het organiseren van Gezond Verstand 
Avonden, doet Hilda in samenwer-
king met verschillende sprekers. De 
lezingen met onderwerpen als voe-
ding, bewust leven, alternatieve ge-
neeswijzen of vaccinaties, worden ge-
houden in Herberg De Gouden Leeuw 
in Bronkhorst. De eerste avond, dins-
dag 21 januari 2014, spreekt dokter 
Frits van der Blom over Voeding en 
fysieke degeneratie. Aanmelden kan 
via info@natuurlijkhildaheyman.nl 
of (06) 51723623.
Hilda Hayman, Praktijk voor Natuur-
geneeskunde & Coaching, Onder-
straat 8b, Bronkhorst. 

Voor informatie en afspraken bel (06) 
51723623 of kijk op 
www.natuurlijkhildaheyman.nl.

Hilda Heyman: Praktijk voor 
Natuurgeneeskunde en Coaching
Regio - Nog maar net wonend in 
Bronkhorst en voorlopig praktijk 
houdend in Zutphen en Lochem, 
begint Hilda Heyman haar draai 
te vinden in de Achterhoek. Zij 
wil zich graag voorstellen en haar 
Praktijk voor Natuurgeneeskun-
de & Coaching bekend maken.

Hilda Heyman.

Zes keer per dag rijdt de bus via de Pol-
beek. De bus stopt vanaf Wichmond 

om 9.15 , 12.15 en 15.15 uur bij de
Polbeek en vanaf het station via de
Polbeek richting Wichmond om 
11.13, 14.13 en 17.13 uur. Op zater-
dag rijdt er geen Buurtbus meer van
Wichmond naar Vorden en vv., dus
alleen naar Zutphen via de Polbeek.’s
Avonds vertrekt de laatste bus om
19.07 uur uit Zutphen.

Routewijziging Buurtbus 
Vierakker-Wichmond
Regio - Per maandag 16 dec gaat 
de nieuwe dienstregeling in op 
de route Wichmond-Zutphen en 
Wichmond-Vorden. De vaste rou-
te wordt nu vanaf Warnsveld via 
Elterweg, linksaf Kleine Omleg-
ging richting station.

De actie is ook bekend vanwege de 
prima kwaliteit van de oliebollen te-
gen een redelijke prijs. Oliebollen is 
feitelijk niet eens de juiste benaming: 
Originele oliebollen worden gebak-
ken zonder krenten en rozijnen, maar 
de bollen van Harmonie Vorden zijn 
juist rijkelijk gevuld met deze kren-
ten en rozijnen. Ieder jaar komt er 
weer de vraag van mensen die graag 
een paar bollen zonder krenten en 
rozijnen willen bestellen, ook hier is 
aan gedacht. Er wordt 1 baksel zon-
der de zuidvruchten gebakken. Wil 
men juist deze bollen, dan kunnen 

deze vrijdagmiddag afgehaald wor-
den in Kulturhus het Dorpscentrum
(overigens kan men daar ook de an-
dere bollen vers kopen).
De leden van Harmonie Vorden zijn
extra gemotiveerd om op vrijdag en
zaterdag de oliebollen te verkopen
omdat de inkomsten mede worden
gebruikt voor de aanschaf van nieu-
we uniforme kleding en nieuwe in-
strumenten.
Ondertussen heeft Seezo uit Keijen-
borg de maten genomen van de leden
en hoopt de vereniging op het voor-
jaarsconcert op 5 april 2014 in de
sporthal de nieuwe uniforme kleding
te presenteren. Ook zullen dan een
aantal nieuwe instrumenten worden
gepresenteerd.
Niet alleen deze actie en de slaatjes-
actie, maar ook bijdragen van o.a. de
Veilingcommissie Vorden, het VSB
Fonds, het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, fonds Ars Donandi, en het
Skanfonds maken het Harmonie Vor-
den mogelijk om ook in de toekomst
goed voor de dag te kunnen komen.

Oliebollenactie Harmonie 
Vorden
Vorden - Aanstaand weekeind 
(vrijdag 13 en zaterdag 14 decem-
ber) organiseert de muziekver-
eniging Harmonie Vorden weer 
haar jaarlijkse oliebollenactie. 
Deze actie is bij iedereen in Vor-
den bekend omdat al meer dan 30 
jaar de leden van de muziekver-
eniging de bollen huis aan huis 
verkopen in het tweede weekeind 
van december.

Deze originele band heeft een zeer 
gevarieerd repertoire met covers van 
Bryan Adams, Creedence Clearwater 
Revival, Kings of Leon, Daft Punk, 
Deep Purple tot Elvis Presley, Metal-

lica, Golden Earring, Go Back To The 
Zoo, Green Day en Guus Meeuwis. 
Veel heerlijke herkenbare covers zul-
len deze dag voorbijkomen. 
Underkoffer speelt zaterdag 14 de-
cember van 18.00 – 23.00 uur en tij-
dens de pauzes zorgt een dj voor de 
juiste kerstsfeer! 
Lees meer op: 
www.underkofferband.nl en 
www.deslofvorden.nl

De Slof Vorden viert volop 
kerst met Underkoffer
Vorden - De veelzijdige band 
Underkoffer bouwt een sfeervol 
feestje tijdens de Vordense kerst-
markt op zaterdag 14 december 
bij eetcafé De Slof.

Social Media expert René Schipper 
van Fidene uit Twello vertelde vol 
enthousiasme over de do’s en don’ts 
op Twitter, Facebook en LinkedIn en 
over hoe je er voor kunt zorgen dat 
potentiële werkgevers jou vinden op 
LinkedIn.

DeBroekriem is een actieve on- en of-
fline beweging die in diverse plaatsen 
in Nederland inspirerende activitei-
ten en netwerkontmoetingen organi-
seert voor werkzoekenden. Sinds kort 
is DeBroekriem dus ook in Vorden ac-
tief met het organiseren van activitei-

ten voor werkzoekenden! 
19 december zal er weer een bijeen-
komst van DeBroekriem in Vorden 
plaatsvinden. Het onderwerp van 
deze bijeenkomst is: Ken je kernkwa-
liteiten. Greetje de Goede, coach en 
organisatie adviseur, is dan de gast-
spreker. Zij vertelt: ”Kernkwaliteiten 
verwijzen naar de essentie van wie 
we zijn, een soort ANWB wegwijzers 
naar ons diepste zelf. Je kernkwali-
teiten geven kleur aan hoe je bijvoor-
beeld je werk doet of hoe je reageert 
op je omgeving. Het ontdekken daar-
van en het zicht krijgen op de dyna-
miek tussen kwaliteit en vervorming 
kan in allerlei situaties, zakelijk en 
privé, veel helderheid geven en aan-
knopingspunten bieden voor verdere 
ontwikkeling, groei en verandering.”
Nieuwsgierig naar wat DeBroekriem 
voor jou kan betekenen? Meld je 
aan via www.debroekriem.nl/agenda 
en kom 19 december om 9.30 uur 
naar de volgende (netwerk-)bijeen-
komst bij Brasserie Lettink aan de 
Mispelkampdijk 11 te Vorden. Wan-
neer je eerst behoefte hebt aan meer 
informatie dan kan je mailen naar  
diekeharmsma@gmail.com.

Geslaagde LinkedIn-bijeenkomst 
voor werkzoekenden

Vorden - Op donderdag 28 november heeft weer een zeer geslaagde 
bijeenkomst van DeBroekriem in Vorden plaatsgevonden. Elf actieve 
werkzoekenden troffen elkaar bij Brasserie Lettink voor een work-
shop over LinkedIn.

Bij de speciale kraam van de markt-
vereniging mag u zelf uw prijs uit-
zoeken. Net zoals andere keren zijn 
er weer leuke en lekkere prijzen 
te krijgen. Kom dus ook op vrij-
dagmorgen naar de markt aan de 
Bleek (achter de Aldi).

Vrijdagmorgen 13 december 2013:

Actie Markt Vorden
Vorden - Op vrijdag 13 decem-
ber a.s. houdt de marktvereni-
ging Vorden weer een actie-
markt. Wanneer u aankopen 
doet op de markt krijgt u en-
veloppen waarbij u kans maakt 
op mooie prijzen.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



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 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Fred de Graaf

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Na de bekende papieren afval-
kalender en digitale kalender op 
www.berkelmilieu.nl, is er nu een

app willen de gemeente en Berkel

behoefte van bewoners aan ‘een sim-

-
-

het Android- als het iOS-besturings-
systeem. Ook op Ipad werkt de app, 
maar we raden u  aan voor de Ipad, pc 

-
tale afvalkalender. 

Installeren 
Ga naar www.berkelmilieu.nl voor de 
links naar de app en de link naar de 

-
ken in de App Store of in Google Play? 

App met inzameldagen 
containers

Raadsvergadering 
19 december 2013 
Op 19 december vergadert de ge-

-
dering begint om 20.00 uur. U bent 

-

onder meer de volgende onderwer-
pen:

Nota decentralisatie sociaal do-
mein ‘Bronckhorst voor Elkaar 3.0’ 

-
ring van diverse nieuwe taken op 
sociaal terrein. Hiervoor hebben 

-
ken. In de nota ‘Bronckhorst voor 

-
taald naar uitvoering. Punten als 

en de overgang naar de nieuwe 

raad wordt gevraagd de nota vast 
te stellen en het college opdracht 

starten
 Regionale samenwerking sociaal 
domein 
Om de grote veranderingen op so-
ciaal terrein goed door te voeren, 
stelt het college de raad voor om in 

met de andere Achterhoekse ge-
-

nis worden gedeeld en sommige 
taken efficiënter worden geregeld. 

 Regionaal Transitiearrangement 
Jeugdzorg 

-

vragen de raad in te stemmen met 
de regionale afspraken die voor de 

Belastingverordeningen 2014 

2014 liggen voor aan de raad. O.a. 
is het voorstel om de OZB, het ri-
oolrecht en de afvalstoffenheffing 

-

-

10x groen) ook in 2014 lager uit-
vallen dan in 2012 vóór de invoe-

-
lingssysteem 

 Ontwikkeling HAVO terrein Vorden 
-

ten we maatregelen nemen om het 
-

-

Hierdoor ontstaat een tekort op de 
-

vraagd akkoord te gaan met een 
dekking van dit tekort van € 580.000 
uit de algemene reserve.

N.B.: behandeling van het burgerinitia-

Bronkhorst vindt niet plaats in de 
commissievergadering van 11 decem-

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?

niet worden ingesproken. Over onder-
werpen die op de agenda staan kunt u 

-
gadering. Over onderwerpen die niet 
op de agenda staan heeft u hiervoor 

-

niet-geagendeerde onderwerpen’ in 
de commissievergadering.

Spelregels en aanmelden

voor de vergadering aanmelden en 
-
-

melden voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, via 
tel. (0575) 75 02 50 of griffie@
bronckhorst.nl.

-
werpen die op de 
agenda staan ver-

www.bronckhorst.

of scan de QR code.

Uit de Raad

een nieuwe nieuwsbrief van het 

wetenswaardigheden, nieuws en 
achtergrondinformatie over het op-
voeden en opgroeien van kinderen 

-

de buurt

Aanmelden voor de gratis nieuws-

onder ‘Nieuws’ of mail naar 

Leren omgaan met geld, SOA’s, en leren over geld! 

CJG nieuwsbrief voor ouders en 
opvoeders in Bronckhorst!

het beheer van sporthal ‘t Jebbink in 

Schooltink Beheer bv. Het eigendom 
en het groot onderhoud van het ge-

van de gemeente. In het kader van een 

van € 50.000 gerealiseerd worden op 

Beheer voldoen aan de uitgangspunten 
van overdracht en exploitatie. Het be-

-
meente gaat de overeenkomst aan met 

verlenging.

