
Kleinschalig maar knus; zo kan men 
de eerste editie van de Kerstfair in 
Kranenburg het beste omschrijven. P  3 

Kinderen zich bij het kampvuur vermaken voor het bakken van een broodje. Foto: Rob Schmitz. 

Preuverie welkome aanvulling Vordense Kerstmarkt
VORDEN - Een Kerstmarkt zoals 
een Kerstmarkt eigenlijk hoort 
te zijn. Sfeervol, gemoedelijk en 
afwisselend zo in aanloop naar 
Kerstmis. Dat gevoel kreeg men 
zaterdag nadrukkelijk in Vorden. 
En dan werkte het weer nog niet 
eens volledig mee. Maar de regen 
deerde het publiek niet. Hoewel 
de markt in het laatste uur (18.30-
19.30 uur) wel wat dunner werd 
bevolkt dan in de middaguren. En 
met de toevoeging van een heuse 
‘Vordense Kerstpreuverie’ scoorde 
de Kerstcommissie van de Vor-
dense Ondernemers Vereniging 
een voltreffer.

Door Jan Hendriksen

De Vordense Kerstmarkt was zater-
dag met 42 stands groter dan ooit. 
Niet alleen het Marktplein was in-
gericht met kramen, blokhutten en 
prachtige sfeerkramen. Ook een 
deel van de Dorpsstraat was voor 
de markt ingeruimd evenals een 
deel van de parkeerplaats van Ho-
tel Bakker. Een reactie van een Vor-
denaar pursang, was tekent voor 
de markt. “Deze is tien keer mooier 
van opzet dan de Zomermarkt. Ik 

heb me volop vermaakt. En in te-
genstelling tot afgelopen zomer 
ben ik veel meer Vordenaren tegen 
gekomen. Prachtig.” Terwijl een 
midwinterhoornblazer het sonore 
geluid van zijn hoorn over Vorden 
laat klinken schuiven de eerste gas-
ten aan tafel bij de sfeervol inge-
richte stand van Hotel Bakker op de 
gelijknamige parkeerplaats voor de 
‘Preuverie’. De fazant met zuurkool 
en wildsaus en de Gelderse worst 
smaakt opperbest evenals de een-
denpaté met een aardappelschotel. 
Kortom het was genieten geblazen 
van de culinaire hoogstandjes die 
geserveerd werden door Hotel Bak-
ker. Ook de lekkernijen van Restau-
rant De Rotonde, café-restaurant 
De Herberg, Grand Café het Mees-
tershuis, FraPPanT Eten & Drinken 
en Brasserie De Keuken van Hack-
fort vielen in zeer goede aarde. 
Voor 7.50 euro kon men genieten 
van meer liefst drie keuzegerecht-
jes. Terwijl presentator Martin Gra-
briël enthousiast het publiek over 
de nodige achtergrond informatie 
voorzag ontfermden de nodigde 
kinderen zich bij het kampvuur 
voor het bakken van een broodje. 
De standhouders bemenst door 

Vordense ondernemers, kunste-
naars en particulieren boden een 
grote variëteit aan cadeaus, kerstar-
tikelen en artikelen voor de winter.

Kinderen konden ezeltje rijden en 
de Kerstman verwende het publiek 
en de kinderen met cadeautjes en 
iets lekkers. En als een volleerde 
‘marktkooplieden’ brachten Harry 
Jansen en Willemien Klein Geltink 
de Stichting Muziekkoepel Vorden 
aan de man en vrouw. De voor-
raad handgemaakte kaarsen van 
Kaarsenmakerij Bronkhorst was 
snel uitverkocht. Na aftrek van de 
kraamhuur kon de stichting 250 
euro bijschrijven op de bankreke-
ning. De afwisseling van de optre-
dende ‘artiesten’ zowel op het bui-
tenpodium op het Marktplein als in 
de plaatselijke dorpskerk was groot. 
Harmonie Vorden behoorde even-
als het Vordens Mannenkoor en het 
Vordense koor Inspiration tot de 
vaste ‘cast’ van de markt. Maar ook 
Popkoor Zutfun en Muziek op Ven-
horst waren weer van de partij. Het 
Jongerentoneel Vorden trad op en 
de Vordense diva’s Rita en Wendy 
sloten de Kerstmarkt op stemmige 
wijze af.

Na afloop van de markt was be-
stuurslid Nicolette Jager van de 
Kerstcommissie van de VOV in 
haar nopjes met het verloop en de 
toeloop van de markt. “Met de ver-
nieuwde opzet, uitbreiding en met 
de toevoeging van de ‘Preuverie’ 
hebben we een goede zet gedaan. 

De regen was in het laatste uur 
misschien een spelbreker. Maar 
het publiek heeft de markt goed 
weten te vinden. Ondanks de con-
currentie van talloze andere mark-
ten en fairs in de regio. Op naar de 
volgende editie.”

 

Dinsdag 15 december 
2015

Herdertjestocht
VORDEN - Op woensdagavond 23 
december is het zover: de allereer-
ste editie van een Herdertjestocht 
in Vorden. Bij het volgen van een 
met lichtjes aangegeven route 
vanaf de Christus Koningkerk kan 
een ieder in groepjes wandelen 
langs een aantal tafereeltjes die 
samen het kerstverhaal uitbeelden 
en die eindigen bij de kerststal bij 
de Dorpskerk. Zo kom je langs de 
heraut van de keizer, ga je mee met 
Jozef, Maria en de ezel en hoor je 
de engelen zingen in het veld bij 
de herders.

De eerste groep kan om 18.00 uur 
vertrekken en om de paar minu-
ten vertrekt er een volgende groep 
tot ongeveer 18.45. De tocht is iets 
meer dan anderhalve kilometer 
lang.

Hoewel deze Herdertjestocht ge-
organiseerd wordt in plaats van 
het kinderkerstfeest (dat ieder jaar 
op 24 december werd gehouden) 
is deze tocht zeker niet alleen voor 
kinderen. Ook voor volwassenen 
belooft het een mooie wandeling 
te worden.

Vokate en Inspiration
Ga mee op een spannende en 
leerzame reis van Nazareth naar 
Bethlehem. Behalve het verhaal 
zal er ook passende muziek zijn 
van de koren Vokate en Inspira-
tion. Kom en loop mee!

Dennis 
Verheugd 
DJ tijdens 
Nieuwjaarsbal
Op zaterdag 2 januari vindt de 
2e editie plaats van het Nieuw-
jaarsbal in Vorden. De organi-
satie is het gelukt om Dennis 
Verheugd te strikken als DJ.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

0573 - 25 17 61

Profile Bleumink 
ruimt op!!

 
Kijk voor meer informatie

elders in deze krant.
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 onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Kijk 
voor 
meer 
jubileum-
actie’s 
in deze 
krant
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Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij staan dag en nacht voor u klaar.

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

ruiterkampuitvaart.nl • info@ruiterkampuitvaart.nl
telefoon 0575 - 45 20 20

UITVAARTVERZORGING

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

AMBACHTSWEG 2A * 7251 KW VORDEN
0575-552794 * 06-51098865 * WWW.HET-KLAVIER.NL

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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





Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

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

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.
Wat ik doe, dat wil ik niet,
Wat ik wil, dat doe ik niet.
Dat kan veranderen.

Stip ter Laan  Valckstraat 35   7203 GB Zutphen 
Lid NBVH-SRBAG

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP,

familie-opstellingen, systeem- en gesprekstherapie

www.stipterlaan.nl   stip1948@hotmail.com 
0575-54 30 75
De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed    Lid NBVH-SRBAG
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Melden bij overlijden 
+31 (0)6 . 384 68 567

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

• Duurzaam schilderwerk
• Behangen
• Winterschilder korting

www.schildersbedrijfzutphen.nl   |   0575 545 601

HOORN HOREN IN 
ZELHEM?

Kerstgroepententoonstelling
In het Heiligenbeeldenmuseum in Vorden/Kranenburg zijn plm.300 
unieke groepen opgesteld. Nagenoeg alle groepen zijn nooit eerder 
vertoond. Kom en geniet van deze ontroerende uitingen van volks-

devotie en volkskunst uit de gehele wereld in een sfeervol kerstdecor 
en passende muziek. In een klankbeeld worden leuke aspecten rond 

het kerstverhaal en Driekoningen getoond. Geopend iedere dag tot 10 
januari 2016, behalve 1ste Kerstdag en Nieuwjaarsdag, van 11.00 tot 

17.00 uur. Entree € 4,-- kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 
Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg-Vorden.

www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 19 december

Vrouwen café:
DJ James, DJ Dave Roelvink

Shotboys en Strippers

Mannen café:
Topless bardames, 

stripteases & bierbar

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, 
na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve 
vader en opa

Johan Abbink
Een ieder koos hiervoor een eigen manier, in de 
vorm van kaarten, burenhulp of een luisterend oor. 
Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt

Hartelijk dank hiervoor.

F.J. Abbink-Zemmelink

Kinderen en kleinkinderen.

Hengelo Gld., december 2015

Een hand, een woord of gebaar, het doet je goed als 
je iemand die je lief hebt missen moet.

Wij danken u hartelijk voor de vele kaarten, brieven 
of persoonlijke condoleances die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Bennie Reintjes

  Annie Reintjes-Waarle
  Kinderen en kleinkinderen.

Vorden, december 2015

EEN WOLK
VAN EEN BABY?

Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.

EEN DIERBARE 
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de 
colofon op pagina 5.



Knusse Kranenburgse Kerstfair

Oliebollen van 
dé brood- en 
banketkampioen 
chocolade-
creaties
KRANENBURG - Terwijl de Kerst-
man zijn baard nog maar eens 
goed fatsoeneerde, zorgden en-
kele leden van de Reurlse Midwin-
terhoarblaozers voor het o zo ken-
merkende sonore geluid van hun 
hoorns. Kleinschalig maar knus. 
Zo kan men de eerste editie van de 
Kerstfair in Kranenburg het beste 
omschrijven.

Door Jan Hendriksen

Enkele lokale hobbyisten hadden 
op uitnodiging van Kranenburgs 
Belang in samenwerking met Het 
Klooster van Kranenburg een plek 
gevonden op het voorplein van het 
eeuwenoude klooster, nabij het 
Heiligenbeeldenmuseum waar in 
de weken rondom Kerst weer di-
verse kerststalletjes te bezichtigen 
zijn.

En de oliebollen die Jeroen Tim-
mers in het speciaal geplaatste 
'oliebollenhuuske' bakte smaak-
ten ook opperbest. Maar wat wil 
je ook als je als Nederlands brood- 
en banketkampioen achter de 
bakoven staat. Iets voor het mid-
daguur meldt Marieke ten Have 
(22) zich nog spontaan op de fair.

De Kranenburgse is werkzaam bij 
Chocolaterie Hulshof in Eibergen 
en is een paar dagen voor de fair 
nog gevraagd om van de partij te 
zijn. Marieke verkoopt dan ook 
prachtige zelfgemaakte chocolade 
creaties. Een lust voor de smaak-
papillen, zo blijkt.

Iets na het middaguur melden 
zich de eerste wandelaars voor 
Kerstwandeling die Kranenburgs 
Belang op deze zonovergoten der-
de Adventszondag over tien kilo-
meter ook heeft uitgezet.

Ruim honderd 
wandelaars 
liepen mee

Uiteindelijk kunnen Remmie Vis-
scherdijk en Ineke Berentsen een 
dikke honderd wandelaars ver-
welkomen bij de stand van Kra-
nenburgs Belang waar diverse 
snuisterijen en lekkernijen te koop 
zijn. Verrassend is ook het optre-
den van het Gospelkoor The News 
Singers uit Voorst die toepasselijk 
gekleed zijn in Dickens stijl.

En natuurlijk ontbreekt op de fair 
niet een kerststal gemaakt door 
een aantal enthousiaste Kranen-

burgers. "Volgend jaar willen we 
graag een levende Jozef , Maria en 
Kindeke Jezus en ook een echte os 
en ezel in de stal zetten. Nu lopen 
er nog maar alleen enkele levende 
schapen bij de stal", zo verklaarde 
Ineke Berentsen die wijst naar de 
stand van de 'deelauto' die Kra-
nenburg vanaf begin volgend jaar 
rijk is.

Deelauto
"Misschien een beetje een vreem-
de eend in de bijt op deze fair. 
Maar wel een actuele ontwikkeling 
en onderwerp voor de gemeen-
schap Kranenburg die hiermee 
een 'pilot' vormt in de Achterhoek 
en waarbij we financieel worden 
ondersteund door de Provincie 
Gelderland.

Een onderwerp waaraan we begin 
volgend jaar in de pers de nodige 
aandacht willen geven", zo laat 
voorzitter Joan Huitink van Kra-
nenburgs Belang weten als hij zijn 
fiets opstapt om naar de rustloca-
tie van de wandeltocht te snellen.

Geen Contact op 29
december
VORDEN - Uw Weekblad Contact 
verschijnt niet in de week van Oud 
en Nieuw. De laatste editie ver-
schijnt dus op 22 december. In het 
nieuwe jaar valt Weekblad Contact 
op 5 januari weer op de mat. De 
redactie blijft wel bereikbaar voor 
het doorgeven van tips. Ook het 

insturen van berichten blijft wel 
mogelijk. Die berichten worden zo 
spoedig mogelijk in behandeling 
genomen. Het team van Weekblad 
Contact Bronckhorst Noord wenst 
u prettige feestdagen en een ge-
zond en gelukkig nieuwjaar.

   

Kerstviering PCOB
VORDEN - De PCOB afdeling Vor-
den houdt op vrijdagmiddag 18 
december de jaarlijkse Kerstvie-
ring om 14.00 uur in De SooS 
(Dorpscentrum) te Vorden. Me-
vrouw Tini Berg doet een voor-
dracht over 'Feesten en Vieren'. 
Na de pauze vertelt Chrisje Tuitert 

een kerstverhaal. Er zullen door 
een aantal dames weer kerststuk-
jes op tafel worden verzorgd, die 
daarna naar de zieke leden wor-
den gebracht.
Het belooft weer een gezellige en 
sfeervolle Kerstviering te worden. 
Komt allen!

   

Snoeihout Paasvuur
Kranenburg
KRANENBURG - De stichting CCK 
(cultureel collectief Kranenburg) 
organiseert in 2016 weer een paas-
vuur. Een groot paasvuur bouwen 
kan alleen wanneer er voldoende 
snoeihout voorradig is. Het CCK 
heeft daarvoor na de jaarwisseling 
drie zaterdagen gepland.

Wie snoeihout wil aanleveren 
voor het Kranenburgs paasvuur 
kan dit gratis storten op zaterdag 

16 januari, zaterdag 13 februari en 
zaterdag 12 maart. Alleen snoei-
hout met een maximale dikte van 
10 centimeter is toegestaan. Ook 
kerstbomen of heesters zonder 
kluit zijn welkom. 

De stichting ziet u graag op 16 ja-
nuari tussen 10.00 en 16.00 uur 
op het welbekende terrein aan de 
Bergkappeweg. Er zijn dan CCK 
leden op het terrein aanwezig.

   

Prijswinnaars tweede 
week actie Grotenhuys
VORDEN - Hieronder volgen de na-
men van alle prijswinnaars van de 
tweede week van de December-
actie bij Albert Heijn Grotenhuys 
Vorden.

Annelies Meekes Mispelkampp-
dijk 38 Vorden; Familie Waarle 
Molenweg 20 Vorden; Fam. Kraei-
ma Hekkelerdijk 2 Zutphen; Fam. 
Kolkman (geen adres ingevuld). 

Fam. Bosma Vaarwerk 7 Vorden; 
Wilma Versteege Lankhorster-
straat 4a Hengelo (GLD); Fam. 
Huigens Rozenstraat 3 Baak; Fam. 
R. Rikkers Insulindelaan 56 Vor-
den; Marion van Ditshuizen Bies-
terveld 12 Vorden; A. Mombarg 
Maalderinkweg 4 Vorden. 

Alle prijswinnaars van harte gefe-
liciteerd.

   

Harmonie Vorden
VORDEN - Muziekvereniging Har-
monie Vorden heeft afgelopen 
weekeinde haar 40ste oliebollen-
actie gehouden. In 1975 begon 
Concordia, één van de twee voor-
lopers van de Harmonie, met de 
eerste editie. Al snel werd overge-
gaan tot eigen productie. Het re-
cept uit die jaren is, met een paar 
kleine aanpassingen, nog steeds 
hetzelfde. Naar schatting van de 
oliebollencommissie is dit jaar de 
300.000ste oliebol verkocht. 

Ook dit jaar verliep de verkoop 
weer zeer voorspoedig en kon za-
terdag tegen het middaguur het 
sein uitverkocht gegeven worden, 
terwijl nog niet alle adressen in 
Vorden waren bezocht. Dit jaar 
gaat een deel van de opbrengst 
naar het jeugdopleidingsproject 
wat in samenwerking met de ba-
sisscholen is opgestart. 

Na afloop van de actie, vanaf 14.00 
uur, verzorgde het harmonieor-
kest een gevarieerd kerstconcert 
in de Dorpskerk, ter opening van 
de kerstmarkt. De mogelijkheid 
om tijdens het concert vrijblijvend 

binnen te lopen werd veelvuldig 
gebruikt, tevens diverse standjes 
bezocht konden worden. In de 
tent op het marktplein kon het 
leerlingenorkest even daarna ook 
rekenen op veel belangstelling van 
de aanwezigen.

Kerstnachtdienst
Het muzikale jaar is voor de ver-
eniging hiermee nog niet afge-
sloten, er staan nog nummers op 
de lessenaar voor de kerstnacht-
dienst. 

Voorjaarsconcert
Na de jaarwisseling krijgen de mu-
zikanten weer nieuwe nummers 
om in te studeren voor het voor-
jaarsconcert. 
Dit concert is op 9 april 2016 in de 
sporthal en zal qua sfeer en entou-
rage weer geheel anders zijn dan 
het najaarsconcert. 

