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Nieuw apparte-
mentencomplex 
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bij De Slof
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Publiek Vorden 
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Dinsdag 11 december 2012
74e jaargang no. 41

Voor de Werkgroep Leefbaarheid Vor-
den destijds aanleiding om dat jaar de 
Parel van Vorden aan de winkeliers-
vereniging toe te kennen. Prachtig dat 
deze kerstversiering daarna in al die 

jaren in stand is gehouden. Daardoor 
is het bezoeken van het centrum van 
het dorp in de dagen voor de Kerst 
nog steeds de moeite waard. Zater-
dag 15 december vindt de jaarlijkse 

Kerstmarkt plaats, waaraan wordt 
meegewerkt door diverse koren, mid-
winterhoornblazers, muziekkorps 
e.d. Evenals vorig jaar zullen ook dit 
jaar weer een aantal standhouders 
hun waren in blokhutten aanprijzen. 
Uiteraard ruim aandacht voor de ‘in-
wendige mens’. Ham aan het spit, 
oliebollen, Glühwein, kerstkransjes, 
gebak, noem maar op, het is allemaal 
verkrijgbaar. Ook stands met produc-
ten, sieraden e.d. die allemaal op de 
Kerst betrekking hebben. Ook ruim 
aandacht voor het goede doel zoals 
de stand met producten waarvan de 
opbrengst naar de Stichting Energy-
4All gaat. Het comité dat in Vorden 
de kerstmarkt organiseert verkoopt 
deze middag zelfgemaakte Engelse 
Christmas Cake en zelfgebakken 
Nieuwjaarsrolletjes. Voor de kinde-
ren zijn er ook volop activiteiten. Zo 
kan de jeugd een ritje maken op een 
ezel en kan men zich tot een Kerst-
mannetje laten schminken. Er zijn 
oud- hollandse spelletjes, kortom ver-
tier genoeg. Smederij Oldenhave stelt 
de jeugd vanaf 10 jaar in de gelegen-
heid om zelf smeedwerk te maken. 
De Kerstmarkt wordt traditiegetrouw 
afgesloten met een boerenkoolmaal-
tijd. De bonnen hiervoor zijn tijdens 
kerstmarkt verkrijgbaar in de stand 
van wijnhandel Smit. 
Het culturele programma ziet er 
tijdens de Kerstmarkt als volgt uit: 
13.30 uur Harmonie Vorden, 14.00 

Zaterdag 15 december Kerstmarkt

Vorden komende weken in Kerstsfeer

Vorden - Het centrum van het dorp zal er de komende weken in de 
aanloop naar de Kerst, weer feestelijk uitzien. Dezer dagen worden 
er een paar honderd kerstbomen geplaatst, waarna aansluitend de 
verlichting wordt ontstoken. Ooit werd dit initiatief in 1985 genomen 
door de toenmalige voorzitter van de Vordense Winkeliersvereniging 
Wim Polman.

uur Kwadrant, 14.30 uur Midwinter-
hoornblazers, 14.45 uur Reborn (Hen-
gelo), 15.15 uur Kinderpopkoor Ven-
horst, 15.45 uur Midwinterhoorn-
blazers, 16.00 uur Tienerpopkoor
Venhorst, 16.30 uur Vordens Man-
nenkoor, 17.00 uur Popkoor Zutfun,
17.25 uur Midwinterhoornblazers, 
17.40 uur Popkoor Zutfun.

De VVV Bronckhorst heeft het initi-
atief genomen om zo veel mogelijk 
partijen bij elkaar brengen. Rick Huls-
hof leidt dit project en benadrukt nog 
maar eens dat Vorden, maar eigenlijk 
de hele regio profiteert van de Acht-
kasteelenroute die met de gele zes-
kantige bordjes wordt aangegeven. In 
navolging op deze fietstocht, waarin 
de burgemeester vroeger de toeristen 
als gids begeleidde, zijn tal van an-
dere  routes en activiteiten ontstaan, 
zoals een koetsentocht of een hard-
loopwedstrijd. In het jubileumjaar 
kan de Achtkasteelentocht uiteraard 
weer verreden worden, maar in 2013 
wordt er een extra dimensie aan toe-
gevoegd. “Deelnemers aan de tocht 
komen dan op plekken die normaal 
gesproken niet toegankelijk zijn. Bij-
na alle kasteel- en landgoedeigenaren 
willen meewerken aan dit project”, 
vertelt Hulshof trots. “Dat betekent 
dat de fietsers bijvoorbeeld bij het ene 
kasteel een kopje thee met de kasteel-
vrouw kunnen drinken en bij het an-
dere een exclusief kijkje kunnen ne-
men in een woonkamer of de prach-
tige tuin.” Er zijn nog veel meer plan-
nen om 100 jaar Achtkasteelentocht 
te vieren zoals het ontwikkelen van 
een QR-codetocht. “Toeristen en re-
creanten kunnen door deze codes te 
scannen met hun smartphone meer 
te weten komen over bijvoorbeeld de 
historie van de tocht, van de kastelen 
of andere interessante informatie.” 

In jubileumjaar 2013 moet Achterhoek als fietsregio op de kaart worden gezet
Achtkasteelentocht Vorden bestaat honderd jaar
Vorden - De Achtkasteelentocht in Vorden bestaat in 2013 honderd 
jaar en is daarmee de oudste bewegwijzerde fietsroute in Nederland. 
De tocht heeft Vorden en de wijde omgeving de afgelopen eeuw ont-
zettend veel gebracht. Vele tienduizenden fietsers brachten een be-
zoek aan het kastelendorp. Voor de kasteeleigenaren, ondernemers 
en de VVV Bronckhorst alle reden om flink uit te pakken met  tal van 
activiteiten.

Burgemeester Van Arkel fungeert als gids voor de toeristen die de Achtkasteelentocht 
fietsen. Foto: Henk Braakhekke

Er is al heel wat bijzonder historisch 
materiaal over de route verzameld.
De VVV Bronckhorst heeft al met 
veel relaties contact gezocht om een 
compleet programma in elkaar te zet-
ten. “Bestaande evenementen willen 
we daarin integreren”, vertelt Huls-
hof. “Als horeca of verenigingen iets 
organiseren rondom de Achtkastee-
lentocht, roepen we ze op om dat bij 
ons te melden.” Samen sta je sterk, 

is de gedachte. Om 100 jaar Achtkas-
teelentocht te promoten zullen er in
de horeca bijvoorbeeld placemats en
bierviltjes komen te liggen. Hiervoor
is een speciaal logo ontwikkeld. Na-
tuurlijk wordt er ook een uitgebreide
mediacampagne op poten gezet. Dit
is volgens de VVV Bronckhorst dé uit-
gelezen kans om de Achterhoek als
toekomstig ‘nummer één fietsregio’ 
te promoten.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 Amaryllissen

voor € 5.99

 

VERSCHIJNING CONTACT 
rond Kerstmis en Oud & Nieuw

In week 52, van 24 t/m 30 december 2012:

 Verschijnt er GEEN Contact editie Noord, Midden en Zuid.

 Contact Ruurlo verschijnt op donderdag 27 december, 
 sluittijd advertenties en kopij vrijdag 21 december 12.00 uur.

 Contact Warnsveld verschijnt op zaterdag 29 december.

In week 1, van 31 december 2012 t/m 6 januari 2013:

 Contact Noord, Midden en Zuid verschijnt op 
 woensdag 2 januari, sluittijd advertenties en kopij 
 vrijdag 28 december 12.00 uur.

 Contact Ruurlo verschijnt op woensdag 2 januari, 
 sluittijd advertenties en kopij vrijdag 28 december 12.00 uur.

 Contact Warnsveld verschijnt op zaterdag 5 januari 2013.



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. 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 ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,24 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Bij de Stichting Veiling-
commissie aan de Enkweg 
11 te Vorden kunt u iedere 
dinsdag t/m zaterdag van 
9.00 tot 12.00 uur en op dins-
dag, donderdag en vrijdag 
van 14.00 tot 17.00 u. terecht
voor 2e hands meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica,
huishoudelijke artikelen,
boeken enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tussen 9.00 en 10.00 u. 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u telefonisch 
een afspraak maken voor 
doordeweeks halen of bren-
gen van spullen. Kijkt u ook 
eens op onze website:
www.veilingcommissie.nl

�

Te koop: Kerstbomen
vers van het land, div.
soorten en maten. Fam.
Kappert, Ruurloseweg 87, 
Kranenburg. 06-15540958 - 
0575 - 556935.

�

te huur: 1 kamer app. met

eigen keuken en douche in

centrum Hengelo Gld. ad

euro 400,-- per maand incl.G/

W/E. per 01 Januari 2013

beschikbaar:

Tel: 06-22296977

te huur: 1 kamer app. met

eigen keuken en douche in

centrum Hengelo Gld. ad

euro 400,-- per maand incl.G/

W/E. per 01 Januari 2013

beschikbaar:

Tel: 06-22296977

Te huur aangeboden:

royale bovenwoning, in

centrum van Hengelo. Geen

huisdieren! Tel. 06-27577368

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

Alleen op afspraak.

Dorpskerk Vorden
Zondag 16 december 10.00 uur, 3e advent, Gezamenlijke Jonge-
rendienst in de Dorpskerk, ds. F.W. Brandenburg.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 december 10.00 uur, 3e advent, Gezamenlijke Jonge-
rendienst in de Dorpskerk, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 16 december 10.00 uur, 3e advent, dhr. J. Boon, Zelhem.

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 december 9.30 uur, Woord- en communieviering, J. v. 
Kranenburg, m.m.v. Dameskoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 15 december Geen viering.
Zondag 16 december 9.30 uur, Eucharistieviering - Kinderneven-
dienst, ’t Klooster, m.m.v. Koorleden.

Tandarts
15 - 16 december J.H.H. de Lange, Lochem, (0573) 25 43 57.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u 
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand 
als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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.

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

Brandweer, tel. 112

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
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.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 
02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet 
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed eisende 
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen 
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - 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.

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 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

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.

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; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. 55 32 22.
Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag, woensdag 
en donderdag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 
10.00-14.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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, 
zo 17.00 - 18.00 uur.

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. 0314 360285. 
Fax 0314 360287. e-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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 en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten; dins-
dag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur;  donderdag: 
14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag 10.00-12.30 uur.

Amivedi
Tel. (088) 066 33 05; St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. Coördi-
nator: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl Admini-
stratief medewerker: Willy Gotink, e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Verder bezoek en huisbezoek op 
afspraak. Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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, doorverwijzing 
huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

MEE Oost-Gelderland 
Ondersteuning bij leven met een beperking.
Tel. (0314) 34 42 24, info@mee-og.nl / www.mee-og.nl

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 17 december.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

De Kerst-bestellijsten zijn er weer! 
Verkrijgbaar in de winkel

Clementine mandarijnen 
zonder pit 15 voor € 2.49
Giezer Wilderman 
stoofperen 1.5 kilo € 2.99
Gesneden rode of 
witte kool                    500 gram € 0.99
Zoete perssinaasappelen

15 voor € 2.49
Onze bekroonde erwtensoep 
2 grote bekers met GRATIS rookworst samen € 9.98

W i n t e r w a n d e l i n g 
Ruurlo,voorafgaand aan de 
Reurlse Winterdag. Zondag 
16 dec. a.s. Start tussen 
10.30 en 12.00 uur bij de 
VVV Ruurlo. Keuze uit 3 
routes: 7 km, 11 km, 16 km. 
Deelnameprijs  € 3,50  incl. 
2e consumptie gratis + be-
zoek aan een aantal bedrij-
ven in Kerstsfeer. Inl. VVV 
Ruurlo,  0573-453926 www.
vvvberkelland.nl.

�

Vlaai van de week

Tiramisuvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag
4 broden voor € 7,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Week-aanbieding

Chocoladecake € 3,95
Kerst petit-fours   4 stuks € 6,99
Aanbiedingen geldig van di. 11 t/m ma. 24 december

Dagmenu’s 12 t/m 18 dec.
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.

Iedereen een plezierige Decembermaand gewenst….

Woensdag 12 december 
Knoflookroomsoep / Hutspot met speklap, jus en zuurgarni-
tuur.
Donderdag 13 december 
½ haantje met frites, appelmoes en rauwkost / Vlaflip met 
slagroom.
Vrijdag 14 december 
Champignonsoep / Pangafilet met pestosaus, pasta en groente.
Zaterdag 15 december (alleen afhalen / bezorgen) 
Cordon bleu met aardappelen en groente / IJs met slagroom.
Maandag 17 december 
Bospaddenstoelensoep / Geschnetzeltes van kipfilet met rijst 
en salade.
Dinsdag 18 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



Contactjes
vervolg

 

Vele cadeau’ s gekregen
van de Sint? Zijn uw kasten
overvol? Bij Stichting Veiling
Commissie ‘de Werf’ aan de
Enkweg 11 in Vorden, kunt
u uw overtollige spullen
brengen. Of een passende
kast kopen. Wij zijn open op
dinsdag t/m zaterdag mor-
gen van 9 uur tot 12uur en
op dinsdag, woensdag en
vrijdagmiddag van 14.00 tot
1700uur. Voor het ophalen
van goederen kunt u bellen;
06-44629049 .

�

Voor al uw sieradenreparaties
Atelier Henk Eggersman

Leuke occasion sieraden
Burg. Galleestraat 8, Vorden

Tel. (0575) 55 07 25
Open donderdag t/m zaterdag

van 10.00-17.00 uur“Ik hou van jullie allemaal
en alles komt goed”

Dag schat, dag mam, dag oma.
Opeens ben je weg.

We missen je.

Ien Schaafsma-Stoffels

* Varsseveld, 6 oktober 1951
† Vorden, 6 december 2012

Jan Schaafsma

Michiel Schaafsma en Manon Heegt
Jorrit, Wenke

Jos Schaafsma en Hans van Dijk
Fay, Hugo, Victor

6 december 2012
Ruurloseweg 124
7251 LZ Vorden

Ien is deze dagen thuis.

De crematieplechtigheid, waarvoor wij u uitnodigen,
zal zijn op woensdag 12 december om 14.30 uur in 
crematorium ‘De Omarming’ aan de Voorsterallee 
95 te Zutphen.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in 
de koffiekamer van het crematorium. Tevens is daar 
dan gelegenheid ons persoonlijk te condoleren.

Wij vragen u allen één witte roos mee te nemen 
voor Ien, want daar hield ze zo van.

Geboren, getogen, geleefd, gewerkt en overleden 
op zijn geboortegrond in Mossel.

In zijn eigen vertrouwde omgeving is op 93-jarige 
leeftijd vredig ingeslapen onze lieve en zorgzame 
vader en opa

Gerrit Berenpas
sinds 9 april 2011 weduwnaar van

Harmina Johanna Berenpas-Eijerkamp

Alies en Carel
Jeroen en Carola
Hugo en Diane
Gijs en Rosa

Jan en Edith
Alexander
Christian
Matthijs en Ivet

achterkleinkinderen

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
Thuiszorg Sensire en de huisartsen Albers en 
 Tanis voor hun aandacht en liefdevolle verzorging.

7 december 2012
“Koning”
Mosselseweg 10
7251 KT Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Te koop: Opel Zafira 1.6,

bouwjr 2000, 187000km, 7-

zits, donkergroen, benzine.

APK t/m sept '13. Elke

15000km onderhouden.

Prima auto. Vraagprijs €.

2750. Tel. 0575-566217 /

06-51094325

Te koop: Kerstbomen.
Bertus Waarle, Hamsveldse-
weg 2, 7251 LR Kranenburg.
0575 556865, 06 51148066.

�

www.marionpolman.nl

in de gehele regio

Marion Polman
uitvaart begeleiding

voor een geheel 
verzorgde persoonlijke

uitvaart

ongeacht waar
u verzekerd bent

Ook kunt u altijd contact met mij opnemen 
voor alle vragen rondom de uitvaart.

 T 06-55916250
dag en nacht

De Here heeft tot zich genomen onze lieve broer, 
zwager en oom

Gerrit Brummelman
echtgenoot van Adri Nieuwenhuis

G. Heijenk-Brummelman
A. Brummelman-Luimes
A. Bulsink-Brummelman
D. Schouten-Brummelman
L. Schouten

Neven en Nichten
4 december 2012

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 3 uur per week
(voorkeur vrijdagmorgen
Brieven onder nummer: 50-
312. Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

�

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan mijn 
lieve zwager en onze oom

Gerrit Berenpas

Gerda Berenpas-Bouwmeester
Neven en nichten

Vorden, 6 december 2012

Nooit zul je door de tuin meer lopen
waar iedere bloem en elke plant
getuigen van je zorgende hand.
Een andere tuin ging voor je open.

Bedroefd om haar heengaan, maar intens dank-
baar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, 
geven wij kennis van het overlijden van onze lieve 
moeder, groot- en overgrootmoeder

Gerharda Hendrika
Gotink-Wenneker

Gerda

sinds 15 oktober 1993 weduwe van
Hendrik Evert Gotink

op de leeftijd van 88 jaar.

 Vorden: Dinie en Jan van Ark
   Ronald en Renske
    Lucas
   Paul en Liesbeth
    Romée, Indy, Yora
 Vorden: Henk en Willy Gotink
   Roy en Margot
   Mandy en Wouter
 Zelhem: Annie en Tonnie de Goijer
   Yvette en Jeffrey
   Leon

Vorden, 10 december 2012
Hoetinkhof 50

Correspondentieadres:
Dinie van Ark-Gotink
Giezenkampweg 4
7251 KC Vorden

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op vrijdag 14 december om 
11.00 uur in de Kapel van de Wildenborch, Kapel-
weg 1 te Vorden.
Hier kunt u van 10.30 tot 10.50 uur afscheid van 
haar nemen.

Aansluitend aan de afscheidsdienst zal de begrafe-
nis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats 
aan de Kerkhoflaan te Vorden.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Ta-
veerne De Wildenborcherhof, Wildenborchseweg 19 
te Vorden.

Bedroefd, maar dankbaar wat hij voor ons heeft 
betekend is overleden mijn echtgenoot, ons pa en 
onze opa

Johan Hendrik Rothman
Hans

* Vorden, † Ruurlo,
26 augustus 1924 9 december 2012

M.G. Rothman-Gotink

Hans
 Joyce en Roeland
 Stephan en Gerdien

Marjon

Onze dank gaat uit naar Dr. Plasmans en de 
medewerkers van Sensire voor de goede zorg.

Van Heeckerenlaan 28
7261 WV Ruurlo

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaats-
vinden.

Sla nu uw slag met een 

COMPLETE
KEUKEN

Kijk snel even op 
www.showroomkeukens.nl
trefwoord: 42477, 42479, 

42478, 42476, 24326,
24185 of 24251

Op zes december, waren we opeens niet meer met 
ons drieën.
We hebben afscheid moeten nemen van onze 
grote zus en schoonzus

Ien Schaafsma-Stoffels

Joop Stoffels en Anneke Groenberg
Annelies Stoffels en Hans Krabbenborg

Gezocht; permanente
woonruimte 1 pers. Beg.g
in/of omgeving Lochem/
Vorden.Tel; 0647812191.

�

TE HUUR voor korte termijn: leuk 3 kamer 
appartement ca. 75 m2 met souterrain van 40 m2 
aan de rand van Hengelo. Direct beschikbaar. 
Huurprijs € 550,-- excl. energie, geen service kosten. 
Huisdieren niet toegestaan. Gezamenlijke ingang, 
eigen achteringang. Alleen bezichtigen volgens 
afspraak 06-12424206.

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

Met grote verslagenheid geven wij u kennis, dat ge-
heel onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve 
man, vader, onze opa en overgrootvader

Gerrit Antonius Wolsink
~ Gerrit ~

* Aalten † Vorden
4 augustus 1927 30 november 2012

H. Wolsink-Meerwijk

Rob Wolsink

Klein- en achterkleinkinderen

Onze speciale dank gaat uit naar de 
medewerkers van de thuiszorg Sensire 

voor de liefdevolle verzorging.

De Bongerd 18
7251 CD Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsge-
vonden.

De overweldigende belangstelling en deelneming 
welke u ons heeft betoond na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Bertus Maalderink

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn dankbaar voor de steun en troost welke ons
dit heeft gegeven.

Gerda Maalderink-Bloemendal

Arie en Annette
 Didi
 Tjeerd

Vorden, december 2012



Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater 
en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. 
Al vanaf € 4 per maand wordt u gevoed. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Cultuur is eten 
en drinken. 
Al voor € 4 wordt 
u gevoed.

Word donateur

juist nu!

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

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

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

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

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

LEVENSVERHALEN SCHRIJVEN
BASISCURSUS CREATIEF SCHRIJVEN

www.schrijfzicht.nl   06-55565609
Creativiteit   Eigenheid   Schrijftechniek

Schrijfcursussen starten 
14 januari in Zutphen

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Monuta Vorden. 
We zijn 24 uur per 
dag bereikbaar op 
0575 - 55 27 49. 
Ook als u niet bij 
ons verzekerd bent. 
U kunt ons bezoeken 
aan Het Jebbink 4a 
te Vorden of op 
www.monuta.nl. 

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

€

€

€

15 december vanaf 17.00 uur verlenging
van de kerstmarkt bij De Herberg

startende Vordense band

BOOTSTRAP
HAPPY PIANNO’S

1 januari nieuwjaarsparty met lokale

Vordense Helden
Advertentie volgt. Aanvang: 21.00 uur.

Kaarten in de voorverkoop: € 9,00

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

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

dankt een ieder die er ook dit jaar weer aan heeft bijgedragen 
om onze oliebollen actie te doen slagen.