Exploitatie sporthal ‘t Jebbink Vorden 
per 1 januari overgedragen aan 
initiatiefnemers



Openbare bekendmakingen

Iedere dag leggen jongeren contact 
via internet. Facebook, instagram, 
webcam’s, het is razend populair. 
Lekker anoniem van alles uitwisselen 
en misschien wel tot een afspraak 
komen. Jammer genoeg zijn er ook 
jongens die doen alsof ze verliefd 

zijn, maar verkeerde bedoelingen 
hebben. Bijvoorbeeld loverboys. Ze 
zijn vaak actief op internet. Ook ko-
men ze op schoolpleinen, bij het bus-
station of in de discotheek. Loverboys 
zijn vaak aantrekkelijk en stoer. Ze 
lijken in het begin het perfecte 
vriendje. Ze maken indruk met geld 
en hebben vaak mooie spullen. Jon-
gens waar meisjes graag mee gezien 
willen worden….. Totdat blijkt dat het 
niet om liefde gaat. Hij wil alleen 
maar geld aan een meisje verdienen. 
Door haar te verleiden tot het maken 
van gewaagde foto’s of het afsluiten 
telefoonabonnementen op haar naam 
om te chanteren. Ook hier komt dat 
voor.
Heb je hier zelf mee te maken, heeft u 
kinderen die hier mee te maken heb-
ben of kent u iemand in uw buurt? 
Maak er melding van en help erger 
voorkomen! Bel het meldpunt lover-
boys: (0900) 50 07 080. Voor vragen 
over seks zie ook www.sense.info. 

Te maken met loverboys?
Aarzel niet, maak melding en help erger voorkomen!

Veel mensen geven niet tijdig het 
juiste adres door aan de gemeente. 
Toch is dit erg belangrijk. De per-
soonsgegevens die wij van u heb-
ben, worden gebruikt door ruim 600 
overheidsorganisaties. Van de
Belastingdienst tot de leerplicht-
ambtenaar. Zorg er dus voor dat uw 
gegevens kloppen. U voorkomt zo 
vervelende verrassingen: een te
lage uitkering, een misgelopen
erfenis of een lange wachttijd bij 
het aanvragen van een paspoort! 

Waarom is het belangrijk om uw 
gegevens te controleren?
Overheidsorganisaties als de Be-
lastingdienst en UWV gebruiken uw 
gegevens voor het berekenen van 
uw toeslagen en/of uw uitkering. 
Wij gebruiken uw gegevens bijvoor-
beeld als u een nieuw paspoort of 
bijstand aanvraagt. Staat u niet 
goed geregistreerd? Dan ontvangt u 

misschien niet de uitkering of de 
toeslagen waar u recht op hebt of 
duurt een aanvraag van een pas-
poort langer. Ook als u recht hebt 
op een erfenis, is het belangrijk om 
goed geregistreerd te staan bij de 
gemeente. Zo kan de notaris u ge-
makkelijk vinden.

Voorkom problemen en
controleer uw gegevens! 

Hoe controleert u uw gegevens?
U controleert uw gegevens gemak-
kelijk en snel via mijn.overheid.nl. 
Als uw gegevens kloppen, gebrui-
ken ook andere overheden uw juiste 
gegevens. U kunt inloggen op mijn.
overheid.nl met uw DigiD. Hebt u 
geen DigiD? Registreer u dan eerst 
via www.digid.nl. Als uw gegevens 
niet kloppen, neem dan contact met 
ons op via tel (0575) 75 02 50 of 
mail naar info@bronckhorst.nl.

Meer informatie?
Ga naar www.voorkomgedoe.nl. 

Adresgegevens vaak niet goed doorgegeven aan gemeente
Geef de juiste info door en voorkom onnodige problemen!

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 Wolbrink-Woltering

 Graafschap

 M. Tromp

keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 

Ingetrokken aanvragen

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 

den verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aan-
vrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende ver-
gunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Verleende vergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

uur, J.W.G. Hendriksen

tot 05.00 uur, C.R van Baardwijk

uur, ondernemersgilde Bronkhorst

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verlengen beslistermijn 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Op de Veerweg, Bakerwaardeweg, tussen 
de Veerweg en de Bontekoeweg, Molenstraat, tussen de Spaensweertweg en de Onderstraat, en 

zijden van de weg. De Molenstraat, van de Bronkhorsterweg tot aan de Onderstraat, en de Onder-
straat, van de Molenstraat tot de parkeerplaatsen, zijn dan eenrichtingsweg en er geldt een om-
leidingsroute van en naar de veerpont naar Brummen

de Spalstraat, de Tramstraat, tussen de Rozenstraat en de Spalstraat, de Sint Michielstraat, tus-
sen de Rozenhoflaan en de Spalstraat, Het Iekink, tussen de Rozenstraat en de Spalstraat, de 

voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. De uitrit voor de brandweerkazer-
ne aan Het Iekink moet vrij worden gehouden. Voor het doorgaande verkeer richting Ruurlo vanuit 

weg en vice versa

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de

(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

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



Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluplan archeologie’ 
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 28 november 2013 het bestemmingsplan ‘Parapluplan 
archeologie’ vast. Er zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het bestem-
mingsplan ligt van 12 december 2013 t/m 22 januari 2014 voor iedereen ter inzage. Het plan heeft 
betrekking op herziening van de geldende bestemmingsplannen ten aanzien van vrijstellingsgren-
zen voor een omgevingsvergunning en het uitvoeren van onderzoek in verband met archeologische 
waarden. 

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

 Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via  

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via  

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij 

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die 

-

voordat op het verzoek is beslist.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Steenderen/
Hummelo en Keppel; Wet BAG’
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 31 oktober 2013 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

-
-

celen die op de verbeelding van het bestemmingsplan niet voorzien zijn van de aanduiding ‘aantal 
wooneenheden’. Deze aanduiding is nodig om het toestaan van meer dan één wooneenheid planolo-

-

Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De wijzi-
gingen betreffen het volgende: 

aanduiding ‘aantal wooneenheden -2’

blijft de verbeelding van het moederplan van kracht’ 

Het bestemmingsplan ligt van 12 december 2013 t/m 22 januari 2014 voor iedereen ter inzage.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

➝ Actueel➝ Bekendmakingen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij 

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

-

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied; Ruurloseweg/Ab-
binkdijk Hengelo’

zorgeenheden voor begeleid wonen, een bedrijfswoning, een multifunctionele ruimte voor over-
nachtingen, lichte horeca, een schuur t.b.v. landbouw gerelateerd aan de maatschappelijke functie, 
een parkeerplaats en een informatiepunt voor bezoekers.

Openbare bekendmakingen - vervolg

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 

-
pen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 

-
king van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 

Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De wijzi-
gingen betreffen het volgende: 

 bestemmingsplan

 ‘woongebouw’ vervangen door ‘zorgeenheden’ en ‘zorggebouw’

Het bestemmingsplan ligt van 12 december 2013 t/m 22 januari 2014 voor iedereen ter inzage.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

 Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via    

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via  

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij 

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

-

Wet milieubeheer

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 12 december 2013 t/m 23 januari 2014 tijdens 

voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

-

besluit zijn verbonden.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Drank- en horecaverordening gemeente Bronckhorst 2014
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 28 november 2013 de Drank- en Horecaverordening 
2014 vast. Belangrijke uitgangspunten hierin zijn het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik door 

verplicht gemeenten een horecaverordening op te stellen voor paracommerciële organisaties die 

de regels voor schenktijden van alcohol en het organiseren van bijeenkomsten. Er staan ook moge-
lijkheden in voor de burgemeester om hiervoor op aanvraag een permanente of tijdelijke ontheffing 
te verlenen. Deze regels zijn nu nog vastgelegd in de voorschriften bij de individuele vergunningen. 
De verordening verbiedt onder meer dat verenigingen hun clubgebouw beschikbaar stellen voor het 
organiseren van privébijeenkomsten en bijeenkomsten van derden. De verordening heeft voor 
dorpshuizen, dorpscentra, cultuurhuizen of ontmoetingscentra afwijkende regels. Deze instellingen 
mogen op vrijdag en zaterdag 1 uur langer open zijn dan andere paracommerciële organisaties en 
mogen 12 keer per jaar een privébijeenkomst of bijeenkomst van persoonlijke aard organiseren. 

Ter inzage
De Drank- en Horecaverordening treedt op 1 januari 2014 in werking. De verordening ligt van
12 december 2013 t/m 24 januari 2014 tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage. U kunt 
zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Tevens kunt u de verordening digi-
taal raadplegen via www.bronckhorst.nl ➝ Actueel ➝ Bekendmakingen.

‘Reglement van de geïntegreerde commissie welstand/monumenten van 
de gemeente Bronckhorst 2013’

-
missie welstand/monumenten van de gemeente Bronckhorst 2013’ vastgesteld, onder gelijktijdige 

Het nieuwe reglement regelt de samenstelling en de adviestaken van de genoemde commissie op 
het gebied van de monumentenzorg, cultuurhistorie en archeologie. Het reglement treedt in wer-
king op de dag na deze publicatie en is in te zien via www.bronckhorst.nl/regelgeving. 
 
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Basisregistratie Personen (BRP)
B en w van Bronckhorst hebben in hun vergadering van 2 december jl. besloten om medewerkers 
van het cluster Toezicht en handhaving, het cluster Participatie en het cluster Dienstverlening te be-
lasten met het toezicht op de naleving van voorschriften die voortvloeien uit de nieuwe wet Basisre-

-
houders beschikken over een legitimatiebewijs dat door b en w is afgegeven.

Aanwijzingsbesluit BAG en Wkpb 
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat zij ieder voor zover het hun dan wel 
zijn bevoegdheden betreft in de vergadering van 2 december jl. hebben vastgesteld het aanwij-

-

een reeks bevoegdheden aangewezen die namens hen door de beheerder en de plaatsvervangende 
-

gevoerd. Het besluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.
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Bakkerij Heijerman Hengelo Spalstraat 10
7255 AC HENGELO (GLD) Tel.: 0575-463763
Email: bakkerij@heijermanhengelo.nl
www.heijermanhengelo.nl

Oliebollen 
€ 0,80 per stuk 
10 voor € 6,00

  beignets € 1,50 per stuk

Hengels
worstenbroodje
4  voor € 4,00

Diverse
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aanwezig op het 

Beltrumsestraat 34 Groenlo, T 0544 - 461394 
Raadhuisstraat 27 Hengelo, T 0575 - 462547

OP=OP
ONZE TOP MERKEN

XTRA
RUIMING

LAAG GEPRIJSD!

en vele 
anderen!

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39
info@goossensatomica.nl

www.goossensatomica.nl
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Quintus E2 was de betere in de wed-
strijd tegen Minerva E3 uit Gaande-
ren. Zowel tactisch als technisch zeer 
goed handbal. Echt super om te zien 
hoe snel de Quintusjeugd het spelle-
tje oppakt. Compliment aan een van 
de jeugdtrainers Rob Wentink. Uit-
slag 15-3.
De D1 van Quintus trad aan tegen de 
ongeslagen koploper, Groessen D1 uit 
Duiven. Aanvallend was Quintus iets 
te passief en verdedigend af en toe 
een stapje te laat. Quintus herpakte 
zich tot een gelijkspel, maar door 
onnodig balverlies aan Quintuszijde 
werd met een 4-8 achterstand gerust. 
De tweede helft zat de verdediging 
zeer goed dicht en keepte Nick Hid-
dink een voortreffelijke partij, maar 
werd te weinig gebruik gemaakt van 
de ruimte. Eindstand 6-11.
De Dames Senioren van Quintus be-
gonnen wat onzeker aan de wedstrijd 
tegen Erix DS3 uit Lichtenvoorde. De 
eerste helft keken tegen een achter-
stand aan, maar in de tweede helft 
zetten de Hengelose dames een aan-

tal spelers goed vast. Door goede ver-
dediging en keeperswerk kon Erix 
niet meer tot scoren komen en stond 
het al snel gelijk. Quintus voerde de 
druk op en liet de laatste 20 minuten 
zeer goed handbal zien. Verdiende 
winst 12-9.
Quintus E1 moest uit naar Sporthal 
De Pol in Gaanderen tegen Minerva 
E1. Een interessante wedstrijd, omdat 
veel spelers het spelletje echt begin-
nen te snappen. Ward en Jesse zorg-
den voor de doelpunten op aangeven 
van Amy en Kevin, zeer goede assists 
van deze twee. Justin was zeer op zijn 
hoede en keepte een puike wedstrijd. 
Door goed samenspel en alle posities 
te gebruiken werd er flink gewonnen 
met 3-16.
Heren Senioren 2 moest in Sporthal 
Mheenpark in Apeldoorn aantreden 
tegen Achilles/Unive HS4. Door een 
zeer goede dekking kon Quintus met 
fraai en snel aanvalsspel uitlopen 
naar een 5-16 ruststand. De tweede 
helft was vanuit Quintus zijde van 
een minder niveau, desondanks een 
mooi ruime overwinning voor de 
Hengelose heren, 17-30.
De Heren Senioren 1 reden naar 
Sporthal ‘t Rikkenhage in Ruurlo 
voor hun uitwedstrijd tegen Blauw 
Wit HS2. De Hengelose heren had-
den een goede mix van ervaring en 
nieuwe generatie spelers en stonden 
goed te verdedigen. De aanvallen wer-

den met veel variatie en systemen ge-
speeld. Na ruim een kwartier was de 
stand 1-8. Geconcentreerd werd door-
gegaan met uitbouwen van de voor-
sprong. Ook de jonge spelers hadden 
hun aandeel, ruststand 7-12. Na de 
rust werd met snelle tegenaanvallen 
en combinatiespel gespeeld en ging 
Quintus regelmatig door met scoren, 
eindstand 14-28.