Met de afwisseling van de diverse 
muziekstijlen blijft er steeds vol-
doende uitdaging voor de mu-
zikanten, maar ook veel variatie 
voor het publiek van Harmonie 
Vorden.

VORDEN - De politie hield woens-
dagavond 9 december samen met 
Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Bronckhorst op de Rondweg een 
preventieve verlichtingscontrole. 
De voorzitter van Veilig Verkeer 
Nederland afdeling Bronckhorst 
Dorien Mulderije deed de aftrap 
van de briefing.

Indien de verlichting niet in or-
der was, konden mensen deze zelf 
repareren of in orde laten maken 
door medewerkers van garage 
Groot-Jebbink om een bekeuring 
te voorkomen. Uitsluitend de kost-
prijs van een lampje werd in reke-
ning gebracht. 

Namens de politie leidde wijk-
agent Cor Kleijkamp de controle: 
"Een deel van de bestuurders werd 
gecontroleerd op gebruik van al-
cohol, daarbij zijn geen overtre-
dingen geconstateerd. Wel vond ik 
dat er een groot aantal automobi-
listen hun verlichting niet in orde 
hadden. De controle is wat mij 
betreft succesvol. Vrijwel iedere 
bestuurder reageerde erg positief. 
De samenwerking met de garage-
houder en Veilig Verkeer was zeer 
prettig. Bij de controle werd ge-
bruik gemaakt van politie motor-
rijders en er werd op snelheid ge-
controleerd. Er werden 763 voer-
tuigen gecontroleerd, 20 reden er 

te snel en kregen een bekeuring. 
De hoogst gemeten snelheid was 
117 km/uur." Verder waren er 
17 koplampen defect, 26 defecte 
kentekenverlichting en 6 keer was 
de achterverlichting niet in orde. 
Verder werden 3 fietsers/brom-
fietsers met defecte verlichting 
aangehouden. Voor wat betreft de 
verlichting was dit een publieks-
vriendelijke actie. Wel werden er 
bekeuringen uitgeschreven voor: 
1 maal het niet dragen van de gor-
del, 2 maal het voeren van mist-
verlichting, 1 maal bumper kleven 

en 1 maal een trekhaak voor de 
kentekenplaat. Twee bestuurders 
kregen een waarschuwing omdat 
geen rij- of kentekenbewijs kon 
worden getoond. 
Wim Klein Kranenbarg leidde de 
actie namens Veilig Verkeer Ne-
derland afdeling Bronkhorst. Do-
rien Mulderije: "Gezien de locatie 
werden weinig fietsers gecontro-
leerd. Opvallend was wel dat veel 
mistlampen niet terecht werden 
gevoerd. Het was een geslaagde 
actie en zal zeker worden her-
haald".

Politie houdt verlichtingscontrole
op Rondweg in Vorden

Voertuigen met gebreken werden naar de garage geleid. Foto: Jan Holtrigter

Het was gezellig toeven op de eerste Kerstfair op de Kranenburg. Foto: Jan Hendriksen. 
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Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 15 t/m maandag 21 december 2015.

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

Verse maaltijden 
service

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

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

2.49

1.49

5.50

DE LEKKERSTE VAN DIT MOMENT!!! KOM PROEVEN!!!

zoete sappige CLEMENTINE 
MANDARĲ NEN

 
zonder pitjes 20 voor   2.99

GROENTE KOOPJE... VAN ONZE VASTE TELER!!!

SPITSKOOL 
heel per stuk of gesneden 400 gram

SLAAT U OOK IN VOOR DE FEESTDAGEN!!!

GIEZER WILDERMAN
STOOFPEREN                               2 kg

FRUIT KOOPJE!!!! UIT PERU

RED GLOBE 
DRUIVEN            400 gram

UIT EIGEN KEUKEN!!!

RĲ KELĲ K GEVULDE
KANT EN KLARE WRAP
+ bakje rauwkost naar keuze p.p.

0.99

 Houtkachels 

 Pelletkachels

 Gaskachels 

 Haarden

 Rookkanalen   

 Montage

Kerkhoflaan 11
7251 JW Vorden

0575 - 470354

Onze showroom is geopend op:
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

www.hetkacheltje.nl

Praktijk
Chinese
Geneeskunde

• Shiatsu-Therapie	(drukpuntmassage)

• Klassieke	Massage	(Nek,	Schouder,	Rug)

• Acupunctuur

Aangesloten	Beroepsvereniging	Zhong.
Behandeling	 wordt	 vergoed	 door	 Zorgverzekeraar	
(geen	verwijzing	Arts	nodig)

Shiatsu	Therapeut
Jet	Scholtz-Hartman
Ruurloseweg	95
Vorden	7251LD
Tel:	0575-556500

Tevens	wens	ik	iedereen	
een	spetterend	&	energierijk	2016	toe!

... met Keurslager Vlogman

Gourmetschotel Standaard
Biefstuk, varkensschnitzel,
kipfilet, tartaartje, minivinkje
en mini-hamburger

per persoon 550

Gourmetschotel „De Luxe”
Kogelbiefstuk, kalfsoester,
varkenshaas, kipsateetje,
bacon vinkje en tartaartje

per persoon 750

Heerlijke feestdagen
De decembermaand is weer aangebroken. Een tijd waar-
in u extra aandacht besteedt aan lekker eten; een extra
feestelijke lunch, hartige hapjes, gezellig gourmetten of
fonduen. Met als hoogtepunt natuurlijk het Kerstdiner!
Wij zorgen graag voor de culinaire invulling, zodat u
verzekerd bent van smakelijke feestdagen.

„Ambachtelijk bereid
tot en met het touwtje”

We hebben weer prachtige rollades
voor de Kerst. Met zorg gemaakt en
kant-en-klaar gekruid. Tip: laat de rolla-
de na ‘t braden zo’n 10 minuten rusten.
Vleessappen en warmte verspreiden
zich dan gelijkmatig en u kunt de rollade
makkelijker snijden.

Diverse soorten zoals:
• Runderrollade

(mager of doorregen)
• Varkenfiletrollade

• Schouderfiletrollade
• Half-om-halfrollade

• Lenderollade
• Kalfsrollade

Allemaal handgeknoopt.

Vlogman,keurslager
Zutphenseweg 16 Tel. (0575) 55 13 21
7251 DK  Vorden Fax (0575) 55 22 87 www.vlogman.keurslager.nl

Feestelijk tafelen

Wild
• Hertenbiefstuk, ree, wild zwijn,

hazenpeper en konijn.
Vraag ons naar de prijs.

BESTEL OP TIJD!

Zie ook de reclames in de winkel.

Wij wensen u
fijne Kerstdagen!

695

Kerstspecial: 

Voor de feestelijk belegde 
boterham:
• eigen gemaakte vleeswaren
• gebraden rosbief
• runder-, varkens- en kalfs-

rollade
• gekookte achterham
• diverse soorten rauwe

 hammen
• kerstspecialiteiten
• gebraden vleeswaren
• salami soorten
• Japanse rosbief

Bij 150 gram gebraden 
kalfsrollade: 

GRATIS tonijnsaus

Er is een ruime keuze uit

lamsvlees 
en

kalfsvlees

Keurkoopje
Gemarineerde 
Biefstukpuntjes

400 gram

Berlinerbol

per stuk175
Carpaccio compleet
Haasbiefstuk dun gesneden 
met daarbij: pijnboompitjes, 
dressing en kaas

Per persoon 

 695

Aanbieding is geldig t/m donderdag 24 december 2015

Voor bestellen via de mail zie het 
contactformulier op onze site: 

www.vlogman.keurslager.nl



Zes Vordense ondernemers starten met Piggy 
spaarsysteem
VORDEN - Geen volle portemon-
nee meer door de eindeloze hoe-
veelheid spaarkaarten, maar één 
spaarsysteem waar alle winkels 
zich bij kunnen aansluiten: het 
Piggy spaarsysteem. Keurslagerij 
Vlogman, Chocolaterie Magda-
lena, Slijterij & Wijnhandel San-
der Pardijs, Bloemenspeciaalzaak 
Davorta, Dutch PC Electronics en 
Kapsalon Da Vinci for Hair heb-
ben de stap genomen en zijn al 
over naar het Piggy spaarsysteem. 
"Het zou mooi zijn als meer Vor-
dense winkeliers hieraan mee 
gaan doen", aldus de deelnemen-
de ondernemers.

Piggy is een moderne variant van 
de bekende spaarkaart. Klanten 
ontvangen een pas of kunnen de 
app downloaden, waar de spaar-
punten op worden gezet. Dus geen 
overvolle portemonnee meer met 
pasjes, want de pas of app is te 
gebruiken bij alle winkeliers die 
gebruik maken van het Piggy sy-
steem.

Beloningen
De gespaarde punten kunnen bij 
de betreffende winkeliers inge-
ruild worden voor beloningen, 

maar wel specifiek per winkel. 
Dus de gespaarde punten van een 
betreffende winkel, kunnen ook 
alleen dáár ingeruild worden voor 
een beloning. Welke beloningen 
dat zijn? Dit is geheel aan de on-
dernemer om te bepalen. Zo kan 
men bijvoorbeeld kiezen voor klei-
nere en grotere beloningen, waar-
door je als klant kunt door sparen 

voor de beloning die je leuk vindt.
De Piggy app
De te downloaden app heeft naast 
de spaarpas nog eens extra voor-
delen. Zo hebben klanten via de 
app altijd alle informatie bij de 
hand van hun favoriete winkelier. 
De app laat de sociale media van 
de winkel zien, de openingstijden 
en men kan zelfs de winkel direct 

vanuit de app bellen. Anderzijds 
is de app voor de ondernemer 
een digitaal uithangbord, want via 
het Prikbord in de app kun je als 
winkelier gemakkelijk informatie 
delen, aanbiedingen laten zien of 
nieuwe producten promoten.

Hoe meer zielen…
Piggy is effectiever wanneer meer-
dere winkels in de buurt meedoen. 
Klanten zullen sneller geneigd 
zijn mee te sparen, men kan meer 
nieuwe klanten bereiken én voor 
iedere aangedragen winkel ont-
vangt de betreffende ondernemer 
één maand gratis gebruik van het 
Piggy spaarsysteem. Als winkelier 
ook deelnemen aan het Piggysy-
steem? Vraag een gratis demo aan 
of meld je direct aan via de website.

Spaar mee
Wilt u als klant ook graag sparen 
voor leuke beloningen bij uw fa-
voriete winkeliers? Download de 
gratis Piggy app of vraag de deel-
nemende Vordense winkeliers om 
een spaarpas, de mogelijkheden 
en beloningen!
   

 ■ www.piggy.nl

VORDEN - Op zaterdag 2 januari 
vindt de 2e editie plaats van het 
Nieuwjaarsbal in Vorden. "Na 
het doorslaande succes van vo-
rig jaar kon een tweede editie 
niet uitblijven," aldus organisa-
tor Michel Besselink. "Iedereen 
was zo enthousiast vorig jaar 
dat er wel een vervolg moest 
komen. Net als vorig jaar gaan 
we muzikaal weer eens lekker 
terug in de tijd met muziek uit 
de 70's 80's en 90's. We pakken 
nog meer uit, het is ons gelukt 
Dennis Verheugd van Radio 10 
te strikken als gast DJ," vertelt 
Michel Besselink enthousiast.

Dennis' radiocarrière begon in 
1984 bij het Alkmaarse piraten-
station Radio Miranda.

Van hieruit werd zijn talent op-
gemerkt door Radio 3, waar hij 
in 1995 een maand Frits Spits 
heeft mogen vervangen. Alvorens 
bij Radio 10 aan de slag te gaan, 
heeft hij ook bij de stations Radio 
Veronica FM, Radio 538 en Radio 

10 Gold gewerkt. Verder richt hij 
zich tegenwoordig op het draaien 
en mixen met videoclips.

"Dennis Verheugd en ik gaan 
er een knalfeest van maken. We 
draaien lekkere muziek, vertonen 

videoclips op plasmaschermen 
en zorgen voor lekkere hapjes en 
een welkomstdrankje. Kom met 
vrienden, familie of de buurt en 
maak er samen met ons een spet-
terende avond van.

Iedereen boven de 25 is van harte 
welkom om dit spektakel in het 
dorpscentrum mee te maken," 
aldus Michel Besselink, alias DJ 
Mike van Doorn.

Vrijkaarten
De organisatie geeft 10 vrijkaar-
ten weg op Facebook. Het enige 
wat je hoeft te doen is hun pagina 
te liken. Dus wil jij kans maken op 
één van de 10 vrijkaarten, ga dan 
naar www.facebook.com/nieuw-
jaarsbalvorden.nl en like!

Voorverkoop
De voorverkoop start op dinsdag 
17 november bij Fashion Cor-
ner Vorden en in Het Dorpscen-
trum. Maar wees er snel bij want: 
vol=vol. Zaal open vanaf 20:30 
uur.

Tweede editie Nieuwjaarsbal in Vorden

Muzikaal terug in de tijd met Dennis Verheugd. Foto: PR

Dick Vlogman, Marre Heersink, Sander Pardijs, Anita Damen en Ferdy klein Brinke. Mag-
daleen Haverkamp ontbreekt op de foto. 

13e editie RABO Kasteelcross Vorden
VORDEN - Voor de dertiende keer 
organiseert Wielervereniging 
RTV Vierakker-Wichmond tus-
sen Kerst en Oud en Nieuw de 
jaarlijkse RABO Kasteelcross 
Vorden. Dit jaar vindt de cross 
op maandag 28 december plaats.

Kasteel Vorden en de omringende 
bossen zijn dan het decor voor 
deze nationale cross waar elk jaar 
veel deelnemers zijn, niet alleen 
uit alle hoeken van Nederland 
maar ook uit België en Duitsland 
zijn elk jaar renners die speci-
aal hiervoor naar Vorden komen 
vanwege de mooie ambiance, het 
afwisselende parcours en de spor-
tieve sfeer. De start-finish is aan de 

Schuttestraat, om 10.30 uur start 
de eerste wedstrijd in de klasse 
Amateurs/Sportklasse. Als beken-
de naam doet hier Freek de Jong 
uit Vught aan mee (Nederlands 
Kampioen). Voor RTV doet Koen 
Jansen mee in deze klasse.

Om 11.30 uur start de categorie 
Masters, daar worden Maarten 
Nijland en Micha de Vries getipt 
als kanshebbers voor de overwin-
ning. Jan Weevers, renner van RTV 
Vierakker-Wichmond is top fa-
voriet en gaat zich richten op het 
NK. Ook namens RTV zullen Peter 
Makkink, Erik Bouwmeester en 
Eddy Heuvelink mee strijden.

Categorieën
Voormalig Nederlands kampioen 
op de weg bij de profs Erik Dekker 
en de huidige Nederlands kam-
pioen bij de Masters 40+ zal aan 
deze wedstrijd deelnemen. 12.30 
uur is het de beurt voor de Nieu-
welingen en om 13.30 uur volgen 
de Vrouwen, Junioren Vrouwen 
en Nieuweling Meisjes. Om 14.30 
start de grootste wedstrijd in de 
categorie Elite/Beloften. De afslui-
ting vormt de 'Indoor Sport' kam-
pioenschap van Bronckhorst; dit 
is een wedstrijd voor recreanten 
van alle leeftijden en pluimage.

Opgeven
Opgeven voor deze leuke wed-

strijd kan via de website van RTV 
of door te mailen naar Rudi Peters.
Bij deze wedstrijd is het motto 
vooral dat het meedoen gezellig 
is en belangrijker dan het winnen. 
Een dergelijk evenement vraagt 
niet alleen een grote inzet van de 
vele vrijwilligers maar ook is het 
belangrijk dat er elk jaar weer 
voldoende sponsoren zijn die het 
evenement financieel willen on-
dersteunen; zonder hen is er geen 
cross mogelijk! Naast het parcours 
staat een tent waar het goed toe-
ven is met een lekkere warme hap.
   

 ■ rtvvierakkerwichmond.nl ■ rudipeters@upcmail.nl

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van 10 decem-
ber, de vijfde avond van de derde 
competitieronde van Bridgeclub 
Bronkhorst, dus ook promotie/ de-
gradatie voor de volgende ronde. In 
lijn B en C 12 paren, in lijn A 14 pa-
ren. In alle lijnen flinke verschillen 
in de uitslag tussen de eersten en de 
laatsten. Lijn A: 1. An Wortel & Paul 
Niks 68,06%, 2. Hennie van Druten 
& Gonnie Hulleman 61,11%, 3. In-
ge & Reint Pellenberg 54,17%. Lijn 
B: 1. Annelies Schröder & Meijert 
Kers 62,92%, 2. Henny Deunk & 
Wil Matser 57,17%, 3. Hans Jansen 
& Gerrit Jaspers 55,83%. Lijn C: 1. 
Riekie Nieuwenhuis & Riet Niesink 
62,92%, 2. Wil ten Holder & Lenie 
Lamers 59,58%, 3. Margaret Heiting 
& Jan Willem Ensink 58,75%.

Opgave voor het Goede Doelen-
toernooi op zaterdag 23 januari 
2016 bij Hans Jansen Vorden (0575-
551892). Meer informatie op de 
website. Donderdag 17 december 
Kerstdrive. Geen competitieavond 
maar top-integraal. Alle twee lij-
nen dezelfde voorgestoken spellen 
en één uitslag van 1 tot b.v. 40 (of 
zoveel paren als er zijn). Afmelden 
vóór 12.00 uur op de wedstrijddag 
via: 06-25198329.
   

 ■ www.nbbclubsites.nl/club/7072

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

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

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

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

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

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

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

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

 

Contact
Bronckhorst Noord
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31 nieuwbouwwoningen in Borculo 
 

In de wijk De Koppel in Borculo bouwen we volgend jaar de 
laatste nieuwe gezinswoningen. Hiervoor kom je alleen in 
aanmerking met een hoger inkomen. Dat geldt ook voor de 
15 gezinswoningen die we in de wijk De Berg in Neede  
bouwen. Ga naar Thuis in de Achterhoek voor meer info! 