De vraag naar onze oliebollen was groot, daarom konden wij 
helaas niet ieder adres onze oliebollen aanbieden.

Wij wensen u fijne feestdagen en een muzikaal 2013.

Leden en bestuur Harmonie Vorden



Zaterdag 15 december 
Kerstmarkt in Vorden 

met kerstkraampjes en vele aanbiedingen!

Ook Zondag 16 december 
koopzondag in Vorden.

Deze week
10% korting op alle rollades

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

info@vlogman

Zaterdag 15 december 
op de kerstmarkt:

3 goud bekroonde rookworst voor € 5,00
2 Poesta grillworsten  voor € 6,00
Broodje warme Beenham € 3,50

DELICIOUS KOK
EKE MARIEN BIJ

WIJNHANDEL SMIT
OP KERSTMARKT 

VORDEN

Op 15 december is Wijnhandel Smit samen 
met Delicous kok Eke Mariën aanwezig op 
de Kerstmarkt in Vorden. Eke maakt dan live 
heerlijke verschillende bitterballen voor bij 
Champagne en Mousserende wijnen die u ter-
plekke per glas kunt proberen in combinatie 
met een culinaire verrassingen. 

Natuurlijk is de winkel ook gewoon geopend 
gedurende de kerstmarkt en zijn alle mous-
serende wijnen extra voordelig geprijsd! Dus 
voor lekkere wijn en een goed wijnadvies bent 
u bij Wijnhandel Smit aan het juiste adres.

Wijnhandel Smit is een handelsnaam van Smit Wine & Beverages BV

Alle soorten KERSTBOMEN 
met kluit € 12,50

Diverse KERSTSTUKJES € 5,–
Gaulteria/Vossebes 5 voor € 5, – 

3 Amaryllissen € 3,95
3 bossen bloemen of planten

voor maar € 5,–

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur

Brasserie Lettink is door naar de finale bij…
“De verkiezing van het leukste restaurant”!
Enige tijd geleden hebben we meegedaan aan ‘De verkiezing van het leukste restaurant’.
Dankzij vele stemmen van onze gasten zijn we door naar de volgende ronde!
We zijn hier natuurlijk super trots op en natuurlijk zou het geweldig zijn als we ook de volgende ronde
zouden winnen. Hiervoor hebben we véél stemmen nodig, dus ook uw stem. U kunt stemmen t/m 
12 december! Er zijn vele leuke prijzen te winnen, zo maakt u door te stemmen kans op een culinaire 
reis naar Toscane, de nieuwste Ipad en 5x een hele dag wellness voor 2 personen! Voor elke stem 
keren de partners van de verkiezing € 0,05 uit aan Pink Ribbon. De missie van Pink Ribbon is om 
borstkanker de wereld uit te helpen. Natuurlijk hebben wij ook iets leuks voor u als dank voor het 
uitbrengen van uw stem. Print de stembevestiging uit en krijg daarmee van ons 25% korting op uw 
diner! Ongeacht het aantal personen(kerstdagen uitgezonderd). 

Om te stemmen ga naar:  http://restaurantverkiezing.nl/brasserielettink/6786/stem
Breng vóór 12 december uw stem uit, stem vandaag en maak kans op leuke prijzen.
Alvast onze hartelijke dank en wij wensen u fijne feestdagen.

Team Brasserie Lettink Voor Kerstartikelen naar de Wereldwinkel   
want t/m 24 december 

15 % korting
op alle Kerstartikelen 

Heeft u ook zin in een lekker Kerstdessert?

Nu bij IJssalon Lekker!

Ambachtelijke
IJstaarten

Bestellen voor 16 december
=

Afhalen op 24 december

Onze openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag: 12.00 tot 17.30 uur

Zaterdag: 12.00 tot 17.00 uur

IJssalon Lekker!
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. 0575-553640

PROEF-
STOLLETJE

NU VOOR € 3.95

WALDKORN

NU VOOR € 2.25

WITTE 
BROODJES

NU 6 VOOR

€ 1.99

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 11 t/m zaterdag 15 december

STROOPWAFEL-
VLAAI

 KLEIN

€ 8.95
 

GROOT 

          € 13.25

PLEINFESTIJN VORDEN
 15 december  09.00 - 17.00 uur
 16 december 11.00 - 17.00 uur

Bob Kliest Imkerij de Raat,
 alles over honing
Eveliene Peters Kaarten
Willeke Stam Paverpolbeelden en 
 houtskooltekeningen
Voetbalvereniging Oliebollen
Vrouwen van Nu Nieuwjaarsrollen
 /wafels
Rita Roekevisch Warmte zakken
Pierre Visser Tingieter

Opruiming overjarige kerstartikelen
Opbrengsten t.b.v. Serious Request

Welkoop Vorden
Stationsweg 16

7251 EM  Vorden
Tel. (0575) 55 15 83



Voorzitter Everdien Berendsen open-
de de avond met een warm welkom. 
Zij kondigde de blokfluitgroep aan, 
opgeleid door Ymkje Hellinga en 
deze avond onder leiding van Jeanet 
Altena. Ze hadden nog niet zolang 
les, maar speelden met verve ‘India-
nendans’, ‘China Wals’ en ‘Ik ga sla-
pen, ik ben moe’. De slagwerkgroep 
staat onder leiding van Yannick Ber-
gevoet. Zij brachten voor hun eer-
ste optreden ‘Its’, de mars ‘Pino’ en 
‘Drum’.Het harmonieorkest onder 
leiding van Henk Vruggink startte 
met een rustig, harmonieus ‘Hymne 
a la musique’ van Serge Lancen, ge-
volgd door ‘Overture to a new age’ 
van Jan de Haan. Een ritmisch lastig, 
maar prachtig stuk met afwisselend 
snelle en rustige delen.De ‘Budapest 
Impressions’ van Roland Kernen be-
stond uit vier zeer verschillende sfe-
ren. Met ‘Overture a la Russe’ van 
Warren Barker, met solisten op saxo-
foon en klarinet werd het program-
ma muzikaal afgesloten.

Net voor de pauze vroeg de voorzit-
ter aandacht voor twee jubilarissen. 
Jacqueline Colenbrander werd ge-
huldigd voor 12,5 jaar muzikant. Zij 
speelde verschillende instrumenten, 

maar heeft bij Jubal de hoorn. Zij 
kreeg een speld, oorkonde en bloe-
men. Tonnie Tijssen is al 60 jaar lid 
van Jubal. Ook hij een speld, een oor-
konde en bloemen. De heer Berger-
voet van de KNFM die voor deze hul-
digingen naar Baak was gekomen, 
kreeg nog een extra presentje mee. 
Deze jubilarissen sloten zijn peri-
ode bij de muziekfederatie af.Na een 
sketch van twee leden van de vereni-
ging, werd Tonnie Tijssen nogmaals 
naar voren gehaald. Voor vele jaren 
inzet, niet alleen als muzikant maar 
ook als vrijwilliger werd hij benoemd 
tot erelid van de vereniging.

Het tweede deel van de avond startte 
met de opleidingsorkesten van Jubal 
en Nieuwe Leven uit Steenderen, bei-
de onder leiding van Henk Vruggink. 
Samen een prachtige groep muzikan-
ten die zichtbaar plezier beleven aan 
muziek maken. Zij speelden ‘Pink 
Yellow’, ‘The Pirates of the Carabean’ 
en ‘Rawhide’.De Harmonie vervolgde, 
waarbij de stukken door ladyspeaker 
Anne-Wil Klein Lenderink werden 
gepresenteerd. ‘The swinging bones’ 
is een solostuk voor de trombonesec-
tie. Maar liefst zes trombones naast 
elkaar bliezen hun partijen. De ‘Free 

World fantasy’ van Jacob de Haan en 
een compilatie van nummers van de 
band ‘Coldplay’ volgde. En na een 
vrolijke mix van ‘Hollandse Hits’ van 

Jan Smit, Nick&Simon, Gerard Joling 
en Marco Borsato werd sfeervol afge-
sloten met ‘A Christmas Trilogy’ van 
Elliot Del Borgo.Na een staande ova-

tie bedankte de voorzitter de dirigen-
ten, de lady-speaker, gastspelers en 
het publiek. Ze wenste iedereen wel
en veilig thuis.

Openhaardconcert Jubal Vierakker-Wichmond in Baak

Veel muziek, twee jubilarissen en een erelid
Baak - Zaterdagavond 8 december. Buiten was het koud. In Zaal Herf-
kens brandden de open haarden van muziekvereniging Jubal uit Vier-
akker Wichmond. Bijna alle leden van jong tot oud lieten deze avond 
van zich horen. Twee jubilarissen werden gehuldigd. Jacqueline Colen-
brander voor 12,5 jaar en Tonnie Tijssen voor 60 jaar lidmaatschap. 
Deze werd daarnaast benoemd tot erelid.

Jubal: Tonnie Tijssen (60 jaar lid en erelid), zijn vrouw Lia, Jacqueline Colenbrander (12,5) met haar partner en dirigent Henk Vruggink.

Deze jeugdinstuif vindt plaats in 
sporthal De Kamp in Hengelo en 
duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Rac-
kets en shuttles zijn beschikbaar.
Heb je geen mogelijkheid deze mid-
dag te bezoeken en zou je graag wil-

len badminton train en/of speel dan 
drie keer zonder enige verplichting 
mee. Dit is mogelijk op elke dinsdag 
van 19.00 tot 22.00 uur in de sporthal 
‘de kamp’. Kijk ook op: 
www.hengelosebadmintonclub.nl

Jeugdinstuif Hengelose 
Badmintonclub
Hengelo - De Hengelose Badmintonclub HBC organiseert op donder-
dag 3 januari een jeugd introductietoernooi.

IEDERE DAG

-
-

-

-

DECEMBER

KUNSTAGENDA VORDEN

-

-

Medewerkers van BouwCenter HCI 
reikten  één van de hoofdprijzen van 
de BouwBingo uit aan de gelukkige 

prijswinnaar:  dhr  Ronnie Jaaltink 
van Bouwbedrijf Jaaltink & Sessink. 
Hij won een bouwstofzuiger. 

De hoofdprijs werd uitgereikt door
dhr Klaas Huizinga van Nilfisk-Alto, 
deze leverancier van hogedruk rei-
nigers en bouwstofzuigers stelde de
prijs voor de bouwbingo beschikbaar.
In samenwerking met Peter Olden-
boom en Tonny Deesker van Bouw-
center HCI vond de overhandiging
plaats.

BouwCenter HCI feliciteert 
prijswinnaar

Hengelo - BouwCenter HCI steekt, met alweer een derde editie van 
BouwBingo, haar professionele klanten een hart onder de riem door 
gratis bouwprijzen weg te geven. Met 1.000 prijzen variërend van  
handzagen tot  accuboormachines maken klanten van BouwCenter 
HCI tijdens de actieperiode kans op één van deze prijzen.

Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 
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Thijs begon de wedstrijd erg sterk, de 
eerste ronde reed hij aan kop maar 
half koers moest hij er af en moest 
hij terrein prijsgeven. Drie renners 
passerden hem maar de vierde plek 
kon hij vasthouden. Het was een erg 
zware wedstrijd, door de vele sneeuw 
en regen was het parcours een mod-
derfestijn en kwam het aan op goed 
je evenwicht bewaren. En dat lukte 
Thijs dus erg goed. Na afloop werd hij 
geintervieuwd voor de TV en toonde 
hij zich erg tevreden met de uitslag.
Zaterdag 8 december was de Soudal 
Classics Scheldecross; dit is een mooi 
parcours rond een centraal veld met 
de bekende heuvel en de zandstroken 

aan de oevers van de Schelde. Dit was 
de derde van in totaal vijf wedstrij-
den om de Soudal Classic. Thijs van 
Amerongen reed hier een goede 12e 
plaats. Deze wedstrijd werd gewon-
nen door Kevin Pauwels. Afgelopen 
zaterdag stond er ook een veldrit 
op het programma in Oldebroek. Bij 
temperaturen ver onder het vries-
punt werd voor het eerst dit jaar een 
cross onder winterse omstandighe-
den gereden.Het parcours was glad, 
vele bochten waren verworden tot 
ijsvlaktes en er waren dan ook veel 
valpartijen waarvan de meesten ge-
lukkig goed afliepen.In de verschil-
lende klassen deden ook wielrenners 

van RTV Vierakker-Wichmond mee. 
In de klasse 50+ mocht Erik Bouw-
meester op het podium plaatsnemen 
door als derde te finishen achter Gert 
Stappenbelt en Fred de Kinkelder. In 
de categorie Jeugd2 werd Renze Mak-
kink 11e, in de categorie Masters 40+ 
werd Peter Makkink 7e en Erik de 
Greef 14e. Bij de categorie Amateurs 
eindigde Floris Besseling als 20e. 
Deze zondag was er ook een veldrit 
in Lemelerveld. De omstandigheden 
waren totaal anders; het was ruim 10 
graden warmer dan de dag ervoor. 
Nu zorgden de modder en de vele re-
gen ervoor dat het een zware rit was. 
In de categorie Jeugd2 eindigde Ren-
ze Makkink op de 9e plaats, in de ca-
tegorie Masters 40+ eindigden Peter 
Makkinks als 5e, Erik de Greef als 9e 
en Martin Weijers als 11e. Bij de Mas-
ters 50+ werd Erik Bouwmeester 5e.

Vierde plek tijdens cross in Belgie

Fantastische prestatie 
Thijs van Amerongen Vorden
Vorden - De Vordense wielrenner Thijs van Amerongen, rijdend voor 
AA-drinks en RTV Vierakker-Wichmond heeft zondag 9 december zijn 
hoogste klassering van dit seizoen gereden.In de Overijse Druiven-
cross kwam hij als 4e over de finish.

Boerderij monument De Witte Hemel 
is in combinatie met de expositie van 
Cees Roorda en Ars Nostra toeganke-
lijk voor publiek en is ook van binnen 
te bezichtigen. Tevens kunnen bezoe-
kers aan de expositie de warme Kerst-
sfeer van het oude erfgoed ervaren. 
Er is een Kerst-theeschenkerij en er 
zijn naast de schilderijen ook Kerst-
specialiteiten te koop zoals Mangaliza 

bosvarkendelicatessen, Kerstkaarsen 
en andere sfeerproducten. 
Meer activiteiten van Atelier Galerie
De Witte Hemel staan op de website 
www.atelierdewittehemel.nl

Voor meer informatie bel (06) 
22385230 of mail withemel@xs4all.nl
Galerie Monument De Witte Hemel,
Wittehemelweg 23, 6996 AX Drempt.

De Witte Hemel 15 en 16 december
Kerstexpositie en 
kleine Kerstmarkt in Drempt

Steenderen - WildlifeArt Kunstschilder Cees Roorda en Realistenkunst-
groep Ars Nostra houden op 15 en 16 december een gecombineerde 
expositie in Galerie en Monument De Witte Hemel in Drempt. De ex-
positie is gedurende deze dagen te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur.

Atelier, Galerie en Monument De Witte Hemel.

De Kerstviering begint om 14.00 uur 
en vindt plaats in het buurt- en ver-

enigingsgebouw Veldhoek achter de
basisschool Veldhoek een de Kapers-
weg.
Als men geen eigen vervoer heeft 
dan kan er eventueel voor vervoer
gezorgd worden. Hiervoor kan men
contact opnemen met mevr. D. Dijk-
man, tel. (0573) 461393.

Ouderenkerstfeest 
Veldhoek
Veldhoek - De Ouderencommis-
sie Veldhoek verzorgt zaterdag 
15 december een Kerstviering 
voor de ouderen in en om Veld-
hoek.

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

Sinds enige tijd levert Lavor diervoe-
ders uit Hengelo (G) diverse voeders 
voor de ezels, paarden en konijnen 

van de stal. Op deze manier wil de 
Ezelstal haar dieren in conditie hou-
den, om ook het volgend voorjaar 

weer mee te kunnen doen aan de ac-
tiviteiten en de Ezeltochten van ‘de
Ezelingen’. Op de foto overhandigt
Lavor diervoeders, vertegenwoordigd
door dhr. H. Uenk, de eerste zakken
Lavor ezelmix voor de ezelstal aan 
dhr. M. Rolfes en zijn medewerkers.

Ezelstal uit Zelhem kiest voor 
Lavor diervoeders

Zelhem - Voor deze winter heeft Ezelstal ‘de Edelingen’ uit Zelhem er 
voor gekozen om het rantsoen van haar 33 ezels te ondersteunen met 
Lavor Ezelmix.

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 

VRAAG 1:
Ik zie best op tegen het dragen 
van een pruik te nemen. Heeft ie-
dereen dat?
Vrijwel alle mensen moeten echt 
even wennen aan het idee van een 
haarstuk of haarwerk. Heel be-
grijpelijk, want het verlies van het 
eigen haar gaat altijd gepaard aan 
emoties. En natuurlijk spelen die 
ook een rol bij een oplossing voor 
het haarverlies. Alleen zijn de 
pruiken van vroeger niet meer de 
pruiken van vandaag. Tegenwoor-
dig valt het haar zo natuurlijk, dat 
je bijna het verschil niet meer ziet 
als dat de keuze was. Natuurlijk 
kun je ook voor een “heel andere 
look” kiezen. Samen zoeken we 
naar de juiste oplossing die het 
minst emoties oproept, niet alleen 
bij u, maar ook bij uw naasten.  

VRAAG 2: 
Hoe zit het met de vergoeding van de 
zorgverzekering?
We hebben contracten met elke 
zorgverzekeraar. Wij verzorgen 
de administratieve afhandeling 
van uw declaratie. Daar heeft u 
geen omkijken naar. Wij “ontzor-
gen” u daarbij.

Erkend en aanbevolen
De Gelderse Pruikenmaker is een 
door alle zorgverzekeraars erken-
de haarzorgverlener. Wij worden 
aanbevolen door medisch specia-
listen. Met het Slingeland Zieken-
huis hebben wij een samenwer-
kingsverband.

VRAAG 3:
Ik wil er geen spijt van krijgen dat ik 
een pruik neem... 
Als vakmensen willen wij dat ook 
niet. We nemen de tijd voor u. Tij-
dens een kennismakingsgesprek 

ziet u wat er mogelijk is met haar-
werken en haarstukken. En wat 
deze oplossing voor uw uiterlijk 
en zelfverzekerdheid kan beteke-
nen. Veel mensen kiezen ervoor 
om bij dit gesprek ook hun part-
ner, een vriendin of een familielid 
aanwezig te laten zijn. 

VRAAG 4:
Misschien een gekke vraag: Ik weet niet 
of ik wel een pruik nodig heb. Maar 
voor de zekerheid wil ik er toch een heb-
ben. Wat nu? 
Dit is helemaal geen gekke vraag. 
Als u bijvoorbeeld een chemo-kuur 
krijgt, is het niet altijd zeker of er 
duidelijk haarverlies optreedt. Wij 
houden dan een van tevoren door 
u uitgezocht haarwerk in reserve. 
Blijkt u inderdaad het haarwerk 
nodig te hebben, dan kunt u er 
binnen twee dagen over beschik-
ken. Passend en in model geknipt. 
Heeft u het niet nodig, dan schaft 
u het ook niet aan.

VRAAG 5:
Wat als het haarverlies niet erg door-
zet, is een pruik dan de oplossing? 
Regelmatig adviseren wij een an-
dere oplossing dan een pruik. Bij-
voorbeeld als door een ijskapbe-
handeling tijdens de chemo-kuur 
het haarverlies wordt beperkt. 
Laat u zich in dat geval informe-
ren over de alternatieven waar-
mee u er ook verzorgd uitziet. 

Een luisterend oor en passend 
advies.
Vrijuit kunnen praten over je 
gevoelens, een luisterend oor en 
persoonlijk advies is bepalend 
voor jou en je zelfvertrouwen. De 
Gelderse Pruikenmaker heeft zich 
daarin gespecialiseerd. De juiste 
informatie krijgen is essentieel.

Advertorial

De Gelderse Pruikenmaker 
geeft antwoord op de 5 
meest gestelde vragen over 
haarwerken
Via de mail en in ons werk als haarzorgverlener komen wij re-
gelmatig vragen tegen die mensen hebben over de aanschaf van 
een haarwerk. Daar geven we langs deze weg graag antwoord op.

Wilt u eens met ons van gedachten wisselen? Wij adviseren en 
helpen u graag.
U kunt al uw vragen stellen middels een e-mail naar:
info@vraaghetdegeldersepruikenmaker.nl
Uw vraag wordt vertrouwelijk en direct behandeld. U krijgt snel een 
antwoord. Bellen of langskomen mag natuurlijk ook



Flash speelde in de vaste samenstel-
ling met Chjehrando Gasper, Niels 
Lijftogt, Anne van Eeuwijk en Her-
mien Oudenampsen. Het werd een 
snelle wedstrijd, alle partijen gingen 
over twee sets. Zowel Chjehrando als 
Niels wonnen hun enkelspel goed. 
Anne won haar enkel met twee keer 
21-16. Wat Hermien in haar enkelspel 
ook probeerde, haar tegenstandster 
met de mooie naam Ka-Man Boom 

was met 21-18 en 21-13 te sterk.
De Vordense heren wonnen daarna
het herendubbel met 21-7 en 21-11.
Hermien zinde op revanche in het 
damesdubbel. Dat ging haar samen 
met Anne goed af. Het werd 21-13 en
21-16 voor Flash. Niels en Anne won-
nen het eerste mixedspel met 21-9 en
21-19. Chjehrando en Hermien zetten
in het tweede mixed nog even het gas
erop. Zij wonnen met 21-9 en 21-13.
Flash Vorden 1 – SVS Badminton 1:
7-1

ANDERE UITSLAGEN:
Flash jeugd 1 – Bravo jeugd 2: 5-3
Poona jeugd 2 – Flash jeugd 3: 4-4

Flash Vorden 1 - 
SVS Badminton 7-1
Vorden - Flash speelde afgelopen 
donderdag in sporthal ’t Jebbink 
tegen SVS uit Schalkhaar. Ook 
dit keer werd het een duidelijke 
overwinning.