PROGRAMMA 14 DECEMBER: 
UGHV HC1-Quintus HC1, 13.00 uur, 
de Paasberg Terborg. Programma 15 
december: Blauw Wit D1-Quintus 
D1: 10.55 uur, ‘t Rikkenhage Ruurlo; 
Quintus E1-Pacelli/Wessels Keukens 
E1: 12.00 uur de Kamp Hengelo Gld.; 
HCW E1-Quintus E2: 12.30 uur Ger-
rit Komrij College Winterswijk; HCW 
DS3-Quintus DS1: 14.20 uur, Gerrit 
Komrij College Winterswijk; Reflex 
HS1-Quintus HS1: 16.55 uur, Van Pal-
landthal Varsseveld.

Quintus handbalteams behaalden 
dit weekend vooral winst
Hengelo - Zondag 8 december 
werden door de handballers van 
SV Quintus zes wedstrijden ge-
speeld. Drie thuis in Sporthal de 
Kamp en drie uit. Van de zes ge-
speelde wedstrijden konden vijf 
keer winstpunten worden geno-
teerd. Een goed resultaat.

Hengelo - Uitslag van 8 december:
Quintus DS1-Erix DS3: 12-9;
Quintus D1-Groessen D1: 6-11; 
Quintus E2-Minerva E3: 15-3; 
Blauw Wit HS2-Quintus HS1: 14-28;
Achilles/Unive HS4-Quintus HS2: 17-
30;
Minerva E2-Quintus E1: 3-16.

S V  Q u i n t u s

Op zaterdag 23 november j.l. heeft 
de Stichting Veldhoek Jong & Actief 
haar tweede activiteit voor de Veld-
hoekse jeugd georganiseerd: een film-
middag. Bijna vijftig kinderen in de 
leeftijd van vier tot en met twaalf 
jaar zaten aandachtig te kijken naar 
een Sinterklaasfilm die op een groot 
scherm werd getoond. 

In de pauze was er ranja en een zakje
chips en na afloop kregen alle kinde-
ren een zakje snoep mee van Sint en
Piet. Het was een zeer geslaagde mid-
dag nadat Stichting Jong & Actief tij-
dens het Veldhoeks Feest haar eerste
activiteiten (spelmiddag en optocht) 
had georganiseerd.

Kinderen maken kerstbakjes voor Veldhoekse ouderen

Stichting Veldhoek 
Jong en Actief
Veldhoek - Voorgaande jaren werden door leerlingen van de Veld-
hoekse basisschool kerstbakjes gemaakt voor oudere inwoners uit
Veldhoek. Nu de school sinds afgelopen zomer haar deuren heeft ge-
sloten wordt deze traditie voortgezet door Stichting Veldhoek Jong 
en Actief in samenwerking met de commissie ‘Kerstviering ouderen’.
Op woensdagmiddag 11 december vanaf 14.30 uur mogen de kinderen
in Verenigingsgebouw Veldhoek twee kerstbakjes maken voor de ou-
deren en een bakje voor zichzelf. Aansluitend worden de kerstbakjes
rondgebracht in het buurtschap.

Omdat er een braderie georganiseerd 
is die niet alledaags is, hebben ze 
standhouders uitgenodigd die in gro-
te lijnen iets op het gebied van kerst 
en winter of bijzondere cadeau arti-
kelen aanbieden. Denk hierbij onder 
andere aan kerststukken, decoratie, 
make-up, kleding, sieraden, wijnen, 

kerststallen, streekproducten, olie-
bollen, kerstkaarten en zelfs voor 
een mooie kerstboom kunt u hier 
terecht. Er zullen zowel binnen als 
buiten kramen zijn.
U bent van harte welkom op zaterdag 
14 december van 15.00 tot 21.00 en 
op zondag 15 december van 11.00 tot 
17.00 bij eetcafé de Veldhoek, Vars-
selseweg 55 in de Veldhoek. Kijk voor 
meer informatie op www.eetcafede-
veldhoek.nl
De toegang is gratis!

Winterbraderie in de 
Veldhoek
Veldhoek - Op zaterdag 14 en zon-
dag 15 december wordt er weder-
om een leuke winterbraderie in 
de Veldhoek georganiseerd.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

Het adres 
voor al uw 

druk- en printwerk!
Naast het leveren van 

offsetdrukwerk 
is Uiterweerd druk & print

uw partner in het printen van 
uw digitale bestanden.

Uw briefpapier
en enveloppen
door ons gedrukt tegen
zeer gunstige prijzen.

Uw voordeel:
Betaling achteraf - service op maat

snelle levering - persoonlijke begeleiding.

Vraag vrijblijvend advies of een prijsopgave.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Telefoon 0575-463818

E-mail info@uiterweerd.nl
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Hekwerken en Omheiningen

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

IJssel
computerservice

*

*

KERSTBOMEN
VAN EIGEN KWEKERIJ

in vele soorten en maten o.a.

Servische Spar - Nordman - Koreaspar

Kluit - Pot - Gezaagd - Wortel

Bereikbaar vanaf de rotonde Banninkstraat
(garage Wassink)

Vrijdagavond 19.00-22.00 uur
DAMES AVOND Samen met diverse hobbyisten kunt u het volgende 

zien en beleven:

Speciale actie: 
¤25,– 

tussen 17.00 en 21.00 uur maakt u 
elk half uur kans op 

een rijk gevulde big shopper met een 
waarde van meer dan ¤100,–

Zaterdag 9.00-17.00 uur
KINDEREN EN KERST

voor de buitenvogels

stuivers emailleren

Muziekvereniging Nieuw Leven 
met: 

Oliebollen

25% KORTING op alle kinderkleding

Zondag 12.00-16.00 uur

MANNENMIDDAG 

voor jong en oud

25% KORTING op alle herenkleding. 
Let op: iedere kopende heer ontvangt een leuke 
winterattentie!

WINTERDAGEN bij Welkoop Toldijk

13, 14 en 15 december
Dit wordt een heel bijzonder weekend ...!

PLEINFESTIJN bij Welkoop Vorden

14 december 9.00-21.00
2e Welkoop van Nederland!

Maak uw eigen bloemdecoratie!

Sieraden van divere materialen.

Schoonheidsadviezen.

Woondecoraties.

Pure Handworks by Mara 
Schapenvachten van vilt. Workshops (vacht) vilten.

Culinaire tips voor de 

feestdagen.

25% KORTING op alle dameskleding.
Let op: iedere kopende dame ontvangt een gevulde 

big shopper!

mw e e

h is

Titel: Heimwee en andere vrolijke Achterhoekse verhalen

Auteur: Ferry Broshuis 

prijs: € 14,95

Te koop in vele boekhandels in de regio 

en bij alle vestigingen van Weevers Grafimedia

Vanaf 20 december verkrijgbaar:

Productie en coördinatie van het boek:

www.weevers.nl

H e i mw e een andere vrolijke Achterhoekse verhalen
H

eim
w

ee  en
andere

vrolijke
A

cht
h

k
Uit het beste deel van Nederland

door :  Ferry Broshuis

Kadotip 
voor 
Kerst!
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Een gebed zonder CDA-einde denk ik 
dan. Als ik dan zie dat dezelfde CDA als 
vaste regel deel uitmaakt van het zitten-
de gemeentebestuur, vraag ik me af wat 
hier de ’C-geestelijke waarden’ dan wel 
zijn. Is het vooral macht? Het valt me 
trouwens op dat politieke getrouwen 
graag op het pluche zitten en iemand 
van pakweg einde twintig of in de dertig 
zie je niet bij die partij in de gemeente-
raad. Trouwens de CDA staat hier abso-
luut niet alleen! Ook bij de PvdA streelt 
men het politieke pluche. Jammer dat 
Steendenaar Joop Rutten zijn raadsstoel 
in 2010 niet terug kreeg en hiermee ver-
trok dan ook het PvdA niveau uit de ge-
meenteraad van Bronckhorst. Ik schud 
maar een beetje aan de gemeenteraads-
boom en had ik het niet over politieke 
klieken?
Een paar weken geleden schreef ik over 
een mogelijke samenwerking met part-
ners in de regio. Een combinatie van 
bijvoorbeeld Bronckhorst, Berkelland 
en Lochem heeft een jaarlijkse totaalbe-
groting van rond de euro 200.000.000,-
- per jaar. Ga je het gemeentelijk amb-

tenarenapparaat bundelen, dan is er 
snel 5 tot 10% te bezuinigen. Je zegt 
dan minder uitgeven of vooral anders 
uitgeven, want bijv. burgers aan de 
’financiële basis’ komen dan minder 
snel in de knel. Althans daar is voor te 
kiezen. Tenslotte delen wij een sociale 
verantwoordelijkheid in de breedte. Dat 
we vele miljoenen van die inmiddels be-
kende ’twaalf miljoen’ in een groot gat 
gegooid hebben, is me in de loop der tijd 
wel duidelijk geworden en een gemeen-
telijke enquetecommissie zal er toch 
wel nooit in Bronckhorst komen. Dank 
u wel gemeentebestuurders. Hebzucht 
deed u -of uw voorgangers- de das om? 
’t Is kennelijk eenvoudig om met bur-
gers geld politiek te speculeren en het is 
wat gemakkelijk om te zeggen ’het was 
allemaal van voor de tijd van Bronck-
horst’. In het bedrijfsleven stond er al 
een curator op de stoep die de sleutel 
in ontvangst mocht nemen. Ik heb het 
gevoel dat er iets meer aan de orde was, 
wie weet nog is…