Kijk snel op www    .nl Kijk snel op www

  Laatste 
nieuwbouw 
woningen 

Laatste

Energie 
zuinig 

Voor  
hogere 
inkomens 

Hogere inkomens opgelet! 
Verdien je meer dan € 22.000,- 
of samen meer dan € 30.000,-? 
Dan maak je kans op een van 
deze laatste nieuwe woningen! 

Woningcorporaties moeten bij het     toewijzen 
van sociale huurwoningen voldoen aan    nieuwe  
regels. De overheid wil hiermee voorkomen    dat  
huishoudens met lage inkomens in te dure   woningen terecht 
komen.  
Passend toewijzen en actuele inkomensgegevens 
De huurprijs van de woning moet dus passen bij uw inkomen. De 
woning wordt alleen aangeboden wanneer de inkomensgegevens 
bekend zijn. Daarom adviseren wij u om uw inschrijving te controle-
ren met een inkomensverklaring. U kunt de inkomensverklaring 
gratis opvragen. Bel de Belastingtelefoon (0800-0543) en u krijgt 
het formulier binnen enkele dagen thuis gestuurd. 
Vanaf 1 januari 2016 is het zover! 
Vanaf 1 januari wordt er passend toegewezen. De nieuwe voorwaar-
den voor passend toewijzen gelden voor het woningaanbod dat van-
af 1 december op www.thuisindeachterhoek.nl staat. Zorg dus dat 
uw inkomensgegevens actueel zijn. 

Zijn uw inkomensgegevens actueel? 

NIEUWS VOOR BEDRIJVEN!
Per 1 januari 2016 stopt de gemeente Bronckhorst met de 
inzameling van bedrijfsafval bij (agrarische) bedrijven.
 
Van Gansewinkel staat voor u klaar.
Bel ons en wij regelen de overstap voor al uw:
• Restafval
• Papier en karton
• En andere afvalstromen
• Grote en kleine (rol)containers.
 
Telefoon 088-700 3000 of e-mail: 
cs.noord@vangansewinkel.com

NIEUWS VOOR BEDRIJVEN!
Per 1 januari 2016 stopt de gemeente Bronckhorst met de 

• En andere afvalstromen
• Grote en kleine (rol)containers.

Telefoon 088-700 3000 of e-mail: 
cs.noord@vangansewinkel.com

Per 1 januari 2016 stopt de gemeente Bronckhorst met de 
inzameling van bedrijfsafval bij (agrarische) bedrijven.

Bel ons en wij regelen de overstap voor al uw:

Per 1 januari 2016 stopt de gemeente Bronckhorst met de 



Franciscus was de eerste
KRANENBURG - Ja, de heilige Fran-
ciscus van Assisi was de eerste 
die in het jaar 1223 een kerststal 
bouwde. Een levende kerststal. 
Om daarmee het kerstverhaal 
héél dicht bij de mensen te bren-
gen. Zijn voorbeeld werd daarna 
in vele kerken gevolgd. Vanaf 
rond 1750 krijgen (miniatuur)
kerststallen ook een plaats in de 
huiskamers van veel katholieke 
gezinnen. Met houten of gipsen 
beeldjes van mensen en dieren. 
Eerst in Italië, later in heel Europa 
en in deze tijd zelfs wereldwijd. 
En wordt de kerststal en worden 
vooral de kerstgroepen geliefde 
onderwerpen voor kunstenaars. 
Mensen ontdekken de schoon-
heid van deze vaak ontroerend 
mooie uitbeeldingen van het al-
oude kerstverhaal. En gaan ze ook 
verzamelen.

Door Harry van Rijn

En zo staan we in de december-
maand van dit jaar in de Antoni-
uskerk in het dorp Vorden in de 
Achterhoek. Een bijzondere kerk, 
gebouwd door Pierre Cuypers, de 
beroemde architect die o.a. ook 
het Rijksmuseum in Amsterdam 
heeft gebouwd. De kerk staat in 
het buurtschap Kranenburg en 
werd rond het jaar 2000 gesloten.

Maar vrijwilligers redden het kerk-
gebouw van de sloop en stichtten, 
zonder één cent subsidie, in die 
fraaie kerk een Museum voor Hei-
ligenbeelden. Met succes, want 
het inmiddels officieel erkende 
museum bezit onder andere een 
kostelijke collectie van rond veer-
tienhonderd beelden van heiligen. 
Al vanaf het eerste jaar werd in het 
museum rond de Kerst ook de ten-
toonstelling 'Kerst op de Kranen-
burg' ingericht. Elk jaar steeds met 
een andere collectie kerstgroepen.

Dat is mogelijk omdat er in ons 
land een vereniging is van ruim 
honderd verzamelaars die ook en 
zelfs graag bereid zijn hun vaak 
unieke verzameling kerstgroepen 

te exposeren in de Antoniuskerk. 
Zo worden dit jaar de mooiste 
groepen uit de collectie van Wim 
Vellinga en zijn vrouw Nelly Geer-
lings uit Heemstede tentoonge-
steld. En een aantal heel mooie 
kerstgroepen uit de nalatenschap 
van Mevrouw Riet Koot.

De groepen komen uit alle delen 
van de wereld, waarbij de inwo-
ners van vele landen het kerstge-
beuren in hun eigen leefwereld 
hebben overgebracht. Zo werd de 
stal een wigwam bij de indianen, 
een iglo bij de eskimo's en een 
bamboehut in Afrika. En werden 
de ezel en de schapen dieren uit 
hun eigen veestapel.

Kerstgroepen
Kerstgroepen worden - zo blijkt - 
veelal gemaakt van gips of hout. 
Maar ook van vele andere mate-
rialen als porselein, kunststof, pa-
pier, blik, textiel of glas. Bewonder 
het prachtige blikken trio van de 
'Wijzen uit het Oosten' gemaakt in 
opdracht van een beroemd porse-
leinmerk. Geniet van de vele kun-
stig uit hout gesneden Afrikaanse 
groepen. Bijzonder is ook de kerst-
stal uit Rekken, vele meters breed. 
Een grote stal die, na een reis om 
de wereld de ruime hal van de 

kerk een bijzondere wijding geeft. 
En dan is er de kerstgroep van ar-
chitect Cuypers zelf, die ook als 
beeldenontwerper een grote naam 
had. Al sinds mensenheugenis 
krijgt deze groep elk jaar een plek 
in de Antoniuskerk.

In totaal zijn er rond 200 groepen 
tentoongesteld die met veel artis-
tiek gevoel in de kerk een plaats 
hebben gekregen. De kerk zelf is 
stemmig met veel kaarslicht en 
groen versierd. En in een boeiend 
klankbeeld wordt het verhaal ver-
teld van de 'Driekoningen'. Zo is 
deze met veel toewijding geheel 
door vrijwilligers verzorgde ten-
toonstelling een unieke manier 
om - zoals ook Sint Franciscus dat 
bedoelde - het kerstverhaal van 
héél dichtbij te beleven.

Expositie
De expositie 'Kerst op de Kranen-
burg' is open tot en met zondag 10 
januari van 11.00 tot 17.00 uur (1e 
Kerstdag en Nieuwjaarsdag geslo-
ten). De toegangsprijs is slechts 
€ 4.00.Kinderen tot 12 jaar gratis 
toegang. Alle verdere informatie is 
te vinden op de website.
   

 ■ heiligenbeeldenmuseum.nl

Kerstgroep in knipkunst. Foto: PR

  

Ca. 2.99
  FEEST
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

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

KIJK VOOR DE OPENINGSTIJDEN MET KERST 
OP WWW.ALDI.NL

VERKRIJGBAAR VANAF 19 DECEMBER

Roomboter appeltaart*

Delicatessebolletjes

Zuid-Amerikaanse ribeye* Scharrelkipbraadsticks*

Zoete aardappelen Verse kruiden*

Granaatappel Passievruchten

Fonteinen mix*Vuurwerkpakket XXL*

Ratellinten*

2.89
Per pak

2.89
Per pak

7.99
Per pakket

8.99
Per pakket

2.89
Per pak

2.89
Per pakket

Wondertollen*

Vuurwerkfeest*

Knetterballen*

60 
stuks

102 
stuks

60 
stuks

80 
stuks

30 
stuks

207 
stuks

* Verkoop aan personen vanaf 12 jaar.

14.99/kg

Munt, koriander, platte peterselie, 
tijm, rozemarijn, dille of bieslook.
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Laan 1940-’45 12 
7231GL Warnsveld

T.  06-53359492
M. info@nijmanbouw.nl
W. www.nijmanbouw.nl

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

Laan 1940-’45 12 
7231GL Warnsveld

T.  06-53359492
M. info@nijmanbouw.nl
W. www.nijmanbouw.nl

Slimme oplossingen houden goede zorg 
dichtbij in Enschede

Betere zorg dichter bij huis, te- 
vredener patiënten en minder hoge 
zorgkosten. Dit is het resultaat van 
een samenwerking tussen Menzis en 
Arts en Zorg, een landelijke keten 
van gezondheidscentra.

Samen bedachten zij een nieuw 
model om onnodige zorgkosten te 
voorkomen  De eerste gezondheids-
centra die meedoen, zijn Enschede 
Noord, Twekkelerveld en Wesseler-
brink. Samen zorgen zij voor 30.000 
inwoners van de gemeente Enschede. 

Menzis en Arts en Zorg proberen samen 
de kosten in de zorg te beheersen door 
gebruik te maken van het nieuwe ‘shared 
savings’ model. Door meer zorg in de  
gezondheidscentra te organiseren -wat 
voorheen in het ziekenhuis gedaan werd- 
kan de zorg een stuk goedkoper worden.

Een deel van het bespaarde geld  
blijft bij Menzis. Dit wordt via de premie  
teruggegeven aan de verzekerden. Een 
ander deel van de besparing gaat naar 
Arts en Zorg. 

Arts en Zorg investeert dit in de ver- 
betering van de kwaliteit van zorg in de 
Enschedese gezondheidscentra. De bespa-
ring wordt dus gedeeld en komt via twee 
wegen terug naar de Enschedese patiënt: 
in de vorm van betere zorg en een lagere 
premie. 

 
Zorg dichterbij

Voor Arts en Zorg ligt er de uitdaging 
om de zorg slimmer te organiseren, zodat 

er geld wordt bespaard. “Die mogelijk- 
heden zijn er zeker”, zegt Amon van den 
Borg, directeur van Arts en Zorg. “Zo kun-
nen sommige vormen van zorg vanuit het 
het ziekenhuis verplaatst worden naar 
het gezondheidscentrum. Hiermee bespa-
ren we zorgkosten, want ziekenhuiszorg 
is duurder. Bovendien is het prettig voor 
de patiënten, want zij kunnen de zorg 
dichtbij huis krijgen bij de eigen huisarts. 
Ook hoeft de patiënt geen eigen risico  
te betalen bij de huisarts en wel in het  
ziekenhuis. 

Een mooi voorbeeld is de zorg voor 
huidklachten. De dermatoloog uit het  
ziekenhuis houdt af en toe spreekuur op 
het gezondheidscentrum. Hij kijkt dan 
samen met de huisarts naar patiënten die 
de huisarts anders had doorverwezen. De 
patiënt is snel aan de beurt en hoeft niet 
naar het ziekenhuis, de huisarts leert van 
de dermatoloog én de zorg is minder 
duur. Een voordeel voor iedereen. 

Ook zorgen we er bijvoorbeeld voor 
dat mensen met COPD (een chronische 
luchtweginfectie) niet voor elke controle 
naar het ziekenhuis hoeven. De huisarts 
is de hoofdbehandelaar. 

Daarnaast kan bespaard worden op 
medicijnen. Door beter te kijken naar  
de juiste medicatie en de hoeveelheid  
kan verspilling worden voorkomen. Dat is  
beter voor de patiënt en het bespaart kos-
ten. Iedereen deelt in deze verbeteringen.”

Kwaliteit voorop
Voor Menzis is het in het nieuwe  

model belangrijk dat de besparingen in 
zorgkosten nooit ten koste gaan van de 
kwaliteit van zorg en de patiënttevreden-
heid. Hannes Seesing van Menzis: “Bespa-
ren alleen mag nooit het doel zijn. We 
meten de kwaliteit van zorg en Arts en 
Zorg doet regelmatig patiënttevredeheids- 
onderzoeken. Kwaliteit en patiënttevre-
denheid moeten ten minste gelijk blijven 
en bij voorkeur beter worden, anders  
keren we de besparing niet of deels uit.”

Meer tijd voor de patiënt
Arts en Zorg organiseert de zorg dus 

slimmer en er is nóg een effect. Immers, 
Arts en Zorg investeert de bereikte  
besparingen uit het ‘shared savings’ in  
de Enschedese gezondheidscentra. 

Amon van den Borg: “We investeren 
het onder meer in de aanschaf van appa-
ratuur en online dienstverlening, waar-
mee we patiënten meer mogelijkheden 
bieden voor zorg aan huis. Denk aan 
beeldbellen in de nabije toekomst. 

Daarnaast gebruiken we het geld om 
meer tijd aan de patiënt te kunnen beste-
den. De huisarts gaat meer in gesprek 
met de patiënt voordat de verwijzing naar 
het ziekenhuis plaatsvindt. Wat wil de  
patiënt? Een doorverwijzing of nog even 
aankijken? Wat zijn de slagingskansen? 
Zijn er alternatieven? 

Samen de tijd nemen om een goed 
doordachte beslissing te nemen, dat waar-
deren patiënten zeer bij hun huisarts. 
Ook dat kan dankzij dit nieuwe model. 
We zijn dus blij dat Menzis het initiatief 
neemt en samen met ons de nek wil uit-
steken. Dat is goed voor de patiënten en 
voor de huisarts.”

Hannes Seesing is het daarmee eens: 
“Het mooie van het shared savings model 
vinden wij dat huisartsen niet alleen gaan 
nadenken over de zorg, maar ook over de 
kosten van de zorg. Kwaliteit en prijs wor-
den een gedeelde verantwoordelijkheid. 
En de patiënt, die wint op alle fronten: 
betere zorg, dichter bij huis, een betaal- 
bare premie en minder snel aanspraak op 
het eigen risico. 

In de toekomst verwachten we steeds 
meer voordeel voor de patiënt. In Duits-
land en de VS, wordt al meerdere jaren 
met dit model gewerkt.”

Voor meer informatie zie  
www.menzis.nl/twente
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15.98

3.00PLUS Varkenshaas lang 2 stuks 
per 500 gram 
 
  

OP = OP!
max. 4 kilo p.p.

Luxe salades voor Kerst en 
Oud & Nieuw bestellen

Rundvleessalade 
met luxe garnituur 

€5,75 p.p. 

Zalmsalade 
met luxe garnituur 

€6,75 p.p.

Voor Kerst kunt u telefonisch 
bestellen tot uiterlijk 23 december 

17.00 uur.
Voor Oud & Nieuw kunt u 

telefonisch bestellen tot uiterlijk 29 
december 17.00 uur. 

Afhalen op 24 of 31 december 
tussen 15.00 en 17.00 uur.

Tevens kunt u bij ons terecht 
voor uw jubileum, bruiloft, 

receptie, etc. Met inbreng van uw 
persoonlijke wensen en onze vele 
mogelijkheden wordt uw feest een 

dag om nooit te vergeten.

Taveerne ‘de Wildenborcherhof’ 
Wildenborchseweg 19, Vorden, 

0575 - 556651

Taveerne ‘de Wildenborcherhof’
wenst u alvast een gezellige kerst en gelukkig 2016.



Optreden 'Kwart over 60' tijdens
Kerstgroepententoonstelling

KRANENBURG/VORDEN - Op za-
terdagmiddag 19 december vanaf 
13:30 uur vindt er een optreden 
plaats van "Kwart over 60" in het 
Heiligenbeeldenmuseum in Kra-
nenburg/Vorden. Kwart over 60 
bestaat uit Mieke Kluiver(sopraan) 

Joke Talens (Alt) Pieter Vegter (te-
nor) en Jos Divendal (bas). Als ge-
schoolde amateurzangers vormen 
zij sinds een 4-tal jaren een kwar-
tet en treden zij regelmatig naar 
buiten. Het plezier van het samen 
zingen is de drijfveer die hen bindt. 

Het kwartet zingt bekende en min-
der bekende kerstliederen uit ver-
schillende cultuur- en taal- gebie-
den. In de prachtige akoestiek en 
de kerstsfeer van de museumkerk 
zal het zingen zeker goed tot zijn 
recht komen. 

   

Gezellige kerstmarkt St Martinuskerk
BAAK - Voor het achtste jaar op rij 
werd zondag een kerstmarkt in 
Baak gehouden, georganiseerd 
door de Stichting de Vrienden 
van de Parel van Baak met hulp 
van vele vrijwilligers. Standhou-
ders en bezoekers hadden de 
weg naar het achterste gedeelte 
van de St. Martinuskerk gevon-
den, waar het lekker warm en 
knus was.

Het knapperend vuur in de vuur-
korf, de oliebollenkraam en de 

twee grote kerstbomen bij de in-
gang omlijsten de entree van de 
kerstmarkt. In de kerk was het een 
gezellige drukte bij de kramen met 
verschillende koopwaar. Naast de 
kerstdecoratie artikelen, werd er 
een keur aan waar aangeboden, 
veelal ambachtelijk gemaakt, zoals 
mooie houten kandelaars, prach-
tige hoeden, kleurrijke sjaals, sie-
raden en sfeervolle kerststukken. 
Voor de inwendige mens waren er 
jams, chutneys, worst, koffie, glüh-
wein en erwtensoep. De jongste 

bezoekers konden zich uitleven in 
de knutselhoek. De bezoekers uit 
Baak zien tijdens deze kerstmarkt 
niet alleen de vele uitgestalde waar, 
maar ook oud-inwoners van het 
dorp die speciaal voor de markt 
naar Baak zijn gekomen.
"Het lijkt hier wel een reünie", zegt 
een bezoekster, "net als met de ker-
mis. Het enige verschil is dat we 
elkaar hier kunnen verstaan." Rond 
de klok van vier waren alle bezoe-
kers vertrokken en kon een tevre-
den organisatie gaan opruimen.