Sinds enkele jaren bestaat het par-
cours voor alle afstanden uit één 
grote ronde. Het parcours is gelegen 
in de nabijheid van voetbalvereniging 
Vorden gaat over fraaie bos- en zand-
paden in de prachtige bossen van 
Vorden en is grotendeels onverhard 
(>95%).

Na afloop van de cross kan er wor-
den nagepraat onder het genot van 
een gratis kopje koffie of thee en een 
heerlijke oliebol. Henk Landkroon zal 
zoals gebruikelijk zorgen voor live ac-
cordeon muziek.

AFSTANDEN + STARTTIJDEN
Er kan worden gestart op drie afstan-
den namelijk: 

KOSTEN VOOR ALLE AFSTANDEN

 www.oudejaarscrossloop.nl

KANJERS VOOR KANJERS 
De stichting Oudejaars Crossloop 
heeft besloten om het geld dat na 
afloop van de crossloop overblijft te 
doneren aan Kanjers voor Kanjers (zie 
www.stichtingkanjersvoorkanjers.nl). 
Kanjers voor Kanjers steunt lokale 
projecten in de Achterhoek ten be-
hoeve van het welzijn van het kind, 
bij voorkeur door middel van sport 
en spel. Kanjers voor Kanjers geeft 
donaties aan kleinschalige, regionale 

projecten, die het welzijn van minder 
bedeelde, zieke en/of gehandicapte 
kinderen ondersteunen. Kinderen 
die niet in staat zijn sport en spel op 
een goede manier te beleven krijgen 
via Kanjers voor Kanjers de kans om 
(weer) te kunnen spelen en sporten. 
Vorig jaar kon de Stichting Oudejaars 
Crossloop Vorden €1992,= overmaken 
naar Kanjers voor Kanjers, en dit jaar 
hopen we natuurlijk dat minimaal te 
evenaren. Combineer het nuttige met 
het aangename en kom naar VV Vor-
den op zaterdagmiddag 29 december!

START EN FINISH
Op de voetbalvelden van de Voetbal 
Vereniging Vorden, oude Zutphense-
weg 11, 7251 JX Vorden. Douche en 
kleed gelegenheid is aanwezig. (zie 
www.vvvorden.nl).  Deelnemers kun-
nen nadere informatie opvragen via 
e-mail: info@oudejaarscrossloop.nl

Oudejaars Crossloop Vorden 2012

Vorden - Op zaterdag 29 december 2012 organiseert de stichting Ou-
dejaars Crossloop Vorden voor de 32e keer de Oudejaars Crossloop 
in Vorden. De hardlopers uit de regio krijgen de kans het oudejaar 
sportief af te sluiten en nog éénmaal de loopschoenen aantrekken 
om te genieten van de prachtige bossen tussen Vorden en Lochem. De 
Oudejaars Crossloop biedt voor iedere loper een uitdaging. De routes 
zijn zeer afwisselend en gaan over smalle bospaden door het mooie 
natuurgebied ‘het Grote Veld’. Het is dan ook niet voor niks dat velen 
zeggen dat het de mooiste cross is van de Achterhoek! Kijk voor een 
sfeer impressie op: www.oudejaarscrossloop.nl

De sporthal wordt ook dit jaar weer 
omgetoverd tot een ware feestzaal; 
met ballonnen, slingers en een spec-
taculaire eyecatcher is de sporthal 
niet meer terug te kennen.Kaarten 
zijn ook dit jaar alleen in de voorver-
koop verkrijgbaar, wees er snel bij, 
want net als andere jaren hopen we 
ook dit jaar weer snel uitverkocht te 

-

krijgbaar bij de voorverkoopadressen:
Mitra Sander Pardijs Fashion Corner
tankstation Weulen Kranenbarg.

Meer informatie over de STEVO, het
Oud&Nieuwfeest, foto’s van vorige
jaren en meer is te vinden op www.
stevo.nu. Graag verwelkomen we jul-
lie allemaal in de nacht van oud op 
nieuw.

Kaartverkoop gestart
Oud en Nieuw feest Vorden

Vorden - De kaartverkoop voor het Oud & Nieuw feest in sporthal 
‘t Jebbink te Vorden is het afgelopen weekend gestart. Ook dit jaar
belooft het weer een knallend feest te worden. Dit jaar heeft de orga-
nisatie de Vordense DJ Mike van Doorn weten te strikken, een bekend
gezicht in vele discotheken. Mike: ‘Iedereen zal aan zijn trekken ko-
men qua muziekstijl, we maken er één groot feest van’.

een keuring en ter plekke worden eenvoudige re-
paraties en aanpassingen verricht. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Sensire

Rollatorkeuring Bij Sensire 
“de Wehme” Vorden
Vorden - Op 19 decem-
ber wordt in Vorden 
een gratis rollator 
scheck gehouden bij 
Sensire “ de Wehme’’ 
aan de Delle 14.

VERGOEDING FYSIOTHERAPIE
Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed uit de aanvullende verzeke-
ring. Grofweg kost een behandeling bij de fysiotherapeut tussen de € 

snel oplopen. Tijdelijke of minder ernstige beperkingen zoals een bles-
sure, worden vergoed uit uw aanvullende verzekering. Deze kosten 
worden niet gedekt door uw basisverzekering. Alleen ernstige beper-
kingen, die door de overheid zijn vastgelegd in een lijst, bijvoorbeeld 
revalidatie na een knieoperatie, therapie bij een chronische longaan-
doening of na een hersenbloeding, komen in aanmerking voor lang-
durige fysiotherapie die wordt vergoed uit de basisverzekering. Maar 

-
ring, of zelf, betalen. Kijk dus op www.defysiotherapeut.com wat voor 
u een passende aanvullende verzekering is! En het is goed om te weten 

voor de basisverzekering.

DE FYSIOTHERAPEUT: EXPERT IN BEWEGEN
Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd 
geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten 
kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volko-
men vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfspre-
kend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. 

De  fysiotherapeut weet daar alles van. Bij hem of haar kunt u terecht 
voor de behandeling van klachten, maar ook om een toename van 
klachten te voorkomen. U kunt zo binnenlopen bij de fysiotherapeut. 
Fysiotherapie is namelijk direct toegankelijk, zonder een verwijsbrief 
van de huisarts.

WWW.DEFYSIOTHERAPEUT.COM
Het belang van een aanvullende verzekering is dus best groot. ‘De 
Fysiotherapeut’ heeft daarom informatie over fysiotherapie en 
verzekeren op een rij gezet, zodat u zelf kunt kijken wat past bij uw 
zorgbehoefte. 

HULP NODIG?
Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, aarzel dan niet 
contact op te nemen met Praktijk Jansen van den Berg BV, 

of via info@jansenvdberg.nl   Wij helpen u graag!

ADVERTORIAL

Op zoek naar een verzekeraar die fysiotherapie in 2013 
voor u prima vergoedt?
Vorden - Tot eind dit jaar kunt u kiezen welke zorgverzekering 
bij u past en is het mogelijk om te wisselen. Het loont snel om 
een bewuste keus te maken. Fysiotherapie wordt grotendeels ver-
goed uit  aanvullende verzekeringen. De Fysiotherapeut heeft 
daarom informatie over fysiotherapie en  verzekeringen voor u 
op een rij gezet. Kijk op www.defysiotherapeut.com of vraag om 
informatie bij Praktijk Jansen van den Berg BV in Vorden.

Voor het kampioenschap van Bronckhorst zal er 
een jeugd fietsclinic en jeugd race (1 ronde) zijn 
o.l.v. van het begeleidingsteam  van Kanjers  voor 
Kanjers.  Kanjers voor Kanjers is het jeugd sponsor-
project van de wielerambassadeurs Tristan Hoff-
man en Robert Gesink. Doe mee en schrijf je in via 
de mail bij Rudi Peters: rudipeters@upcmail.nl of 

Jeugdfietsclinic 
met Kanjers 
voor Kanjers
tijdens 
Nationale Veldrit 
30 december
Vorden - Zondag 30 december organiseert 
RTV Vierakker Wichmond de 10e nationale 
Veldrit. Burgemeester Aalderink heeft in-
middels toegezegd het startschot te komen 
lossen en Annemiek van Vleuten en Arjan 
Mombarg gaan de lijst van prominenten aan-
voeren. Ook een aantal leden van de omlig-
gende tourverenigingen heeft deelname in-
middels toegezegd.
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Bij de opening van de Kerstgroepen-
tentoonstelling (afgelopen vrijdag-
morgen)is het er erg gezellig. Lekker 
warm, verlichte kerstbomen en de 
werkelijk schitterende kerstgroepen 
nodigen uit om ze van zeer dichtbij 
te bekijken. En dat alles met op de 
achtergrond de klanken van kerstlie-
deren. Oh ja, bij de geserveerde koffie 
ontbreken de traditionele kerstkrans-
jes niet! Kortom alles duidt er op dat 
de Kerst in aantocht is. Direct bij bin-
nenkomst in de kerk kreeg iedere be-
zoeker overigens ter verwelkoming 
een kerstfiguurtje in bijenwas aange-
boden, gemaakt door Bertus Waarle. 
Ieder jaar zijn er in het museum 
honderden kerstgroepen te bewon-
deren. Dit jaar werden Clary Houtza-
ger- Bloemkolk en haar vriend Cors 
de Kruijk uit Vianen uitgenodigd om 
tot en met 6 januari 2013 hun uitge-
breide collectie voor de bezoekers uit 
te stallen. ‘ Een hele eer dat wij hier 
mogen zijn. Wij zijn lid van de ‘Ver-
eniging Vrienden van de Kerstgroep’, 
vandaar deze uitnodiging’, zo zegt 
Clary. 

‘Mijn interesse voor het verzamelen 
van kerstgroepen begon circa vijf-
tien jaar geleden. Ik deed iemand 
een kerststal cadeau, waarop zeer 
enthousiast werd gereageerd. Voor 
mij en mijn man Ad, die helaas en-
kele jaren geleden is overleden, aan-
leiding om kerstgroepen te verzame-
len. Tegenwoordig doe ik dat samen 
met mijn vriend Cors de Kruijk. We 
waren onlangs nog in Bethlehem 
waarop we deze kerstgroep hebben 
gekocht’, zo vertelt Clary Houtzager 
onderwijl ze de bezoekers rondleidt. 
Er is de komende vier weken weer 
heel wat fraais in het Heiligenbeel-
denmuseum te bezichtigen. Direct al 
bij de ingang prachtige beelden van 
Jozef en Maria en het kindeke Jezus. 
Verderop een schitterende Italiaanse 
Kerstgroep. In 1734 werd onder het 
bewind van koning Karel III van 
Napels in Italië begonnen met het 
bouwen van kerstgroepen. Niet aan 
dovemansoren gezegd, de Italianen 
legden veel fantasie in hun werk, zo 
bleek.
Opvallend tijdens deze tentoonstel-

ling het aantal kerstgroepen ge-
maakt uit houtsnijwerk (engelen, 
herders, schapen, de drie koningen, 
noem maar op). Houten poppetjes 
uit Indonesië, Zwitserland, kerst-
groepen uit Mexico, Peru, Equador. 
Mini- kerstgroepen gemaakt door 
kinderen. ‘Kijk, zegt Clary, dit is een 
50 jaar oude Kerstgroep, de eerste 
van mijn man’, zo vertelt ze met een 
trotse blik. Tegenwoordig verzamelt 
ze met haar vriend Cors de Kruijk, 
her en der kerstgroepen. ‘Volgende 
week gaan we naar Leipzig en zullen 
we ongetwijfeld weer met een tas vol 
kerstspullen terugkomen’, zo zegt 
Cors lachend. Ton Rutting, voorzitter 
van het bestuur ‘Stichting Vrienden 
van de Kerk op de Kranenburg’ luis-
tert eveneens aandachtig en wijst ons 
op een speciale Kerstgroep. ‘Die had 
mijn tante Bep vroeger op het dres-
soir staan’, zo zegt Ton enthousiast. 
Overigens is hij zelf, samen met zijn 
echtgenote ook een fervent verzame-
laar van kerstgroepen, zo vertelde hij 
en passant. Een bijzonder exemplaar 
op de tentoonstelling de ‘voorwagen’ 
van een zeer arme familie die het hart 
op de goede plaats hadden. ‘Dit naar 
een verhaal van FelixTmmermans’, 
zo legt Clary Houtzager uit.
In zijn openingswoord zei Ton Rut-
ting bijzonder verheugd te zijn over 
de komst van Clary Houtzager en 
Cors de Kruijk. ‘Zonder jullie inbreng 
was de tentoonstelling niet geworden 
zoals wij die thans te zien krijgen. Het 
geeft de kerk een heel ander aanzien. 
De rondleiding die jullie hier vandaag 
geven is ook belangrijk voor onze vrij-
willigers. Die kunnen de bezoekers 
op hun beurt weer informeren over 
deze Kerstgroepen’, zo sprak Ton 
Rutting die er aan toevoegde dat de 
scholieren van de plaatselijke basis-
scholen in Vorden en de Kranenburg 
(de groepen 7 en 8) ook zijn uitgeno-
digd om de tentoonstelling te bezoe-
ken. Ook wordt er voor de kinderen 
een speurtocht georganiseerd’, aldus 
Ton Rutting. De Kersttentoonstelling 
is tot en met 6 januari 2013, elke vrij-
dag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur geopend, met uitzondering 
van 24 december, Eerste Kerstdag en 
Nieuwjaarsdag. Bovendien is de ten-
toonstelling van maandag tot en met 
donderdag tussen 26 december en 3 
januari 2013, ook telkens van 11.00 
tot 17.00 uur geopend.

Bezichtigen meer dan de moeite 
waard

Vorden - De eerste sneeuwvlokken dwarrelen neer, de stevige wind 
voelt koud aan en de KNMI voorspelt voor de nacht van vrijdag op 
zaterdag 8 december zelfs rond de min tien graden. De winter kondigt 
zich aan. In het Heiligenbeeldenmuseum in de kerk op de Kranenburg 
is het aangenaam toeven.

Ton Rutting opent tentoonstelling

Uit handen van Inge Slotboom, van 
de gelijknamig tweewielerspecialist, 
ontvingen de teamleden een nieuwe 
Giant racefiets met Shimano 105 af-
montering. Slotboom stelt de race-
fietsen ter beschikking voor het team 
dat op donderdag 6 juni 2013 onder 
de naam Big Challenge gaat deelne-
men aan de Alpe d’HuZes, een geld-
inzamelingsactie voor KWF kanker-
bestrijding. Inge Slotboom wenst de 
trotse nieuwe fietsbezitters veel ple-
zier met hun blinkende rijwielen en 
hoopt dat de actie slaagt.

Zeven nieuwe fietsen
Slotboom ondersteunt Big Challenge Agrio
Hengelo - Fietsenhandel Slot-
boom uit Hengelo heeft afgelo-
pen woensdag zeven nieuwe race-
fietsen overhandigd aan zeven 
leden van het Big Challenge team 
van Agrio Uitgeverij uit‘s-Heeren-
berg.

De teamleden van het Big Challenge team 
ontvingen nieuwe fietsen van de firma Slot-
boom uit Hengel. Foto: Stefan Buning.

Het was de vijfde Blubber Run. In 
de voorgaande vier edities werd in 
totaal 25.000 euro naar het KWF 
overgemaakt. Marcel Bourgondien 

namens de organisatie: ‘Dat wij dit 
jaar meer dan duizend deelnemers 
zouden trekken, heeft onze stoutste 
verwachtingen overtroffen. Een ver-
dubbeling van het aantal jaarlijkse 
deelnemers tot nu toe. Door die ge-
weldige opkomst zullen we volgend 
jaar nog meer aandacht aan de ver-
keerssituatie rondom de Blubber 
Run aan de Lindeseweg schenken 
door o.m. een betere bewegwijze-
ring’, zo zegt hij. De Blubber Run 
2013 (zesde editie) wordt gehouden 
op zondag 27 oktober.

Blubber Run: 
11.500 euro voor 
KWF Kankerbestrijding
Vorden - De organisatie van 
de Blubber Run in Vorden, 
maakt dezer dagen een bedrag 
van 11.500 euro over aan de 
KWF Kankerbestrijding. De op-
brengst, na aftrek van de kosten, 
van de Blubber Run die zondag 
28 oktober in het buurtschap 
Linde werd georganiseerd.Toldijk - Uitslag van de tweede competitieavond in de 

derde ronde van Bridgeclub Bronkhorst gespeeld op 
donderdag 6 december 2012 te Toldijk. A-lijn: 1. Guy & 
Miguel Mendes de León 61,79%; 2. Diny Hartelman & 
Hans Jansen 59,11%; 3. Gerrit Oldenhave & Bert Deunk 
58,42%. B-lijn: 1. Theo Damen & Theo Schut 62,00%; 2. 
Gerda van Onna & Harrie Pelgrom 57,08%; 3. Marietje 

Geurts & Greet Jansen 55,00%. C-lijn: 1. Riet Niesink & 
Riekie Nieuwenhuis 62,50%; 2. Bert Nijenhuis & Jan 
van der Tol 59,00%; 3. Leni Meijerink & Sophie de Vries 
56,25%. In de C-lijn gaan ze als een speer, de dames Riet 
Niesink en Riekie Nieuwenhuis. Ze namen deze avond met 
niet minder dan 62,50% genoegen. Mooi! Gefeliciteerd. 
Tot donderdag 13 december 2012.

B r i d g e n

Echtscheidingsspecialist Wim Velt-
man kent de voorbeelden  uit de 
praktijk. ,,Mensen die ooit uit liefde 
voor elkaar kozen, doen elkaar bij 
een huwelijksbreuk soms de meest 
verschrikkelijke dingen aan. Onder 
invloed van emoties nemen ze be-
sluiten waar ze later spijt van krij-
gen.’’ Vooral als partners zelf al 
weten hoe ze ‘het willen regelen’, 
is Wim op zijn qui-vive. ,,Een voor-
beeld? Neem de man met de min-
nares. Hij wil weg bij zijn vrouw en 
voelt zich schuldig. Daarom biedt 
hij aan dat zij met de kinderen in de 
eigen woning mag blijven wonen. 
Meneer hoeft ook geen geld mee. 
Maar daarmee geeft meneer wel zo-
maar enkele tienduizenden euro’s 
weg. Dat is de overwaarde van het 
huis. Maar als nu zijn beste vriend 
verliefd wordt op zijn ex en bij haar 
intrekt? Heeft hij dan geen spijt van 
zijn genereuze gebaar? Dat stel ik 
aan de orde.” Wim Veltman werk-
te jaren als financieel specialist bij 
de ING bank. In die hoedanigheid 
kreeg hij veel scheidingspapieren 
onder ogen. ,,Ik dacht vaak: volgens 
mij kan het beter.” Per 1 januari ves-
tigde Wim en Annet Veltman zich 
daarom als echtscheidingsbemid-
delaars in de Achterhoek. Wij zijn 
aangesloten bij het Scheidingscen-
trum Nederland. ,,Mensen die bij 
mij komen, bied ik ondersteuning 
op juridisch, fiscaal, financieel en 
emotioneel gebied. Het eind doel is 
dat ze samen duurzame afspraken 
kunnen maken. Die nemen we op in 
een echtscheidingsconvenant, waar 
beide partijen de handtekening on-
der zetten. Dat convenant wordt 
weer voorgelegd aan de rechtbank.”
Wim houdt zich als een van de wei-
nige bemiddelaars in Achterhoek 
fulltime bezig met echtscheidingen. 
Daar is markt voor, zo blijkt uit de 
cijfers. Vorig jaar nam het aantal 
gestrande huwelijken in Nederland 
opnieuw toe. In totaal 32.000 ge-
trouwde stellen gingen uit elkaar. 
,,Ga er maar vanuit dat jaarlijks 
minstens zoveel relaties van samen-
wonende op de klippen lopen”, al-
dus Wim. Hij merkt dat echtparen 
zich laatste tijd beter oriënteren op 
de scheidingsregeling. ,, In het ver-
leden namen ze vaak beide een ad-
vocaat in de arm om hun persoon-
lijke belangen te verdedigen. Maar 
het risico is reëel dat mensen dan 
lijnrecht tegenover elkaar komen 
te staan. Immers, de raadslieden 
hebben ieder hun eigen opdracht-
gever. Hun belangen lopen uiteen.” 
Een van de alternatieven is dus de 
echtscheidingsbemiddelaar, maar 
partners kunnen ook een mediator 
in de arm nemen. ,, Het verschil 
met de scheidingsbemiddelaar is 
dat de mediator meer is gefocust op 
het proces. zegt Wim een mediator 
hoeft geen verstand te hebben van 

de echtscheidingswetgeving. Wij 
helpen de klanten met de juridische 
en financiële afwikkeling, maar wij 
willen ook dat onze klanten in rela-
tioneel opzicht op een lijn komen. 
,,Ze moeten weer samen door een 
deur. Vaak laat ik ze elkaar vertel-
len hoe ze in het proces staan. Hoe 
voelen ze zich? Dat klinkt heel soft, 
maar is het niet. Het werkt vaak 
heel verhelderend. 