Door Samenwerking Sterk…
Hoeveel sportverenigingen zijn er niet 
in den lande met deze naam. In wezen 
is een gemeentelijke organisatie niet 
anders. Waarom dan niet in onze om-
geving? Samenwerking is trouwens dé 
manier om de Achterhoekse krimp op 
te vangen. Gaat in samenspraak met de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
nu eens bij anderen in de keuken kijken, 
die al veel verder op dit pad van samen-
werking zijn en doe het vooral vóór 19 
maart 2014, de dag dat wij wederom een 
hokje rood mogen en moeten inkleuren. 
In Het Gooi (NH) hebben de gemeenten 
Blaricum, Eemnes en Laren besloten 
hun gehele ambtenarenapparaat samen 

te voegen tot de inmiddels landelijk 
bekende ’BEL-combinatie’. Het bestuur 
is duidelijk krachtiger geworden én ui-
teraard goedkoper. Dit zonder de eigen 
dorpse waarden, identiteit van de drie 
afzonderlijk te verliezen! U zult denken 
dat het liberalisme hier hoogtij viert, 
doch dit is maar ten dele. Bij Eemnes 
bijv. ligt dit totaal anders en het heeft 
trouwens ook een grote agrarische sec-
tor, welke de anderen niet meer hebben.
Onderzoeksbureau Twijnstra Gudde 
heeft de samenwerking uitgebreid on-
derzocht en als zeer positief beoordeeld. 
Wie weet is het een excursie of uitwis-
seling waard, want één der burgemees-
ters aldaar komt uit het Doesburgse nest 
waar ook Henk Aalderink zijn politieke 
scholing kreeg. Laat je zo’n Goois voor-
beeld los op onze Noord Achterhoekse 
samenleving, dan zijn er veel taken te 
bundelen en efficiënter uit te voeren. 
Voor pakweg 100.000 inwoners heb je 
één afdeling belastingen/WOZ, één af-
deling sociale zaken, één afdeling per-
soneelszaken, één afdeling onderhoud 
van wegen etc. Zo kunnen we nog wel 
een aantal zaken noemen.
Belangrijkste is dat je dienstenniveau 
-mits je dit goed aanstuurt- voor allen 
samen een stuk efficiënter maakt. M.i. 
goedkoper én beter. Je moet het natuur-
lijk wel willen. Een verkiezingsitem in 
maart a.s. en mag ik nog één keer aan 
deze ’Gooise BEL’ trekken? 
Als ik alleen al zie hoe het hier gaat in 
dit kleine buurtschap Bronkhorst en 
wel hoe inefficiënt het ambtenarenap-
paraat, zwak aangestuurd, de burgerij 
handhavend benadert, rijzen mij de ha-
ren te berge! Tussen de tien en vijftien 
ambtenaren vegen hier juridisch de stad 
schoon. Bronkhorst zou ’verrommelen’ 
en het excuus voor dit woord heb ik als 
inwoner alhier van dit college van bur-
gemeester en wethouders nog niet ge-
zien. Dat hier enkele personen wonen 
met een vorm van verzameldrift, wie 
weet een verzameldrang, hoef je niet 
om te slaan naar alle inwoners van deze 
mooie stad. Je stigmatiseert negatief en 
elders zijn er ook wel van die zgn. rand-
zaken. Als gemeente (en de voorganger) 

ben je inmiddels decennia te laat om dit 
te begeleiden. De gemeente Bronckhorst 
meet met twee, wie weet nog meerdere 
maten. De één mag alles en de ander 
komt in de knel. Het frustreert natuur-
lijk en soms lijkt het voor mij tegen 
windmolens vechten. Sommige burgers 
in deze kleine stad halen maar de schou-
ders op en zeggen: ’je wint toch nooit 
van die ambtenarentr…’ Ik meen nog 
steeds dat de ambtenaar de burger heeft 
te dienen en niet andersom!
U heeft kunnen lezen dat de Bronkhor-
ster samenleving een zgn. Burgeriniti-
atief richting gemeenteraad heeft ge-
presenteerd om het Bestemmingsplan 
voor de stad Bronkhorst (2014-2024) te 
vernieuwen. Het is nu aan de gemeen-
teraad het wiel een draai in de goede 
richting te geven. De benadering naar 
de inwoners van de stad Bronkhorst is 
wel voor verbetering vatbaar. Is dit el-
ders ook het geval? Ik schreef reeds over 
de vroegere feodaliteit van de adel welke 
werd vervangen door de feodaliteit van 
de klei en thans de feodaliteit van het 
gemeentehuis. Ambtenaren welke eigen 
baas zijn en eigen eilandjes bouwen zijn 
niet meer van deze tijd. Samenwerking 
met de buren is van uiterste belang. 
Voeg het gehele ambtenarenapparaat 
samen met toekomstige partners en ga 
taken herindelen middels open sollicita-
tieprocedures. De juiste man of vrouw 
op de juiste plaats en vooral ’wij is meer 
dan ik’. Wat een armoe als ik de kan-
didatenlijsten van de politieke partijen 
zie. Is Jaco Voltman van de VVD de eni-
ge ’jongeling’ in de gemeenteraad? Uit 
de losse pols gemeten schat ik bij partij-
en de gemiddelde leeftijd op pakweg 60 
tot 60+ op een uitzondering na. Raakt de 
gemeentelijke politiek de burger nog? 
Halen wij in maart 2014 een opkomst 
van (iets in) de 50%. Kom dan tot leven 
zullen we maar zeggen.

Burgerparticipatie…
Daar heb ik geen enkele moeite mee, 
maar… niet gedwongen door het college 
van B&W! Mag het alleen als we thans 
vooral in de CDA of VVD richting den-
ken? Jammer dat die andere politieke 

dienders veelal aan de zijlijn staan, want
ze menen het toch goed, het gaat ten-
slotte om óns burgerbelang. Voor bur-
gerparticipatie moet je de burgerij uit-
nodigen en hier in de stad Bronkhorst
is kennis beschikbaar om te gebruiken
met tenminste 50% kostenreductie een
nieuw Bestemmingsplan voor de stad
Bronkhorst in de steigers te zetten, waar
alle burgers bij betrokken zijn. Natuur-
lijk is het geven en nemen, maar in de
breedte is er meer vertrouwen als men
bewust voelt erbij te zijn betrokken in
een ontwerpstadium van dit bestem-
mingsplan. Het gaat immers (om) leven.
Ik dwaal af… Ik zou eigenlijk de burge-
meester, wethouders en raadsleden op
een zaterdag een excursie willen laten
maken naar deze Gooise BEL gemeen-
ten, die een samenwerkingsverband zijn
aangegaan, zonder hun eigen identiteit
te verliezen. Doordeweeks zou nog be-
ter zijn, want dan zie je dit gemeentelijk
trio in vol bedrijf. Wie weet maak er een
uitwisseling van! Van elkaar kun je le-
ren en als voorbeeld: iedere gezond den-
kend mens kon aan zijn water aanvoe-
len dat de regeling voor afvalverwerking
in 2013 financieel niet uitkon. Dit zijn
nu de zgn. ’bokken’ van typisch Bronck-
horst. In zo’n samenwerkingsverband 
kan een intergemeentelijke vuilverwer-
king wel een miljoen of meer  minder
kosten. Deze kleunen worden bij het 
bedrijfsleven direct afgestraft. 
Hebben wij trouwens in maart 2014 een
gemeenteraad met een betere afspiege-
ling van de Bronckhorster samenleving?
Wie weet vijf frisse leden van rond de
dertig? Je zou kunnen denken -met een
wel heel duur woord- aan een Bronck-
horster gemeenteraadswachtgeldrege-
ling om jongelui onder die ”Witte Wie-
venlampen” in de raadszaal te krijgen
en m.i. weg met al die partijelite op het
pluche met straks een dozijn of meer
jaren raadservaring terwijl de Bronck-
horster jongeren geen kans krijgen. Het
moest me even van ’t hart en zijn er
meerderen die er zo over denken? 

Paul Kok 
Molenstraat 1, Bronkhorst

Gemeentelijke krachten bundelen…

Nu weet een ieder in Bronckhorst 
inmiddels wel dat schrijver dezes 
meent dat de gemeente Bronck-
horst op eigen benen absoluut niet 
toekomstbestendig is. Dit is dan ’op 
te lossen’ door de komende jaren 
de inkomsten drastisch te verho-
gen of te wel ieder WOZ dak is be-
plakt met gemeentelijk bladgoud 
en het percentage per 1000 euro 
woningwaarde gaan we maar weer 
verhogen of… aan de andere zijde 
de burger en mn. onze seniorenbur-
gers de financiële duimschroeven 
aandraaien.



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

Men kan kiezen uit twee routes: 7 
of 15 kilometer. De kosten bedragen 
drie euro en kinderen t/m 13 jaar gra-
tis. Honden zijn toegestaan, mits aan-
gelijnd. De Hackfortse watermolen is 
van 10.00 uur t/m 16.00 uur ook open 
en bij voldoende water draait de mo-
len. Ter plekke wordt door vrijwilli-
gers uitleg gegeven over de werking 
en de historie van de watermolen. De 

deelnemers aan de wandeling kun-
nen onderweg genieten van de sono-
re geluiden van de midwinterhoorn-
blazers d’Olde Roop uit Zelhem. Op
het erf van ’t Boshuis zijn verschil-
lende activiteiten. Zo zal onder meer
kunstenares en schrijfster Roelien
de Lange uit Vierakker van 14.00 tot
15.00 uur een voordracht houden 
over midwinter- gebruiken en een
midwinter- ritueel om de sfeer van de
winter te proeven. Ook toont ze een
expositie van kleurrijke schilderijen
en Indiaanse kunst. Op het erf staan
een aantal vuurkorven, er is gezellige
muziek en chocolademelk, koffie/
thee  melk,en snert verkrijgbaar. 

De opbrengst van de wandeltocht
gaat naar de CliniClowns.

Zaterdag 28 december op landgoed Hackfort

Winterwandeling voor 
CliniClowns
Vierakker - Na de kerstdagen is er 
vaak behoefte om even een frisse 
neus te halen. Zo kan er zater-
dag 28 december tussen 10.30 en 
14.00 uur een mooie wandeling 
rond en op landgoed Hackfort 
worden gemaakt. Start en finish 
zijn bij de familie Rietman aan de 
Boshuisweg 8 in Vierakker.

Ze was al die jaren trouw gebleven 
aan haar energiebedrijf. Ze was van 
oudsher gewend dat dit haar ener-
giebedrijf was en ging er van uit dat 
dit goed was. Nu twijfelde ze, want 
ze was door een verkoper aan de 
deur van een ander energiebedrijf 
benoemd als een persoon waar haar 
energiemaatschappij slapend rijk van 
werd. Dat zat haar niet lekker, be-
taalde ze teveel? Werd ze belazerd? 
Op televisie had ze gezien dat je ie-
der jaar moest overstappen. Dat was 
goedkoper, maar daar voelde ze niets 
voor. Tegenwoordig gaat veel via in-

ternet en dat heeft ze niet en wil dat
ook niet meer leren. 
Een lid van het ombudsteam kwam
bij haar thuis op bezoek. Nadat ze 
het probleem verteld had, stelde deze
mevrouw voor om haar eigen ener-
giebedrijf te bellen. Zo kon ze het
beste te weten komen of ze te veel 
betaalde en of ze een korting kon
krijgen. Het telefoongesprek was suc-
cesvol, mevrouw krijgt nu de korting
die eigenlijk bedoeld is voor nieuwe
klanten. Daarnaast voelde ze zich
gerustgesteld. Ze was trots dat ze dit
zelf geregeld had samen met het om-
budsteam.
Deze mevrouw was erg blij met onze
hulp. Heeft u ook vragen, zorgen of
dingen waar u niet uitkomt? Bel het
PvdA Ombudsteam 06-52662996 of
mail naar 
ombudsteam@pvdabronckhorst.nl.

Nieuws vanuit het PvdA Ombudsteam

Hoe zit het met uw 
energiebedrijf?
Bronckhorst - Een 75-jarige me-
vrouw meldde zich bij ons, om-
dat ze erg twijfelde over de keuze 
van haar energiebedrijf. Ze had 
de folder van het PvdA ombuds-
team bij de supermarkt gezien.

Harry Mellendijk is een professional 
op het gebied van vuurwerk. Buiten 
de jaarwisseling om, verzorgt hij 
vuurwerkshows bij grote evenemen-
ten. Dat leverde hem vorig jaar de 
titel ‘Hofleverancier van tante Rikie’ 
op voor de spectaculaire show, die hij 
tijdens de ‘Zwarte Cross’ vertoonde. 
Als liefhebber van vuurwerk vindt 
Harry het belangrijk dat vuurwerk 

betrouwbaar is en een goede kwali-
teit heeft. Hij vond daarvoor de juiste 
importeur (prijs beste importeur van 
Nederland), die op dezelfde manier 
naar vuurwerk kijkt en daarbij ook 
nog een lage prijs voert. Vergeleken 
met vorig jaar is het vuurwerk ook 
nog eens professioneler geworden
Als liefhebber van vuurwerk wil hij 
zijn potentiële klanten vooraf laten 

zien hoe het vuurwerk klinkt en er 
uit ziet. Daarvoor verzorgt hij een 
tweetal demonstraties. Op vrijdag 13 
december neemt Harry met een stand 
deel aan het Pleinenfeest in Hengelo. 
Aansluitend op het feest, dat tot 
21.00 uur duurt, start om 21.30 uur 
een grote demonstratie op het Pax-
terrein. Onder de aanwezigen wordt 
tevens een vuurwerkpakket met een 
waarde van € 75,-- verloot.
De dag erop, op zaterdag 14 decem-
ber, is er een vergelijkbare demon-
stratie op het voetbalveld van S.V. 
Halle. Deze demonstratie begint om 
19.30 uur. Ook hier wordt een vuur-
werkpakket met een waarde van € 
75,-- verloot.
Inmiddels zijn er in de regio 25.000 
folders verspreid. In de folder staan 
de internetprijzen, dus de (vaak la-
gere) prijzen die gelden voor aan-
koop via de webshops op de website 
www.vuurwerktotaal.nl/halle (of /
hengelogld). De voorverkoop via de 
webshops op internet is inmiddels 
gestart. Daarbij is het wel belangrijk 
om in te loggen bij de webshop, waar 
je ook je bestelling wilt afhalen (Hen-
gelo of Halle). 
De losse verkoop is dit jaar op zater-
dag 28 december (8.00 tot 22.00 uur), 
maandag 30 december (8.00 tot 22.00 
uur en dinsdag 31 december (8.00 tot 
20.00 uur).