   

35e Oudejaars Crossloop Vorden
VORDEN - Stichting Oudejaars 
Crossloop Vorden organiseert 
woensdag 30 december voor 
de 35e keer de Oudejaars Cros-
sloop in Vorden. Sportief het 
jaar afsluiten en genieten van de 
prachtige bossen tussen Vorden 
en Lochem. De Oudejaars Cros-
sloop biedt voor iedere loper een 
uitdaging. De routes zijn zeer 
afwisselend en gaan over smalle 
bospaden door het mooie na-
tuurgebied 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.ou-
dejaarscrossloop.nl.

Er kunnen verschillende afstan-
den gelopen worden, waarbij elke 
afstand één ronde betreft. Het par-
cours is gelegen in de nabijheid van 
sportpark 't Grote veld van voetbal-
vereniging Vorden aan de Oude 
Zutphenseweg, gaat over fraaie 
bos- en zandpaden in de prachtige 
bossen van Vorden en is groten-
deels onverhard (–95%). Nieuw dit 
jaar is de Kidscross van 1,1 km voor 
kinderen van 4-12 jaar. Alle kinde-
ren starten tegelijk en krijgen een 
herinnering. De organisatie nodigt 
iedereen van jong tot oud uit om 

ook deel te nemen aan de cros-
sloop! Na afloop van de cross kan er 
door de deelnemers worden nage-
praat onder het genot van een gratis 
kopje koffie of thee (ranja voor de 
kinderen) en een heerlijke oliebol. 
De live muziek zal dit jaar worden 
verzorgd door muzikant/cabaretier 
Erik Knoef uit Vorden. Na afloop 
van de crossloop zal naast mooie 
prijzen voor de snelste deelnemers 
ook de Ton ten Have wisselbokaal 
opnieuw worden uitgereikt aan de 
snelste loper uit Vorden op de lang-
ste afstand. We hopen daarom ook 
op veel lopers uit Vorden.

Afstanden en starttijden
Er kan worden gestart op de volgende 
afstanden: 12.45 uur; afstand 1,1 kilo-
meter kidscrossrun (deelname 4-12 
jaar): 13.30 uur; afstand 15 kilometer: 
13.40 uur; afstand 10 kilometer: 13.50 
uur; afstand 5 kilometer. Voorinschrij-
ven kan via www.oudejaarscrossloop.
nl tot 27 december 2015. Daarnaast 
is inschrijven op de dag zelf moge-
lijk vanaf 11.30 uur in de kantine van 
VV Vorden. Kosten per afstand 1,1 
km. Kidscross: drie euro bij voorin-
schrijven, vier euro bij inschrijven op 
de dag zelf. 5/10/15 km.: zeven euro 
bij voorinschrijven, tien euro bij in-
schrijven op de dag zelf.

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.stichtingkanjersvoorkan-
jers.nl). Kanjers voor Kanjers steunt 
lokale projecten in de Achterhoek 
ten behoeve 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 ondersteu-
nen. 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 kun-
nen spelen en sporten.

Vorig jaar kon de Stichting Oude-
jaars Crossloop Vorden 1798 euro 
overmaken naar Kanjers voor Kan-
jers, en dit jaar hopen we natuurlijk 
dat minimaal te evenaren. Com-
bineer het nuttige met het aange-
name en kom naar VV Vorden op 
woensdag 30 december. Douche- 
en kleed gelegenheid is aanwezig. 
(zie www.vvvorden.nl). Deelne-
mers kunnen nadere informatie 
opvragen via e-mail: info@oude-
jaarscrossloop.nl.

Scrooge & Marley   
landgoed De Kranenburg
KRANENBURG - Op zaterdag 19 
(20.00 uur) en zondag 20 (14.30 
uur) december speelt en ver-
telt Gery Groot Zwaaftink op 
landgoed De Kranenburg, tra-
ditiegetrouw zijn versie van het 
wereldberoemde kerstverhaal 
van Charles Dickens, Scrooge en 
Marley.

Deze voorstelling gaat over de ou-
de vrek Scrooge die op kerstavond 
bezoek krijgt van zijn overleden 
zakenpartner Marley. Deze waar-
schuwt hem om een ander leven 
te gaan leiden, want anders zal 
het hem slecht vergaan. Om hem 
te helpen 'stuurt' Marley hem de 
drie geesten van het kerstfeest. Dit 
maakt diepe indruk op de oude 
man. De duur van deze vertelling 
is plm. 75 minuten. Na de pauze 
speelt en zingt Gery nog een aantal 
eigen geschreven liedjes die bij de 

kerstsfeer passen. De voorstelling 
wordt gegeven op de deel van land-
goed De Kranenburg, dat voor deze 
gelegenheid omgetoverd wordt tot 
een theater. De eigenaren Albert 
Jan Lubbers en Renée de Fraîture 
zullen u daar hartelijk ontvangen. 
Er is elk jaar veel belangstelling 
voor deze voorstelling en er is maar 
een beperkt aantal plaatsen. 

Reserveren is daarom noodzake-
lijk. Landgoed De Kranenburg ligt 
aan de Bergkappeweg 2 in Kranen-
burg (Vorden). De kosten voor deze 
voorstelling is vijftien euro. Hier-
voor krijgt u naast de voorstelling 
ook twee consumpties. Meer infor-
matie of reserveren is telefonisch of 
per mail mogelijk.
   

 ■ 0575-556216 ■ dekranenburg@planet.nl

   

Moonyard bij 'de Tol'
WITTEBRINK - Het begint een ech-
te klassieker te worden, de band 
Moonyard op het podium van 
café 'de Tol' op 3e Kerstdag (zon-
dag 27 december). Het optreden 
begint om circa 16.00 uur.

Het geluid van de Hammond A100 
neemt naast het gitaargeluid een 
belangrijke plaats in. De bespeler 
ervan, Henk Buiting, komt uit een 
muzikaal gezin en hij interesseert 
zich naast de muziek ook voor de 
techniek van het instrument. Sa-
men met de Leslie zorgt het orgel 
voor een vintage sound, die past bij 
de sfeer van de blues en rock, die 
zo kenmerkend is voor de muziek 
van MoonYard. Stef Woestenenk is 
verantwoordelijk voor het gitaar-
geluid. Hij ademt de sfeer uit van 

de blues en de vintage poprock. 
Als frontman neemt hij ook de 
meeste leadzangpartijen voor z'n 
rekening. Drummer Gerton Eijke-
lenkamp zorgt voor de juiste drive 
in het ritme. Ronald Buiting, een 
oudere broer van Henk, zorgt met 
zijn percussiewerk en gitaarspel 
voor de ritmische aanvulling, maar 
hij weet ook zijn momenten te pak-
ken en het publiek verbazen met 
een swingende beat. Bassist Hans 
Hoog Stoevenbelt stond al in de ja-
ren '60 op de regionale podia. Ge-
inspireerd door klanken en kleu-
ren produceert Hans een 'groove' 
die de muziek van Moonyard nog 
swingender maakt.
   

 ■ www.moonyard.nl

Kwartet van geschoolde amateurszangers. Foto: PR

De weekbladen

 

 

 

 verschijnen NIET in week 53.

De kopij voor de advertenties in 
week 1 ontvangen wij graag 

uiterlijk donderdag  
31 december voor 12.00 uur.

Mail: verkoop@contact.nl

Moonyard. Foto: PR
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www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo
Tel. 0575-46 52 58
info@gotinkinstallatie.nl

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

AANGESLOTEN BIJ

Tot 31 december 2015 bij een
Nefi t TrendLine of één van de actie 
combinaties ontvangt u tot € 350,-
retour van Nefi t!

Tot en met 29 februari 2016 krijgt u bij 
aanschaf en installatie van één van de 

Remeha actieproducten een fi kse
korting. Oplopend tot wel € 300,-

Nu tot
€ 300,-

voordeel

de koude dagen zijn weer begonnen.
Toe aan warmte?

CV Cashback Acties

Warmte is een eerste levensbehoefte. Een ATAG cv-ketel levert dagelijks 
de warmte die u nodig heeft! Bij de meest recente cv-keteltest van de 
Consumentenbond is opnieuw een ATAG cv-ketel als ‘Best uit de Test’ 
gekomen. Als enige Nederlandse cv-ketelfabrikant mag ATAG daarom in 
2015 offi cieel het predicaat ‘Beste uit de Test’ voeren, een ongeëvenaarde 
prestatie! ATAG, al 7 jaar de beste van Nederland.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Samen met ondernemers, VVV 
Bronckhorst, de toeristische 
platforms en de gemeente heeft 
de regiocoördinator Bronckhorst 
van Achterhoek Toerisme voor 
2016 wederom een 
Activiteitenplan Toerisme 
en Recreatie opgesteld.

Streekproductenroute
Eén van de plannen voor 2016 
is de streekproductenroute, 
die diverse streekproducenten 
en streekwinkels in Bronckhorst 
met elkaar verbindt. Bronckhorst 
heeft erg veel aanbod op dit ge-
bied en kan zich hiermee dus echt 
onderscheiden. Het routeboekje 
wordt samen met een speciale 
streekproductentas verkocht. 

Onderweg kan de consument 
deze naar wens vullen met lekker-
nijen uit de regio. Voor onder-
nemers die aan dit project deel 
willen nemen, geldt een financiële 
bijdrage. De gemeente draagt 
€ 1500,- bij. De streekproducten-
route is komend voorjaar ver-
krijgbaar via deelnemende onder-
nemers, de VVV en toeristische 
informatiepunten.

Voordeelgids
Andere activiteiten uit het plan voor 
2016 betreffen het ontwikkelen van 
een voordeelgids met kortingsbonnen 
van diverse toeristische bedrijven 
in Bronckhorst, het vernieuwen van 
fiets- en wandelroutes en het ont-
wikkelen van verschillende lokale 
toeristische gidsen. 

Kinderroutes
Vanuit het vorige activiteitenplan 

Toeristische plannen voor 2016 

Feestelijk geopend op 12 december: de speelplek aan de Boomgaard 
in Velswijk! Inwoners van Velswijk en de gemeente zetten samen de 
schouders eronder en toverden de oude speelplek om tot een mooie 
uitdagende speelplek voor de jeugd. De basis was een ontwerp van de 
Velswijkse kinderen. Hun grootste wensen waren een fietscrossbaan 
en een pannaveld. Het pannaveld ligt er al en aan de crossbaan wordt 
hard gewerkt (zie foto). Wethouder Paul Seesing nam een kijkje. De 
speelplek aan de Prunushof heeft Dorpsbelangenorganisatie Velswijk 
geadopteerd. Zij zorgt voor het onderhoud. Hierdoor blijft de speelplek 
voor Velswijk behouden.

Lekker crossen en spelen 
in Velswijk!

Op 24 en 31 december 2015 is het 
gemeentehuis geopend van 8.30 
tot 13.00 uur. Op 4 januari zijn we u 
vanaf 10.00 uur graag van dienst!

Sociale teams
Op 24 en 31 december 2015 zijn 

de sociale teams telefonisch 
bereikbaar van 8.30 - 12.30 uur 
via tel. (0575) 75 02 50.
‘s Middags zijn ze gesloten. 

Op 15 december zijn de sociale 
teams ’s avonds gesloten.

Openingstijden gemeentehuis 
rondom de feestdagen

Vorige maand is het fietspad langs 
de Hessenweg tussen Hoog-Keppel 
en Laag-Keppel voor een deel voor-
zien van een nieuwe asfaltlaag. 
Verder is de aanleg van de wadi’s 
langs de Brinkenhorst en Prinsen-
weg in Hoog-Keppel afgerond. 
Er is na de realisatie van deze werk-
zaamheden een aantal reacties bij 
de gemeente binnengekomen. 

Fietspad Hessenweg
Het fietspad is voorzien van een laag 
asfalt omdat er veel gaten en kuilen 
in zaten. Het fietspad is echter te 
smal aangelegd en wordt daarom 
deze week breder geasfalteerd, zodat 
twee fietsers elkaar goed kunnen 
passeren. Na de werkzaamheden 
worden de bermen van het fietspad 
direct aangevuld. Voor de kerstdagen 
zijn de werkzaamheden afgerond.

Wadi’s in Hoog-Keppel
Komend voorjaar passen we op de 
Brinkerhorst op twee locaties de 
wadi’s nog iets aan. Een wadi is 
een laagte waarin regenwater 
wordt opgevangen, zodat het kan 
wegzakken in de bodem. Hierdoor 
komt dit water niet in de riolering 
en blijft hier meer ruimte over 
voor het vuile water. Eén wadi is 
ca. 15 cm dieper geworden en bij 
de andere wadi zijn de hellingen 
steiler geworden. De berm is aan-
gelegd op de voorgestelde breedte, 
maar op enkele plekken iets 
weggespoeld. Ook de berm werken 
we dan opnieuw af en zaaien we 
in. Voor de kerst plaatsen we in de 
scherpe bocht in de Brinkenhorst 
nog enkele palen met een reflec-
terende strip. Hierdoor wordt de 
bocht beter zichtbaar. 

Werkzaamheden in Hoog-Keppel

zijn in 2015 onder meer een toeris-
tische plattegrond ontwikkeld en 
zijn de vijf kinderroutes in Bronck-
horst (Expeditie Bronckhorst, In de 
Sporen van Berend, Kabouterpad 

Jena, Koen Kampioen en Smoks 
Hanne) weer helemaal gemoder-
niseerd en vernieuwd. 

Stichting
De stichting Achterhoek Toerisme 
heeft als doel het bevorderen van 
het toerisme in Bronckhorst en de 
regio Achterhoek en daarmee een 
bijdrage te leveren aan de econo-
mische groei en werkgelegenheid. 
De regiocoördinator Bronckhorst 
is het eerste aanspreekpunt voor 
de toeristische ondernemers in 
onze gemeente en de verbindende 
schakel tussen de lokale onderne-
mers en Achterhoek Toerisme. 
Onder leiding 
van de regiocoördinator worden 
jaarlijks verschillende activiteiten 
ingezet. De gemeente draagt 
jaarlijks € 80.000,- bij aan de 
stichting (voor de uitvoering 
van activiteiten en de inzet van 
de regiocoördinator).

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de 
nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2016 om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis 
aan de Elderinkweg 2 in Hengelo. 

Alle inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven 
zijn van harte welkom! Een prima gelegenheid om in 
ongedwongen sfeer onder het genot van een hapje en 
een drankje elkaar het beste toe te wensen. Tijdens de 
avond is ook de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ en 
de huldiging van een aantal bijzondere Bronckhorster 
kampioenen!  

Wij begroeten u graag de 6e!

Nieuwjaarsr� eptie op 6 januari a.s.  
Komt u ook?



Rekenkamer-

commissie

Op 16 december kunt u niet voor 
alle burgerzaken terecht bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis. 
De balie is die dag gesloten voor 
de volgende zaken:
• Paspoort of ID-kaart
• Verklaring omtrent gedrag
• Rijbewijzen
• Uittreksels
• Aangifte geboorte en overlijden
• Verhuisaangifte

De reden is dat de gemeente hier-
voor op deze dag nieuwe software 
krijgt. Vanaf 17 december staan 
wij weer voor u klaar. Voor alle 
andere zaken en/of afspraken bij 
de gemeente kunt u zich op 16 de-
cember wel melden bij de balie.

Tip
Weet u dat u kunt een afspraak 
kunt maken voor uw bezoek aan 
de balie via www.bronckhorst.nl? 
U wordt dan meteen op de afge-
sproken tijd geholpen!

Identiteitsbewijzen, uittreksels 
en aangiftes regelen op 
16 december niet mogelijk

Voor het Cruyff Court Hummelo 
zijn de openingstijden tijdelijk 
aangepast. In de winter is het 
vroeger donker en daarom 
wordt de poort eerder gesloten. 
Tot en met 28 februari 2016 is het 
Cruyff Court gesloten van 19.00 
uur tot 09.00 uur de volgende 
ochtend. Rond Oud en Nieuw is 
het Cruyff Court helemaal geslo-
ten van woensdag 29 december 

19.00 uur tot zaterdag 2 januari 
09.00 uur. Door de inzet van 
vrijwilligers kan de jeugd blijven 
voetballen op het veld en is de 
overlast voor de bewoners 
teruggedrongen. Heel belangrijk 
werk! Wij bedanken deze groep 
vrijwilligers hartelijk voor hun 
inzet! Wij vragen de gebruikers 
van het court om de aangepaste 
openingstijden te respecteren.

Openingstijden Cruyff Court 
Hummelo tijdelijk aangepast

Vanaf 1 januari 2016 gaat de 
gemeente voor twee jaar samen-
werken met het Jeugdsportfonds 
en Jeugdcultuurfonds. We stellen 
hiervoor € 40.000,- beschikbaar. 
Daarnaast wordt  € 20.000,- uit 
een nalatenschap van een inwoner 
uit Bronckhorst in het fonds 
gestort.

Minder bewegen
Voor het Jeugdcultuurfonds en 
Jeugdsportfonds komen kinderen 
van gezinnen in aanmerking 
waarvan het gezinsinkomen lager 
is dan 120% van het sociaal mini-
mum. Kinderen uit deze gezinnen 
bewegen minder in vergelijking 
met leeftijdsgenoten die opgroei-
en in een gezin dat het financieel 
breder heeft. De relatie tussen te 
weinig bewegen en overgewicht, 
cognitieve problemen en sociaal-
maatschappelijke problemen 
zijn nadrukkelijk aanwezig. 
Het Jeugdsportfonds en Jeugd-
cultuurfonds maken het mogelijk 
dat kinderen van financieel minder 
draagkrachtige ouders meedoen 
aan sport- en cultuuractiviteiten. 