Als er kinderen in het spel zijn, is 
het ouderschapsplan vaak een van 
de meest ingewikkelde onderdelen 
van de scheiding. In een dergelijk 
plan leggen ouders de omgangs-
regeling vast, maar ook andere 
aspecten rondom de opvoeding. 
Professioneel kindercoach Daniëlle 
Hilverink noemt als voorbeelden af-
spraken over de vakantie, de feest-
dagen en zakgeld. ,,ouders kunnen 
de thema’s voor het ouderschaps-
plan zelf aandragen. Bij co-ouder-
schap spreken ze af wie van de twee 
op welke dagen de kinderen heeft. 
Veel wisselingen van adres kan voor 
onrust zorgen. Mijn advies is dan 
om goede basisafspraken te maken. 
Ook ben ik voorstander van zo con-
creet mogelijke formuleringen. Dan 
voorkom je later discussie over wat 
er nu precies is bedoeld. Ook de om-
gang met de stiefvader of moeder 
kan aan de orde komen. ,,Goed is 
om vast te leggen hoe de stiefouder 
wordt aangesproken door de kinde-
ren. Met de voornaam of met papa 
en mama”, aldus Daniëlle. Wim 
Veltman noemt een ander voor-
beeld. ,,Wie gaat er naar het tien 
minutengesprek op school? Een ou-
der? Of allebei? Mag de vriendin van 
papa ook op het gesprek verschij-
nen? Het is heel belangrijk daarover 
afspraken te maken.” Daniëlle Hil-
verink voert ook gesprekken met 
de kinderen zelf. ,,Als ze jong zijn, 
tussen de 6 en 12 jaar, gaat het vaak 
om vier gesprekken. Ik probeer het 
op een creatieve, speelse manier te 
doen. Maar het komt erop neer dat 
ik kinderen wel vraag hoe zij zich 
voelen. Ook komt aan de orde wat 
ze zelf aan de situatie kunnen doen. 
Oudere kinderen van 12 tot 18jaar 
komen vaak voor één gesprek. Hier-
in kunnen ze hun hart luchten.” De 
samenwerking wordt besloten met 
de ondertekening van een kind ver-
klaring. ,,Het is mooi werk”, vindt 
Daniëlle , Soms kun je echt het ver-
schil maken in het voordeel van het 
kind.”

Wim Veltman
Kantooradres:
De Heurne 24, 7255 CL  Hengelo (Gld.)
Postadres:
Postbus 75, 7255 CL  Hengelo (Gld.)
0575-464774
w.veltman@sc-nederland.nl
www.sc-nederland.nl

Scheiden met minder.

Lijden
Dat scheiden pijn doet valt niet te voorkomen. Maar echtparen kun-
nen wel proberen om hun besluiten over de alimentatie, het huis 
en de kinderen in zo groot mogelijke eensgezindheid te nemen. Het 
inschakelen van professionele hulp kan daarbij helpen.



In de periode tussen het moment 
dat het plan op tafel kwam en het 
moment dat de wethouder met een 
ruk het doek van de gevel van De 
Smidse trok en het lintje bij De Lin-
denhof doorknipte, is er nog heel wat 
water door de op steenworpafstand 
stromende Baakse Beek gegaan. Het 
project om in het gebied langs de 
Smidsstraat een appartementencom-
plex voor senioren, een zorgaccom-
modatie voor dementerenden en een 
gezondheidscentrum te realiseren 
was er een van de lange adem, con-
cludeerden zowel wethouder Spek-
schoor als Harry van den Lei, mana-
ger wonen bij ProWonen. Trots was 
dit tweetal en ook Annelies Bakker 
van Sensire, de instelling die de zorg 
in De Lindenhof aanbiedt, dat het uit-

eindelijk toch is gelukt. Spekschoor: 
“Dit is een voorbeeld van hoe een 
goede samenwerking tussen Sensire 
en ProWonen kan bijdragen aan een 
Toekomstbestendig Bronckhorst.”
Van den Lei somde de hordes die ge-
nomen moesten worden nog eens op: 
de moeizame aankoop van het Tegel-
toko-pand, het transformatorhuis dat 
verplaatst moest worden inclusief ka-
bels, de beschermde vleermuizen in 
de gevel van de panden die gesloopt 
moesten worden, asbest in de funde-
ring van de bestrating, de vondst van 
resten van een eeuwenoude boerderij 
enzovoort, enzovoort.
Bestuurders en betrokkenen zullen 
de koude rillingen krijgen als ze er 
weer aan terugdenken, maar nu is 
er dan eindelijk De Smidse, een plek 

waar je je volgens de heer Sterringa,
naamgever van het appartementen-
complex, heerlijk kunt warmen.
Aan de achterkant van het gebouw
wachtte deze middag een verrassing
voor de bewoners van de 23 huurap-
partementen. Bewoonster mevrouw
Martens stelde een bankje beschik-
baar waar bij mooi weer gezellig op
gekeuveld kan worden.
De naam Lindenhof werd door me-
vrouw Koop bedacht en dit complex
biedt plek aan 18 cliënten van Sensi-
re. Deze woningen voor mensen met
dementie zijn onderverdeeld in drie
clusters met een algemene woonka-
mer. Het bijzondere hieraan is dat
elke woning uitgerust is met een af-
zonderlijke woonkamer, slaapkamer
en badkamer.
In de nabijheid van de beide com-
plexen bevindt zich het gezondheids-
centrum dat onderdak biedt aan drie
huisartsen en twee fysiotherapeuten.
Dit gebouw werd enkele maanden ge-
leden al officieel geopend.

Project De Smidse, De Lindenhof en gezondheidscentrum na lange tijd afgerond

Nieuw appartementencomplex in Vorden: De Smidse

Vorden - De Smidse, dat is de naam van het nieuwe appartementen-
complex aan de Smidsstraat in Vorden. Maandagmiddag 3 december 
mocht wethouder Arno Spekschoor van de gemeente Bronckhorst de 
naam onthullen. Er werden twee vliegen in één klap geslagen, want 
ook het nabijgelegen De Lindenhof werd die middag officieel geopend.

De muzikanten van Break Sound 
Hurricane kennen de nummers van 
hun repertoirelijst eigenlijk alleen 
van radio en cd’s. “Deze muziek 
werd immers geschreven en ge-
speeld toen wij nog niet eens gebo-
ren waren”, zegt gitarist Bas Straal-
man. “Maar dat neemt niet weg dat 
dit wel degelijk de muziek is waar 
wij van houden. Rolling Stones, 
Jimi Hendrix, Creedence Clearwa-

ter Revival; dat is de muziek waar 
onze passie naar uitgaat.” De band 
speelt onder meer werk van AC/DC, 
ZZ Top, Herman Brood, Golden Ear-
ring and Deep Purple. Drummer 
Maarten Hamer: “Het kenmerkende 
aan rockclassics uit de jaren zeven-
tig is natuurlijk dat er geen nieuwe 
bij komen, ze zijn allemaal in die 
gouden jaren geschreven. Maar dat 
weerhoudt ons er niet van om aan 

de weg blijven timmeren. Er staan 
genoeg rockclassics op ons verlang-
lijstje die we nog willen spelen. Er is 
volop werk aan de winkel voor ons.” 

SCHEURENDE GITAREN
Ondanks hun jonge leeftijd hebben 
de heren al flink wat ervaring om-
dat ze veel worden gevraagd voor 
optredens. Hun scheurende gitaren, 
oerstrakke drums en pompende bass 
zal menigeen nog verbazen. 

Het optreden bij De Slof aan de 
Dorpsstraat 34 begint om 17:00 uur, 
de toegang is gratis. Foto: John Boer-
dam. Zie ook: www.deslofvorden.nl

Break Sound Hurricane rockt bij 
eetcafé De Slof Vorden

Vorden - Ze zijn misschien wel in de verkeerde tijd geboren: de vier 
rockers van de formatie Break Sound Hurricane. De nog jonge muzi-
kanten zijn namelijk verslingerd aan de rockklassiekers uit de roerige 
zeventiger jaren. Het rockkwartet knalt zaterdag 15 december in eet-
café De Slof in Vorden, tijdens de kerstmarkt.

Tevens werd door de Fa. Barendsen 
de bekende kerstklok op het grasveld 

bij de Hervormde Kerk geplaatst. Op
maandag 10 december heeft een gro-
te vrijwilligersgroep, onder leiding
van de kerstcommissie der VOV, we-
derom ruim 200 kerstbomen in het
centrum van Vorden gezet, welke
dezer door Flash van verlichting wor-
den voorzien. 
Iedereen kan in deze donkere dagen
voor kerst dus weer volop genieten 
van het “lichtdorp” Vorden. Het be-
stuur van de VOV dankt eenieder
voor de inzet wenst u allen alvast 
prettige feestdagen en een voorspoe-
dig 2013.

Vorden klaar voor kerst 2012!
Vorden - Zaterdag 8 december 
jl. werd de, door de Fa. Rouwen-
horst beschikbaar gestelde, grote 
en mooie kerstboom met mede-
werking van projectontwikkelaar 
Kondor Wessels en Bloembinde-
rij Kettelerij, door de fa. Beeftink 
naar zijn plek bij de voormalige 
ABN/Amrobank vervoerd en ge-
plaatst. Daarna werd deze opge-
tuigd door enkele leden van de 
Rotary Vorden/Zutphen.

Tijdens deze kerstmarkt wordt geld 
ingezameld voor 3fm serious request 

met het doel kindersterfte tegen te 
gaan. Ook kunnen er vanaf vrijdag
14 december tot en met vrijdag 21
december lege statiegeld flessen bij
de Klimboom worden ingeleverd. 
Met dit geld wil de Kinderopvang ook
een bijdrage leveren aan dit goede
doel.

Kerstmarkt Kinderopvang 
De Klimboom
Vorden - De Kinderopvang De 
Klimboom aan het Wiemelink 10 
in Vorden houdt vrijdagavond 14 
december van 17.00 tot 19.00 uur 
een Kerstmarkt.

Vrijwilligers en oud bestuursleden 
die door een of andere reden geen 
uitnodiging hebben ontvangen zijn 

alsnog van harte welkom op de re-
ceptie van 16.30 tot 18.30 uur in het 
Dorpscentrum in Vorden.

25 jaar bestaan 
Stichting Welzijn Vorden
Vorden - Vrijdag 14 december a.s. viert Stichting Welzijn Vorden 
haar 25 jaar bestaan.

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





Huzarensalade Royal
Rundvleessalade, gegarneerd met gevulde 
eieren, hamrolletjes, gerookte kip, rauwkost, 
komkommer, tomaat en zilveruitjes 

€ 5,95 p.p. 

Russisch ei
Rundvleessalade gegarneerd met gevulde eieren, 
asperges, komkommer, tomaat, rauwkost, 
zilveruitjes, haring en zalm

€ 5,95 p.p. 

Zalmsalade
Gegarneerd met gevulde eieren, tomaat, asperges, 
komkommer, zilveruitjes, zalm en cocktailsaus.

€ 5,95 p.p.
 

Voor heerlijke salades uit eigen keuken

Huzarensalade
Rundvleessalade, gegarneerd met tomaat, 
komkommer, rauwkost, plakjes ei en zilveruitjes

€ 4,75 p.p.

Dessert
Tulband bavaroise
1 tulband is voldoende voor ca. 5 personen
Keuze uit:

Aardbeien
Chipolata
Bitterkoekjes
Passiefruit
Chocolade
Irish coff ee

Gegarneerd met fruit en slagroom
€ 9,50 p.st.

Salades bestellen voor Kerstmis tot

zaterdag 22 december 18.00 uur!

Ophalen van salades:
24 december (kerstavond) 12.00 tot 18.00 uur

1e kerstdag van 12.00 tot 13.00 uur !!

2e kerstdag van 12.00 tot 13.00 uur !!

Ons bedrijf is Kerstavond om 18.00 gesloten.

1e en 2e Kerstdag gesloten, alleen salades ophalen

van 12.00 tot 13.00 uur.

Oud en Nieuw
Salades bestellen tot zaterdag 29 december 18.00 uur

Ophalen maandag 31 december tussen 12.00 en 18.00 uur.

Kerstsalades en Pudding

Partycentrum

Wij wensen u allen
fi jne feestdagen toe.

Partycentrum Langeler
Spalstraat 5, 7255 AA  Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 461212
www.langeler-partycentrum.nl

Nijverheidsweg 2 - 7255 RA  Hengelo

www.arendsen-hengelo.nl

(0575) 462 511

Een zonnig
vooruitzicht

in de winter!





Het adres 
voor al uw 

druk- en printwerk!

Aktie!
Tot 1 januari 2013 

€ 10,- korting 
op de drukkosten

van Familiedrukwerk 
en Kerstkaarten!!

Vraag vrijblijvend advies of een prijsopgave.

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

E-mail info@uiterweerd.nl

Tevens kunt u uw familiedrukwerk bestellen 
bij Drogisterij De Vijzel.

Dorpsstraat 7, 7221 BM Steenderen
Telefoon 0575 451296

Spalstraat 11 Hengelo Gld
(0575) 46 15 21

www.memelink-bergervoet.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

SPAREN

ALLEEN IN HENGELO

KOM, KIJK
EN DOBBEL MEE!
Wij steunen meester Jan met het beklimmen van de

Actie geldig tot 12 januari.

Bij besteding vanaf 50 euro mag u met twee dobbelstenen gooien. Ieder oog dat u gooit is een euro waard. Dit bedrag storten we op de rekening van meester Jan.



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 Henk Aalderink

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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Het kan zijn dat het in de kerst-
en oud en nieuwperiode door de
beperkte openingstijden druk is bij 
onze publieksbalie. U kunt wachten 
voorkomen door een afspraak te ma-
ken. Gemak dient immers de mens! U 
kunt dit via onze website doen. Onder 
andere voor een paspoort, Lidkaart, 
rijbewijs en geboorteaangifte. Op 
www.bronckhorst.nl vindt u onder 
‘Direct naar…’ een link naar afspraak 
maken. Hier reserveert u een datum 

en tijd die in uw agenda past. Handig! 
Met een afspraak kunnen wij u direct 
helpen. Een afspraak maken kan ook 
telefonisch, via ons algemene num-
mer (0575) 75 02 50. U kunt nog niet 
voor alle producten een digitale af-
spraak maken. De komende tijd brei-
den wij het aantal producten waar-
voor u een digitale afspraak kunt 
maken uit. Zie hiervoor de informatie 
op onze website.

Maak een afspraak en voorkom wachten

Iedereen kent hem, de alarmsirene 
die elke eerste maandag van de 
maand te horen is. Als er gevaar 
dreigt en de sirene gaat, is dit voor 
mensen een teken om naar binnen te 
gaan, ramen en deuren te sluiten en 
op de regionale omroep (omroep 
Gelderland) af te stemmen om meer 
informatie te ontvangen. Als aanvul-
ling op de sirene is er nu NL-Alert, 
een nieuw alarmmiddel voor de mo-
biele telefoon.

Groot voordeel van NL-Alert is dat 

aan de hand is, maar dat met een kort 
tekstbericht ook gemeld wordt wát er 
aan de hand is en wat de ontvanger 
op dat moment het beste kan doen. 

worden verlaten. NL-Alert is bedoeld 
-

explosiegevaar of een overstroming.

Advies
-

kamer van de veiligheidsregio in welk 
gebied een NL-Alert uitgestuurd 
wordt. Er kunnen ook verschillende 
alerts uitgestuurd worden naar ver-

brand af bevinden, aangeraden wordt 
naar binnen te gaan en ramen en 
deuren te sluiten in verband met

Voorbeeld

manier opgebouwd en begint met

informatie over de locatie, de aard en 

-
-

den. Opvang in sporthal Arkendonk.

Gratis en anoniem

-

-
den in een bepaald gebied (cell broad-

een radiosignaal. Alle telefoons die 
-

eventuele drukte op het netwerk. 

en betrouwbaarder dan sms. Het ont-
vangen van berichten is gratis en ano-

-
mers voor nodig.

Het werkt al op de meeste telefoons
Nog niet iedereen kan NL-Alert ont-
vangen; op dit moment werkt het op 
meer dan de helft van alle mobiele te-
lefoons in Nederland. In de toekomst 
staat het op alle nieuwe mobiele tele-
foons al standaard ingesteld. Het 

het aantal mensen dat de berichten 
ontvangt. Omdat het voor de hand ligt 
dat mensen hun omgeving op de 
hoogte brengen. 

over het instel-
len van uw mo-
biel staat op 
www.nl-alert.nl 
of scan de QR-
code.

Heeft u al NL-alert ingesteld op 
uw mobiel?
Kijk op nl-alert.nl hoe dit moet!

-

en de handhaving van de kwaliteit 
van de kinderopvang. Onlangs
beoordeelde de Inspectie van het 

de kinderopvang. We kregen de 
hoogste status, de A-status, wat

taken.

kwaliteit van individuele kinderop-

-
matiebron om na te gaan hoe de 

op de website:

gemeente, Josephine Steffens, is

-
ven doen. Kinderen hebben recht op 

Bronckhorst krijgt A-status 
kinderopvang

moment gebruik van de Regiotaxi, 
dan stapt u in een splinternieuwe la-

de nieuwe bussen op groen gas, ge-

veel beter voor het milieu.

een aanbesteding die de provincie 

-

voerder voert straks de ritten van de 
-

voor het reserveren van ritten: (0900) 
02 76. En gelukkig treft u de ver-

-
-

ders ontvangen binnenkort een uitge-
breid informatiepakket met hun nieu-
we pas. 

Nieuwe bussen voor de Regiotaxi

-
doeld voor mensen die, om welke reden dan ook, geen gebruik kunnen maken 

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

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

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

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

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



Nader belicht: SSWB
Een van de organisaties die zich be-
zighoudt met zorgvrijwilligerswerk is 
de SSWB. Ineke Bijsterbosch van de 
SSWB, ofwel Stichting Samenwerken 
Welzijn Bronckhorst, legt uit: “Het is 
een  samenwerkingsverband tussen 
de vijf welzijnsstichtingen uit de ge-
meente Bronckhorst.” 

Mensen met elkaar in contact bren-
gen
“De SSWB organiseert tal van activi-
teiten om het welzijn van inwoners 
van Bronckhorst te bevorderen”, al-
dus Ineke. “Door de activiteiten ko-
men mensen met elkaar in contact en 
wordt ‘de onderlinge verbondenheid 
in de dorpen gestimuleerd’. De activi-
teiten zijn heel divers. Sommige vrij-

willigers zijn vooral gericht op oude-
ren, bijvoorbeeld het jaarlijks bezoe-
ken van de 75- en 80-plussers, het 
eenzaamheidsproject in Vorden en de 
seniorenopvang. Ook worden veel re-
creatieve activiteiten aangeboden, 
van biljarten of dansen tot handwer-
ken. Verder worden mantelzorgers 
ontlast door de Bezoek en Oppas Ser-
vice, zijn er tafeltje dekje voorzienin-
gen en worden er klusjes gedaan voor 
mensen die dit niet meer zelf kunnen 
doen.”

Ontmoeting is heel belangrijk
Ineke Bijsterbosch geeft aan dat zo’n 
300 vrijwilligers actief zijn voor de 
SSWB. Mensen werken als vrijwilliger 
vanwege de voldoening die dit werk 
geeft; ze doen graag iets voor een an-
der. Ook de structuur die het werken 
biedt, is een motivatie voor bijvoor-
beeld mensen die geen werk hebben 
of voor gepensioneerden. “Het is ook 
heel fijn om ‘ergens’ bij te horen en 
met een leuke club mensen samen te 
werken”, vertelt Ineke. “Daarom orga-
niseren we in Steenderen bijvoor-
beeld ook activiteiten voor die vrijwil-
ligers, juist om dat te bevorderen. 
Ontmoeten is namelijk een heel groot 
aspect, je doet contacten op en komt 
je collega-vrijwilligers wel eens in het 

dorp tegen en dan maak je een praat-
je. We hebben aan het einde van het 
jaar een bijeenkomst voor alle vrijwil-
ligers (als bedankje voor het jaar) en 
voor de zomervakantie gaan we nog 
gezellig samen koffiedrinken. Daar-
naast proberen we jaarlijks een paar 
themabijeenkomsten aan te bieden.” 

Vrijwilligers aan het 
woord: Stichting 
Noodhulp Zelhem
Naast de SSWB zijn er nog veel meer 
zorgvrijwilligersorganisaties actief in 
Bronckhorst. Een van deze organisa-
ties is de Stichting Noodhulp Zelhem. 
Waarom werken mensen als vrijwilli-
ger voor deze organisatie? Drie vrij-
willigers van Stichting Noodhulp Zel-
hem: Piet Bisschop, Annie Hagens en 
Annie Janssen verduidelijken een en 
ander.

Hondje uitlaten 
Stichting Noodhulp Zelhem helpt 
mensen in allerlei noodgevallen. Bij-
voorbeeld met de telefonische hulp-
dienst. Elke ochtend kunnen mensen 
tussen 9 en 10 uur bellen met hulp-
vragen. Het kan gaan om het uitlaten 
van het hondje als iemand ziek is, op-
passen op iemand die niet alleen kan 
blijven of boodschappen doen. Maar 
het gaat ook om praktische klusjes, 
zoals een sleutelkastje bij de deur 
maken of een lamp vervangen. 

Soos
Daarnaast zijn er verschillende soos-
middagen. Annie Hagens is één van 
de organisatoren van de soos in
Wolfersveen. Dit is een middagbijeen-
komst die eens in de maand wordt ge-
organiseerd en waarvoor we vaak 
een gast uitnodigen. Annie verduide-
lijkt: “Een spreker of iemand met een 
interessante film of dia’s, maar ook 
weleens een apotheker of een mede-
werker van de huisartsenpost.
De groep mensen die de soos be-
zoekt, wordt wel iets kleiner en ver-
grijst een beetje. Vroeger gingen bijna 
alle mensen van 60+ naar de soos.
Nu hebben mensen veel meer te doen 
of ze willen nog niet bij die ‘olden’ zit-
ten”, lacht ze. 