Op de foto Harry Boem Mellendijk, 
die bezig is met de inrichting van de 
vuurwerkshop in Halle.

Demonstraties in Hengelo en Halle

Vuurwerkshops Harry Boem

Halle - Ook dit jaar opent Harry (Boem) Mellendijk eind december zijn 
vuurwerkshop aan de Dorpsstraat in Halle. Het is dit jaar niet de enige 
plek waar het kwaliteitsvuurwerk te koop is, want toen bleek dat het 
pand aan de Spalstraat in Hengelo (G) waar voorheen ‘de Drievetol’ 
gevestigd was, beschikbaar was, besloot Harry ook daar een shop in 
te richten. In het pand is tot 2010 vuurwerk verkocht, waardoor de 
winkel voorzien is van een vuurwerkkluis.

Tijdens een bijeenkomst in café-res-
taurant Nijhof in Halle werd het ver-
lengde contract getekend. De eerste 
periode liep van 2011 t/m 2013.
De Vries B.V. heeft haar sporen in 
de monumentenzorg ruimschoots 

verdiend. Vele objecten werden in de
loop der jaren gerestaureerd. In 2009
werd het bedrijf zelfs gecertificeerd
als Erkend Restauratie Bouwbedrijf.
Voor de stichting een partner om
trots op te zijn.
De samenwerking betekent dat het
ook de komende jaren weer mogelijk
is om een interessant programma sa-
men te stellen voor Open Monumen-
tendag. Alle programmaonderdelen 
zijn daarbij gratis, waardoor voor
iedereen bereikbaar. Ook de inmid-
dels traditionele jaarlijkse (bewaar-)
brochure blijft zo in stand! Dit jaar is
Open Monumentendag op 13 en 14
september.

Timmer- en aannemersbedrijf de Vries Hummelo

Sponsorcontract open 
monumentendag verlengd

Halle - Onlangs was er een fees-
telijke gebeurtenis voor de Stich-
ting Open Monumentendag 
Bronckhorst. Na een bijzonder 
positief evaluatiegesprek bleek 
de heer Henk de Vries van Tim-
mer- en Aannemersbedrijf De 
Vries BV in Hummelo bereid 
ook de komende drie jaren weer 
hoofdsponsor te blijven van de 
stichting.

Directeur Henk de Vries tekent het contract voor nog weer drie jaar Open Monumentendag

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

WINTERDAGEN IN TOLDIJK
Nu de dagen korter zijn en het einde 
van het jaar nadert zorgt Welkoop 
Toldijk voor de ultieme huiselijke 
wintersfeer. Daarom organiseren wij 
op vrijdag 13 december t/m zondag 
15 december de Winterdagen in Tol-
dijk!
Dit jaar hebben we gekozen voor 
een groots opgezette kerstshow in 
de winkel, waarin we traditionele 
en nieuwe tinten kerstballen, slin-
gers en boomhangers  presenteren. 
Een uitgebreid assortiment kransen, 
oase en opsteekmaterialen om zelf 
kerstdecoraties te maken. Uiteraard 
is er ook een ruim aanbod in zowel 
binnen als buitenverlichting om uw 
woonomgeving sfeervol in te richten. 
Kunstkerstbomen in diverse maten 
en modellen, natuur kerstbomen 
met en zonder kluit, ruime keus in 
Nordmann en Omorika bomen. Tij-
dens de Winterdagen vinden er di-
verse activiteiten plaats:

Vrijdag 13 december; Dames-
avond van 19.00-22.00 uur.

-
kunstenaar

-
terialen

voor de feestdagen
-

raties
-

deau artikelen

schapenvachten van vilt

leuke gevulde big shopper gratis

Zaterdag 14 december; Kinderen 
en Kerst van 10.00-16.00 uur.

-
tenvogels

waarmee de kinderen kunnen spe-
len.

Catering
-

ren leuke armbandjes

Steenderen bakt verse wafels

Zondag 15 december; Mannen-
middag van 12.00-16.00 uur.

-

lectie met een spectaculaire voor-
koopactie

leuke winterattentie
Kortom, dit wordt een heel bijzon-
der weekend waar u bij wilt zijn! Wij 
zien u graag tijdens de Winterdagen 
in Toldijk waar natuurlijk de koffie 
klaar staat!

KERST BIJ WELKOOP VORDEN
Natuurlijk is er, net als voorgaande 
jaren, bij Welkoop Vorden rond de 
Kerst weer veel te beleven. Op 14  de-
cember wordt wederom de jaarlijkse 
kerstmarkt, ook wel het ‘pleinfestijn’ 
genoemd, georganiseerd. 
In de eerste plaats is er in de winkel 
een ruim assortiment kerst en sfeer-
artikelen te zien en te koop, zoals 
kerstballen in de kleuren zilver, goud 
en rood, evenals vele soorten kerst-
verlichting.
Het assortiment kunstkerstbomen is 
geheel vernieuwd. Bomen vanaf 90 
cm tot 2.15 meter, met of zonder ver-
lichting, er is volop keus. Mocht u lie-
ver een levende kerstboom hebben, 
Welkoop heeft ook deze in diverse 
maten en prijsklassen.
Maar… het pleinfestijn is natuurlijk 
niet compleet zonder de medewer-
king van diverse hobbyisten en ver-
enigingen. 

Chantal Boers: Kerststukjes maken. 
Behalve de kerststukjes die zij al 
heeft staan, kan zij in overleg met u 
een  persoonlijk kerststuk maken. 
Rowena Peters: Schilderijen. Zij schil-
dert naar wens, dier en/of mens.
Bep Dijkman: Houten en kunststof-
fen kerstdecoraties
Bob Kliest: Deze imker kan u alles 
vertellen over bijen en honing. Daar-
bij kunt u beleven en proeven wat er 
allemaal mogelijk is met honing.
Rita Roekevisch: Warmtezakken. 
Deze zakken voorzien van tarwe zijn 
heerlijk in de koude wintermaanden, 
maar ook goed te gebruiken bij pijn. 
De zakken zijn in diverse leuke en 
vrolijke prints te verkrijgen.

en taarten versieren. Erg leuk om te 
zien, en om ideeën op te doen! Zeker 
in deze feestelijke maand.
Marjolein Dijkema: Bijzondere crea-
ties met fietsbanden. Hier maakt zij 
onder andere handtassen van, sleu-
telhangers en hoezen voor de iPad.

Frederik van der Vinne: Zelf ontwor-
pen houten klokken. Erg mooi ter 
decoratie.
Yke Ruessink: Authentieke ooster-
lingen, ze bestaan nog maar het 
worden er steeds minder. Fotograaf 
Yke Ruessink ging op zoek naar deze 
oorspronkelijke mensen en heeft ze 
in een boek gepresenteerd. Tijdens 
het pleinfestijn zal Yke van 19.00 
tot 20.30 uur een lezing geven over 
de totstandkoming van het succes-
volle boek ‘Zo bijzonder ben ik niet’. 
Hiervoor kunt u zich opgeven aan de 
kassa bij Welkoop Vorden tot uiter-
lijk 14 december 12.00 uur.
Na een bezoek aan deze hobbyisten 
kunt u de inwendige mens verrassen 
door even langs te gaan bij de kraam 
van de Vrouwen van Nu, voor heer-
lijke nieuwjaarsrolletjes en wafels. En 
de organisatoren van het Wim Kuy-
per voetbaltoernooi zullen aanwezig 
zijn om de voor u inmiddels welbe-
kende heerlijke oliebollen te gaan 
bakken.
Het pleinfestijn van 2013 is een zeer 
bijzondere. In tegenstelling tot an-
dere jaren is ervoor gekozen om het 
pleinfestijn op één dag te organiseren 
en wel op zaterdag 14 december van 
9.00 uur tot 21.00 uur. We sluiten de-
ze dag op een zeer speciale manier af.
Tussen 17.00 uur en 21.00 uur maakt 
u ieder half uur kans op een prijs 
t.w.v. ruim €100,00!!! Het werkt als 
volgt: Wanneer u tussen 17.00 en 
21.00 uur bij ons een besteding doet 
van minimaal €25,00 en uw kassabon 
inlevert, heeft u zomaar kans dat op 
uw kassabon een hele mooie prijs 
valt, te weten een goed gevulde big 
shopper met een inhoud van meer 
dan €100,00! Per half uur wordt er 
een kassabon getrokken waar deze 
fantastische prijs op valt. Deze actie 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
de volgende ondernemers:
Etos Barendsen, Top1Toys Sueters, 
Reinier & Leonie’s groenten  fruit & 
traiteur, Keurslagerij Vlogman, De 
echte bakker Van Asselt, Den 4-ak-
ker, Yke Ruessink Fotografie, Slijterij 
wijnhandel Sander Pardijs en Rita 
Roekevisch.

Volgens het team van Welkoop Vor-
den zeker de moeite waard om op 
zaterdag 14 december een bezoek te 
brengen aan de op één na beste Wel-
koop van Nederland!

- Advertorial -

Welkoop Toldijk en Vorden in winterse sferen
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Bekveld in het licht is een kerstevene-
ment met veel gezichten, maar wat 
centraal staat zijn het vuur en het 
licht. Daarom heen is het evenement 
opgezet.  Zo is er een kerstmarkt vol 
gezelligheid op het erf van kinder-
boerderij Feltsigt met een grote kerst-
boom, kraampjes en vuur waarop het 
eten en de glühwein wordt warm ge-
maakt.
Vanuit deze centrale plaats kunnen 
vele activiteiten worden onderno-
men. Men kan bijvoorbeeld vanaf 
16.00 uur starten met een fiets- of 
autoroute. Deze leidt langs verlichte 
boerderijen, huizen en schuren en 
langs de alom bekende grote lichtob-
jecten van Bekveld. De route duurt 
met de auto een klein half uur en met 
de fiets een uur. Voor de kinderen is 
de speeltuin sfeervol in het licht ge-
zet en kan er volop met de dieren 
worden geknuffeld. Op het boerenerf 
is een gulle kerstman en gezellige 
muziek waar het vuur vanaf springt.
Tot slot kan iedere bezoeker meedoen 
aan de kersttocht door het Bekveldse 
landschap. Dit is een verrassingstocht 
met het startpunt vanaf de kerst-
markt en met een duur van ongeveer 
45 minuten. Bij vertrek krijgt een ie-
der een lantaarn mee en de opdracht 
‘volg het licht en het vuur’ en de rest 
wijst zich vanzelf. 
Tijdens de tocht wordt het kerstver-
haal uitgebeeld in een soort open-
luchtspelvorm waar langs heen 
wordt gelopen, dus elke keer loopt 
men van vuur naar licht en doet op 
deze manier het volgende kerston-

derwerp aan. Voor de kinderen is een 
vragenspel. 
Het kerstverhaal wordt in gedeeltes 
verteld tijdens de tocht en wanneer 
er een rode lamp knippert is daar 
een vraag met betrekking tot het 
kerstverhaal: heel leuk en leerzaam. 
Onderweg doet men hele mooie plek-
ken aan en maakt men allerlei din-
gen mee die niet altijd met kerst te 
maken hebben. De tocht eindigt in de 
levende kerststal met Jozef en Maria. 
Natuurlijk is er op het boerenerf war-
me chocolademelk en allerlei lekkers 
te verkrijgen voor de kinderen. Maar 
ook voor de volwassen zijn er onder 
andere warme drankjes die men dan 
bij een kampvuurtje en al luisterend 
naar livemuziek kan nuttigen. De 
organisatie wordt verzorgd door de 
‘Vrienden van Feltsigt’ en zij hebben 

er dan ook alles aan gedaan om het
een succes te laten worden. Zo zijn er
vele nieuwe kledingstukken gemaakt
voor de figuranten en is de route nog
meer uitgekristalliseerd zodat het
een mooi geheel zal worden in het
winterse landschap.
Bekveld in het Licht wordt gehouden
op vrijdag 20 en zaterdag 21 decem-
ber op het terrein van kinderboer-
derij Feltsigt aan de Bekveldseweg
5 in buurtschap Bekveld gemeente
Bronckhorst. Het evenement start 
om 16.00 uur en eindigt om 22.00 
uur. Parkeren is gratis, evenals de 
entree tot de kerstmarkt. Voor meer
info en tijdschema’s kijk op www.
feltsigt.nl, op Facebook van Feltsigt of
aankomende weken in Contact. Kin-
derboerderij Feltsigt wenst iedereen
een fijne kerst toe.