Intermediair
Het Jeugdcultuurfonds en Jeugd-
sportfonds kent geen draakracht-

toets of een formeel aanvraagtra-
ject. Een belangrijke rol 
is weggelegd voor de intermediair 
die de aanvraag richting Jeugd-
cultuurfonds en Jeugdsportfonds 
regelt. Onze vijf sociale teams 
nemen de taak van intermediair op 
zich. Kijk voor adressen en bereik-
baarheid op www.bronckhorst.nl 
(zoek op sociale teams).

Bijdrages
De bijdrage van het Jeugdsport-

fonds of Jeugdcultuurfonds aan de 
aangemelde kinderen bestaat uit 
een lidmaatschap van een sport- 
of cultuurvereniging en/of sport-
artikelen. Gaat het om contributie, 
dan wordt deze rechtstreeks over-
gemaakt aan de club of vereniging. 
Sportartikelen worden door de 
intermediair aangeschaft. De ver-
goeding per deelnemend kind is 
per jaar maximaal € 225,- voor 
het Jeugdsportfonds en € 425,- 
voor het Jeugdcultuurfonds.

Bronckhorst gaat samenwerken met 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Gelderland

December is een drukke maand 
voor Regiotaxi Gelderland. Het is 
een enorme puzzel om alle ritten 
tot en met 31 december volgens 
afspraak uit te voeren. Daarom 
vraagt Regiotaxi Gelderland aan 
reizigers de ritten zo vroeg moge-
lijk te bestellen. Zeker als het gaat 
om ritten tijdens de kerstdagen. 

De vervoerders doen hun uiterste 
best om de ritten die vóór 23 de-
cember zijn geboekt volgens af-
spraak uit te voeren. Ritten die na 
22 december zijn besteld, worden 
uiteraard gereden, maar u loopt 
hierbij het risico dat deze ritten 
met vertraging worden uitge-
voerd of dat de vervoerder u 
vraagt om op een ander tijdstip te 
gaan reizen. Uiteraard kunnen 
reizen vanaf 1 januari 2016 weer 

gewoon geboekt worden volgens 
de vertrouwde regels. 

Oudejaarsavond
Op 31 december vertrekt de laat-
ste bus van Regiotaxi Gelderland 
om 19.59 uur. Het reserveren van 
een rit kan tot uiterlijk 19.00 uur 
dezelfde avond. Op Nieuwjaars-
dag rijden de bussen gewoon 
weer vanaf 6 uur ’s ochtends.

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de 
Informatie- en klachtenlijn van 
Regiotaxi Gelderland, via (026) 
355 21 21 (op werkdagen van 
9.00 tot 17.00 uur, lokaal tarief).

Regiotaxi Gelderland vraagt 
reizigers om hulp

In 2016 wordt de kerstboominza-
melingsactie weer gecombineerd 
met een vuurwerkafvalinzameling. 
Ook dit keer vragen wij weer de 
medewerking van de schoolkinde-
ren in Bronckhorst. Jullie ontvan-
gen € 0,50 per ingeleverde kerst-
boom en volle zak vuurwerkafval. 
De speciale vuurwerkafvalzakken 
zijn weer verkrijgbaar op de ba-
sisscholen en de vuurwerkver-
kooppunten. Op 6 januari 2016 
kunnen schoolkinderen tussen 
13.30 en 15.30 uur de kerstbomen 
en de zakken vuurwerkafval brengen 
naar:

Kerstboom- en vuurwerkinzameling op 6 januari 2016
Jeugd van Bronckhorst kom helpen en verdien een    
extra zakcentje 

Baak : parkeerplaats H. Martinuskerk Wichmondseweg 17
Halle : speelplaats Abbinkskamp
Hengelo : parkeerplaats Bleekstraat/Veemarktstraat 
     (let op is gewijzigde locatie!)
Hoog-Keppel : zwembad Hessenhal, Monumentenweg
Hummelo : parkeerplaats de Woordhof, Keppelseweg
Keijenborg : parkeerplaats tegenover de kerk, Pastoor Thuisstraat
Steenderen : Burgemeester Buddinghplein
Toldijk : nabij speeltuin, Russerweg
Velswijk : speelplaats de Boomgaard
Voor-Drempt : parkeerplaats Dorpshuis, Kerkstraat 86
Vorden : gemeentewerf, het Hoge 65A
Wichmond : evenemententerrein, Baakseweg
Zelhem : stationsplein en gemeentewerf Kampweg 2

Door de grootte van de gemeente 
kunnen wij niet voorkomen dat in 
sommige gevallen de afstand die 
de schoolkinderen moeten afleg-
gen groot is. Wellicht zijn in deze 
situatie ouders bereid hun kinde-
ren te helpen. Als uw kerstboom 
of vuurwerkafval niet door school-
kinderen wordt opgehaald, kunt u 
die natuurlijk ook zelf op één van 
deze locaties inleveren. 

Feestdagen top, 
maar ruim wel de rommel op!

De Rekenkamercommissie Ber-
kelland, Bronckhorst, Lochem en 
Montferland is op zoek naar een 
kandidaat met onderzoekserva-
ring voor de functie van extern lid 
van de Rekenkamercommissie. 
Wij zoeken iemand met voldoende 
tijd, goede contactuele eigen-
schappen gecombineerd met het 
juiste denkniveau, met affiniteit 
en kennis van lokale politiek en 
die bereid is om mee te denken 
over de veranderende rol van de 
overheid. De benoeming geldt tot 
1 januari 2018. Voor een uitge-
breid functieprofiel verwijzen 

wij naar de websites van de vier 
deelnemende gemeenten (www.
gemeenteberkelland.nl, www.
bronckhorst.nl, www.lochem.nl, 
www.montferland.info).

U kunt ook contact opnemen 
over de inhoud van de functie 
met de voorzitter van de Reken-
kamercommissie, mevrouw 
drs. W.J. Oosterveld, bereikbaar 
op tel. (06) 50 261 677, of, over de 
procedure, met mevrouw A.R.M. 
Nengerman, griffie gemeente 
Bronckhorst: (0575) 75 05 46. 
U kunt reageren t/m 15 januari 

2016 via griffie@bronckhorst.nl 
o.v.v. sollicitatie lid Rekenkamer-
commissie. De sollicitatiegesprek-
ken staan gepland in de ochtend 
van 29 januari 2016 in het 
gemeentehuis van Bronckhorst.

Lid/onderzoeker Rekenkamercommissie, 
iets voor u?



Vorden: Zutphenseweg 18  -  T. 0575-551384 
Warnsveld: Runneboom 2A   -  T. 0575-571528

Kerstv laai  groot 13. 25 
K erstv laai    klein 8.95

Hollands grof meergranen 
met hele rogge korrel   van 2.75 voor 2. 30

Tarwebollen      4+2 gratis

De Echte Bakker
Van Asselt De Echte Bakker

Van Asselt

Olderwets vertrouwd, verfrissend anders

www.hetwittepaard.nl            info@hetwittepaard.nl

zalencentrum - café - bistro
Ruurloseweg 1, 7021 HA Zelhem - tel: 0314 - 640174

2e Kerstdag van 11.00 - 14.00 uur
Kerstbrunch €22,50

Bestel uw salades voor de feestdagen
Reserveren gewenst. Kijk op de site voor meer informatie.

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

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

Baak:
• Beukenlaan, kappen van 5 eiken en 6 essen vergunningsvrij en het kappen van 6 eiken 

wordt geweigerd

Bronkhorst:
• centrum, organiseren Dickensfestival, vergunning verleend

Halle:
• Halseweg/Halle-Heideweg, organiseren Knalbal, vergunning verleend
• Molenweg 4, kappen inlandse eik, aanvraag ingetrokken 
• Oude Maatje 3, plaatsen zonnepanelen, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Hummeloseweg 6, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Kervelseweg 13, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Ruurloseweg/Roessinkdrijfdijk, aanleggen grondwal, aanvraag ontvangen
• tussen Spalstraat 14 en 21, ophangen spandoek actie Kerkbalans, vergunning verleend
• Wichmondseweg 1, plaatsen schutting, aanvraag ontvangen
• Wichmondseweg 20, bouwen bijgebouw, vergunning verleend

• Zelhemseweg 24, kappen 4 bomen, aanvraag ontvangen
• Zelledijk 22, registreren kinderdagverblijf SpelenderWijs in het landelijk register, 
 besluit genomen

Laag-Keppel:
• Dorpsstraat LK 41, baggerwerkzaamheden en terugplaatsen uitgenomen grond uit 
 watergang, aanvraag ontvangen

Keijenborg:
• Kruisbergseweg 10, verbouwen showroom met werkplaats, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Eekstraat 9, organiseren Drop It actie 3 FM Serious Request, vergunning verleend

Toldijk:
• Beekstraat 1D, bouwen werkplaats met kantoor, vergunning verleend
• Wolfsstraat 5, bouwen kapschuur, vergunning verleend

Vierakker:
• Hoek Koekoekstraat/IJzerhorst, natuurontwikkeling, ontwerp wijzigingsplan

Vorden:
• Almenseweg 14, verbouwen woning, aanvraag ontvangen 
• Burgemeester Galleestraat 13, vergroten  bijgebouw, vergunning verleend
• Hoge Slagdijk 2A, kappen boom, vergunning geweigerd
• Holtmaet 2, veranderen voorgevel woning, vergunning verleend
• Ruurloseweg-Horsterkamp, aanleggen rotonde, vergunning verleend
• Zutphenseweg 63, kappen beuk, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Doetinchemseweg 79 en 79A, omzetten agrarische dienstwoning naar burgerwoning 
 en vestigen hoveniersbedrijf, aanvraag ontvangen
• Doetinchemseweg 79 en 79A, omzetten agrarische dienstwoning naar burgerwoning 
 en vestigen hoveniersbedrijf, ontwerp besluit
• Hummeloseweg 63A, activiteit milieu: wijzigen van de inrichting, vergunning verleend
• Huusakker 5, intrekken tijdelijk bewonen woonunit, aanvraag ontvangen
• Nijmansedijk 12, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Nijmansedijk 12B, vervangend bouwen garagebedrijf, vergunning verleend
• Vincent van Goghstraat 71, bouwen tuinhuisje, aanvraag ontvangen
• Vincent van Goghstraat 74, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

De feestdagen zijn in aantocht. 
Gezelligheid, daarbij hoort vaak 
wijn, bier en champagne. Of toch 
niet? Voor jongeren is het goed om 
niet te drinken. Veel ouders weten 
dat alcohol slecht is voor de her-
senontwikkeling van hun kind.

Kerst en Oud en Nieuw
Maar hoe doe je het tijdens de 
feestdagen? Volwassenen drin-
ken zelf ook bij bijzondere gele-
genheden. Maar een regel is voor 
kinderen enkel duidelijk als je 
consequent bent. Dus ook tijdens 

kerstdiner of oudjaar geen alco-
hol als je nog geen 18 bent. Een 
feestelijk (alcoholvrij) drankje is 
ook anders mogelijk, zie www.
happydrinks.nl.

Oudjaar buitenshuis
Heeft je kind een feest bij vrien-
den? Of is hij buitenshuis? Geef 
weer de regel mee: geen alcohol. 
Het helpt om contact op te nemen 
met andere ouders. Komt er 
drank in huis, zijn de ouders aan-
wezig en hebben zij afspraken 
over drankgebruik buitenshuis? 

Andere ouders hebben vaak ook 
vragen en voelen zich zo door 
ouders gesteund in hun regel: 
geen alcohol.

Thuis leren?
Is het beter een kind thuis te le-
ren drinken dan te wachten tot 
18 jaar, een leeftijd waarop hij 
mogelijk buiten jouw toezicht 
met alcohol begint? Dat is niet zo. 
Onderzoek laat zien dat jongeren 
die thuis leren drinken na ver-
loop van tijd (steeds) méér drin-
ken, zowel thuis als buitenshuis.

Het is daarom goed om duidelijk 
te zijn én te blijven, ook bij de 
feestdagen: geen alcohol tot 
18 jaar. 

Tips om met je kind erover 
te praten, staan op 
www.hoepakjijdataan.nl 
of scan de QR-
code. Het loont 
om de regel 
vol te houden, 
uw kind start 
gezond het 
nieuwe jaar.

Feestdagen van NIX 

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

Wat is er te doen in de omgeving?



Kies voor elkaar. 
Minder afval, meer grondsto� en.

Recycle Wijzer 
voor inwoners van de gemeente Bronckhorst

De winter zorgt voor winterpret, maar kan ook de nodige winterse ongemakken 
veroorzaken. Zo kan vorst zorgen voor het vastvriezen van containers en kan zwaar 
winterweer gevolgen hebben voor de inzameling.

Een vervelend winters ongemak: (nacht)vorst die zorgt 

voor het vastvriezen van de deksel of de inhoud van 

uw afvalcontainer. Wanneer de inzameldienst door vast-

vriezen uw grijze of groene container niet kan legen, is 

er echter wel een aanbieding geregistreerd waarvoor u 

moet betalen. 

Vooral bij GFT
Vastvriezen komt voornamelijk voor bij de groene 

container, omdat groente-, fruit- en tuinafval veel water 

bevat. De inzamelwagen pakt uw container op, houdt 

deze op zijn kop en schudt deze stevig op en neer. Als de 

inhoud niet (helemaal) los komt door vastvriezen, blijft er 

afval achter in uw container. De inzamelwagen komt hier 

niet voor terug. Gebruik daarom de tips om de kans op 

vastvriezen te verminderen. 

Inzameling bij zwaar winterweer
Sneeuw en gladheid kunnen hinder opleveren bij de 

inzameling van het huishoudelijk afval. Uw afval kan dan 

op een later tijdstip worden opgehaald dan u gewend 

bent. Soms kan de inzamelwagen niet alle straten 

bereiken en verschuift of vervalt de inzameling. Via 

www.circulus-berkel.nl houden wij u op de hoogte van 

bijzonderheden deze winter.

Afvalscheiding en 
inzameling in de winter

   Laat nat GFT zoveel mogelijk uitlekken

voordat u het in de container doet.

   Gebruik composteerbare zakken om uw

GFT in te verzamelen of doe een dun laagje 

krantenpapier onderin de groene container. 

   Stamp het afval niet aan.

   Houd de klep van uw container een stukje open, 

bijvoorbeeld met behulp van een stokje of latje.

   Houd de container tot het tijdstip van

aanbieden in de schuur of onder een afdak.

   Is de inhoud toch wat bevroren? Steek 

de inhoud met schep of scho� el los van

de zijkanten. Doe dit voorzichtig, want het 

materiaal van de container is bij kou kwetsbaar.

Tips

Ondergrondse containers
Ook ondergrondse restafvalcontainers kunnen bij 

vorst vastvriezen en zijn dan tijdelijk niet bruikbaar. 

Plaats geen afval naast de container! Probeert u het 

later op de dag nogmaals, vaak is de container dan 

voldoende opgewarmd om weer goed te functio-

neren. Heeft u de klep niet kunnen openen vanwege 

bevriezing, dan is er ook geen inworp geregistreerd.

om de kans op vast-
vriezen te verminderen 

Meer in de oranje container met PMD
PMD staat voor Plastic verpakkingen, Metalen

verpakkingen (zoals blikjes) en Drankenkartons. Door 

verbeterde technieken kunnen we deze herbruik-

bare afvalstromen sinds dit jaar gecombineerd inza-

melen en in dezelfde recyclefabriek verwerken. U doet 

ze in uw oranje container of brengt ze weg naar de 

PMD-verzamelcontainer op de milieuparkjes. 

   Zorg dat de verpakkingen leeg zijn

   Doppen en deksels mogen op de verpakking blijven

   Buig deksels van conservenblikken naar binnen 

(denk om scherpe randen)

   Vouw drankenkartons plat en plaats 

de dop weer op de verpakking

Op www.circulus-berkel.nl vindt u een uitgebreid 

overzicht wat wel en niet bij het PMD hoort.

Kerstvakantie voor uw grijze 
container
Wist u dat u restafval ook zelf weg kunt brengen? In de 

meeste kernen vindt u één of meerdere milieuparkjes. 

Op deze parkjes vindt u speciale ondergrondse rest-

afvalcontainers. De container opent u met uw afval- of 

milieupas. 

Wilt u deze decemberperiode geen rekening houden 

met inzameldagen van restafval? Breng uw vuilniszak 

dan zelf weg. Voor het gebruik van de restafvalcontainer 

betaalt u € 1,88 per inworp (een zak van maximaal 60 liter). 

De gemeente verrekent dit met uw afvalsto� enhe�  ng. 

Let op: sommige huishoudens hebben nog een 

‘oude’ afvalpas met streepjescode. Deze pas is niet 

bruikbaar voor de restafvalcontainers. Heeft u zo’n 

oude pas? Dan krijgt u begin 2016 een nieuwe pas 

toegestuurd, zodat u voortaan ook van deze voor-

zieningen gebruik kunt maken.  

Inzameling met feestdagen 
Op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag vindt er geen 

inzameling van restafval, GFT, PMD en oud papier 

plaats. De  inzamelingen van vrijdag 25 december 

worden vervroegd naar zaterdag 19 december. 

In plaats van vrijdag 1 januari vinden de inzame-

lingen plaats op zaterdag 2 januari. Deze inhaal-

dagen vindt u ook op uw digitale afvalkalender op 

www.circulus-berkel.nl en de app. Plaats ook op 

de inhaaldag uw container om 07.00 uur aan de weg.

Gewijzigde opening Recycleplein
Op kerstavond en oudejaarsdag sluit het Recycle-

plein in Zutphen om 15.00 uur in plaats van 16.00 

uur. Met Kerstmis en op nieuwjaarsdag zijn het Afval-

brengpunt in Doetinchem en het Recycleplein in 

Zutphen gesloten. 

Containers afgesloten 
met oud & nieuw
Op oudejaarsdag worden de containers op de 

milieuparkjes afgesloten i.v.m. het afsteken van 

vuurwerk. Plaats niets naast de containers om brand-

gevaar te voorkomen. Op zaterdag 2 januari gaan 

de containers in de loop van de dag weer open.