Telefooncirkel
“Dan hebben we nog de telefooncir-
kel”, vertelt Annie Hagens verder. 
“Een vrijwilliger belt met een eerste 
persoon en deze belt naar een tweede 
persoon, enzovoort. De laatste belt de 
vrijwilliger weer terug. Op deze ma-
nier weet de vrijwilliger hoe het met 
de mensen gaat. Maar het gaat na-
tuurlijk ook om ‘het gezellige praatje’. 
Zit er ergens een kink in de kabel, dan 
belt de vrijwilliger naar ons en dan 
zorgen wij dat er een iemand bij deze 
persoon gaat kijken. Gelukkig heb ik 
tot op heden geen nare dingen mee-
gemaakt, wel leuke dingen. Bijvoor-
beeld met het verzetten van de
zomertijd; een meneer had de tijd 
vooruit gezet in plaats van achteruit. 
Hij nam de telefoon dus niet op, maar 
zat om half elf al bij de Zonnekamp 
voor het eten. Toen ik hem later weer 
belde zei hij: ‘Ik had ow mooi te pak-
ken hè, haha’.”

Niet tussen vier muren zitten
Annie Janssen werkt sinds zes jaar 
bij de Stichting Noodhulp als vrijwilli-
ger. Daarnaast is ze al 15 jaar actief 
als vrijwilliger bij de Terminale zorg 
(VPTZ) en is ze voorzitter van een 
zangkoor. Ook Annie Janssen vindt de 
contacten die ze opdoet en de voldoe-
ning die het werk haar geeft een be-
langrijk reden om haar tijd hier in te 
steken. “Het is fijn als mensen heel 
blij zijn wanneer je iets voor hen gere-
geld hebt.” Annie ziet wel een verschil 
met vroeger. Toen had je veel 60-plus-
sers die wel vrijwilligerswerk wilden 
doen, tegenwoordig krijgt ze van die 
groep steeds vaker te horen: ‘Ik heb 
geen tijd, want ik moet op de klein-
kinderen passen’. Het is dus wel 
moeilijker om vrijwilligers te vinden. 
Gelukkig hebben we nu nog best veel 
vrijwilligers”, aldus Annie. 

Voldoening en waardering
Piet Bisschop werkt niet alleen als 
vrijwilliger voor de Stichting Nood-
hulp, maar is ook actief bij de termi-
nale zorg (VPTZ), de Zonnebloem en 
helpt bij het rolstoelwandelen. Van 
oorsprong was hij automonteur en in 
die hoedanigheid is hij zelfs enkele ja-
ren als vrijwilliger naar Afrika uitge-
zonden. Piet vindt het vrijwilligers-

werk vooral fijn om ‘wat te doen te 
hebben’, maar ook de sociale contac-
ten die hij daar opdoet, ervaart hij als 
zeer waardevol. “Het is erg leuk en je 
krijgt waardering door iets voor een 
ander te doen”, zegt hij.
 
Je geeft iets en krijgt veel meer terug
Annie Hagens werkt al zo’n jaar of 
acht als vrijwilliger bij de Stichting 
Noodhulp. Daarnaast is ze actief voor 
museum Smedekinck en is ze al 16 
jaar bij de Zonnebloem. “De omgang 
en het contact met mensen, maar ze-
ker ook de reactie van mensen, dat is 
de waarde van het vrijwilligerswerk 
voor mij. Je probeert iets te geven, 
maar je krijgt veel meer terug. Het is 
een prachtige wisselwerking, die een 
goed gevoel geeft.”

Steeds meer nodig in de toekomst
De Stichting Noodhulp is in de toe-
komst steeds meer nodig, volgens 
Annie Janssen. Ze merkt dat het aan-
tal aanvragen steeds meer wordt. 
“Dat komt omdat de professionele 
zorg minder wordt”, verklaart ze. “Als 
iemand minder huishoudelijke uren 
krijgt, dan gaat een vrijwilliger van 
ons de boodschappen doen, wat eerst 
de hulp nog deed.”

Vrijwilligerswerk 
iets voor u?

Interesse in vrijwilligerswerk? Er 
zijn genoeg mogelijkheden in 
Bronckhorst. Niet alleen voor door-
lopend vrijwilligerswerk, maar er 
zijn ook kortdurende vrijwilligers-
projecten. Niet alle mensen hebben 
immers tijd om zich wekelijks als 
vrijwilliger in te zetten, maar soms 
willen ze wel gedurende een kortere 
periode iets 
doen. Kijk voor 
meer informatie 
en vacatures op 
bronckhorst.nl/
vrijwilligers-
werk of scan
de QR-code!

Zorgvrijwilligerswerk: onbetaalbaar
Josephine Steffens is wethouder jeugd- en ouderenbeleid en zegt: “Vrijwilli-
gerswerk is enorm belangrijk. Al het vrijwilligerswerk uiteraard, maar nu wil 
ik speciaal het werk van zorgvrijwilligers belichten. Dit vrijwilligerswerk is 
namelijk relatief onbekend, maar erg belangrijk. De naam is wellicht niet he-
lemaal correct gekozen. Het gaat niet om vrijwilligers die iemand verzorgen, 
maar om vrijwilligers die praktische hulp, ondersteuning of gezelschap bie-
den aan iemand die dit nodig heeft. Dat kan op allerlei manieren: van het ha-
len en brengen van mensen naar een afspraak, iemand gezelschap houden, 
met iemand een spelletje doen of een wandelingetje maken, tot de tuin van 
iemand onderhouden die dat niet zelf meer kan doen. Het is geweldig wat de 
zorgvrijwilligers doen, dit werk is in vele opzichten onbetaalbaar! Het is niet 
alleen van groot belang voor diegene die de zorg krijgt, ook is het goed voor 
de ontwikkeling van degene die de zorg geeft. Het houdt hem of haar jong en 
voor werkzoekenden of voor wie van baan wil veranderen staat het ook nog 
eens goed op hun cv!”  

 Voor ouders, opvoeders en iedereen 
die graag meer wil weten over het 
opvoeden en opgroeien van kinderen 
komt 13 december weer een nieuws-
brief van het CJG Bronckhorst uit. Vol 
wetenswaardigheden, nieuws en 
achtergrondinformatie over zwan-
gerschap, baby, peuter, schoolgaand 
kind, puber en je volwassen kind. Met 
deze maand:

cursussen bij jou in de buurt

10 jaar nodig

Mis de nieuwsbrief niet en meld u ge-
lijk aan! Kijk op www.cjgbronckhorst.
nl en kijk dan onder het kopje ‘nieuws’ 
of mail naar info@cjgbronckhorst.nl 
o.v.v. ‘nieuwsbrief’.

Ziekte van Pfeiffer en nog veel meer 
13 december nieuwste CJG nieuwsbrief over 
opvoeden en opgroeien

www.cjgbronckhorst.nl

In 2011 besloten de schoolbesturen 
PRO8, IJsselgraaf en Gelderveste en 
de gemeente om vijf scholen en ande-
re kindvoorzieningen in het gebied 
Bronckhorst West samen te voegen 
tot één kindcentrum. In het kindcen-
trum worden de kindvoorzieningen 
centraal, vanuit één gebouw, georga-
niseerd. Leerkrachten, pedagogen en 
experts op andere gebieden werken 
samen om de voorzieningen voor kin-
deren (zoals school, buitenschoolse 
opvang en consultatiebureau) zo goed 
mogelijk op elkaar af te stemmen. On-
der Bronckhorst West valt het gebied 
Steenderen - Baak - Toldijk - Olburgen. 

Na intensief overleg met betrokken 
partijen besloten b en w deze week 
om begin volgend jaar het plan van 
aanpak aan de raad voor te leggen, 
met het verzoek om het al in de
begroting opgenomen budget van
3,2 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Integraal 
Uitgangspunten bij de ontwikkeling 
van het nieuw te bouwen complex zijn 
de toekomstige afname van het aantal 
leerlingen en duurzaam en flexibel 
bouwen. Aanvullend op de plannen 
voor het kindcentrum onderzoekt de 
gemeente samen met de Dorpsbelan-
genorganisatie (DBO) Steenderen de 
mogelijkheden voor een integratie
met sport- en culturele voorzieningen. 
Dit sluit aan op de in het Toekomst-
bestendig Bronckhorst-traject vast-
gelegde bezuinigingen op de sport-
voorzieningen in Steenderen. De DBO 
onderzoekt hiervoor aanvullende
financieringsmogelijkheden.

Plan van aanpak kindcentrum 
Bronckhorst West klaar

De gemeente vindt het belangrijk 
open en tijdig met u te communi-
ceren. Om de afstand zo klein mo-
gelijk te houden en u op de hoogte 
te stellen van ons beleid, produc-
ten en diensten, activiteiten en vele 
besluiten. We doen dat op verschil-
lende manieren. Via deze gemeen-
tepagina’s, www.bronckhorst.nl, 
allerhande gesprekken en bijeen-
komsten etc. Veel inwoners zijn 
ook actief op sociale media, zoals 
facebook en twitter. Daarom is de 
gemeente ook hier te vinden.

Volg ons op twitter
(@gem_bronck-
horst) of vindt ons 
leuk op facebook 
(www.facebook.
com/gemeente-
bronckhorst) en 
weet wat er speelt 
bij de gemeente!

Volg de gemeente 
op sociale media



Openbare bekendmakingen

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

In de periode rond Kerst en Oud en 
nieuw zijn onze openingstijden an-
ders dan u gewend bent. Het ge-
meentehuis is gesloten op 24, 25 en 
26 december. Op 27 en 28 december 
zijn wij tijdens de normale openings-
tijden geopend. Op 31 december en 1 
januari zijn wij ook dicht. Op 2 januari 
kunt u weer bij ons terecht, maar 
vanaf 10 uur (dit geldt zowel voor het 
gemeentehuis als de telefonische be-
reikbaarheid). Vanaf 3 januari zijn on-
ze openingstijden weer zoals u ge-
wend bent.

Openingstijden gemeente rond Kerst en Oud en nieuw

Hulp en informatie om 
huiselijk geweld te stoppen.

Huiselijk geweld

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Drank- en Horecawet, 2 juni 2013, café De Tol

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen naar 
keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 30 november 2012:

Ontvangen op 2 december 2012:

Ontvangen op 4 december 2012:

Ontvangen op 5 december 2012:

Ontvangen op 6 december 2012:

Vergunningsvrij
Ontvangen op 6 november 2012:

binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 

liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 30 november 2012

 8 februari, tijdelijke gebruiksvergunning voor een tent, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet,

Afgegeven op 4 december 2012
-

ging Pax

 gemeente Bronckhorst 23 december en 30 december 2012 aan te wijzen als koopzondagen, 

Afgegeven op 5 december 2012

uur, ondernemersgilde Bronkhorst
-

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verzonden op 3 december 2012:

Verzonden op 5 december 2012:

Verzonden op 6 december 2012:

Geweigerde omgevingsvergunningen 
 Verzonden op 5 december 2012:

Verleende vergunningen

Ingetrokken omgevingsvergunningen
Verzonden op 6 december 2012:

Tijdelijke verkeersmaatregelen

verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. In deze periode geldt tevens een stopverbod 
voor beide zijden van de weg op de Veerweg, Bakerwaardseweg, tussen de Veerweg en de Bonte-

-
-

straat tot de parkeerplaatsen. Het verkeer van en naar de veerpont naar Brummen wordt omge-

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

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

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

van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 
werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de wer-
king van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

De vergunningen zijn ten opzichte van de ontwerpvergunningen niet gewijzigd. De stukken liggen 

kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikkingen kan beroep worden ingesteld door:

 ontwerpvergunningen

 ingebracht tegen de ontwerpvergunningen.

De vergunning worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een beroepschrift moet u in tweevoud indienen 

eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Bonte Koeweg 4 Baak’
-

heeft betrekking op het oprichten van een melkrundveehouderij op het perceel Bonte Koeweg 4 ten 
noordwesten van de kern Baak. De nieuwvestiging is het gevolg van de bedrijfsverplaatsing van het 
bedrijf aan de Beckenstraat 1 in Vierakker. 

-

 Actueel  Bekendmakingen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de 
gemeenteraad.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 27 november 
2012, kenmerk IenM/BSK-2012/230914, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, 
van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastge-
steld die de gevels van de woningen aan de Addinkhof, Decanijeweg, Dorpsstraat, Dr. C. Lulofsweg, 
Hoetinkhof, Insulindelaan, Kerkstraat, Mispelkampdijk, Ruurloseweg, Smidsstraat en de 
Zutphenseweg in Vorden, gemeente Bronckhorst, vanwege de wegen Dorpsstraat, Ruurloseweg en 
Zutphenseweg mogen ondervinden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit 
tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, van-
wege de wegen Dorpsstraat, Ruurloseweg en Zutphenseweg, op de gevels van de betrokken wonin-
gen tot de vastgestelde waarden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit 
tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, van-
wege de wegen Dorpsstraat, Ruurloseweg en Zutphenseweg, binnen de woningen voor zover niet 
wordt voldaan aan de in artikel 111, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde 
van 43 dB.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen van 13 december 2012 t/m
23 januari 2013 ter inzage bij:

in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via het centrale telefoon-
nummer (0575) 75 02 50

17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefo-

Wet geluidshinder
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste 
toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het in-
dienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuurs-
recht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na deze publicatie. Het bezwaar-
schrift kunt u richten aan: de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, p/a Bureau Sanering 
Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indie-
ner, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
gronden van het bezwaar.

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 13 december 2012 t/m 23 januari 2013 tijdens 

milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemd 
besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Kijk op www.mrb-lensink.nl

Alkuplus kunststof kozijnen, deu-

ren, hefschuif-puien en rolluiken. 

Topkwaliteit in uw woning met 

optimale warmte en geluidsisolatie, 

maatwerk, snelle levertijd én... 

een prima prijs. 

Aluminium veranda’s zijn duurzaam en 

praktisch in onderhoud. Thermisch 

geïsoleerd dus geen condensvorming 

aan de binnenzijde. Met een veranda 

geniet u meer, vraag prijsopgave of 

kom eens kijken in onze showroom.

Aluminium vensterluiken geven het 

aanzicht van uw woning klasse. Ze zijn 

warmte-, geluids- en inbraakwerend en 

stellen u in staat zelf het licht te regelen. 

Vensterluiken zijn duurzaam, weers-

bestendig en gebruiksvriendelijk. 

■ Kunststof en aluminium 

kozijnen en deuren

■ Serres en veranda’s

■ (Garage)deuren

■ Vensterluiken

■ Dakkapellen

■ Horren

■ Zonwering 

■ Kunststof grindvloeren

Ruurloseweg 118 - Vorden (‘t Medler) - (0575) 559232 - www.mrb-lensink.nl

Lensink: Kunststof kozijnen,
veranda’s en vensterluiken
zo geniet u meer van uw woning

M  R  B

LENSINK
SHOWROOM OPEN 

Dinsdag en donderdag 

de gehele dag. Op zaterdag 

van 11.00 tot 15.00 uur.

Laat u verrassen in onze showroom door onze ruime keuze aan 
keukens. In alle mogelijke stijlen en uiteraard voor ieders budget. 
Onze adviseurs stellen graag met u uw droomkeuken samen. 
Ook vertellen zij u graag vrij blijvend over de vele mogelijkheden 
van ontwerp, materialen en afwerking. We zien u graag in onze 
showroom aan de Molenweg in Heelweg. 

Bruggink keukens.
Voor ieders budget!

Kijk voor informatie op: 
www.bruggink-bv.nl

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29. 

info@bruggink-bv.nl MEER DAN 30 JAAR ERVARING

BEUSEKER
STEENDEREN

Spaarkaarten van plaatselijke supermarkt inwisselbaar bij onderstaande producten:

BESPAREN OP VUURWERK BEGINT BIJ:

KNAL
HARDE
ACTIE

OP=OPT/M
31 DEC.

Super Blink € 5,95 + Roman Candle € 9,45

+ 1 volle spaarkaart

samen

4,95

+ 2 volle spaarkaarten

17,50

+ 3 volle spaarkaarten

25,-

+ 4 volle spaarkaarten

35,-

+ 5 volle spaarkaarten

39,95

+ 6 volle spaarkaarten

59,95

Crown Zorion € 24,45 Invasion € 34,45

Crackle Dragon + Invasion € 49,45 Vision € 59,95 Xenon € 89,95

Spaarkaarten zowel inwisselbaar tijdens de voorverkoop als tijdens de losse verkoopdagen op 28 - 29 - 31 december. OP = OP!
Zie voor meer actie onze vuurwerkfolder en op www.beuseker.vuurwerkexpert.nl   -   WWW.BEUSEKER.NL   -   Landlustweg 2 Steenderen   -   0575 - 45 11 98

vrijdag tot 20.00 uur
zaterdag tot 17.00

maandag tot 17.00 uur

     Super familie actie
    Centurion € 139,95 + 10 volle spaarkaarten

99,95
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OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

GLADHEIDBESTRIJDING
overal waar de overheid niet komt!

Bedrijfsterreinen, Parkeerplaatsen, Eigen wegen, enz.
Wij werken met professionele machines voor 

zoutstrooien en sneeuwschuiven.
Voor de veiligheid van U en Uw bezoekers

Voor informatie en prijsopgave:
Bosman Groenspecialist, Kervelseweg 23, 

7255 BE Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

Nieuw kunstgebit of klikgebit 
vergoeding door zorgverzekeraar

Tandtechnisch Laboratorium

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

Mevr. te Braake uit Westendorp

Ook meedoen? www.winnenmetweevers.nl

2012

De hele maand december veel feestelijk voordeel! 
Emporium  
 € 3,90
Valcanto  
 € 5,90
Ewald Gruber 
 € 7,50
Punto Final 
 € 7,50
Domaine Tariquet  
 € 8,50
Cava Christalino  
 € 6,99
Cava jaume serra  
 € 8,75
Louis Grenelle  
 € 11,75
Rotari Spumante 
 € 14,90

Let op! Wij staan ook op de Vordense Kerstmarkt met 
Bubbels en Bitterballen van Delicous  kok Eke Mariën!

Wijnhandel Smit is een handelsnaam van Smit Wine & Beverages BV

Live muziek
Zondag 16 december

Blues Factor
Aanvang: 16.00 uur. Gratis entree.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
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Woensdag 5 december was de prijsuit-
reiking in het gemeentehuis. De prij-
zen werden uitgereikt door wethouder 
Josephine Steffens. Voor de kinderen 
en ouders was er een glaasje fris. Ie-
dere prijswinnaar kreeg een spannend 
leesboekje en een cadeaubon van de 
wethouder. Vervolgens werd er onder 
meer met de kinderen en ouders ge-
praat over de nieuwe website. 
Voor informatie: 
www.cjgbronckhorst.nl

Uitslagen kleurwedstrijd: 1. Bart Ger-
ritsen, 4 jaar uit Steenderen. 2. Zoë 

Cremers, 8 jaar uit Steenderen. 3. 
Laura Dijkhuizen, 6 jaar uit Zelhem.
Uitslagen woordzoeker: 1. Jana van 

Campen, 9 jaar uit Zelhem. 2. Jeffrey 
Diepenbroek, 11 jaar uit Halle. 3. Le-
na Gubbels, 10 jaar uit Hengelo.

Nieuwe website Centrum voor jeugd en gezin

Prijsuitreiking kleurwedstrijd 
en woordzoeker
Hengelo - Ter gelegenheid van de 
nieuwe website van het Centrum 
voor jeugd en gezin Bronckhorst 
konden kinderen van de basis-
scholen mee doen aan een leuke 
kleurwedstrijd. Voor de wat ou-
dere kinderen (groep 6 tot en met 
8) was er een woordzoeker. Ieder 
kind in de basisschoolleeftijd 
kon meedoen aan de wedstrijd. 
Ongeveerd honderd kleurplaten 
en honderd oplossingen van de 
woordzoeker werden ingeleverd.

De prijswinnaars samen met wethouder Steffens.

De jaarlijkse kerstsamenzang zal zijn 
op zondagmiddag 16 december in 

de Lambertikerk in Zelhem. Hieraan
zal het kinderkoor Sing a Song uit
Ruurlo haar medewerking verlenen. 
Aanvang 14.30 uur. 

Ook zal het Mannenkoor te beluis-
teren zijn op zaterdag 22 december
tijdens een kerstconcert van C.K. Ju-
bilate in de grote kerk in Neede. Aan-
vang 19.30 uur.

Zelhems Mannenkoor 
‘Op weg naar Kerst’
Hengelo - Het Christelijk Man-
nenkoor Zelhem zal ook dit jaar 
weer haar medewerking verle-
nen tijdens een kerstconcert in 
de Willibrorduskerk in Hengelo 
Gld. Dit optreden zal zijn op vrij-
dag 14 december om 20.00 uur.

Het motto van de cursus is anders le-
ren denken en doen. Hierdoor wordt 
de kans op ongezonde stress kleiner. 

Gezond aan het werk is het doel! Be-
langstellenden kunnen contact opne-
men met het secretariaat van GGNet
Preventie: tel. 0575-582450, email:
preventie@ggnet.nl . Veel werkne-
mers hebben last van werkstress. Dit
kan zich uiten in allerlei klachten
van lichamelijke of psychische aard.
Voortdurend moe, sneller geprik-
keld, moeite met slapen en geen ener-
gie meer hebben voor privé-leven zijn
een paar voorbeelden.