Nieuw lichtobject bij ‘Bekveld in het licht’
Bekveld - Tijdens Bekveld in het 
licht (het kerstevent van Felt-
sigt) zal er een nieuw lichtobject 
te bewonderen zijn met sterren, 
piramides en andere vormen. 
Tijdens de wandelroute zal het 
kerstverhaal worden verteld in 
openluchtspelvorm en een hori-
zon te zien zijn met zojuist ge-
noemde vormen over een lengte 
van 80 meter. Deze mogelijkheid 
deed zich voor dankzij de buren 
van de kinderboerderij die een 
uienkwekerij runnen. Deze uien 
worden in tunnels veredeld. Deze 
kunnen gebruikt worden om een 
mooi lichtschouwspel van te ma-
ken. Na een aantal testen door 
de vrienden van Feltsigt kan het 
schouwspel op 20 en 21 december 
getoond worden.

‘Een hele eer’, aldus eigenaresse Rita 
Boshart die Scholtes&Janssens in het 
voorjaar van 2010 voor het eerst in 
Vorden uitnodigde. ‘Want sindsdien 
hebben Lestari en Gwylim vrijwel alle 
continenten aangedaan en veroverd 
met hun betoverende pianospel. 
Eind vorig jaar kregen we een mail-
tje met de vraag of ze op ons podium 
een jubileumconcert mochten geven 
‘omdat ze zulke fijne herinneringen 
hebben aan de vorige concerten’. En 
omdat wij zelf het Midwinterconcert 
als het meest feestelijke moment in 
het jaar beschouwen, was de afspraak 
snel gemaakt.
We vinden het bijzonder dat deze 
twee musici na alle ervaringen die ze 
hebben opgedaan een klein podium 
als het onze zo weten te waarderen!’ 
Rita vervolgd: ‘Op de website scholte-
sjanssens.com staat: Hun debuut in 
Carnegie Hall in mei 2009 werd ge-
prezen als ‘het hadden net zo goed 25 
of 30 vingers kunnen zijn, zo groots 
en samengesmolten was hun klank’. 
Daarmee is niets teveel gezegd, het is 
alsof zijden draadjes gesponnen wor-
den tussen deze twee pianisten wan-
neer zij samen musiceren’.

Tijdens het concert van van 22 de-
cember wordt zowel vierhandig (qua-
tre-mains) gespeeld als op twee vleu-
gels met werken van W.A. Mozart, M. 
Ravel, F. Poulenc en Th. Beijer. Met 
‘Scaramouche’ van D. Milhaud voor 
twee piano’s, waarmee ze samen hun 
carrière begonnen wordt het concert 
swingend afgesloten.
Om de feest- en muzikale vreugde 
nog wat te verhogen laat Het Klavier 
twee prachtige vleugels ‘invliegen’. 
‘Dat hebben ze dik verdiend’ aldus 

eigenaar Jack van Dodewaard die 
beide instrumenten op de dag van
het concert haarfijn op elkaar af zal
stemmen.
Meer informatie is te vinden op www.
het-klavier.nl.
Het Klavier bevind zich op Industrie-
terrein Het Werkveld, Ambachtsweg
2B, Vorden. Volwassenen € 15,-; jeugd
t/m 16 jaar € 7,50 inclusief consump-
tie. Kaarten reserveren: 0575-550756
of rita@het-klavier.nl

Midwinterconcert bij
Het Klavier ook Jubileumconcert!
Vorden - Het Midwinterconcert 
van Het Klavier in Vorden staat 
dit jaar in het teken van het 10-ja-
rig bestaan van pianoduo Schol-
tes & Janssens. Zondagmiddag 22 
december om 12.30 uur geeft het 
duo één van hun jubileumcon-
certen op dit kleine intieme po-
dium in de Achterhoek.

Bronckhorst

Woensdag 11 december 2013
14:00 3D-kerstkaarten verkoop bibliotheek Zelhem
20:00 Lezing Ritueel begeleiden Zelhem

Donderdag 12 december 2013
18:00 Vordens Ondernemerscafe Kranenburg
20:00 “Boven is het stil” film in bibliotheek Hengelo

Vrijdag 13 december 2013
10:00 Koffiemorgen gezamenlijke diaconieën  

DHK Hoog-Keppel
13:00 Sfeervolle kerstmarkt Hummelo
13:00 Oliebollenactie 2013 Harmonie Vorden Vorden
14:00 Kerstmiddag Club 60+ Laag-Keppel
15:00 Pleinenfeest Hengelo
18:00 Oliebollenactie muziekvereniging  

De Eendracht Hummelo
18:00 Keppelse Kerstmarkt Hoog-Keppel
19:00 Concert VPS KeK en PITS tijdens  

Kerstmarkt Hoog-Keppel
19:00 Kerstworkshop bloemsierkunst Achter-Drempt
19:00 Winterdagen in Toldijk Toldijk
19:30 Vesper in de St. Joriskerk Voor-Drempt
20:00 Kerstcafé met karaoke Hummelo

Zaterdag 14 december 2013
9:00 Oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht Hum-

melo
9:00 Winterdagen in Toldijk Toldijk
10:00 Repair Café Vorden Vorden
10:00 Tweede dag Hummelse kerstmarkt Hummelo
12:00 Dickens in Bronkhorst Bronkhorst
13:00 Paulien Tesselaar en Gert Fris exposeren  

in Galerie De Burgerij Vorden
13:00 Kerstmarkt Vorden
19:30 A Festival of Lessons and Carols,  

kerstconcert in Engelse stijl Hummelo
19:30 Kerstsamenzang Zelhem
20:42 Dronkzitting carnavalsvereniging  

‘Doar goat wi-j weer’ Hummelo
21:30 70 & 80’s Party Hengelo

Zondag 15 december 2013
11:00 Wandeltocht en Winterfair Concordia Hengelo
12:00 Winterdagen in Toldijk Toldijk
13:00 Paulien Tesselaar en Gert Fris exposeren  

in Galerie De Burgerij Vorden
15:00 TOM - Kerstmatinee met  

Josée van der Staak en Thea Rijsewijk Vorden

Van 28 november:
A-lijn: 1. Will Snelder & Bert Bot-
schuyver 66,50%; 2. José & René 
Winkelman 57,08%; 3. Inge & Reint 
Pellenberg 56,67%.
B-lijn: 1. Emmy Stegeman & Joop ten 
Holder 61,11%; 2. Jan Veenhuis & 
Joop Rutten 60,59%; 3. Fien & Henk 
Biezeman 57,92%.
C-lijn: 1. Truus & Kees Mortier 
69,58%; 2. Svatja & Jirka de Wolf 
59,17%; 3. Wil ten Holder & Leni La-
mers 54,58%.

Van 5 december:
A-lijn: 1. Herman Stapelbroek & 
Marijke Hilderink 63,75%; 2. Inge 
& Reint Pellenberg 55,83%; 3. Dick 
Brinkman & Hans Dekker 52,08%.
B-lijn: 1. Fien & Henk Biezeman 
63,75%; 2. Gertie Hissink & Theo van 
Aalst 62,92%; 3. Gerda Tankink & 
Theo Schut 54,58%.
C-lijn: 1. Jos Jehee & Theo Geurts 
66,15%; 2. Wil ten Holder & Leni La-
mers 64,58%; 3. Annie Hartman & 
Hen Rombouts 55,73%.
Mooie scores!
Afmelden via een mail naar bcbronk-
horst@hotmail.nl of een sms naar 
06-28633453 of op de wedstrijddag 
bellen.

B r i d g e n

Toldijk - Bridge uitslagen.

Tijdens de vakantie niets 

missen van het nieuws? 

Op www.contact.nl is 

 kjilrednozfa evagtiu eredei 

in te zien. Zo is ‘thuis’ wel 

erg dichtbij. Fijne vakantie!

www.weevers.nl

Lekker op 
...eitnakav 

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

In- en verkoop 

Kalveren, schapen en varkens  

VEE- en VARKENSHANDEL 

GERARD BULTEN 

Toldijk, tel. 0575-451328 

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

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

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

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

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en aktie’s!

Kado tip! Doe het met een streekproducten pakket!!

Giezer-Wilderman stoofperen 3 kilo 2.50
Clementine Mandarijnen 25 voor 2.00

Mooie Goudreinette 2 kilo voor maar 1.50
Sappige navelsinaasappelen 2 kilo 1.50

Volop Boerenkool zo vers van ’t land
Doré Nicola Victoria aardappelen 

deze week  10 kilo 3.50

Zin in (h)eerlijk vlees?
Geef dan nu uw kerst- e/o winterbestelling bij ons 
op,  o.m. (h)eerlijke rollades, div. soorten biefstuk.

Zie voor het volledige assortiment varkens- en 
rundvlees onze website of kom langs in de winkel.

Wij zijn 23 en 24 december ook geopend!

Wij wensen u f ijne en gezellige feestdagen toe!
 

Vleesboerderij Hoeve Tankinck
Steenderenseweg 1

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

Skalnummer:  028128

www.hoeve-tankinck.nl

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

Zaterdag
14 december

Super Saturday
In het café:

„HIKE”
In de disco:

DJ Roy
In het Hoekje:

‘70/’80 party

zoekt:
MEDEWERK(ST)ER

Wij zijn op zoek naar een medewerk(st)er 
voor de vrijdag en zaterdag.

Bel voor inlichtingen:

06 - 54 32 30 30

VISHANDEL “HENGEL” 

Tweede Kerstdag
van 11.00 tot 14.00 uur brunch bij 

Gasterij Winkelman

Kosten € 25,00 pp, 
kinderen tot 12 jaar € 12,50 pp. 