Afvalvrij leven, hoe gaat dat?
Volg de deelnemers aan 100-100-100
Ruim 100 gezinnen zijn dit najaar de uitdaging aange-

gaan om 100 dagen 100% afvalvrij te leven in het 

kader van het project ‘100-100-100’ van Circulus-Berkel 

en de gemeente. De deelnemers voeren wekelijks 

opdrachten uit met als doel het huishoudelijk afval nog 

verder te verminderen. Aan bod komen thema’s als 

het inkopen, bewaren en verwerken van voedsel, het 

omgaan met verschillende soorten verpakkingsmateri-

alen en keukenafval. De ervaringen van de deel nemers 

zijn te volgen op www.100-100-100.nl/circulus-berkel

GEBRUIK DE DIGITALE 
KALENDER OF APP! 
De afvalkalender raadpleegt u digitaal op de website 

www.circulus-berkel.nl. U kunt de digitale kalender bewaren 

als pdf, uitprinten of in uw digitale agenda zetten. Of gebruik 

de app met inzameldagen. U vindt de app in de App store en 

Google play via de zoekterm Afvalvrij. Zo heeft u de inzamel-

dagen altijd bij de hand.

Wilt u meer weten?
Op onze website www.circulus-berkel.nl vindt u veel 

informatie waaronder tips voor afvalscheiding en het 

voorkomen van afval. U kunt contact met ons op-

nemen via het digitaal loket op de site of Service-

nummer 0900 9552 (regulier tarief). 



Welkoop Vorden sponsort 
Flash Vorden

VORDEN - De Vordense wed-
strijdbadmintonners zijn aan 
nieuwe wedstrijdkleding toe. De 
vereniging heeft vier sponsoren 
gevonden die flink bijdragen 
in de aanschafkosten. Welkoop 

Vorden, Gonny en Wim Weenk, 
sponsoren de vier senioren-
teams met een wedstrijdjack. 
Afgelopen zaterdag werd hier 
aandacht aan besteed op de ge-
zellige kerstmarkt van de Wel-

koop. Op de foto staat een deel 
van de seniorenspelers, showt 
Wim Weenk het bedrukte jack 
en overhandigt Flash voorzitter 
Peter van Dijk een bos bloemen 
aan Gonny Weenk.

   

Vorden 1 verliest nipt met 1-0 van
koploper Quick 1888
VORDEN - Vorden is jarenlang 
gewend geweest om op zon-
dagmiddag een reis af te leg-
gen naar Lochem, Zieuwent, 
Vragender, Hengelo of Borculo. 
Dit seizoen speelt het voor het 
eerst in de 2e klas en moet het 
niet alleen meer kilometers ma-
ken, maar komt het ook ploe-
gen tegen waar het nog nooit 
eerder tegen gespeeld heeft. Zo 
werd afgelopen zondag Quick 
1888 uit Nijmegen aan gedaan 
en deze traditionsverein heeft 
een roemrijke geschiedenis op 
haar naam staan en bijvoor-
beeld nooit lager gespeeld dan 
de 3e klas KNVB! Op dit moment 
speelt Quick voor het 3e achter-
eenvolgende jaar in de 2e klas 
en heeft het na 12 wedstrijden 
al 29 punten en zodoende ging 
Vorden dus op bezoek bij de 
trotse koploper van 2I in Nijme-
gen.

Net als bij eerdere uitwedstrijden 
in Beek-Ubbergen en Hatert wa-
ren er nu ook meer supporters 
van Vorden dan van de thuisploeg 
zelf en klonk voor de sfeerverho-
ging ook nog eens het getrommel 
van de super supporter Sidney 
boven alles uit. De ongeveer 100 
mee gereisde supporters uit Vor-
den zagen echter vanaf de aftrap 
een ontketend Quick dat Vorden 
1 helemaal ondersteboven speel-
de. Met snel, attractief, behendig 
en dus fraai combinatie- en posi-
tiespel werd Vorden door Quick 
met de rug tegen de muur gezet 
en kwam Vorden 1 totaal niet in 
de gelegenheid om iets wat op 
een aanval leek op te zetten.

Robin Verstege hield echter het 
doel keurig schoon en dus stond 
na een 20 minuten nog steeds de 
0-0 op het scorebord en leek Vor-
den bij vlagen iets onder de druk 
uit te komen. Net op het moment 

dat de strijd weer een beetje in 
evenwicht was en op het mid-
denveld er bij vlagen zelfs een ac-
tie vooruit gekozen kon worden, 
sloeg Quick alsnog keihard toe. 

Eén momentje waarin het iets te-
veel ruimte kreeg werd direct af-
gestraft want na een snelle voor-
zet vanaf rechts, stond de num-
mer zeven van Quick helemaal 
vrij en kon ongehinderd inkop-
pen, waarbij aangetekend dient te 
worden dat hij dit erg fraai deed.

Vorden paar 
keer gevaarlijk 
voor doel Quick

Direct daarna kwam een vrije 
trap bij de 2e paal terecht en in 
vrije positie schoot de mee op-
gekomen vrije verdediger tegen 
het houtwerk en kwam Vorden 
daarmee goed weg. In het laatste 
kwartier van de 1e helft kreeg Vor-
den steeds meer grip op tegen-
stander Quick en kwam het zelfs 
een paar keer gevaarlijk voor het 
doel van de bewoners van sport-
park 'de Dennen'.

Allereerst schoot Bas Kortstee 
met een prachtige wreeftrap de 
bal vanaf 40 meter over de doel-
man heen, maar eindigde deze 
fraaie oplossing net op het dak 
van het doel. In de laatste minuut 
voor rust kreeg Frank Hiddink de 
uitgelezen kans om op 1-1 te ko-
men, want nadat allereerst Roy 
Böhmer zijn zoveelste kopduel 
had gewonnen, kwam de bal bij 
de spits van Vorden terecht en 
deze nam fraai aan, draaide om 
zijn tegenstander heen en schoot 

daarna vrij vanaf 10 meter hard 
in. Zijn poging werd echter met 
een reflex uit het doel gehaald 
door de keeper van Quick en 
slechts een cornerbal was daarna 
het resultaat.

In de 2e helft drukte Vorden nog 
meer naar voren en kwam het 
met haar bekende wapens ge-
vaarlijk op zetten. Bart Stokman 
kwam veelvuldig op aan de rech-
terkant, Roy Böhmer won erg 
veel kopduels, Koen Oosterhuis 
kon zich naast zijn verdedigende 
taken op het middenveld steeds 
meer aanvallend laten zien en 
natuurlijk was daar steeds Ste-
fan Eggink die met zijn ingooien 
telkens voor gevaarlijke situaties 
zorgde. Er ontstond daardoor een 
zeer aantrekkelijke 2e helft, waar-
bij in de omschakeling Quick tel-
kens vliegensvlug en met veel ge-
voel voor timing en samenspel de 
aanval ook op zocht.

De stand bleef dus 1-0 en zelfs 
in het laatste kwartier waarin 
Vorden 1 op 1 ging spelen met 
Bas Abbink en Stefan Eggink als 
extra frontsoldaat mee naar vo-
ren stuurde, lukte het niet om de 
gewenste 1-1 op het bord te krij-
gen. Quick was opgelucht na het 
laatste fluitsignaal van de, op een 
paar beoordelingsfoutjes in het 
begin van de wedstrijd na prima 
leidende scheidsrechter, en sloot 
de 1e helft van de competitie af 
met 32 punten uit 13 wedstrijden.

Vorden 1 moet even een pas op 
de plaats maken en staat nu 9e op 
de ranglijst maar kan met 4 over-
winningen en 6 gelijke spelen en 
slechts 13 doelpunten tegen bo-
gen op een prima tussenrapport 
en met veel vertrouwen de 2e 
helft van de competitie tegemoet 
zien die trouwens op 24 januari 
alweer begint.

Goede afsluiting Dash
VORDEN - Afgelopen zaterdag 12 
december mochten de dames 
van Dash weer aantreden in ei-
gen sporthal tegen Orion DS2. Dit 
was tevens de laatste wedstrijd 
van 2015, en onder leiding van de 
nieuwe coach, Ellen Leunk.

Al snel kwam Dash in de eerste 
set op grote voorsprong door een 
serveserie van Lian Leunk. De 
druk werd opgevoerd en vastge-
houden. De hoge servicedruk en 
veel verdedigend werk van Mandy 
Nijbroek zorgden voor onrust aan 
de kant van de tegenstander. De 
set werd redelijk eenvoudig bin-
nengesleept met 25-17.
Met veel energie en overtuiging 
van beide kanten werd de tweede 
set gestart. De stand bleef gelijk 
opgaan. De verdediging was min-
der scherp en aanvallend werd er 
niet meer direct gescoord. Hier-
door kreeg de tegenstander kans 
op kans om wel het punt te scoren. 
Door de time-outs van Ellen Leunk 
werd alles nog wat aangescherpt 
en werd er benadrukt positief te 
blijven. Door te knokken tot het 
einde met het hele team wisten ze 
deze spannende set toch binnen te 
slepen, 26-24. Doorgaan met hoe 
er geëindigd was, was de opdracht 
voor de derde set. Aan het begin 
oogde het wat rommelig en ging 
de stand weer gelijk op. Orion liep 
zelfs wat uit, waarna Dash weer 
terug kwam. Er werd echt vecht-

volleybal gespeeld aan beide kan-
ten, lange rally's werden er uitge-
knokt waarin de Vordenaren toch 
vaak aan het langste eind trokken. 
Aan het eind kwam de tegenstan-
der nog iets terug, maar doordat 
Rosanne het laatste punt aan de 
grond sloeg werd deze set toch 
overtuigend gewonnen, 25-17.
Heerlijk is dat normaal gesproken, 
spelen met een 3-0 voorsprong. 
Maar ook deze set kwamen de 
rood-zwarten op een achterstand. 
Bij de tegenstander lukte meer en 
hoewel er de hele wedstrijd erg 
sterk geblokkeerd werd, was dit in 
het begin van deze set wat minder. 
De servedruk moest weer opge-
voerd worden en dit nam Gerdien 
Beunk voor haar rekening, ze ser-
veerde van een flinke achterstand 
naar een mooie voorsprong. Hier-
na nam Ilona Kortstee het scoren 
voor haar rekening, ook het laatste 
punt en daarmee de overwinning 
werd door haar gescoord, 25-20. 
Helaas raakte ze hierbij gebles-
seerd aan haar knie, er wordt ge-
hoopt op een voorspoedig herstel.
Iets minder enthousiast werd hier-
door het volkslied gezongen, maar 
een voordeel is dat de eerstvolgen-
de wedstrijd voor Dash pas voor 
16 januari gepland staat. Iedereen 
bedankt voor de support in 2015, 
jullie waren altijd in grote getale 
aanwezig. Fijne feestdagen en ho-
pelijk tot volgend jaar.

   

Dash N4.1 kampioen
VORDEN - Uitkomend in de 1e 
klasse is Dash N4.1 afgelopen 
zaterdag 12 december kampioen 
geworden in Neede. Hieronder 
het verslag van Lennon Stokkers 
(de enige jongen van het team).

"We hebben alles gedaan om 
kampioen te worden en het lukte! 
We moesten de laatste zaterdag 3 
punten in 2 wedstrijden halen en 
we hebben er 8 gehaald. De eerste 

wedstrijd hadden we al 4 punten. 
Toen gingen we allemaal juichen. 
We kregen een kampioensshirt, 
bloemen en we gingen op de foto. 
De laatste wedstrijd gingen we in 
het kampioensshirt spelen. Na de 
laatste wedstrijd kregen we een 
medaille en snoep en werden er 
nog meer foto's gemaakt. Daarna 
gingen we in de sporthal in Vorden 
taart eten. Het was leuk en span-
nend.", aldus Lennon Stokkers.

Welkoop Vorden sponsort seniorenteams badmintonvereniging Flash Vorden met wedstrijdjacks. Foto: PR

(Advertorial)

Scrooge & Marley 
Op zaterdag 19 (20.00 uur) en 
zondag 20 (14.30 uur) decem-
ber speelt en vertelt Gery Groot 
Zwaaftink op landgoed De Kra-
nenburg, traditiegetrouw zijn 
versie van het wereldberoem-
de kerstverhaal van Charles 
Dickens, ″Scrooge en Marley″. 

Deze voorstelling gaat over de 
oude vrek Scrooge die op kerst-
avond bezoek krijgt van zijn over-
leden zakenpartner Marley. Deze 
waarschuwt hem om een ander 
leven te gaan leiden, want an-
ders zal het hem slecht vergaan. 
Om hem te helpen ‘stuurt’  Mar-
ley hem de drie geesten van het 
kerstfeest. Dit maakt diepe in-
druk op de oude man. 
De duur van deze vertelling is 
plm. 75 minuten. Na de pauze 
speelt en zingt Gery nog een aan-

tal eigen geschreven liedjes die 
bij de kerstsfeer passen. 
De voorstelling wordt gegeven op 
de deel van landgoed De Kranen-
burg, dat voor deze gelegenheid 
omgetoverd wordt tot een thea-
ter. De eigenaren Albert Jan Lub-
bers en Renée de Fraîture zullen 
u daar hartelijk ontvangen. Er is 
elk jaar veel belangstelling voor 
deze voorstelling en er is maar 
een beperkt aantal plaatsen. Re-
serveren is daarom noodzakelijk. 
U kunt inlichtingen over de voor-
stelling verkrijgen en reserveren 
op 0575-556216 of 
dekranenburg@planet.nl.  
Landgoed ‘De Kranenburg” ligt 
aan de Bergkappeweg 2 in Kranen-
burg (Vorden). 
De kosten voor deze voorstelling is 
€ 15,00. Hiervoor krijgt u naast de 
voorstelling ook 2 consumpties.

Team N4.1. Foto: PR
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Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.

Schrijf je in voor 8 januari 
en maak gebruik van deze geweldige aanbieding!

op jouw lidmaatschap

Kies jouw korting:
€ 50 korting 
€ 100 korting
€ 150 korting

Vanaf NU gratis sporten tot 8 januari 2016,
zonder verdere verplichtingen. Besluit je nadien te willen starten, 

dan kun je gebruik maken van onze Nieuwjaars aanbieding:

Start nu 
en ontvang tot 
€ 150 korting!

Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

* Vraag naar de voorwaarden

BRONSBERGEN 27, 7207 AD, ZUTPHEN,T: 0575 82 02 22 ZUTPHEN@AEROFITT.NL
WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL
STATIONSPLEIN 8-12, 7021 CN ZELHEM T: 0575 46 50 01 ZELHEM@AEROFITT.NL

Hengelo Gld

Zutphen

Zelhem

Zelhemseweg 22a | 7255 PT | HengeloZelhemseweg 22a | 7255 PT | HengeloZelhemseweg 22a | 7255 PT | Hengelo

ONTDEK NU DE STERKE 
NAJAARSACTIES OP 
ONZE TUINMACHINES

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON
WEBSITE

ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

www.jandewinkel.nl

Benzine bladblazer
BG 200-D

€ 399
ipv € 465

Benzine bladblazer
BG 56

€ 249
ipv € 319

Benzine bladblazer

Benzine kettingzaag
MS 251 (40 cm.)

€ 499
ipv € 549

Benzine kettingzaag
MS 211 (35 cm.)

€ 349
ipv € 404

Benzine Kettingzaag
MS 170 (30 cm.)

€ 199
ipv € 244

Electrische Kettingzaag
MSE 170 C-Q (30 cm.)

€ 179
ipv € 229

HOV WENST IEDEREEN 
EEN GEZOND EN GELUKKIG 2016



Opening meldpunt pijnpunten in de zorg 
in Bronckhorst
REGIO - Begin dit jaar werd de be-
hoefte aan huishoudelijke zorg 
vastgesteld. Daarvoor werden 
de zogenaamde keukentafelge-
sprekken gevoerd.

Veelal duurde het even voordat 
de gevolgen van het keukentafel-
gesprek duidelijk werd. Voor de 

meesten was de zes-weken-ter-
mijn om in bezwaar te gaan dan 
al voorbij. SP-Bronckhorst wil in 
samenwerking met de FNV u hel-
pen alsnog bezwaar te maken. U 
kunt dat zelf aangeven of u kunt 
aan uw verzorgende of mantel-
zorger vragen dat voor u te doen. 
SP-Bronckhorst opent daarvoor 

een meldpunt met het volgende 
adres: zorgvoorelkaarbronck-
horst@gmail.com. Dit meldpunt 
is vanaf vandaag geopend. In 
overleg met u en met de jurist van 
het FNV wordt dan alsnog naar 
uw bezwaar gekeken.

Werkgroep SP in Bronckhorst

   

Toneelstuk 'Alles komt goed'
DOESBURG - Vrijdag 25 decem-
ber, 1e kerstdag, aanvang 10.30 
uur in de Gasthuiskerk Does-
burg, Gasthuistraat 41.Kerk 
open vanaf 10.00 uur.

Op eerste Kerstdag wordt in de 
Gasthuiskerk in Doesburg het to-
neelstuk "Alles komt goed" opge-
voerd: een tragikomische, deels 
autobiografische voorstelling van 
45 minuten over het leven van 
een gezin. Geschreven en geregis-
seerd door: Tineke Beekman uit 
Doesburg. Gespeeld door: Sander 
Demmink, Ruth Halbe en Sop-
hie van den Berg. Een vader, een 
moeder en een dochter. Het is 1e 

kerstdag. Een bijzondere kerstdag 
want vader is weer thuis...

Nabespreking 
met schrijfster 
van het stuk

Het oogt als een normale kerst 
maar toch voelt het vreemd, an-
ders, anders dan normaal. De 
uitspraak 'Ieder huisje heeft zijn 
kruisje' is hier van toepassing. 

Maar zoals mijn moeder altijd 
zei: 'Ieder huisje heeft zijn kruis-
je. Maar als er een ruilmarkt was 
voor kruisjes ging iedereen met 
zijn eigen kruisje naar huis.', al-
dus Tineke Beekman.