Werkstress de baas
Doetinchem - GGNet Preventie 
start op maandagavond 21 janu-
ari van 19.00 tot 21.00 uur weer 
met de cursus ‘Werkstress de 
baas’ in Doetinchem. In acht bij-
eenkomsten plus een terugkom-
bijeenkomst leren deelnemers 
anders omgaan met werkstress.

De Watermolen van Hackfort is een 
watermolen op de Baakse Beek bij 
Vorden. Het is een onderslagmolen 
die als korenmolen is ingericht. De 
molen dateert uit het jaar 1700 en 
staat op het gelijknamige landgoed 
Hackfort waar ook het Kasteel Hack-
fort is te vinden. In 1952 was de mo-
len stilgezet vanwege de slechte toe-
stand van het rad en molengebouw. 
Tevens bevatte de Baakse Beek op dat 
moment te weinig water om de mo-

len nog aan te kunnen drijven. Toen
de molen in 1981 in handen kwam
van de Vereniging Natuurmonumen-
ten werd deze opgeknapt en nadat in
1997 het Waterschap Rijn en IJssel er
voor zorgde dat er weer voldoende
water door de Baakse Beek stroomde
werd er in 1998 een nieuw waterrad
geplaatst. Sindsdien is de molen ook
als waterkrachtcentrale in gebruik en
wordt er door vrijwillige molenaars
graan gemalen.

Watermolen Hackfort Vorden
wordt omgebouwd

Vorden - Zaterdag 15 december wordt de watermolen bij kasteel Hack-
fort ‘omgebouwd’ tot zaagmolen. Door middel van lange aandrijfrie-
men wordt een zaagtafel aangedreven en kan er kachelhout worden
gezaagd. Wanneer dat gedroogd is kan de kachel branden op de dagen
dat de molen open is en is het tevens voor de vrijwillige molenaars be-
haaglijk warm. Belangstellenden die een kijkje willen nemen kunnen
zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur terecht, dan zagen de molenaars
brandhout met de watermolen.

Quintus GC2 - Loo GC2: 7-8; 
Quintus D1 - HV Angeren D2: 7-2; 
Quintus DS1 - Brummen DS1: 6-5; 

Quintus HS1 - CVO HS1: 16-19; 
Quintus HA1 - Achilles/Unive HA1 
26-29; 
UGHV GC1 - Quintus GC1: 4-7; 
Reflex HB1 - Quintus HB1: 26-5; 
Groessen HS1 - Quintus HS2: 19-23.

Handbal SV Quintus Hengelo
Hengelo - Uitslagen SV Quintus 
8 en 9 december.

De oudere broer Jacco zingt en speelt 
gitaar en mondharmonica, terwijl 
Lennard zingt, drumt én basgitaar 
speelt! Hij doet dit met een eigenge-
maakt drumstel dat hij met zijn voe-
ten kan bedienen. Leonard en Jacco 
Kiezenbrink uit Hengevelde begon-
nen deze tweemansband als een gein-
tje, maar het sloeg zo aan dat de vraag 
om optredens nog steeds groeit. De 
opzet is in elk geval om met zijn twee-
tjes zo hard mogelijk te spelen, dat wil 
zeggen: vlot en up-tempo. Poor John 
speelt meer en minder bekende klas-
siekers, zowel country als rock-‘n-roll, 
van de vijftiger en zestiger jaren, maar 
ook van latere tijd. Op het repertoire 
staan covers van oude rock(n’roll) 
nummers als Wild Thing, Price of 
Love en Baby You Can Drive My Car 
én snelle, opzwepende muziek van 
bijvoorbeeld Gram Parsons, The Beat-
les en Matchbox. Een bijzonder duo 
dus, die niemand mag missen! 
Meer info: www.hotelheezen.nl of 
telefoon (0575) 451204.

Poor John bij Heezen Steenderen: 
bijzonder muziekduo!

Steenderen - Zaterdag 15 december staat vanaf 21.30 uur bij Café Hee-
zen in Steenderen de bijzondere tweemansformatie Poor John op het 
podium. De band bestaat uit broers Jacco en Lennard Kiezenbrink uit 
Hengevelde en ze spelen samen als een hele band.

Tweemansformatie Poor John treedt op in Café Heezen.

De tijd rondom de kerstdagen is voor 
de meeste koren een drukke tijd. Zo 
ook voor vrouwen barbershopkoor 
Miracle Sound onder leiding van Els 
Peters. Het koor bestaat uit 22 leden. 
Het koor brengt op haar eigen wijze, 
in de typische barbershopkoortradi-
tie, diverse kerstliederen ten gehore.
Barbershop is een a capella vorm van 
close harmony. Boeiend om naar te 
luisteren, maar ook om naar te kij-
ken. Er wordt veel aandacht besteed 
aan de beleving van een lied. Vaak 

ondersteund door natuurlijke bewe-
gingen of soms een choreografie. Het 
koor bezoekt regelmatig zangwork-
shops en ook thuis wordt flink geoe-
fend. Kwaliteit, gezelligheid en een 
goede sfeer gaan hier hand in hand. 
Miracle Sound repeteert iedere don-
derdag van 20.00 tot 22.15 uur in de 
kerkzaal van Sensire Den Ooiman op 
Groot Hagen in Doetinchem. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom. 
Kijk voor nadere informatie op 
www.miraclesound.nl

Miracle Sound bij LIVE@IDEAAL 

Zelhem - Woensdagavond 19 december verzorgt Miracle Sound tussen 
20.00 en 22.00 uureen live-optreden in het programmalive@ideaal, dat 
vanuit café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

‘De Raddreijers’ ontstonden in 
1966 in het buurtschap Corle bij 
Winterswijk. Het programma ‘Zo 
good as ni-j’ werd sinds 2010 meer 
dan veertig keer opgevoerd in de 
regio. Verder kunt u luisteren 
naar muziek dwars door regio’s 
heen en natuurlijk de vaste onder-
delen die u gewend bent.

Primeur bij 
Radio Ideaal 
Dialect 
Zelhem
Zelhem - Het revuegezelschap 
‘de Raddreijers’ heeft haar 
laatste programma ‘Zo good 
asni-j’ op cd gezet. In de uitzen-
ding van aanstaande zondag 
draait Ideaal Dialect als pri-
meur de nummers ‘Kump d’r 
neet van’ en ‘Losloaten’ van de 
nieuwe cd.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL



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

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Bi’jenschoer
 B. Jappel
 C. Achterveur

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Hoewel galerie de Waker zelf tijdens 
de kerst- en nieuwjaarstijd gesloten 
is, is er vanaf de straat toch iets bij-
zonders te zien. Glaskunstenares 
Mary Quarles van Ufford richtte de 
ruimte in en maakte een installatie 
van glas en licht waarbij haar ‘pracht-
glas’ inspirerende glans geeft in de 
donkere winterdagen, maar waarbij 
ook de achterkant van die glitter en 
glans aandacht krijgt: Haar idee is om 
een andere kant van Kerstmis en alle 
(eet) feestdagen te belichten. Wat dit 
voor de dieren betekent; een combi-
natie van glas, licht, plastic naakte 
kippen, veren, geweien en schedels, 
gedekt op een ‘feestelijke’ dis. Mary 
Quarles van Ufford maakte in 2006 
de overstap van keramiek naar glas-
fusen. Na zich jarenlang met klei en 
vooral het ontwikkelen van glazuren 
te hebben bezig gehouden, stoorde 

het haar steeds meer dat zij niet door
de objecten heen kon kijken. Als zij
een prachtig glazuur ontwikkeld had
kon zij er, omdat de klei er als drager
achter zat, niet doorheen kijken. Re-
den om te zoeken naar een materiaal
waarbij dit wel zou kunnen. In die
periode kwam zij op de keramiek-
markt in Swalmen de meesterfuser 
Detlef Tanz tegen. Zij volgde bij hem
enkele seminars en werd volledig be-
smet met het fuse-virus. Bij glasfusen
worden verschillende stukken glas 
in een oven samengesmolten tot een
nieuwe glasplaat. Deze plaat wordt
vervolgens in een volgende stook ver-
vormd. De kunstenares werkt graag
thema gericht en laat zich daarbij
inspireren door wat haar op dat mo-
ment bezig houdt. Deze expositie 
staat in het tekenen van de andere
kant van Kerstmis.

Galerie de Waker

Expositie in de etalage

Laag Keppel - Van 15 december tot en met 31 januari is er in de etalage 
van galerie de Waker aan de Dorpsstraat 9 werk van kunstenares Mary
Quarles van Ufford te zien ‘om even bij stil te staan’ en die de andere 
kant van Kerstmis uitdiept.

De familie Veldkamp ontving de win-
nares in de prachtige ecologisch ge-
bouwde accomodatie. Zo zijn de mu-
ren van de lodge bijvoorbeeld gebouwd 
met stro en leem en liggen er schelpen 
onder de vloeren tegen vocht. 

De cheque die door Rudi Hendriksen 
van Weevers Grafimedia werd uitge-
reikt, biedt mevrouw Te Braake het 
vooruitzicht op een verblijf in deze 
bed and breakfast. 

Ook in december maken deelnemers 
weer kans op een paar dagen lekker 
tot rust komen in één van de prachtige 
Bed and Breakfast-accommodaties die 
de Achterhoek rijk is. Dit keer stelt De 
Haas is de bedstee een arrangement 
beschikbaar. Deze bed and breakfast 
is gelegen in het Gelderse Hengelo. 
Ga naar www.winnenmetweevers.nl 
om kans te maken op een verblijf op 
deze locatie.

Winnaar winnen met Weevers 
november

Gaanderen - Mevrouw Te Braake, de winnaar van Winnen met Weevers 
in november, heeft op donderdag 6 december de prijs in ontvangst 
genomen. zij won een arrangement voor twee personen bij Bed and 
Breakfast De Wandhorst in Gaanderen.

Harry Eggink: ‘ Natuurlijk enorme 
pech dat na de prachtige zaterdag, 
de weersomstandigheden op zon-
dagmorgen drastisch waren veran-
derd. Toch zijn we niet ontevreden, 
want toen we vanochtend als orga-
nisatie bij elkaar kwamen hadden 
we hooguit op zo’n honderd fietsers 
gerekend’, zo sprak hij. Onder de 
deelnemers een groep van tien cou-
reurs uit het Brabantse land die de 
gladheid trotseerden om toch (net 
als voorgaande jaren) in Vorden aan 
de start te verschijnen ! De renners 
konden kiezen uit twee afstanden: 30 

of 45 kilometer. Ruim honderd kozen
voor de grootse afstand. Het parcours
liep vanaf het voetbalveld richting
Galgengoor, het Grote veld, Lochem-
seberg en via de Wildenborch weer 
terug naar het sportcomplex aan de
Oude Zutphenseweg waar de renners
zich na afloop konden douchen en 
waar ze de fietsen konden afspuiten. 
Harry Eggink: ‘ Het parcours was
met name op de bospaden goed te 
doen. Op de harde weg was het hier
en daar wel glad. Twee coureurs 
kwamen daardoor ten val en liepen
daarbij een gebroken sleutelbeen op.
Ze zijn voor de zekerheid voor onder-
zoek naar het ziekenhuis gebracht en
zijn inmiddels weer thuis. Onze veld-
toertocht is bij vele coureurs mede
bekend door de heerlijke gehaktbal-
letjes die wij onderweg altijd serve-
ren. Gezien het mindere aantal deel-
nemers moeten er nu wel een paar
honderd balletjes in de diepvries’, zo
sprak Harry lachend.

Toch nog 150 deelnemers

Weer speelde Veldtoertocht
in Vorden parten
Vorden - De ‘Grote Veld’ , veld-
toertocht die de VRTC De Acht-
kastelenrijders jaarlijks organi-
seert, trekt gemiddeld tussen de 
600 en 800 deelnemers. Zondag-
morgen gingen er bij het sport-
complex van de voetbalvereni-
ging Vorden 150 veldrijders van 
start.

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar

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.

Kado tip!  Streekproducten pakket!! 

Zoete Mandarijnen of sappige  Sinaasappelen 
20 voor 2.00

Mooie Elstar vanaf 3.kilo 2.50
Rode of Witte kool 0.49 per stuk
Vitamine bommetje Kiwi 10 voor 1.50

Volop Boerenkool zo vers van ’t land nu 1.00 kilo
Grote Aardappelen o.a. bildstar of frieslanders 

10 kilo 2.50 op=op 
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Bi’jenschoer: Bijenstal. “Kom neet te dichte bi’j ’t 
bi’jenschoer, ze könt ow stekken.

 B. Jappel: Aardappel. “Jappele met broene bonen en stipvet 
met schräömkes is ’n galgenmäöltjen.”

 C. Achterveur: “Iemand der wat achterveur geven.” Iemand 
een pak voor zijn broek geven. “Tillas, bu’j an ’t timman?” 
”Jao, ik had nooit edach, da’k op mien Olden dag der nog 
wat achterveur krege”, zae Tillas-boer den bezeg was met 
de bouw van ’n schuurtjen achter tegen de boerderieje an.

De dames leerden elkaar in 2011 
kennen bij de voorstellingen van de 
’Zomercaroussel’ in Theater onder de 
Molen in Vorden. Ondanks hun totaal 
verschillende muzikale achtergrond 
ontstond daar hun eerste succesvolle 
samenwerking. Deze samenwerking 
mondde uit in een prachtige, ontroe-
rende voorstelling ’Hoe speelt een 
vrouw het spel’ die afgelopen oktober 
in première ging. Bij Het Klavier spe-
len ze de voorstelling opnieuw tijdens 
het ’Midwinterconcert’.
In het programma ’Hoe speelt een 
vrouw het spel’ zijn de heren een 
weekendje van huis en de dames 
hebben het rijk alleen. Samen vragen 
ze zich af, hoe spéélt een vrouw het 
spel eigenlijk? Welke keuzes kun je 
maken, hoe ga je om met verlies en 
waarmee kun je jezelf een flinke op-

pepper geven? Gewapend met, in de
ene hand een glas wijn, in de andere
hand een bonbon, proberen Wendy 
en Rita zingend antwoord te geven op
al die vragen. Met bijna twintig num-
mers uit  musical, pop en chanson die
op een muzikaal verrassende manier
aan elkaar worden verbonden. De
slanke heldere stem van Wendy en 
de warme volle laagte van Rita vul-
len elkaar mooi aan en zorgen in de
samenzang voor kippenvel bij het
publiek. Wendy en Rita nemen hun
luisteraars mee van de ene in de an-
dere emotie. Soms met een lach, dan
weer serieus, maar ook lief en stoer.
Een hartverwarmende voorstelling in
de donkere dagen voor Kerst.
Voor toegangsprijs en kaarten reser-
veren: 0575-550756. Zie ook de adver-
tentie elders in de krant.

Midwinterconcert bij 
Het Klavier

Vorden - Zondagmiddag 23 december treden de Vordense zangeressen
Wendy Addink en Rita Boshart op tijdens het ’Midwinterconcert’   
bij Het Klavier aan de Ambachtsweg 2B te Vorden (industrieterrein
Het Werkveld).

Lekkere blues-rock, daar gaan ze 
voor! Blues-Factor bestaat uit muzi-
kanten die destijds ruimschoots hun 
sporen verdiend hebben in diverse 
bands.
De band bestaat uit: Frans Schepers 
(bas), hij maakte deel uit van Free 
Feeling, Accidental, Hotchpotch en 
Roots’66. Toon Graat (gitaar), speelde 

onder andere in Bunnerman Scotch 
Wired, Hotchpotch, Easy Eddy And 
His Sweet Lovers en Blue Intrige. En 
de drummer Maurice Doppen, hij 
speelde bij Grind, Easy Boy, Meet the 
press en Backflash. Vanuit een basic 
bezetting worden stevige covers en 
subtiele bluesnummers van onder 
meer Cuby, Healy, Ryan McGarvey en 

Hendrix van eigen inbreng voorzien.
Frans en Maurice zorgen voor een 
strakke basis waarop Toon zich met 
zijn gitaren en prachtige sounds vol-
ledig kan uitleven. Het vocale deel 
wordt collectief ingevuld. Ze brengen 
een gevarieerd repertoire en de pas-
sie van de bandleden zorgen voor een 
klik met het publiek en dat levert 
sfeervolle Blues-factor gigs op.
Kom zondag 16 december naar het 
live optreden in café de Tol.

Blues-factor live bij de Tol

Zelhem - Op zondagmiddag 16 december treedt de Blues-factor op bij 
café de Tol, Keijenborgseweg 1 te Zelhem, tussen Zelhem en Hummelo.

Award Uitreiking. Momenteel wordt 
er gestemd om de Provinciewinnaars 

te bepalen. De twaalf provinciewin-
naars ontvangen op maandag 17 de-
cember hun Award in het Steigenber-
ger Kurhaus Hotel in Scheveningen. 
Daar wordt ook de landelijke win-
naar bekend gemaakt. 
Spieren voor Spieren. Stemmen is 
gratis en voor iedere stem keren de
sponsors van deze verkiezing 0,05 eu-
rocent uit aan Spieren voor Spieren.
Stemmen kan via de website www.
fitnessclubvanhetjaar.nl. Bij het uit-
brengen van een stem maken stem-
mers direct kans op leuke prijzen.

Sportcentrum AeroFitt uit Hengelo
Kans op landelijke titel: 
Fitnessclub van het Jaar
Hengelo - Wat is nu de beste Fit-
nessclub van Nederland? Namens 
de gemeente Bronckhorst maakt 
Sportcentrum AeroFitt uit Hen-
geloeen serieuze kans op deze ti-
tel. Tot en met 14 december 2012 
kan iedereen op deze Fitnessclub 
een stem uitbrengen om zo te 
zorgen dat de leukste Fitnessclub 
van Nederland uit de gemeente 
Bronckhorst komt.

Daarna ligt het enduro- seizoen een 
poos stil, begrijpelijk want dan komt 
weer overal het ‘groen’ te voorschijn 
en kan er niet over paden, door bos-
sen en over het land worden gereden. 
In oktober wordt de strijd hervat en 
is bijvoorbeeld veelal de maïs van het 
land. Kijk bijvoorbeeld naar de Oost- 
Gelderland Rit die VAMC De Graaf-
schaprijders tweede helft oktober 
organiseert en waar het traject vaak 
over gronden is uitgezet waar tot 
voor kort de maïs nog een paar meter 
hoog op het land stond. De jeugdige 
Bas Klein Haneveld (20) hoopte het 
jaar 2012 als Nederlands kampioen te 
kunnen afsluiten. Bas reed een voor-
treffelijk seizoen maar moest de eer 
laten aan Lucas Dolfing.
Bas: ‘Ik heb alle wedstrijden gereden 
en diverse keren gewonnen, maar 
eerlijk is eerlijk, Lucas Dolfing is de 
terechte kampioen, hij was de sterk-
ste. Volgens mij heb ik de strijd om 
de nationale titel verloren tijdens de 
enduro in Hellendoorn. Daar kwam 
in de laatste ronde een steen tussen 
de ketting en het achtertandwiel. 
De ketting vloog eraf en sloeg toen 
muurvast tussen het voortandwiel en 
de achterbrug. Met een tijd van ruim 
35 minuten in de crossproef werd ik 
net niet gediskwalificeerd maar liep 
ik wel een grote achterstand op con-
current Lucas Dolfing op. Dat kon ik 
tijdens de KNMV kampioensrit niet 

meer goed maken.
Die race begon voor mij op de eerste 
dag al direct met tien seconden straf-
tijd, omdat ik door de kou de mo-
tor niet aan de ‘praat’ kon krijgen. 
Ik werd die dag derde. Op zaterdag 
ging het een stuk beter en werd ik 
tweede. Uiteindelijk werd ik met 235 
punten ook tweede in het eindklas-
sement. Kampioen Lucas Dolfing be-
haalde 256 punten. De komende zes 
weken blijft de motor op stal en houd 
ik via de training onder leiding van 
Jan Broekhof, mijn conditie op peil. 
Zaterdag 26 januari gaat in Enter 
de eerste enduro 2013 van start. De 
mogelijkheid bestaat dat ik komende 
zomer ook ga crossen (NK open)’, al-
dus Bas Klein Haneveld die afgelopen 
seizoen debuteerde tijdens de Inter-
nationale Zesdaagse, waar hij vriend 
en vijand verraste met een fraaie zil-
veren medaille!
Tijdens deze ‘monster-enduro’ on-
dervond Bas Klein Haneveld een paar 
dagen morele steun van Erwin Plek-
kenpol, de man die hij als zijn grote 
voorbeeld op eunduro- gebied be-
schouwt. Niet zo verwonderlijk want 
Erwin Plekkenpol heeft de afgelopen 
tien jaren vele nationale en interna-
tionale enduro- successen behaald. 
Tijdens de jaarlijkse huldiging van 
de kampioenen door het gemeente-
bestuur van Bronckhorst was Erwin 
een vaste gast. Zo werd hij vorig jaar 
nog Nederlands kampioen in de klas-
se E2. Ook is Erwin Plekkenpol drie 
jaar lang beroepscoureur geweest. De 

VAMC coureur had wat 2012 betreft 
zijn zinnen gezet op het Nederlands 
enduro kampioenschap in de klasse 
E3.
Erwin: ‘ Helaas voor mij was er één ge-
duchte tegenstander: Amel Advocaat. 
Ik heb met name in het begin van het 
jaar niet voldoende tegenstand kun-
nen bieden. Toen reed Amel superi-
eur’, aldus Erwin Plekkenpol die zelf 
vrijwel het gehele seizoen in tweede 
plaatsen grossierde. Tijdens de laatste 
wedstrijden van het seizoen ging hij 
steeds beter rijden en leek het erop 
dat hij de KNMV kampioensrit win-
nend zou afsluiten. Op de eerste dag 
(vrijdag) werd hij winnaar. Erwin: ‘ 
Op de tweede dag ging het ook goed, 
ik reed als een speer en was er van 
overtuigd dat ik die dag ook zou win-
nen. Echter, ik kreeg op het laatst een 
elektronisch probleem en dat was ge-
lijk einde verhaal. Terugkijkend toch 
wel tevreden met de tweede plaats 
in het eindklassement’, aldus Erwin 
Plekkenpol. Zowel voor Bas Klein 
Haneveld en Erwin Plekkenpol toch 
nog een hoogtepunt. Samen met de 
coureurs Mark Wassink, Amel Ad-
vocaat en Robin Nijkamp ( Clubteam 
VAMC De Graafschaprijders) werden 
zij clubkampioen van Nederland. Ko-
mend jaar rijdt Erwin Plekkenpol uit-
sluitend de NK enduro en waarschijn-
lijk weer in de klasse E3. Erwin: ‘ Ik 
rij geen crosswedstrijden meer. Wat 
betreft de internationale enduro- 
wedstrijden wil ik Bas Klein Haneveld 
gaan begeleiden’, zo zegt hij.