Voor reserveringen 0575-461267 
of info@coenevers.nl

Eerste en Tweede Kerstdag 
van 15.00 uur tot 19.00 uur 

kerstbuffet bij 

Horecagelegenheid 
Coen Evers

Voor reserveringen 0314-641392 
of info@coenevers.nl

Oudejaarsnacht vanaf 00.30 uur 
oudejaarsparty bij 

Horecagelegenheid
Coen Evers

Kosten € 20,00 all-in (bier/fris/wijn)



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

Speciaal voor de kerstgroepenten-
toonstelling die momenteel tot en 
met 12 januari in het Heiligenbeel-
denmuseum (Antoniuskerk) wordt 
gehouden, heeft Annie Gengler een 
groot deel van haar kerstgroepen 
beschikbaar gesteld. “Ik denk zelfs 
dat 60 procent van al die groepen 
hier, haar toebehoren”, zo zegt Ton 
Rutting voorzitter van de Stichting 
Vrienden van de Kerk op de Kranen-
burg. De nog zeer krasse Annie Gen-
gler heeft haar kerstgroepen in het 
museum, samen met een aantal vrij-
willigers gedurende zes maandagen 
ingericht. Tijdens de opening vertel-
de ze toch wel trots aan haar (uitge-
nodigde) gasten over de kerstgroepen 
en het land van herkomst.
Annie: “Ik heb in mijn leven veel ge-
reisd en uit alle landen waar ik ben 
geweest (Spanje, Frankrijk, Polen, Pe-
ru, Hongarije, Mexico, Columbia e.d.) 

heb ik kerstgroepen meegebracht. Ik 
ben met name ‘gegrepen’ door het 
kerstverhaal zoals die in de wereld 
wordt verteld. Het thema is overal 
hetzelfde, echter Jozef en Maria wor-
den uitgebeeld zoals de bewoners dat 
in het bewuste land zien. Dus overal 
verschillend. Mijn belangstelling voor 
kerstgroepen ontstond tijdens een 
tentoonstelling van Elizabeth Hout-
zager in Eindhoven”, zo zegt ze. Nog 
altijd is haar verzamelwoede niet ge-
stild. “Ik ben lid van de Vereniging 
Vrienden van de Kerstgroep en dan 
kom ik altijd ergens wel weer iets te-
gen dat mij aanspreekt”, aldus Annie 
Gengler.
Behalve haar kerstgroepen zijn er 
tijdens de tentoonstelling ook kerst-
groepen te bewonderen van Tineke 
Winkels uit Capelle aan den Ijsssel, 
Henk Ensink uit Deurningen en van 
Riet Rutting uit Vorden. Ton Rut-

ting: “Iedere kerstgroep die je hier 
ziet, heeft zijn eigen verhaal, zijn ei-
gen detail”. Links achter in de kerk 
treft men een bijzonder fraaie groep, 
de Cuypersgroep, opgebouwd in de 
oorspronkelijke ‘grotuitvoering’. De 
drie koningen op bezoek in de stal, 
de herders met de schaapjes en ge-
heel bovenin de ‘rotspartij’ een ver-
lichte kerk met een verlicht dorp en 
sneeuw op de rotsen.  Ton Rutting: 
“Daar zijn onze vrijwilligers enkele 
dagen mee bezig geweest. We heb-
ben hier circa 70 vrijwilligers, een 
zeer constante groep, valt er iemand 
af dan lukt het altijd een vervanger te 
vinden. Zonder al deze vrijwilligers, 
waarvan velen tijdens de opening van 
de tentoonstelling aanwezig waren, 
kunnen we dit Heiligenbeeldenmu-
seum absoluut niet in stand houden”, 
zo zegt Ton Rutting.
Die mening is ook Wieb Broekhuysen 
toegedaan. Zij voerde vrijdagmorgen 
het woord als lid van de Raad van Ad-
vies. “Voor ons een belangrijk orgaan 
die ons vakkundig adviseert op het 
gebied van onder meer de samenstel-
ling van de collecties die wij hier ten-
toonstellen”, zo zegt Ton Rutting die 
er op wijst dat de Stichting binnen-
kort ook een eigen webshop gaat ope-
nen, waar o.m. boeken, kaarten e.d. 
besteld kunnen worden. Ter afwisse-
ling en om de aanwezigen alvast in 
kerstsfeer te brengen zong Ria Gen-
gler- Ahlers uit Almelo deze morgen 
een aantal kerstliederen. Uitvaart-
verzorger Willem Klein Heerenbrink 
schonk de ‘Stichting Vrienden van de 
Kerk op de Kranenburg’, namens Mo-
nuta een cheque van 500 euro.
“Wij hebben een fonds om kleine 
plaatselijke projecten te ondersteu-
nen. Vanwege het vrijwilligerska-
rakter en het in stand houden van 
dit cultureel historisch gebouw, dit 
gebaar”, zo sprak Klein Heerenbrink. 
De kerstgroepententoonstelling is 
open op elke vrijdag, zaterdag en 
zondag vanaf heden tot en met 12 
januari 2014. Met uitzondering van 
Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag, is 
het museum bovendien geopend van 
maandag tot en met donderdag tus-
sen 23 december en 9  januari 2014, 
telkens van 11.00 tot 17.00 uur.

Met dank aan de vele vrijwilligers

Prachtige kerstgroepen in 
Heiligenbeelden museum in de 
Kranenburg

Kranenburg - “Loop maar even mee naar de vitrine aan de overkant. 
Dit is wat de kerstgroepen betreft mijn eerste ‘grote liefde’. Het is de 
eerste kerstgroep die ik heb gekocht. Dat was tijdens een vakantie in 
Mexico. Jozef en Maria, de herders met de schaapjes en het kindeke 
Jezus in een hangmat. Typisch Mexicaans, in veel andere landen ligt 
het kindeke in een kribbe”, zo zegt de 84 jarige Annie Gengler.

Annie Gengler bij haar eerste ‘grote liefde’ (Een kerstgroep uit Mexico)

Thijs van Amerongen reed een goede 
race, hij maakte lange tijd deel uit 
van een kopgroep.Op het eind van 
de wedstrijd zakte hij er een beetje 
door en kwam als 12e over de finish. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Niels Albert. Thijs van Amerongen 
rijdt voor AA-drinks en is ook lid van 
RTV Vierakker-Wichmond.Zondag 
8 december stond de Druivencross 
in Overijse op het programma. Thijs 
had een goede start en reed vrijwel 
de gehele wedstrijd in de kopgroep.

Tegen het eind van de wedstrijd werd
hij jammer genoeg door twee andere
renners ingehaald waardoor hij als 7e
finishte. Winnaar werd Sven Nijs.
Dit weekend stond er ook weer een
GOW op het programma, ditmaal op
zaterdag 7 december in Oldebroek. Er
staan elke wedstrijd veel RTV’ers aan
de start en dat is nodig om punten te
verzamelen voor het eindklassement.
De meeste renners reden een goede
uitslag. De enige podiumplaats was 
voor Erik Bouwmeester die in de cate-
gorie Masters 50+ een mooie tweede
plaats behaalde. Overige uitslagen:
Dames Gretha Klein Brinke 9e plaats.
Jeugd 3: Renze Makkink 25e plaats. 
Junioren: Koen Jansen 8e plaats. Mas-
ters 40+: Peter Makkink 7e plaats en
Erik de Greef 12e plaats. In de cate-
gorie Masters 40+ is Peter Makkink 
momenteel leider in het tussen klas-
sement. Als hij het volhoudt en elke
wedstrijd punten weet te verzamelen
kan hij deze leiderspositie wellicht
vasthouden.

Goede prestaties Vordenaar
Thijs van Amerongen
Vorden - Nadat de meeste veldrij-
ders vorig weekend getraind heb-
ben in Spanje stonden ze afgelo-
pen weekend weer aan de start 
voor twee wedstrijden in België. 
Zaterdag 7 december werd de 
Soudal Scheldecross in Antwer-
pen gereden. Het parcours van 
deze wedstrijd ligt langs de oe-
vers van de rivier de Schelde in 
Antwerpen waardoor er door veel 
mul zand gereden moest worden.

“Men moet dit niet als een uitvoering 
zien”, zo vertelt Broer de Boer die de 
twaalf  amateurzangers op het orgel 
zal begeleiden. “Zingen maakt ons 
in elk geval vrolijk in de donkere da-
gen. Het leek de cantorijleden heel 

bijzonder om de kerstliederen die
we vierstemmig geoefend hebben
eens in een mooie kerk te zingen en
mensen gelegenheid te  geven hier
naar te luisteren. En wat is er dan
passender om dat in de Kranenburg
te doen? Het vierstemmig zingen van
een lied als ‘Ik kniel aan uwe kribbe
neer’ past daar natuurlijk uitstekend
bij. We zingen de sfeerliederen in 
een paar blokjes en nemen ruime 
tussentijden. De hoofdzaak is natuur-
lijk dat de mensen genieten van de
kerststallen en kerstgroepen in het
museum en ook rustig het professio-
nele diaklankbeeld kunnen bekijken.
Zo kunnen we ook zelf van de sfeer
genieten”, aldus Broer de Boer.

Harfense cantorij zingt 
in het Heiligenbeelden-
museum in Kranenburg
Kranenburg - Zaterdagmiddag 
14 december gaat de cantorij van 
de PKN Harfsen tussen 13.30 en 
16.30 uur zingen in het Heiligen-
beeldenmuseum in de Antonius 
van Paduakerk in de Kranenburg. 
Het groepje zangers zal daar ad-
vent- en kerstliederen ten gehore 
brengen, terwijl bezoekers van 
het museum al wandelend de ex-
positie van kerststallen en kerst-
groepen kunnen bekijken.

Ze zocht voor dit programma der-
tien liederen uit alle windstreken bij 
elkaar die naadloos in haar verhaal 
passen en die door prachtige licht-
beelden worden ondersteund. Na de 
pauze kan men genieten van vertel-
ster Thea Rijsewijk met ‘A Christmas 
Carol, being a ghost story of Christ-

mas’, het beroemde kerstverhaal van
Charles Dickens. Afwisselend speelt
Gerbrand Dijkstra sfeervolle vioolmu-
ziek. In de pauze en na afloop is er 
o.m. geurige glühwein. 

Zie voor informatie en reserveren
www.tom-vorden.nl.

Kerstmatinee in Theater 
Onder de Molen

Vorden - Zondagmiddag 15 december is TOM in de Lindesche Molen in
Kerstsfeer met twee Kerstvoorstellingen. ( Aanvang 15.00 uur) Vóór de
pauze neemt zangeres Josée van der Staak de aanwezigen mee in haar
ontroerende en eigentijdse verhaal ‘Uitgerekend met Kerst’.

Zondagmorgen bevond Annemiek 
van Vleuten zich onder de deelne-
mers alsmede ‘good old’ Jan Weevers. 
Vorig jaar had de organisatie alle 
pech van de wereld. Door de spek-
gladde wegen waren er toen slechts 
150 deelnemers. Zondagmorgen was 
het weer als vanouds en vertrokken 
er ruim duizend renners bij de ac-
commodatie van de voetbalclub Vor-

den. Men kon kiezen uit twee afstan-
den: 30 of 45 kilometer. 
Harry Eggink namens de organisatie: 
“Wij zijn uiteraard zeer tevreden met 
dit gigantische aantal, het merendeel 
koos voor de grootste afstand. De rou-
tes waren uitgezet over bospaden en 
zandwegen. We hadden ook bewust 
enkele harde wegen in het parcours 
opgenomen, zodat de renners onder-
weg even op adem konden komen. Ze 
waren vol lof over het parcours. Voor 
ons leuk om te horen en bovendien 
een veldtoertocht die zonder proble-
men is verlopen.”
Bij de controlepost bij camping Het 
Gagel in Lochem, kregen de renners 
een drankje en warme bouillon aan-
geboden en werden ze bovendien 
getrakteerd op de inmiddels ‘wereld-

beroemde’ gehaktballetjes. Harry Eg-
gink: “We hadden er precies genoeg, 
er was geen balletje meer over. Toch 
wel prettig want vorig jaar moesten 
er door de geringe deelname, honder-
den gehaktballetjes de diepvries in”. 

Weer terug bij de accommodatie van 
‘Vorden’ konden de renners zich 
douchen en de fietsen afspuiten. 
Harry Eggink: “Wij hebben bij het 
organiseren van deze veldtoertocht 
medewerking van diverse bos- en 
landgoedeigenaren en zijn we ook 
erg blij met de samenwerking met  
de voetbalclub Vorden”. 

VRTC De Achtkastelenrijders organi-
seert op zondag 26 januari 2014 op-
nieuw een veldtoertocht.

‘Klassieker’ perfect verlopen

Veldtoertocht De Achtkastelenrijders 
trok ruim duizend deelnemers
Vorden - De veldtoertocht die 
de Vordense fietsclub VRTC De 
Achtkastelenrijders jaarlijks be-
gin december organiseert wordt 
door insiders aangeduid als de 
‘klassieker’ onder de veldritten. 
In het verleden was bijvoorbeeld 
ook Robert Geesink diverse keren 
van de partij.