Korte nabespreking
Na de voorstelling is er een korte 
nabespreking onder leiding van 
de schrijfster van het stuk en de 
Remonstrantse Predikante in 
Doesburg, ds Marga Vos. De voor-
stelling vindt plaats onder auspi-
ciën van de Remonstrantse Ge-
meente in Doesburg en is vrij toe-
gankelijk. Bij de uitgang is er de 
mogelijkheid voor een vrije gift.

   

De muzikale kerst
ZELHEM - Kerk en radio zal op 
kerstavond, donderdag 24 de-
cember, van 19.00-20.00 uur een 

extra uitzending verzorgen met 
traditionele kerstliederen. Stem 
dus af op Radio Ideaal om te luis-

teren naar dit feestelijke uur. Via 
de frequenties van Radio Ideaal 
en via internet. www.ideaal.org

Blunder in Bronckhorst
BRONCKHORST - Donderdag 17 
december gaat de gemeenteraad 
van de Achterhoekse gemeente 
Bronckhorst een planologi-
sche en ruimtelijke blunder van 
enorme omvang goedkeuren: 
de bouw van een megavrieshuis 
ter grootte van een vliegtuighan-
gar op het platteland vlakbij het 
historische stadje Bronkhorst 
aan de IJssel. De Achterhoekse 
krimpgemeente Bronckhorst 
verknalt daarmee de bestaande 
ruimtelijke kwaliteit en de groei-
kansen van het streektoerisme 
dat thans nog een van de weinige 
groeisectoren is.

Wat is er aan de hand?
Het aardappelverwerkende bedrijf 
Aviko is in 1962 opgericht en ves-
tigde zich in 1975 op het platteland 
bij Steenderen. Het bedrijf groeide, 
en in het bestemmingsplan van 
2006 is ruimte gereserveerd voor 
verdere groei. In 2013 berichtte de 
directie aan de gemeente dat men 
de geplande uitbreiding wil gaan 
bouwen, maar met een hoogte van 
35 meter, in plaats van de maximaal 
15 meter die het bestemmingsplan 
toestaat. De beide beeldbepalende 
kerktorens van Steenderen zijn 
ook 35 meter hoog, en het is dus 
voor iedereen te begrijpen dat een 
vrieshuis van 35 meter hoog, en 
ook nog eens 95 bij 85 meter groot, 
onmogelijk ruimtelijk inpasbaar is 
aan de dorpsrand van Steenderen 

en in de kwetsbare omgeving van 
het historische stadje Bronkhorst. 
Het platteland is plat, daarin hoort 
geen megavrieshuis ter grootte 
van 4 megastallen op elkaar. Het 
gemeentebestuur van Bronckhorst 
zag echter geen bezwaar en gaf Avi-
ko toestemming het plan verder uit 
te werken. De vele bezwaarschrif-
ten en creatieve alternatieven die 
door omwonenden werden aan-
gedragen werden allemaal door 
de gemeente terzijde geschoven. 
Tot grote frustratie van vele omwo-
nenden ziet het er nu naar uit dat 
de gemeenteraad van Bronckhorst 
donderdag 17 december het Aviko-
plan gaat goedkeuren.

Daarmee krijgt Bronckhorst dan 
de twijfelachtige eer om lande-
lijk bekend te worden als een 
gemeente die zijn sterkste punt, 
namelijk de ruimtelijke en land-
schappelijke kwaliteit, verkwan-
selt en een megavrieshuis laat 
bouwen. De vele toeristen die nu 
nog graag naar Bronkhorst en om-
geving trekken zullen dat in de toe-
komst niet meer doen. Voor een 
vliegtuighangar gaan ze wel naar 
Schiphol. Donderdag a.s. hebben 
de Raadsleden van Bronkhorst de 
laatste kans om deze 'Blunder van 
Bronckhorst' te voorkómen!

Namens vele omwonenden,
Frank van Heijst, 
Steenderen

HOV WENST IEDEREEN 
EEN GEZOND EN GELUKKIG 2016

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

www.goossensatomica.nl
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Slijperij van Hal verhuist uit
centrum Doetinchem

DOETINCHEM - Al bijna 64 jaar is 
Slijperij van Hal een vertrouwd 
gezicht in het centrum van Doe-
tinchem. Binnenkort verruilt de 
slijperij & tuin- en parkmachi-
nespecialist het huidige onder-
komen aan de Spinbaan echter 
voor een ruimer pand. Vanaf 
2016 vindt u Slijperij van hal aan 
de Havenstraat 55 op bedrijven-
terrein Verheulsweide.

De sterk gemoderniseerde slij-
perij aan de Spinbaan is één van 
de laatste nog actieve industriële 
ondernemingen in het centrum 
van Doetinchem. Het aanstaande 
vertrek betekent dat het einde van 
een tijdperk, met afwisselende be-
drijvigheid in de stadskern, een 
stap dichterbij komt.

Eigenaar Felix Overkamp vertelt: 
"De laatste jaren zit de groei er 
goed in. Wij hebben inmiddels te 
maken met chronisch ruimtege-
brek in zowel onze winkel als in de 

werkplaats. Ik heb afgelopen zo-
mer definitief besloten om het be-
drijf elders in Doetinchem verder 
te laten groeien. Niet in de laatste 
plaats omdat wij ook steeds meer 
parkeerplaatsen nodig hebben. 
Bij het nieuwe pand aan de Ha-
venstraat kunnen al onze klanten 
kosteloos parkeren en er is meer 
dan voldoende ruimte om uit te 
breiden."

Ouderwets handwerk
Slijperij van Hal slijpt alles wat kan 
slijten of bot wordt. Voor indu-
striele toepassingen bijvoorbeeld 
slagscharen, snijmachines en ge-
reedschappen voor de hout- en 
metaalindustrie. Verder bestek-
messen voor thuis en in de horeca. 
Maar ook tuin- & parkmachines 
voor hoveniers en particulieren.
Felix Overkamp: "Slijpen moet je 
in de vingers hebben. Het is een 
speciale techniek die je beheerst 
of niet. Onze moderne machines 
doen natuurlijk een hoop, maar 

het is uiteindelijk het ouderwetse 
handwerk dat zorgt voor de fi-
nishing touch."

Tuin- en parkmachines
De laatste drie jaar heeft Slijperij 
van Hal zich - naast het slijpwerk 
- steeds meer toegelegd op de in- 
en verkoop en reparatie en onder-
houd van tuin- en parkmachines. 
In het nieuwe onderkomen aan 
de Havenstraat wordt ruimte ge-
reserveerd voor een grote show-
room, waarin de betere nieuwe en 
gebruikte machines goed bekeken 
kunnen worden.

Slijperij van Hal bestaat sinds 1952. 
Aanvankelijk was de slijperij ge-
vestigd in het centrum van Doetin-
chem, grofweg op de plaats waar nu 
IJssalon Friûl gevestigd is. In 1980 
nam de tweede generatie van Hal 
het bedrijf over en vestigde zich op 
de huidige plek aan de Spinbaan. 
In 2012 werd de slijperij overgeno-
men door de huidige eigenaar.

   

Kerstfair Bronkhorst 19 en 20 december

BRONKHORST - De Kerstfair in 
Bronkhorst wordt gehouden op 
19 en 20 december 2015. Zang-
koren, kramen, de poppenvoor-
stelling 'A Christmas Carol', er is 
van alles te zien en beleven in het 
kleinste stadje van Nederland, 
dat zich twee dagen lang waant 
in vroeger tijden.

Het is de nostalgie en het terugver-
langen naar vroeger tijden die al ja-
renlang op veel mensen een grote 
aantrekkingskracht heeft. Elk jaar 
wordt in Bronkhorst de klok zo'n 
tweehonderd jaar teruggedraaid. 
Een speciale toneelgroep brengt 
dit tijdens de kerstfair in beeld. In 
de straten lopen schoorsteenve-
gers, straatschoffies, welgestelde 
heren en dames, die zich hebben 

gehuld in de kleding uit de tijd van 
Charles Dickens. Prachtig om kos-
tuums en attributen van toen zo 
dichtbij te kunnen bekijken. Het 
kattenkwaad van de kinderen laat 
het publiek natuurlijk glimlachen.
Het verlichte stadje, de oorstre-
lende kerstliederen die koren 
zingen op verschillende plaatsen 
in Bronkhorst en de midwinter-
hoornblazers van d'Olde Roop 
brengen de bezoekers in kerst-
sfeer, evenals de oude ambachten, 
geur van oliebollen, appelbeig-
nets, warme glühwein en choco-
lademelk.

Op het pleintje bij de kapel staat 
een bescheiden kerstmarkt opge-
steld, met onder andere landleven 
design- en woonartikelen, kleding, 

laarzen, batik, hoeden, lederwa-
ren, wijn en chocolade. Vuurkor-
ven en de kerststal met ezels ma-
ken het beeld compleet.

Uniek in Nederland is het pop-
penspel 'A Christmas Carol' van 
Charles Dickens. Het verhaal over 
de vrek Ebenezer Scrooge, die tij-
dens de kerstnacht drie geesten op 
bezoek krijgt is wereldberoemd. 
De poppenvoorstelling is een ini-
tiatief van Peter en Lidy Noort en 
hun kinderen Bart, Marjoleine en 
Wouter.

Tijdens de kerstfair worden in 
de Slotkapel van Bronkhorst zes 
voorstellingen gegeven. Deze be-
ginnen zaterdag 19 december om 
13.00, 15.00 en 17.00 uur en zon-
dags de 20ste om 12.00, 14.00 en 
16.00 uur. De voorstelling duurt 
ongeveer één uur en is geschikt 
voor kinderen vanaf zes jaar.

Kaarten zijn te bestellen bij Lidy 
en Peter Noort, tel. (0548) 615674 
of per email poppenspel@scrooge-
marley.nl. Meer informatie staat op 
de website www.scrooge-marley.nl.

De Kerstfair Bronkhorst is op za-
terdag 19 en zondag 20 december 
2015 van 11.00 tot 18.00 uur. Er is 
voldoende parkeergelegenheid, 
dit wordt duidelijk aangegeven. 
Op zondag kan ook worden gepar-
keerd op het terrein bij Sporthal 
Het Hooge Wessel in Steenderen. 
Gasten worden naar Bronkhorst 
gebracht in huifkarren.

Yoga mee voor 3FM
Serious Request
HUMMELO - Yogadocente Petra 
Boomsma uit Hummelo doet 
mee aan de landelijke actie 'Se-
rious Yoga voor 3FM Serious 
Request'. Hier hebben zich in-
middels in heel Nederland al 
135 docenten en yogastudio's bij 
aangesloten. In de week van 11-
19 december worden landelijk 
yogalessen georganiseerd op ba-
sis van een vrije gift, waarvan de 
totale opbrengst naar het goede 
doel van 3FM Serious Request 
gaat!

Dat is dit jaar de scholing van jon-
geren in oorlogs- en crisisgebie-
den. Vorig jaar was de actie een 
groot succes en ook dit jaar hopen 
de organisatoren een mooi geld-
bedrag in te zamelen.

Wil je ook een steentje bijdragen 
en een yogales meedoen op dona-
tiebasis? In Hummelo kan dat op 
de volgende data en tijdstippen:
Dinsdag 15 december: van 20:00-
21:15 uur.
Woensdag 16 december: van 
09:15-10:30 uur en 20:00-21:15 
uur.

L o cat i e :  S o u l Fl ow  Yo ga, 
Broekstraat 2 te Hummelo (naast 
IJsboerderij de Steenoven). Meld 
je van tevoren aan door een mailtje 
te sturen naar info@petraboom-
sma.nl. Kijk voor meer informatie 
op de sites.
   

 ■ www.petraboomsma.nl ■ www.seriousyoga.nl

Slijperij van Hal verhuist van de Spinbaan naar de Havenstraat. Foto: PR

Kerstfair Bronkhorst wordt gehouden op 19 en 20 december. Foto: Liesbeth Spaansen

Dickens in Bronkhorst
19 en 20 december 2015
Locatie: Bronkhorst

Met het poppenspel “A Christmas 
Carol “– straattoneel – zangkoren – 

vuurkorven – kleinschalige kerstmarkt 
– Dickens Museum en Theater.

www.scrooge-marley.nl

BrederdanbouW 
Event 2.0 
op 30 januari
ZUTPHEN - Wie (ver)bouwplan-
nen heeft, loopt tegen veel vra-
gen aan. Niet alleen wat de mo-
gelijkheden betreft, maar ook 
met vragen over regelgeving, 
vergunningen en uitvoering. 
Hans Bosveld van aannemers-
bedrijf BrederdanbouW houdt 
daarom voor de tweede keer 
het BrederdanbouW Event. 
Iedereen met (latente) bouw-
plannen kan zich op deze open 
dag zaterdag 30 januari volledig 
laten informeren over uitbouw, 
verbouw, nieuwbouw, renova-
tie, vernieuwingen, installatie-
techniek en regelgeving.

Het event is net als vorig jaar bij 
GEWO ambachtelijk timmerbe-
drijf aan de Zonnehorst in Zut-
phen. Specialisten op elk gebied 
werken mee aan het event en ook 
een ambtenaar van de afdeling 
bouw- en woningtoezicht van de 
gemeente Zutphen is aanwezig. 
Bosveld, aannemer in de regio, 
treedt graag buiten de gebaande 
paden. Hij ziet in de praktijk dat 
mensen wel wensen hebben voor 
verbouwingen, maar niet weten 
waar te beginnen en welke kosten 

ermee gemoeid zijn. Tijdens het 
event kunnen ze vrijblijvend alle 
informatie op één plek vinden.

Afgelopen januari bleek dit goed 
te werken, reden voor Bosveld 
om het te herhalen: Brederdan-
bouW Event 2.0. Hij vindt het 
belangrijk om transparant te zijn 
en klanten zo helder mogelijk te 
informeren. "In mijn optiek moet 
je 'gewoon doen'. Een open be-
groting presenteren is daar een 
voorbeeld van. Ik neem de tijd 
om een offerte te brengen en de 
opdrachtgever uit te leggen hoe 
deze is opgebouwd."

Bouwgroep
Bosveld is ook de initiator van 
de Bouwgroep Graafschap, een 
samenwerkingsverband tus-
sen zzp'ers in de bouwbranche. 
Samen kunnen deze vaklieden 
grotere opdrachten aanpakken 
dan wanneer zij individueel wer-
ken. De bouwgroep presenteert 
zich ook op het BrederdanbouW 
Event 2.0.
   

 ■ www.brederdanbouw.nl
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Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Koningsweg 26a   7255 KR Hengelo (G)

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Tel. 0314 - 623584    

•	 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

GROTENHUYS
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden
Tel. 0575-552713

MAAK IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE 

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

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

telefoonnummer in de ton deponeren.

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

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

SUPERACTIE
BIJ  GROTENHUYS

Op ZONDAG 20-12-2015 hebben 
we veel proeverijen tijdens de 

zondagopenstelling van 12.00 - 17.00 uur.

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

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

Extra koopzondagen
in DECEMBER:

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

Tevens wensen wij u fijne feestdagen  
en een sfeervol 2016!

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 19 december

Vrouwen café:
DJ James, DJ Dave Roelvink

Shotboys en Strippers

Mannen café:
Topless bardames, 

stripteases & bierbar

Lochem

Volg een gratis proefles op 20 december,
16, 17, 30 of  31 januari

Voor aanmelding en informatie: www.zen.nl/lochem

rust
inzicht
aandacht
geluk
energie
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runa ©
 copyright M
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Mediteren met effect
Na een introductiecursus ervaart 96% van de Zen.nl cursisten meer:



Heren B speelt prima wedstrijd
in nieuwe tenues

HENGELO - In het weekend van 
11, 12 en 13 december stonden 
negen wedstrijden op het pro-
gramma. Speelden acht teams 
een uitwedstrijd, in Sporthal de 
Kamp kon het publiek genieten 
van de wedstrijd van de Heren 
B1. Zij speelden in hun nieuwe 
tenues met op de tribune hun 
sponsor Wim Jansen van Groen-
aannemingsbedrijf B.W. Jansen.

Op vrijdag 11 december werd 
in Sporthal de Lankhorst in 
Wichmond de wedstrijd Quintus 
DR1 tegen Swift A DR2 gespeeld. 
Een topwedstrijd met zeer goed 
keeperswerk van Yvonne. De ver-
dediging stond zoals het hoort. 
Eindstand 9-7.

Zaterdag 12 december speelde 
Quintus DC1 tegen Loo DC1 in 
Sportcentrum Triominos Spoor-
zone in Duiven. De Hengelose 
dames begonnen goed aan wed-
strijd. Jammer genoeg stond de 
verdediging nog niet sterk en liep 
tegenstander snel uit. In de twee-
de helft stond de verdediging een 
stuk beter maar helaas scoorde 
Quintus zelf te weinig. Eindstand 
16-12. Zondag 13 december speel-
de Quintus E1 tegen Swift A. E2 
in Arnhem. De dames begonnen 
goed met de wedstrijd, het was 

mooi om te zien dat alle meisjes 
op de goal gooien. Ze waren heer 
en meester met mooie aanvallen 
en goede goals. Eindstand 5-12. 
De D1 ging naar Gaanderen voor 
de uitwedstrijd tegen Minerva D2. 
Rustig gingen ze van start. Even 
aftasten en dan toeslaan. Super 
gespeeld, overwicht was duidelijk. 
Eindstand 7-24.

Quintus Dames Senioren speel-
den in Sporthal Lentemorgen in 
Zevenaar tegen OBW DS4. De 
wedstrijd begon goed en de Hen-
gelose dames stonden snel voor. 
Helaas waren de dames uit Zeve-
naar hen te sterk af en hebben ze 
verloren met de stand van 24-10.