Tweede plaatsen VAMC coureurs

Bas Klein Haneveld en Erwin 
Plekkenpol tevreden over seizoen
Vorden - Terugblikkend op het af-
gelopen jaar constateren de beide 
VAMC coureurs Bas Klein Hane-
veld en Erwin Plekkenpol tevre-
den te zijn over de geleverde pres-
taties in het enduro- seizoen. Hun 
favoriete tak van sport speelt zich 
af in twee episodes. Het begint in 
januari. Dan worden voor het Ne-
derlands kampioenschap tot en 
met begin maart, drie soms vier 
wedstrijden gereden.

Bas Klein Haneveld in actie foto Henk Teerink

Erwin Plekkenpol  foto Henk Teerink
REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Op zaterdag 8 december werd door 
de Gemengd C-Jeugd teams UGHV 
GC1 en Quintus GC1in Sporthal De 
IJsselweide in Ulft, de vanwege de 
Handbalclinic op 1 december uitge-
stelde wedstrijd gespeeld. Het Henge-
lose team won deze met 4-7. 

Zondag 9 december speelden twee 
teams een uitwedstrijd. In de Van Pal-
landthal in Varsseveld speelde Reflex 
HB1 tegen Quintus HB1. Geen fijne 
wedstrijd voor de Hengelose B-heren, 
met spelers die nog niet fit genoeg 
waren na ziekte en geen wissels. Uit-
slag 26-5.

Het Heren 2 team ging naar Sport-
hal Triominos - Spoorzone in Duiven 
voor de wedstrijd tegen Groessen 
HS1. Voor de wedstrijd namen de 
teams een minuut stilte in acht uit 
respect voor de overleden voetbal 
grensrechter. De wedstrijd begon 
met achterstand voor Quintus, maar 
zij speelden zich toch terug tot een 
ruststand van 11-11. In de tweede 
helft werd, ondanks de vele gemiste 
kansen maar met snelle tegenaanval-
len de voorsprong genomen tot een 
eindstand met winstpunten, 19-23.
In Sporthal de Kamp kwamen vijf 
Quintus teams in het veld. De Ge-
mengd C2-jeugd zag Loo GC2 uit Dui-

ven. Een spannende wedstrijd met 
doelpunten voor beide partijen. Het 
Quintusteam had helaas net een punt 
te kort voor gelijkspel, uitslag 7-8.

De D1 jeugd ontmoette HV Angeren 
D2 uit Gendt. De Hengelose jeugd 
kwamen goed tot scoren, uitslag 7-2.

De Dames Senioren speelden een 
sportieve wedstrijd tegen Brummen 
DS1. De beide teams waren van gelij-
ke sterkte en konden beiden scoren, 
maar de Hengelose dames hadden bij 
het eindsignaal een doelpunt meer 
gemaakt en dus winst behaald. Uit-
slag 6-5.

Het Eerste Heren Senioren team zag 
CVO HS1 uit Vaassen voor zich. Quin-
tus kwam in de eerste fase van de 
wedstrijd op voorsprong, maar kon 
dat niet vasthouden. Hoewel beide 
teams tot scoren kwamen, bleef CVO 
op winst staan, uitslag 16-19.

De Heren A wedstrijd tegen Achilles/
Unive HA1 sloot de wedstrijddag af. 
Het Apeldoornse team is de koploper 
in deze poule en ging er vol in om 
deze positie te behouden. Het resul-
teerde in een harde wedstrijd waar 
de scheidrechter eigenlijk ogen en 
oren te kort kwam. Quintus wist in 

de eerste fase van de wedstrijd een 
voorspong te krijgen, maar Achilles 
kwam terug naar gelijkspel en zelfs 
naar winst, 12-14. De tweede helft 
bleven beide teams scoren. Keeper 
Twan moest uitvallen nadat hij twee 
maal een bal recht in het gezicht 
kreeg. Hij werd vervangen door Ar-
jan, die de laatste twintig minuten 
van de wedstrijd prima wist te door-
staan. De Apeldoorners scoorden 
slechts enkele doelpunten, waarbij 
de Hengeloërs steeds dichterbij kwa-
men. Met nog zes minuten te gaan 
en een stand van 26-27 ontstaat er 
een turbulent moment, nadat een 
breakout van Quintus hard onderuit 
werd gehaald. De spelers gingen met 
elkaar op de vuist, maar werden door 
het aanwezige publiek uiteen gedre-
ven. Na het hervatten van de wed-
strijd kwam Achilles nog twee keer 
tot scoren, eindstand 26-29.

PROGRAMMA VAN 16 DECEMBER
Zeven teams spelen een uitwedstrijd: 
10.00 uur Gazellen, de GC1 - Quin-
tus GC1, de Bongerd in Doetinchem; 
10.00 uur Grol H.V. D1 - Quintus D1, 
Den Elshof in Groenlo; 11.55 uur 
Vios DS1 - Quintus DS1, De Sonders 
in Beltrum; 12.55 uur Erica ‘76 HS2 
- Quintus HS1, Sporthal Theothorne 
in Dieren; 14.05 uur Huissen HV HS3 
- Quintus HS2, de Brink in Huissen; 
14.15 uur HV Angeren GC4 - Quintus 
GC2, Sporthal Walburgen in Gendt; 
15.20 uur AAC 1899 HA1 - Quintus 
HA1, Sporhal Rijkerswoerd in Arn-
hem. In Sporthal de Kamp wordt de 
volgende thuiswedstrijd gespeeld: 
12:00 uur Quintus HB1 - Udi ‘96 HB2.

Turbulent slot van sportief 
handbalweekend Hengelo

Hengelo - Zaterdag 8 en zondag 9 december speelden de teams van SV 
Quintus hun wedstrijden. Het Gemengd C1-jeugdteam, de D1-jeugd, 
de Dames Senioren 1 en de Heren Senioren 2 behaalden winstpunten. 
In de overige wedstrijden streden de spelers wel voor winst, maar kon 
dit net niet worden behaald. De wedstrijd van Quintus Heren A1 tegen 
Achilles/Unive A1, de koploper in hun poule, eindigde turbulent, juist 
in het weekend dat zinloos geweld in de sport aandacht heeft.

Een turbulent moment in de wedstrijd van Quintus tegen koploper Achilles, juist in het weekend dat zinloos geweld in de sport aandacht 
heeft.

Voor velen is dit spektakel niet 
nieuw; de afgelopen jaren bezocht 
een grote schare bezoekers deze 
avonden. Voor 2013 wordt weer ge-
hoopt op een minimaal even grote 
belangstelling.Om dit weer op te kun-
nen zetten zoekt de organisatie nog 
deelnemers. Muzikanten en zangers 
(m/v), uit de (voormalige) gemeente 
Steenderen, met veel of weinig erva-
ring, jong of ouder, zijn welkom zich 
op te geven. Ook oud-inwoners, die 

inmiddels zijn verhuisd, kunnen zich
aanmelden. Iedereen die zich aan-
meldt, kan een drietal nummers op-
geven die hij/zij wil uitvoeren. Op de
informatiemiddag zondag 20 januari
wordt dan geprobeerd de opgegeven
nummers compleet te maken qua
muzikale bezetting. Deze nummers
zullen dan tijdens een aantal oefen-
middagen in februari en maart wor-
den gerepeteerd ter voorbereiding op
de avond zelf. Wie zich wil opgeven
of graag eerst nog meer informatie 
wil kan mailen naar info@hotelhee-
zen.nl. Vermeld s.v.p. of je zingt of
welk instrument je bespeelt, geef drie
nummers (pop/rock/Nederlandstalig/
Engelstalig) door, je leeftijd en je tele-
foonnummer.Wij nemen dan contact
met je op en geven je alle verdere in-
formatie.

Opgeven voor Steenderense 
popsterren 2013
Steenderen - Voor de vijfde ach-
tereenvolgende keer wordt het 
muzikale evenement ‘Sound of 
The Steenderense Popsterren’ ge-
houden. Dit keer op zaterdag 23 
maart 2013. De organisatie is in 
handen van Café Zaal Heezen in 
samenwerking met Roy Nijhuis.

Deelnemers zullen verrast zijn door 
de landelijke omgeving, de schoon-
heid van de appelboomgaard in de 
winter bewonderen en de boerde-
rijen van binnen en buiten zien. Wie 
inschrijft vóór 21 december betaalt 
minder dan inschrijven op de dag zelf 

tot 15 minuten voor aanvang! Start 
bij de voetbalkantine van SV Steen-
deren. Er is kleedaccommodatie en
douche mogelijkheid aanwezig. 

Inschrijven en informatie: 
www.avdedeurlopers.jouwweb.nl

Met A V de Deurlopers de boer op
O.O Dennenboomrun 
in Steenderen

Steenderen - Op 26 december, Tweede Kerstdag, organiseert A V de Deur-
lopers een Run/Wandeltocht, de O O Dennenboomrun. Er zijn twee aan-
trekkelijke routes uitgezet van circa 6 en 10 kilometer. Om 10.30 uur is
de start van de 10 kilometer, de 6 kilometer start om 11.00 uur.

De O.O Dennenboomrun gaat door de appelboomgaard.

Met behulp van een PowerPoint 
Presentatie werden de aanwe-
zigen geïnformeerd over het 
te volgen formele traject van 
de fusie met medewerking van 
mr. Henk-Steven Kleinburink 
van Tap en Van Hoff notarissen. 
De verschillende onderwerpen 
die in het concept fusiedocu-
ment zijn opgenomen, kwamen 
eveneens aan de orde, zoals de 
bevindingen van de werkgroe-
pen organisatie, voetbal, com-
municatie en PR en accommo-
datie. Er kwamen vanuit de zaal 
vragen over de accommodaties, 
de contributie, het wassen van 
sportkleding, de leeftijd van 
stemgerechtigden, het aantal 
bestuursleden welke uit de twee 
verenigingen plaats gaan nemen 
in het bestuur en de overdracht 
van kennis uit de discussies die 
voorafgegaan zijn. Wilko Pelg-
rom beantwoordde deze vervol-
gens. Voor de nieuwe clubnaam 
waren 150 suggesties ingediend, 

maar bij de eerste selecties 
werden dubbele namen en an-
dere niet passende opties opzij 
gelegd. Uiteindelijk waren 56 
mogelijke namen overgebleven, 
uit welk elk aanwezig lid er drie 
moest kiezen. De werkgroep 
communicatie telde vervolgens 
de stemmen, al was wel duide-
lijk dat er voorkeuren waren.
De drie mogelijkheden zijn: SV 
Bronkhorst, SV Bronkhorst Uni-
ted en SV Basteom (Baak, Steen-
deren en omstreken). Tijdens de 
ledenvergaderingen in februari 
2013 zullen de leden definitief 
stemmen over wel of niet een 
fusie, en beslissen over de nieu-
we naam. De nieuwe vijf of zes 
bestuursfuncties zullen worden 
aangesteld. Wilko Pelgrom sluit 
de avond af met een bedankje 
voor het enthousiasme van de 
leden. Hij hoopt dat dit even-
eens in de ledenvergaderingen 
naar voren komt, met voor alle-
maal een mooie toekomst.

VV Baakse Boys en SV Steenderen vergaderen in Toldijk
Toldijk - De ledenvergadering op dinsdag 4 december met 
rond de 100 leden van VV Baakse Boys en SV Steenderen 
in Zaal Den Bremer in Toldijk bracht helderheid over het 
concept fusiedocument. De aanwezigen werden hierover 
geïnformeerd door Wilko Pelgrom. Vervolgens stemden zij 
op verschillende mogelijke namen van de nieuw te vormen 
voetbalvereniging. Drie bleven over: SV Bronkhorst, SV 
Bronkhorst United en SV Basteom (Baak, Steenderen en 
omstreken).

Het stemmen over de nieuwe clubnaam werd door de (commissie) leden nauwlettend gevolgd.



Merel Bruning van Schrijfzicht geeft 
je met inspirerende opdrachten en 
handige schrijftechnieken de mo-
gelijkheid om ook jouw verhalen te 
schrijven. Ervaring is niet nodig. Wil-
ly (cursiste Levensverhalen schrijven 
2012): Inspirerend. Ja, dat is het juiste 
woord om mijn ervaring van de cursus te 

beschrijven. Ik wist niet dat schrijven zo 
leuk kon zijn. De verhalen van mijn me-
decursisten vond ik vaak zo mooi, zo veel 
emotie. En dat is leerzaam.
Op dinsdagavond start opnieuw de 
Basiscursus creatief schrijven ‘Ont-
dek je eigen stem’. Hier leer je hoe 
je de schrijfstroom op gang kunt la-

ten komen aan de hand van concrete 
schrijfopdrachten. Daarnaast gaan 
we aan de slag met de ambachtelijke 
kant van het schrijven zoals stijl en 
taalgebruik. Je leert hoe je iets beel-
dend beschrijft, hoe je een geloof-
waardig personage creëert. We kij-
ken naar dialoog, spanning en plot. 
En hoe kom je verder als je gestrand 
bent in je tekst? Merel studeerde 
aan de Schrijversvakschool in Am-
sterdam en schreef korte verhalen, 
gedichten en een roman. Ze is do-
cente creatief schrijven aan de Leeu-
wenkuil in Deventer. Kijk voor meer 
informatie, aanmelding en reacties 
van cursisten op: www.schrijfzicht.nl   
tel. 06 - 55565609.

Levensverhalen en creatief schrijven in Zutphen
Zutphen - In januari starten weer twee inspirerende schrijfcursussen 
in ’t Atrium te Zutphen. Nieuw is de cursus Levensverhalen schrijven op 
maandagochtend. Steeds meer mensen in Nederland schrijven ver-
halen uit hun eigen leven en ontdekken hoe waardevol dat is. Lang 
vergeten herinneringen komen naar boven. Het geeft helderheid en 
inzicht en bovendien is het fijn om verhalen te delen met medecursis-
ten. Ieder leven zit boordevol verhalen: grappige, ontroerende, avon-
tuurlijke, verdrietige en alledaagse verhalen. Verhalen die het waard 
zijn om verteld te worden.

De organisatoren van de collecteweek 
bedanken alle collectanten en gulle 
gevers voor het bedrag dat dit jaar is 
opgehaald. Met dit geld kan Alzheimer 
Nederland door gaan met de strijd te-
gen de ziekte dementie en werken aan 
een betere toekomst, uiteindelijk zon-
der dementie. Uw steun is onmisbaar. 
Inwoners van Zutphen, Lochem en 
Vorden die de collectanten van Alzhei-
mer Nederland hebben gemist of die 
geen kleingeld in huis hadden, kun-

Opbrengst collecte Alzheimer
Regio - De collecteweek in no-
vember van Alzheimer Nederland  
heeft in Zutphen, Lochem en  
Vorden € 12.677,18 opgebracht. 
Een groot bedrag!

In het nieuwe jaar en wel op 8 ja-
nuari in het dorpscentrum is de 

jaarlijks terugkerende nieuwjaars-
middag.Dit jaar speelt men in op de 
goede voornemens van velen, het 
lijnen. We gaan dan ook luisteren 
naar mevrouw Dillema uit Gaande-
ren. Zij gaat vertellen over de zin en 
onzin van diëten. 
Voor alle verdere informatie zie 
onze website: 
www.vrouwenvannuvorden.nl

Kerstviering bij de 
Vrouwen van Nu
Vorden - Woensdagavond 19 de-
cember vieren de Vrouwen van 
Nu kerstfeest, de avond in de 
Herberg wordt dit jaar verzorgd 
door de contactgroep van Me-
vrouw Groot Nuelend. Dus een 
verrassing voor bijna iedereen.

U kunt dit laten doen tussen 10.00 
en 11.00 uur bij Sensire “de Wehme’’ 
aan de Delle 14 in Vorden. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij Sensire 
de Wehme 0314-357450 of bij Stich-
ting Welzijn Vorden 553405.

Rollatorkeuring bij Sensire 
“de Wehme”
Vorden - Op 19 december wordt 
in Vorden een rollatorkeuring 
gehouden voor diegene die een 
rollator hebben en deze voor de 
veiligheid willen laten keuren.

Ze had er wel vaker aan gedacht om 
‘iets’ met het stylen van nagels te 
doen. “Ik liet mijn eigen nagels altijd 
al doen en ben er ook zelf wel mee be-
zig gegaan. Maar ja, me er echt in ver-
diepen, daar kwam het niet van”, ver-
telt Tanja. Toen echter bekend werd 
dat ze bij de post minder kon gaan 
werken vanwege een reorganisatie 
en als compensatie een budget kreeg 
voor een opleiding was de keuze snel 
gemaakt. “Het was best pittig om de 
opleiding tot nagelstylist te volgen, 
maar heb er absoluut geen spijt van 

dat ik het heb gedaan.” En waarom 
zou ze? Dames uit Vorden, maar ook 
uit bijvoorbeeld Harfsen of Doetin-
chem weten haar te vinden. “Sinds 
de start in april is mijn klantenkring 
snel gegroeid.”
Op de zolder van haar woning aan 
Het Heijink heeft ze de nagelstudio 
ingericht. Er is bij de Vordense na-
gelstyliste veel mogelijk: verlenging 
van nagels, zowel van de wat zach-
tere gel als van acryl, maar ook nai-
lart - het versieren en lakken van 
nagels - zit in haar assortiment. Het 
beeld dat een nagelstyliste er alleen is 
voor vrouwen die van lang en opzich-
tig houden, klopt volgens Tanja niet. 
“Ook nagelbijters kunnen bij mij te-
recht voor kunstnagels en ik bied Ma-
ni Q aan. Dat is een lak die de eigen 
nagel verstevigt en niet afbrokkelt.”
Een afspraak maken bij Nails and 
beauty by Tanja kan door te bellen 
met 06-83539846

Reorganisatie bij de post brengt Vordense een nieuwe uitdaging

Nails and Beauty by Tanja

Vorden - Hoe een eigenlijk nare 
gebeurtenis kan resulteren in het 
uitkomen van een droom. Het 
overkwam Tanja Rietman uit Vor-
den. Vanwege een reorganisatie 
bij de post, ging ze op zoek naar 
een nieuwe uitdaging. Inmiddels 
groeit de klantenkring van Nails 
and Beauty by Tanja gestaag.

Bij de TOP1TOYS Sueters aan de Dorpsstraat 15 in Vorden deelde Angelique 
Sueters de prijzen uit. De winnaars zijn Kyra Tenink uit Ruurlo, Faylinn Klein 
Brinke en Roos Blenkers beide uit Vorden. 
TOP1TOYS Beuseker aan de Landlustweg 2 kreeg bezoek van Sinterklaas per-
soonlijk om de prijzen uit te reiken. Zijn Piet deelde lekker strooigoed uit! 
Winnaars waren Quinn Bloemsma uit Toldijk, Arnoud Boesberg en Jasmijn 
van Leussen beide uit Steenderen.

TOP1TOYS Beuseker en Sueters

Prijswinnaars van de 
kleurwedstrijd bekend

Steenderen / Vorden - Ans Beuseker en Angelique Sueters van de TOP-
1TOYS winkels in Steenderen en Vorden werkten voor het Sinterklaas-
feest samen. Zij hadden een kleurwedstrijd uitgeschreven in Contact, 
de kleurplaat met het leuke Fiatje. Bijna alle prijswinnaars hebben 
woensdag 5 december hun prijzen in ontvangst genomen.

De winnaars van de kleurplaatwedstrijd (boven) met Ans Beuseker, Piet en Sint, Arnoud, 
Jasmijn en Quinn met zijn moeder; (onder) Angelique Sueters met Faylinn, haar moeder 
en zusje en Kyra.

Frank Bouwmeester daarover: ‘Dat 
doen wij omdat wij altijd bij de klant 

te gast zijn. Nu willen wij eens iets 
kleins terug doen in de vorm van een 
gezellige middag. Er wordt o.m. bin-
go gespeeld en ter afsluiting wordt 
een stevige snertmaaltijd geserveerd’. 

De bijeenkomst begint om 15.00 uur 
en duurt tot ongeveer 18.00 uur.

Klantenmiddag Sensire
Vorden - Wijkzorg Sensire Vor-
den organiseert woensdagmid-
dag 12 december een gezellige 
middag voor haan patiënten 
(door Sensire ‘klanten‘ genoemd).

Het koor, onder leiding van Jan Visser, 
wordt op keyboard begeleid door Yuri Iva-
nov. Ook zal een klarinet- fluitensemble 
van muziekschool Oost- Gelderland mede-
werking verlenen. Verder staat het publiek 
nog aantal verrassingen te wachten. Het 
concert begint om 20.00 uur.