Op maandag 16 december zal mw. 
Gerrie Bossenbroek uit Hengelo ge-
dichten voordragen over de aankon-

diging van de geboorte van Christus. 
Mw. Adrienne Heere uit Zelhem gaat 
een kerstverhaal vertellen in de uit-
zending van maandag 23 december. 
De predikant van Hummelo, Ds. Elise 
Roth-Wijnands, zal in de uitzending 
van maandag 30 december een over-
denking houden. Het programma ‘De 
Muzikale Ontmoeting’ wordt iedere 
maandag tussen 19.00 en 20.00 uur 

uitgezonden via Radio Ideaal. Na de 
uitzending kunnen er van 20.00 tot 
20.30 uur nieuwe muzikale verzoek-
jes aangevraagd worden voor de week 
erop, tel. 0314-624002. Op Kerst-
avond, dinsdag 24 december is er van 
19.00-20.00 uur een extra uitzending 
met traditionele kerstliederen.
De kabelfrequentie van Radio Ideaal 
is FM 91.1 of  94.00. De etherfrequen-
ties zijn 105.1 t/m 107.7, via internet: 
www.ideaal.org

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.



Kerst in Hummelo!
13 en 14 december

KERSTMARKT 
Vrijdag 13 december 13.00–20.00 uur

Zaterdag 14 december 10.00–16.00 uur

Rondom de kerk de traditionele kerstmarkt in een nieuw jasje. 
Diverse stands met kerstbloemwerk, kerstbrocante, kerst- en 
woondecoratie, lifestyle producten, streekproducten en activiteiten 
met een feestelijk en winters karakter

13 december v.a. 20.00 uur
Kerstcafé met karaoke 
bij FF naar Steef - entree is gratis

14 december v.a. 19.30 uur
A FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS
Dorpskerk Hummelo - entree 10 euro

✂

✂

✂

✂

✂

Bij aankoop van een fl es Gluhwein t.w.v. 1,99

2e fl es GRATIS
(alleen geldig op 13 en 14 december 2013)

Bij inlevering van deze bon

Huisgemaakte Erwtensoep met 
Hummelse rookworst 4,50
(geldig de gehele maand december)

Bij inlevering van deze bon

Proef-stolletje van 5,60 voor 4,95
(alleen geldig op 13 en 14 december 2013)

Tegen inlevering van deze bon

Koffi  e + Apfelstrüdel 
van 5,25 voor 4,50

(geldig in december 2013 en januari 2014)

10% korting
op al uw aankopen in de winkel

(alleen geldig op 13 en 14 december 2013) 1 bon per klant

Traplopers
deze dagen 10% KORTING

www.deroodeloper.nl



Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

De VVD afdeling Bronckhorst wenst alle lezers van 

Contact hele fijne feestdagen en een gelukkig 2014.

vvdfractie@bronckhorst.nl

Niet alleen u, maar ook de fractie van D66 
is geschrokken van de aangekondigde forse 
verhoging van de afvalstoffenheffing. De 
inwoners van onze gemeente scheiden hun 
afval zo goed dat er te weinig inkomsten bin-
nenkomen om de inzamelkosten te dekken. 
Foutje, bedankt. Vorige maand wilde de VVD 
de inwoners voor positief gedrag bedanken 
via het niet trendmatig verhogen van de OZB. 
D66 was daar tegen, want waarom nu alleen 
huiseigenaren bedanken voor hun inzet voor 
de gemeenschap? Dat is willekeur. 

En nu wil het college, waarvan ook de VVD 
deel uitmaakt, inwoners straffen omdat zij 
hebben gedaan wat het college vroeg. Een om-
gekeerde wereld volgens D66! U werd voorge-
houden dat u met het nieuwe systeem kosten 
zou kunnen besparen als het afval maar goed 
werd gescheiden. Dan is het toch onlogisch 
dat we nu meer moeten gaan betalen.

Daarbij komt de vraag of de kostenbereke-
ning die het college nu voorstelt wel zo ver-
standig is. D66 denkt dat niet alleen de goede 
scheidingsmoraal een rol speelt bij de lage 

aanbiedingsfrequen-
tie, ook de financi-
ele dip speelt een rol. 
Mensen consumeren 
minder en gooien dus 
ook minder weg. Nu het vastrecht verhogen 
in plaats van de aanbieding per container zal, 
als de economie en de consumptie weer gaan 
aantrekken, de inwoners minder tot scheiden 
stimuleren. En dat kan nooit de bedoeling 
zijn. 

D66 zal deze verhoging bestrijden en pleiten 
voor een bezuiniging op de kosten van inza-
meling, zodat deze heffingen niet omhoog 
hoeven. Daarvan kunnen dan alle inwoners 
profiteren. D66 vindt dat de grootste ver-
vuiler het meest hoort te betalen en dat de 
zorgvuldig afvalscheidende inwoner beloond 
moet worden. 

De fractie van D66.

d66fractie@bronckhorst.nl

Afvalstoffenheffing wel goed doordacht?
Het scheiden van afval gaat goed in de ge-
meente. De gemeente heeft u voorzien van 
gescheiden containers en u als inwoner bent 
gemotiveerd dit verder in te vullen. Er is alles 
aan gelegen vooraf goed het afval te scheiden, 
zodat hergebruik optimaal wordt benut en 
kosten laag blijven.

Na bijna een jaar gescheiden afvalinzameling 
blijkt het zo’n succes te zijn, dat de gemeen-
te een gat in haar begroting heeft. Er komt 
minder geld binnen aangezien u minder af-
val aanbiedt dan was voorzien. De gemeente 
heeft voorgesteld het vastrecht te verhogen. 
De rekening wordt bij de inwoners neerge-
legd en het gat wordt gedicht.

GBB heeft de evaluatie van de afvalstoffenhef-
fing op de raadsagenda gekregen, zodat dit 
voorstel gaat worden besproken. Schijnbaar 
biedt u minder vaak uw afval aan, maar blijft 
de vuilniswagen even vaak langs uw huis rij-
den.

Wat ons betreft gaat dan ook de ophaalfre-
quentie omlaag, u biedt immers minder 
vaak uw afval aan. Dit in combinatie met de 

containergrootte, de 
containers moeten 
gratis omgewisseld 
worden. Wij zullen 
het college vragen 
hiervoor voorstellen 
met rekenvoorbeelden aan te reiken, zodat 
wij als raad verantwoord in uw belang het 
beleid kunnen bijstellen.

Als u ideeën heeft om voorstellen te doen die 
kunnen bijdragen aan een goede oplossing 
horen wij dit graag en zullen wij deze zeker 
meenemen in onze voorstellen aan het col-
lege.

gbbfractie@bronckhorst.nl

Minder afval: kosten omlaag!

Het gaat zó goed met het scheiden van afval-
stoffen in de gemeente, dat het college van 
VVD en CDA voorstelt om het vastrecht te 
verhogen. Een verhoging van het vaste deel 
met ruim 93% (van € 41 naar € 79) staat wel 
heel erg haaks op de complimenten die uitge-
deeld worden. Goed zo, inwoners, ga zo door, 
dan verhogen we volgend jaar weer het vaste 
deel naar boven de € 100.  

PvdA Bronckhorst zal voorstellen het vast-
recht maar een klein beetje te verhogen en 
vooral de oplossing te zoeken in het vermin-
deren van de kosten van het ophalen van 
het afval. Het is immers een opdracht aan 
de overheid om uitgaven te verminderen. En 
dan voelen  inwoners zich gestimuleerd  om 
door te gaan met het scheiden van afval. 

Wilt u meer weten over de standpunten van 
PvdA Bronckhorst? 
Op de website staat het verkiezingsprogram-
ma 2014-2018. Ook kunt u daar lezen over 
de kieslijst, de nieuwe lijsttrekker, fractiever-
gaderingen en campagne-activiteiten voor de 
verkiezingen in maart 2014. Goede voorne-
mens en zin om mee te doen? 

Wij wensen Bronckhorst alvast een sterk en 
sociaal nieuw jaar,   

Antoon Peppelman, 
fractievoorzitter

Scheiden doet lijden…

Veertien jaar geleden dachten we af te zijn 
van de aanleg van de Noordtak van de Be-
tuwelijn via Drempt, Steenderen, Baak en 
Wichmond/Vierakker naar het spoor bij Zut-
phen en verder naar Twente. Nu dreigt de 
discussie weer opnieuw te beginnen. Wat is 
er aan de hand?

Het Havenbedrijf Rotterdam, waar de meeste 
containers aan land komen, wil een snelle 
treinverbinding naar Noord-Duitsland. De 
kortste en meest goedkope oplossing is via 
onze gemeente. Een duurdere mogelijkheid 
is langs de A18 en N18 naar Twente. Met 
medewerking van de provincies Gelderland 
en Overijssel gaat dit Havenbedrijf een on-
derzoek doen naar de haalbaarheid van de 
diverse mogelijkheden. 

Onze regio moet het hebben van zijn natuur 
en landschap, van de kleinschalige innova-
tieve maakindustrie, van verantwoorde land-
bouw en veeteelt. We zijn bezig om in onze 
eigen groene energie te voorzien. In deze ont-
wikkeling past niet een ‘transportband door 
de Achterhoek’ die de landschappelijke en 
natuurlijke waarden  van onze gemeente en 

die van de Ach-
terhoek wezen-
lijk zal aantasten.

In 2011 waren er plannen voor de winning 
van schaliegas/steenkoolgas in onze gemeen-
te.  Landelijk werd er ook onderzoek gedaan 
naar de opslag van radioactief afval. Onze 
ondergrond zou daar geschikt voor zijn. De 
Achterhoek wordt kennelijk beschouwd als 
een  geschikt afvalputje voor allerlei zaken 
die niemand anders wil.
Zijn de Noordtak, de winning van schaliegas, 
de berging van radioactief afval voor ons land 
noodzakelijk? Nee, het zijn oplossingen uit 
de vorige eeuw voor problemen uit de vorige 
eeuw. In de regio Achterhoek zijn we bezig 
met het zoeken van oplossingen voor deze 
eeuw. GroenLinks werkt graag mee aan op-
lossingen die onze inwoners een goed leefkli-
maat in een groene omgeving garanderen. 

Daarom: 

Noordtak? 

Nee!

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

Noordtak? Nee!

Er wordt de laatste tijd veel geschreven over 
de afvalstoffenheffing in allerlei artikelen. 
Burgers maken zich zorgen. Met name door 
deze berichten die in kranten verschijnen. 
Maar wat is het probleem? 

In 2013 is de gemeente begonnen met het 
verder scheiden en inzamelen van afval. Ge-
lijktijdig is er een zogenaamd volume fre-
quentie systeem ingevoerd. Dit betekent dat 
iedereen betaalt voor zijn container die aan 
de weg staat. Bij minder aanbod van de con-
tainer blijven sommige kosten toch gelijk. Er 
rijdt bijvoorbeeld toch een vrachtwagen langs 
de gehele route terwijl er minder containers 
staan. 

We zien dat er in 2013 door onze burgers op 
een zeer goed wijze aan dit systeem deelgeno-
men is. Afrekenen wordt in januari 2014 ge-
daan. Het blijkt nu dat er veel burgers in onze 
gemeente geld terug ontvangen, doordat er 
door goed scheiden minder afval aangeboden 
wordt. Ten opzichte van 2012 in 2013 een da-
ling van 43% voor het restafval en een daling 
van 33% voor het GFT afval. Het CDA vindt 
dat dit een beloning voor goed gedrag is.

Tegelijkertijd 
consta teren we 
dat ons systeem 
waarmee we onze afvalinzameling financie-
ren niet meer afgestemd is op de nieuwe 
werkwijze. Vastrecht was voorheen een on-
derdeel van de financiering, maar door de in-
voering van ons volume-frequentie systeem 
niet meer afdoende om vaste kosten op te 
vangen. Het afvalaanbod neemt af en de kos-
ten blijven gelijk, waardoor de vaste kosten 
uit de pas gaan lopen. Hiervoor moet een op-
lossing komen die recht doet aan het principe 
de vervuiler betaalt. Het CDA wil hiervoor het 
college een opdracht meegeven. 

Wij denken aan:

valcontainers.

ten variabel en vast.

buiten het reguliere systeem afval inzamelen.

Dit alles onder het motto:
Goed gedrag wordt beloond en verkeerd 
 gedrag moet worden betaald.

cdafractie@bronckhorst.nl

Afvalstoffenheffing en hoe het in elkaar steekt