Jubilerend koor Vocate 
geeft concert
Vorden - Ter gelegenheid 
van het (bijna) 20 jarig be-
staan, geeft het koor Vo-
kate op woensdagavond 19 
december een concert in de 
Christus Koningkerk aan 
het Jebbink 8.

De eerste set begonnen de dames 
van Dash erg sterk. Er was een 
goede servicedruk aan Vordense 
kant. Ook verdedigend werden 
veel ballen van de vloer gehaald. 
De libero van Dash, Marije Hei-
jink, had hier een groot aandeel in. 
Halverwege de set kwam Hengelo 
nog iets terug, maar de voorsprong 
van de Vordenaren was al te groot. 
De zwart-roden wonnen de eerste 
set met 25-20. De Vordense dames 
wisten dat ze nu niet mochten 
verzwakken. De dames uit Hen-
gelo staan bekend als knokploeg 
en gaan door tot het laatste punt 
gespeeld is. Het was voor de mei-
den van Dash dan ook belangrijk 
vanaf het begin van de set er weer 
vol voor te gaan. Dat lukte het Vor-
dense team. Debbie van de Vlek-
kert en Janine te Walvaart sloegen 
de ene na de andere bal naar de 
grond aan Hengelse kant. Met 25-
19 op het scorebord ging ook deze 
set naar de dames van Dash. Om 
de winst veilig te stellen, was het 
zaak ook de derde set te winnen. 
De dames van Dash begonnen deze 
set niet sterk. Ze begonnen met 
een andere opstelling, namelijk 
drie plekken doorgedraaid. DVO 
profiteerde hiervan en bouwde een 
voorsprong op, deze was bij 7-7 al-
weer teniet gedaan. Maar toch had-
den de zwart-roden meer moeite 
met scoren deze set. Bij een stand 
van 15-15 wist D.V.O. weer weg te 
lopen, maar door knokvolleybal, 
goede wissels en de goede spelver-
deling van Lian Leunk konden de 
dames zich terug vechten in de set. 
Dit harde werken wierp zijn vruch-
ten af. De set werd binnengesleept 
met 25-22. Door de winst van deze 
set werd de overwinning voor de 
thuisploeg een feit. Eindelijk weer 
een overwinning! Maar de Vorde-
naren wilden de volle vijf punten in 
huis houden. Enthousiast werd er 
aan de laatste set begonnen. Na een 
paar punten werd Mandy Nijbroek 
ingebracht aan Vordense kant. Zij 
scoorde veel belangrijke punten 
voor Dash. Mede dankzij haar sco-
rende vermogen werd ook de laat-
ste set overtuigend binnengehaald. 
Met 25-15 was het Vordense team 
te sterk voor het team uit Hengelo. 
Het was een wedstrijd waarbij alle 
speelsters van Dash een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd aan het 
binnenslepen van de vijf punten. 
Deze wedstrijd was voor het Vor-
dense team de laatste uit de eerste 
competitiehelft. Mede dankzij deze 
wedstrijd zien zij met veel vertrou-
wen de tweede helft tegemoet.

Dash Vorden 
wint streekderby
Vorden - Op zaterdag 8 decem-
ber speelden de dames van 
Dash tegen D.V.O. Vorden te-
gen Hengelo, kortom een echte 
regioderby. Overvolle tribunes 
lieten zien dat niet alleen de 
speelsters uitkeken naar deze 
wedstrijd. Deze wedstrijd had 
een extra lading voor de dames 
uit Vorden. Ze speelden niet al-
leen tegen een oud trainer Car-
lo Schutten, maar ook de twee-
ling Meutstege stond voor het 
eerst tegenover elkaar. Na ja-
ren lang bij elkaar in het team 
te hebben gezeten, zijn ze dit 
seizoen beide voor een andere 
vereniging gaan spelen. Karien 
koos voor Dash en Esmee voor 
DVO. Ook de trainers van beide 
teams zijn geen onbekenden 
van elkaar. In het dagelijks le-
ven zijn het goede vrienden, 
maar vandaag stonden ze te-
genover elkaar. Kortom, beide 
teams waren erg gebrand om 
deze wedstrijd te winnen.

nen hun bijdrage tot steun overmaken
op giro nummer 2502. U kunt ook 
de website van Alzheimer Nederland
raadplegen. Wilt u de collecte van vol-
gend jaar steunen als collectant in Zut-
phen, Lochem en Vorden? Neem dan
contact op met de collecte-coördinator
tel. 030 - 659 69 77.



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

Praktijk voor:

Jansen van den Berg BV

Bent u goed verzekerd voor 
fysiotherapie in 2013?

Hekwerken en Omheiningen

%
%

%

%

Combineer sfeer 
en privacy met
JASNO shutters

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

MIDWINTERCONCERT
WENDY ADDINK & RITA BOSHART MET:
 ‘HOE SPEELT EEN VROUW HET SPEL?’

23 DECEMBER 14.00 UUR

PRACHTIGE, ONTROERENDE VOORSTELLING
MET 20 SONGS UIT POP, MUSICAL, CHANSON

KAARTEN RESERVEREN 0575-550756

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)

Agenda

Het kan vriezen, 
het kan dooien...
Maar als je valt, 
ben je te laat met strooien!

Koop nu uw strooizout bij 

Loonbedrijf Zweverink! 

1 zak á 25 kg, voor € 7,50

Heideweversweg 4a, 

Hengelo (G)

0575-461701

www.loonbedrijfzweverink.nl

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



Dit is onterecht want de bonnen 
worden gegarandeerd door VVV Ne-
derland. VVV Nederland is dan ook 
al weer enige tijd geleden hiervoor 

een speciale campagne gestart. VVV
Bronckhorst benadrukt dat de VVV 
Cadeaubon nog steeds in te wisselen
is bij de ruim 1000 acceptanten in 
de Achterhoek en de 23.000 overige
winkels in Nederland. Behalve VVV
cadeaubonnen – bijvoorbeeld voor de
Kerst - kan men bij de VVV winkel
en – agentschappen ook terecht voor
streekproducten, boeken en andere 
Kerstcadeaus.

Cadeaubonnen VVV Vorden 
blijven alom geaccepteerd!
Vorden - Naar aanleiding van het 
faillissement van de VVV Achter-
hoek in september j.l. is gebleken 
dat enkele ondernemers in de Ach-
terhoek de VVV Cadeaubon niet 
meer accepteren als betaalmiddel.

Het betreft dit keer een film uit 2011 
gebaseerd op een waar gebeurd ver-
haal. De film staat in Frankrijk dit 
jaar in de top 3 van meest bezochte 
films en heeft zeer lovende recensies
Kaarten zijn te koop of te reserveren 
bij zowel het Dorpscentrum als de bi-

bliotheek. Hier vindt u ook meer in-
formatie over deze film.  Een kaartje
kost € 5,00 en de film begint om 20:00
uur, waarbij inloop vanaf 19:30 uur
in het Dorpscentrum. Volgend jaar
zal er in het voorjaar op iedere derde
donderdag van de maand een film te
zien zijn in het Dorpscentrum. 
Mocht u willen weten welke films 
volgend jaar gedraaid gaan worden,
dan willen wij u verzoeken tijdens
de filmavond uw emailadres door te
geven. U ontvangt dan volgend jaar
per mail meer informatie over de ko-
mende films.

Filmavond in het 
Dorpscentrum Vorden
Vorden - Het Dorpscentrum Vor-
den organiseert in samenwerking 
met de bibliotheek wederom een 
filmavond. Na 2 geslaagde film-
avonden, vindt er aanstaande 
donderdag 13 december weer een 
filmavond plaats.

Samen met bakker Wijnand van bak-
kerij van Zuijlen hebben de kinderen 
pepernoten gebakken.
Al vroeg waren de hulpbakkertjes 
in de weer met het maken van hun 
eigen bakkersmutsen! Ze zijn net op 
tijd klaar als bakker Wijnand bin-
nenkomt. Heel even valt er een stilte. 
De kinderen zijn toch wel een beetje 

onder de indruk van zo’n mooie
bakkersjas en geruite broek. Bak-
ker Wijnand geeft uitleg hoe peper-
noten worden gebakken en tovert
allerlei attributen en ingrediënten 
tevoorschijn. Enthousiast geworden
van de lekkere geur van de kruiden 
worden de mouwen opgestroopt en
verschijnt er een grote glimlach op de
gezichten van de kinderen. Na uitleg
van bakker Wijnand hoe pepernoten
worden gemaakt gaat iedereen met 
veel plezier aan de slag. Al snel is de
bakplaat vol en mag alles de oven in.

Een heerlijke geur verspreidt zich.
Met een wel verdiende beker sap is
het tijd om te proeven. Ze zijn heer-
lijk!

Pepernoten bakken bij
De Kaboutertuin
Warnsveld - Locatie de kabouter-
tuin van kinderopvang stichting 
kindernet in warnsveld ontvangt 
bezoek van bakker Wijnand. Sin-
terklaas en zijn zwarte pieten 
hebben heel wat pepernoten ge-
bakken en hebben hierbij hulp 
gekregen van de kinderen van lo-
catie De Kaboutertuin.

Popkoor Venhorst zal een aantal pop-
klassiekers laten horen, afgewisseld 
door zangleerlingen die zichzelf zul-
len begeleiden op piano of gitaar of 
worden begeleid door een muzikaal 
trio bestaande uit Jacques Groen op 
drums/percussie en Frank de Haan op 
gitaar en Maartje Epema op viool en 
zang. 
Iedereen die van zingen houdt, is van 
harte welkom! De avond is niet al-
leen bedoeld voor vrienden en fami-
lieleden van de leerlingen maar ook 
voor belangstellenden die bijvoor-

beeld overwegen om in de toekomst
zangles te gaan nemen. Zangdocente
Maartje Epema (38) studeerde af aan
de Popacademie in Enschede. Ze be-
sloot haar eigen zangschool Muziek
op Venhorst op te richten, vernoemd
naar de boerderij waar ze samen met
haar vriend Frank de Haan (gitarist)
en hun kinderen wonen. “Zingen zegt
alles over hoe je je voelt”, legt Maartje
Epema uit. “Door middel van het con-
cert in de Lindese molen wil ik mijn
leerlingen de kans geven om podium-
ervaring op te doen maar ook om zich-
zelf aan het publiek te presenteren.
Het wordt een ongedwongen avond
met hele afwisselende optredens, van
jazz tot echte rock. Meer informatie 
is verkrijgbaar bij Maartje Epema, via
www.muziekopvenhorst.nl

Kerstconcert maandagavond 17 december om 20.00 uur!

Zingen in de Lindese molen!
Vorden - De zangleerlingen en 
het popkoor van de Vordense 
zangdocente Maartje Epema gaan 
samen een kerstconcert geven in 
de Lindese molen.

Een verhaal van Charles Dickens 
wordt afgewisseld met bekende en 
minder bekende kerstliederen. 

Medewerking wordt verleend door 
een gedeelte van muziekvereniging 
Nieuw Leven. 

De piano wordt bespeeld door Bert 
Albers. De algehele leiding is in han-
den van dirigent Piet Piersma. 
De opbrengst van het concert is voor 
een goed doel: een project in de Do-
minicaanse Republiek, dat zich richt 
op onderwijs voor kansarme kinde-
ren.

Enjoy Steenderen klaar voor 
concert in Dickens-stijl

Steenderen - Op zondagavond 16 december 19.30 uur vindt het kerst-
spektakel ‘The voice of Christmas’ van koor Enjoy plaats in de Steen-
derense Remigiuskerk. Dit wordt geheel in Charles Dickens-stijl uitge-
voerd. De toegang is gratis.

Het koor Enjoy met dirigent Piet Piersma.

Ribattuta bestaat uit zangers met 
een staat van dienst als ensemble-
zanger en als solist. Het zoekt actief 
de grenzen op tussen koormuziek en 

aangrenzende uitingen van muziek 
en kunst. Dick Duijst is de dirigent 
en David Jansen bespeelde het orgel. 
Ondanks de minder fraaie weersom-

standigheden waren toch nog circa 
honderd bezoekers aanwezig die met 
genoegen luisterden naar het ‘Eigen-
tijdse Kerstgeluid’. 

De komende weken verzorgt het en-
semble concerten in Utrecht, Heiloo, 
Buren, Zaandam en Vianen.

Publiek Vorden genoot van 
Vocal Ensemble Ribattuta

Vorden - Zondagmiddag concerteerde het Ribattuta Vocal Ensemble 
in de hervormde Dorpskerk. Het programma dat het ensemble bracht 
werd omschreven als ‘Eigentijds Kerstgeluid’.

De dames van de vrouwengroep uit Linde zullen die avond een kerstspel 
opvoeren. Wim Olthof en een dameskoortje zorgen voor de muzikale 
omlijsting.

Adventviering 
Oecumenische 
Vrouwengroep
Wichmond - De Oecumenisch Vrouwen Groep Wichmond-Vierakker 
nodigt woensdagavond 19 december de senioren uit (zowel dames 
als heren), om met haar de advent te vieren in gebouw Withmundi 
te Wichmond. Aanvang 19.30 uur.

Nadat de bakploeg vrijdagochtend 
vroeg een aanvang had gemaakt met 
het bakken van de oliebollen, begon 
het te sneeuwen zodat in de loop 
van de ochtend de eerste leden op 
pad konden met de lekkernij in een 
winters landschap. Zowel vrijdag de 
gehele dag als zaterdagmorgen heb-

ben de mensen van Harmonie Vor-
den de oliebollen huis aan huis ver-
kocht. Als fusievereniging had men 
besloten extra oliebollen te bakken, 
maar desondanks bleek de vraag 
dermate groot, dat in de loop van za-
terdagmorgen het sein uitverkocht 
kon worden gegeven. Helaas bete-

kende dit ook dat niet alle adressen 
in Vorden bezocht konden worden. 
Reeds nu heeft de bakploeg besloten 
voor volgend jaar de productie nog 
verder te verhogen. 

De penningmeester van de muziek-
vereniging is erg in haar nopjes met 
de opbrengst: Het instrumenten-
fonds kon weer worden aangevuld 
zodat voor het komende jaar weer 
enkele wensen op muzikaal gebied 
vervuld kunnen worden.

Oliebollenactie Harmonie Vorden 
meer dan geslaagd
Vorden - Harmonie Vorden heeft het afgelopen weekeinde weer haar 
oliebollenactie gehouden. Hoewel men binnen de vereniging een ja-
renlange ervaring met deze actie heeft, zijn dit jaar alle verwachtin-
gen overtroffen.



Banen
Contact
VACATURE-AANBOD

IN UW REGIO

-- Ook op Kerstavond, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag bent u van harte welkom! --

www.wokmaxis.nl @Wok_Maxisfacebook.com/WokMaxis

Geniet onbeperkt van al onze heerlijke buffetten met live cooking, 

in ons feestelijk en sfeervol versierde restaurant!

Bel of kom langs om te reserveren voor één van de zittingen.

1e

16:00 - 18:30

16:30 - 19:00

17:00 - 19:30

2e

19:00 - 21:30

19:30 - 22:00

19:45 - 22:15
    0575 - 551 426
Vordenseweg 32
7231 PC WARNSVELD

2,5 uur lang onbeperkt dineren en drinken voor:*

*m.u.v. gedistilleerd en likeuren

€ 2,95Kinderen van 1 t/m 11 jr:                         per levensjaar

€ 39,95 p.p.

Fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling toegewenst!

Kerst2012

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

JUNIOR TRANSPORTMEDEWERKER M/V 
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO1066949 

Werkzaamheden
Als junior transportmedewerker ben je verantwoordelijk voor: het 
afgeven van transporttarieven en -voorwaarden, het projectmatig in-
kopen en het verzorgen van de transporten, het bepalen van verpak-
kingsmethoden volgens de geldende voorschriften, het verzorgen 
van de benodigde transportdocumenten, het afstemmen van de 
transportvolumes met de assemblage/ expeditie afdeling en het ver-
strekken van informatie aan onze klanten en de interne organisatie.

Functie eisen
-  MBO+/HBO werk- en denkniveau;
-  Kennis van internationaal vervoer;
-  Kennis van -en inzicht in ERP systemen;
-  Goede communicatieve vaardigheden;
-  Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
-  Klantgericht denken.

WERKTUIGBOUWKUNDIG ENGINEER M/V  
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VCP1068067

Werkzaamheden
Het ontwikkelen en uitdetailleren van dunwandige plaatwerkproducten 
m.b.v. High-end CAD systemen. Het vertalen van product specifieke 
klantwensen/eisen door inbreng specialistische kennis. Het onderhou-
den, wijzigen en optimaliseren van het bestaande pakket producten. 
In overleg met het Hoofd Productontwikkeling/Werkvoorbereiding, 
ontwikkelen en uitdetailleren van bewerkingsgereedschappen. 

Functie eisen
-  MBO niveau (WTB);
-  Ervaring met CAD systemen o.a. Solid Works, Radan en Tru-tops;
-  Kennis van de moderne fabricagetechnieken;
-  Affiniteit met geautomatiseerde productiebesturing;
-  Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal;
-  Praktische instelling, geschikt om in teamverband te werken.

WERKVOORBEREIDER M/V  
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VVN1063649   

Werkzaamheden
Je geeft technische ondersteuning aan de productieafdelingen. Je 
stelt aan de hand van productietekeningen en werkinstructies een 
optimale bewerking volgorde vast. Je verzorgt instructies en bege-
leiding van de CNC-draaiers. Je maakt programma’s voor de CNC 
draaimachines, met bijbehorende gereedschapslijsten, tekeningen, 
werkinstructies. Daarnaast maak je calculaties en in voorkomend 
geval treed je op als plaatsvervanger voor het hoofd productie.

Functie eisen
-  MBO opleiding bij voorkeur richting WTB;
-  Ervaring met CNC draaien;
-  Je kunt zelfstandig calculaties maken;
-  Planning, calculatie en inkoop hebben geen geheimen voor je;
-  Ervaring met een 3D tekenprogramma programma is een pré.

ICT MEDEWERKER M/V  
Omgeving Zelhem - 16-20 uur - vacaturenr. VCP1067851

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in Zelhem zijn wij per direct op zoek 
naar een part time ICT medewerker. Als ICT medewerker houd jij 
je bezig met Windows Small Business Server 2003 en 2011. Je 
beschikt over ervaring met TCP-IP en bijbehorende protocollen. Je 
gaat Cisco apparatuur beheren (cisco PIX Firewall) Daarnaast heb 
je kennis van Linux (Debian) en ervaring met virtualisatie (XEN).

Functie eisen
-  Afgeronde MBO/HBO opleiding op ICT gebied;
-  Beschikbaar voor 16-20 uur per week.

JUNIOR WERKVOORBEREIDER M/V  
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1067372

Werkzaamheden
Als junior werkvoorbereider heb je een centrale functie in het produc-
tieproces. Je wordt ingewerkt en begeleid door ervaren werkvoor-
bereiders. De gegevens van engineering, zoals tekeningen en stuk-
lijsten worden door jou verwerkt en geactiveerd voor productie. De 
primaire werkzaamheden in deze functie zijn het overhalen van stuk-
lijsten vanuit CAD systemen naar het ERP systeem, het vastleggen 
van de bewerkingsvolgorde en bewerkingstijd van de te produceren 
onderdelen c.q. systemen, het activeren van de productieorders, het 
maken van voor -en na calculaties en het doen van bestellingen. In 
deze functie heb je regelmatig afstemming en overleg met diverse 
afdelingen o.a. engineering, productie en inkoop.

Functie eisen
-  MBO+/HBO werk- en denkniveau;
-  Kennis van productietechnieken en methodes;
-  Inzicht in het opzetten van voor -en nacalculaties;
-  Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal;
-  Goede kennis van ERP systemen.

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij 

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op 

onze site.

Rente 10 jaar vast vanaf 4,35%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Lichtenvoorde zoeken wij een:

MANUFACTURING 
ENGINEER/PROJECTLEIDER M/V
Fulltime - vacaturenr. VCP1068072

Als manufacturing engineer/projectleider ben je verantwoordelijk 
voor het continu verbeteren van het manufacturingproces, (de 
totale supply chain en in het bijzonder het productieproces) zodat 
op het gebied van efficiency en kwaliteit het maximaal haalbare 
wordt bereikt. Je houdt je bezig met het structureel analyseren van 
problemen en formuleren van optimalisatie voorstellen, de imple-
mentatie van verbetervoorstellen na overleg met diverse afdelingen 
zoals R&D en Inkoop, de doorontwikkeling en implementatie van 
het Lean Manufacturing principe, het onderhouden van contact met 
andere relevante afdelingen en het begeleiden en aansturen van 
verbeterprojecten. Je bent betrokkenheid bij de ontwikkelingtrajec-
ten van (nieuwe) producten en/of componenten.  De Manufacturing 
Engineer ondersteunt de Operations Manager met de dagelijkse 
aansturing van het productieproces en vervangt hem tijdens zijn 
afwezigheid. Je rapporteert aan de Operations Manager.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over minimaal een HTS en/
of TU opleiding. Je hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke 
functie en hebt kennis van Leanmanufacturing bij voorkeur Green 
Belt of hoger. Je bent doortastend en resultaatgericht en hebt 
ervaring met het werken in multidisciplinaire teams en werkt goed 
met anderen samen om de doelstellingen te bereiken. Je kunt je 
eigen werk goed structureren en bent in staat hoofd- en bijzaken 
te onderscheiden.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Chantal te Pas. 
Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 50

van 10 t/m 15 decemberwww.ah.nl

H E N G E L O 

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

BONUSaanbiedingen