De wedstrijd van de Heren C1 te-
gen UGHV HC1 in Sporthal de IJs-
selweide in Ulft was spannend. Al 
verloren zij met 22-29, ze hadden 
een goed antwoord op het offen-
sieve spel. Het was zelfs zo dat UG-
HV nummer 3 zenuwachtig werd 
om maar niet te verliezen van de 
nummer 10 Quintus. Quintus He-
ren Senioren 2 speelde zondag 
uit tegen Zwolle HS2. De heren 
van Quintus speelden beduidend 
beter dan in de vorige wedstrijd, 
maar lieten veel kansen onbenut. 
Ruststand 9-8. Ook in de tweede 
helft ging de score gelijk op, maar 

uiteindelijk wist de thuisploeg er 
toch een paar meer in te gooien. 
Eindstand 17-13. De wedstrijd in 
het Arcus Sportcentrum, Wijchen 
van Quintus Heren Senioren 1 te-
gen the Flyers HS1 werd nipt ge-
wonnen door het thuisteam. Eind-
stand 18-16.

Quintus heren B1 speelde zon-
dag een een spannende, sportieve 
wedstrijd in Sporthal de Kamp 
tegen Huissen HV HB1. Het thuis-
team had net te kort voor winst, 
uitslag 9-10. De heren B kregen 
die zondag hun nieuwe tenues, 
wederom gesponsord door Wim 
Jansen van Groenaannemingsbe-
drijf B.W. Jansen, die bloemen en 
dankwoorden kreeg van voorzitter 
Stephen Rouppe van der Voort.

Programma 20 december: 14:10 
uur AHV Achilles HB1 - Quintus 
HB1: Mheenpark, Apeldoorn. Pro-
gramma 20 december in Sport-
hal de Kamp: 10:15 uur Quintus 
D1 - Loo D1, 11:00 uur Quintus 
DC1 - HV Angeren DC2, 12:00 uur 
Quintus HC1 - HCW HC1, 13:00 
uur Quintus DS1 - Groessen DS5, 
14:10 uur Quintus HS2 - Reehorst 
HS2.
   

 ■ www.svquintus.nl

   

Doneer DE punten aan de voedselbank
BRONCKHORST - De Lionsclub 
Bronckhorst hecht eraan de DE 
puntenactie nog eens onder de 
aandacht te brengen. Net als eer-
dere jaren, worden deze punten 
verzilverd in pakken koffie voor 
de plaatselijke voedselbank. De 
Waardepuntenactie 2014 was 
een succes.

Op zaterdag 24 januari 2015 zijn 
door Bas Kreijger, vicepresident 
van de coördinerende Lionsclub 
Voorburg, de 59.049.240 door 'Li-
ons Nederland' ingezamelde D.E. 
waardepunten overhandigd aan 
Norbert Cappetti, van Douwe Eg-
berts. Omdat 1 punt een waarde 
heeft van 0,5 cent werd dus ruim 
295.000 euro 'overhandigd'.

Uitgaande van het aantal ingeza-
melde punten en de huidige prijs 
van koffie had men recht op 98.662 
pakken koffie. Douwe Egberts 

heeft echter genereus het aantal 
met ruim 20% verhoogd, waardoor 
de totaalopbrengst 120.000 pak-
ken koffie werd! Douwe Egberts 
steunt deze landelijke actie van 
Lionsclubs in Nederland en heeft 
toegezegd alle donaties met 15% te 
verhogen. Dus verhoog de waarde 
van uw D.E. waardepunten en do-
neer ze aan de voedselbank!

Inzamelingslocaties
Uw waardepunten (bij voorkeur 
geteld in bundels van 1000 pun-
ten) kunt u op diverse locaties 
inleveren. Vanaf 25 november 
staan de inzameldozen op diverse 
plekken in de dorpskernen van 
Bronckhorst: Hummelo Sparwin-
kel Dorpsstraat 20, Drempt Dorps-
huis Kerkstraat 69, Zelhem Jumbo 
Bergstraat 1, Steenderen COOP 
Dorpsstraat 14, Vorden Bruna 
winkel Raadhuisstraat 20, Henge-
lo Albert Heijn Raadhuisstraat 24. 

Voor meer inzamelpunten verwij-
zen we u naar de website.

Schenk koffie
Koffie is een lang houdbaar pro-
duct en wordt nauwelijks aan de 
voedselbank gedoneerd, terwijl zij 
daar juist om zit te springen. De 
voedselbank verspreidt wekelijks 
pakketten met voedselproducten 
aan geselecteerde gezinnen, huis-
houdens en alleenstaanden. De 
producten zijn merendeels door 
producenten en distributeurs be-
schikbaar gesteld. Tegenwoordig 
zijn bedrijven minder bereid om 
producten te schenken dan in an-
dere jaren. Daarom wil de Lions-
club Bronckhorst de voedselbank 
te hulp schieten met het inzame-
len van Douwe Egberts Waarde-
punten.
   

 ■ www.lionshelpen.nl

Nederlands kampioen 
Enduro: Klein Haneveld
HENGELO - Afgelopen weekend 
werd in het Brabantse Veldho-
ven de ONK Enduro kampioens-
rit gereden. Deze wedstrijd ging 
over twee dagen maar men kon 
punten voor het kampioenschap 
per dag halen. Op zaterdag was 
de rit goed te doen maar op zon-
dag was het anders. Nadat het 
bijna de hele nacht had geregend 
was de baan spekglad, modderig 
en bijna onmogelijk om fatsoen-
lijk te kunnen rijden op sommige 
gedeeltes.

Lucas Dolfing won dit seizoen ne-
gen wedstrijden in de E1 catego-
rie en werd ondanks het uitvallen 
van de laatste dag kampioen in de 
E1. Mark Wassink de WPM KTM 
team rijder was de snelste man in 
de klasse E3. Hij won beide dagen 
voor zijn maatje Hans Vogels die 
twee keer tweede werd. Vogels be-
haalde daarmee na tien wedstrij-
den de Nederlandse titel in de E3 
met achttien punten voorsprong 
op Wasssink.

Christian Dignum werd twee maal 
derde afgelopen weekend. Alex 
v.d. Broek werd de terechte kam-
pioen in de EV40 klasse. Hij won in 
Veldhoven beide dagen en finishte 
afgelopen seizoen alle wedstrijden 
op het podium met uitzondering 
van de enduro in Havelte. Die 
kwam op naam staan van V.A.M.C. 
De Graafschaprijders clublid Peter 
Lenselink, hij deed het met twee 
tweede plaatsen meer dan goed 
afgelopen weekend.

Peter Bergsma uit Hummelo reed 
zaterdag een prima wedstrijd en 
werd keurig derde. Zondag had hij 
een iets mindere dag maar werd 
uiteindelijk vijfde. In de eindstand 
haalde hij het podium met een 
derde plek. Nico Freriks uit Hen-
gelo Gld werd zaterdag zevende en 
viel op zondag uit in de N3. Mau-
rice v.d. Berg deed het met een 
zesde en zevende meer dan ver-
dienstelijk in de NV40. Vordenaaar 
Marten Zilvold moest op zaterdag 
al opgeven met een onwillige mo-
tor en kwam daardoor zondag niet 
meer aan de start.

De klasse waar het om ging was de 
E2 categorie. Tegen Wesley Pittens 
was geen kruid gewassen, hij won 
beide dagen met grote overmacht. 

Voor het kampioenschap speelde 
hij geen rol van betekenis. De ti-
telstrijd ging tussen Vordenaar Bas 
Klein Haneveld en de uit Hengelo 
Gld afkomstige Erwin Plekkenpol. 
Op de eerste dag zag het er goed 
uit voor Klein Haneveld die de 
proeven afsloot met een mooie 
derde plaats net voor zijn grote 
concurrent Plekkenpol die vierde 
werd. Robin Nijkamp eindigde 
voor Klein Haneveld als tweede op 
de eerste dag.

Een drama speelde zich af net na 
het begin van de tweede dag. Bas 
had problemen met zijn Beta Su-
per B motor. Een kapotte koppe-
ling en een rem die dienst weiger-
de zetten Klein Haneveld op een 
enorme achterstand. Plekkenpol 
die dat in de gaten kreeg zette een 
offensief in en reed werkelijk alles 
uit de kast om nog kans te maken 
op de titel bij zijn afscheids wed-
strijd in het kampioenschap. Na 
de laatste proeven was Erwin he-
lemaal leeg en dat was te zien ook. 
Klein Haneveld reed op zijn tand-
vlees en hoopte dat hij genoeg had 
aan de tijden die hij had neerge-
zet. Toen de beide heren over de 
finish waren twijfelde Klein Hane-
veld of het wel genoeg was om de 
titel mee naar Vorden te kunnen 
nemen.

De spanning steeg en Bas stond 
stijf van de zenuwen. Het duurde 
ruim twee uur voordat de uitslag 
bekend werd in het voordeel van 
Bas. Het team van Plekkenpol 
feliciteerde hem sportief en liet 
weten dat Bas over het gehele sei-
zoen de sterkste was geweest en 
de titel verdiende. Toch vond Er-
win het wel jammer dat hij geen 
afscheid kon nemen met een titel. 
Een mooier scenario had men niet 
kunnen bedenken op de laatste 
dag van het kampioenschap: twee 
maatjes, allebei uit de gemeente 
Bronckhorst, die tot op het laatst 
strijden voor het kampioenschap.

Bij het merken kampioenschap 
ging de hoogste prijs naar KTM 
WPM 1 voor het als tweede ge-
eindigde Beta Super B team. Bij 
de clubteams was V.A.M.C. de 
Graafchaprijders 1 het sterkste dit 
seizoen. Zij hadden vier punten 
meer als het tweede team van de 
V.A.M.C.

Quintus heren B met trainer/coach Benno Dolphijn en sponsor Wim Jansen. Foto: Liesbeth Spaansen

Bas Klein Haneveld Nederlands Kampioen Enduro. Foto:Henk Teerink
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Schouwburg Amphion heeft nog véél meer te bieden...
Bekijk het complete programma en boek uw tickets op:

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

 (0314) 37 60 00
@amphion0314 schouwburgamphion

Misschien wel                       theater van NL!het beste

Wintercircus Martin Hanson (4+)

Malando Kwintet 

De Notenkraker

Voor het hele gezin

75 jaar!

Oekraïens Staats Opera en Ballet Theater

Cubaans dans- en muziekspektakel

Fantastische internationale topartiesten presen-
teren circustheater met live muziek!
Circusles mogelijk om 11:00 uur. Deelname: € 5,-.

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

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

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

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

20:00 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Dans

20:00 uur - Show

do.

do.

do.

do.

 5

 5

 5

 5

20

19

21

23

zo.

za.

ma.

wo.

Pasión de Buena Vista

GRATIS CD BIJ 2 KAARTEN

tips!

december

Soul Brothers

Eric van Sauers

Tineke Schouten

Let's Celebrate

Ontroert

Gewoon DOEN! (herhaling)

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

Topcabaret! Hij kan romantisch zijn maar het 
tegelijk ontkennen, schreeuwend zijn liefde uiten 
en slaand zijn publiek strelen.

Deze show zit vol glitter en glamour, showtrappen, 
kostuums, wereldsterren in de artiestenparade, 
orkesten, balletten, humor en gekke typetjes. 

20:00 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Cabaret

20:00 uur - Show

do.

do.

do.

 5

 5

 5

7

13

20/21

do.

wo.

wo./do.

Boogie Nights
New Years Ball in Amphion

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

22:00 uur - Event

do.

 52
zo.

januari

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

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo
Tel. 0575-46 52 58
info@gotinkinstallatie.nl

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

AANGESLOTEN BIJ

€ 7.295,-
Badkamerknaller

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

(2.30 x 2.00 x 2.50 h)

Inclusief installatie!

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

(2.30 x 2.30 x 2.50 h)

€ 9.295,-
Badkamerknaller

Inclusief installatie!

€ 11.495,-
Badkamerknaller

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

(2.30 x 2.80 x 2.50 h)

Inclusief installatie!

inclusief montage!
Complete badkamers

 
 
 
 
Ben je als Zzp er werkzaam in de bouwbranche?  
 
Kijk dan beslist even op www.bouwgroepgraafschap.nl 
 
                      Of bel 06-20540260 
 
 
 

Ben je als Zzp er werkzaam in de bouwbranche? 

Kijk dan beslist even op www.bouwgroepgraafschap.nl
of bel 06-20540260

Een draagbare kunstnier geeft Willem  
zijn vrijheid en energie terug.  
Dat is hard nodig want dialyse is geen 
leven, maar overleven.

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

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



Gezellige feestavond Hamove met kampioenen

Goede opkomst 
en diverse 
huldigingen
HENGELO - Afgelopen zaterdag-
avond werd in het clubhuis de 
Varsselse molen de jaarlijkse feest-
avond gehouden. De opkomst was 
goed en de sfeer uitstekend. Op 
de helft van de avond werden de 
verschillende kampioenen gehul-
digd. Helaas waren er ook een paar 
die op laatst hadden afgezegd, dat 
was jammer voor de vereniging en 
de aanwezige feestgangers.

Als eerste werd het jeugdige mo-
torcross talent Luca Notten naar 
voren gehaald. Hij werd door 
voorzitter Fred Versteege geïnter-
viewd. Luca gaf mooie antwoor-
den en liet weten dat hij blij was 
om clubkampioen van de jeugd te 
zijn geworden. Hij behaalde deze 
titel door twee tweede plaatsen te 
behalen tijdens het club kampi-
oenschap van de Hamove.

Luca vertelde dat hij volgend de ti-
tel graag wil prolongeren maar dat 
hij in eerste instantie de nadruk 
legt bij de Streek en uitwisselings 
wedstrijden in de MX 85cc.

Zijspannen
Bij de zijspannen kreeg Arno 
Harmsen twee bekers en bossen 
bloemen aangereikt doordat zijn 
maatje Gerwin Wijs niet aanwezig 
kon zijn. Michel Veenink kreeg de 
beker en bos bloemen overhan-
digd door de titel te pakken in de 
hobby klasse.

Thijs Bulten (Super klasse), Her-
bert Enzerink en Henk Roenhorst 
(zijspannen) waren afwezig maar 

werden wel in de speech genoemd 
door de voorzitter. Loek Wensink 
had dit jaar meer concurren-
tie dan andere jaren in de 125cc 
Twinshock. Wensink had in het 
verleden geen tegenstanders maar 
dit jaar werd dat verdubbeld en 
reden er twee man voor de fel be-
geerde titel. Loek was de gelukkige 
winnaar.

Wegrace
Bij de wegrace werden de club-
leden Nelson Rolfes (Supercup 
1000) en Scott Deroue (BSB Mo-
to3) kampioen. Helaas kwamen zij 
niet naar de feestavond. Deroue 
belde een uur voor aanvang op 
dat hij het niet kon redden. Hij liet 
wel weten dat hij afgelopen vrijdag 
voor het Britse Tsingtaoracing een 
MV Agusta supersport motor had 
getest. Deroue wil graag de over-
stap maken van de Moto3 naar de 
Supersport categorie.

Mooie plannen 
in vooruitzicht 
volgend jaar

Jeugdig talent
Jeugdig talent uit Lathum, Victor 
Steeman, hij werd twee jaar gele-
den nog gehuldigd als de NSF 100 
kampioen, werd ook gehuldigd. 
Steeman vertelde de aanwezi-
gen dat hij voor volgend jaar een 
plaatsje heeft weten te bemachti-
gen bij de Red Bull Rookies. Voor 
deze jongeman is dat een geweldig 
mooie uitdaging mede omdat de-
ze race in het voorprogramma van 
de MotoGP gereden zal worden.

Torleif Hartelman had nog een 
nieuwtje over Sam Lowes: Lowes 
die volgend jaar uitkomt voor het 
Moto2 team van het Italiaanse 
team van oud coureur Fausto Gre-
sini heeft na volgend seizoen nog 
een doorlopend tweejarig contract 
bij het Aprilia MotoGP team.

Tonny Wassink vertelde de plan-
nen voor volgend seizoen: Het 
Performace Racing Achterhoek 
gaat verder met hun twee top-
pers Joey den Besten en Jochem 
v.d. Hoek. Miscchien zal v.d Hoek 
deelnemen aan de races op het fa-
meuze circuit Isle of Man.

Joey den Besten vertelde dat hij 
zich als een vis in het water voelt 
bij het team uit Hengelo. Hij zal 
weer uitkomen in het IRRC kam-
pioenschap met zijn vertrouwde 
Yamaha supersport machine.

Top drie klasseringen moeten mo-
gelijk zijn liet hij weten. Supertwin 
coureur Olaf Romijn werd ook 
naar voren gehaald om zijn ver-
haal te doen. Hij zal zeker deel-
nemen aan de races in Hengelo 
en daarnaast heeft hij zijn zinnen 
gezet voor een start op het eiland 
Man in juni volgend jaar.

Zijspan coureur Marcel Ritzer ver-
telde dat hij naar alle waarschijn-
lijkheid zal stoppen. Een nieuwe 
job ligt in het verschiet en de plan-
nen zijn om als monteur aan de 
slag te gaan voor het Performance 
Racing.

Naast al deze nieuwtjes werd er 
vooral lekker feest gevierd. Nie-
mand kwam iets tekort en het bleef 
tot vroeg in de ochtend gezellig.
   

 ■ www.hamove.nl

Voorzitter Fred Versteege met clubkampioenen. Foto: PR

Ratti VR1 tegen VIOS
Beltrum VR2
KRANENBURG - Voor de laatste 
wedstrijd dit jaar reisden de da-
mes af naar Beltrum. De Ratti da-
mes begonnen sterk aan de wed-
strijd en er werd goed opgebouwd. 
Toch kreeg in de 15ste minuut 
VIOS Beltrum een enorme kans. 
Doordat keepster Kim Heuvelink 
goed uit het doel stapte, werd Ratti 
voor een achterstand behoed.

Een paar minuten later liep Ariët 
Kieskamp goed op en legde bal 
mooi voor, waardoor Gemma 
Eggink kon schieten. De bal be-
landde echter in de handen van 
de keepster. In de 25ste minuut 
krijgt Ratti een vrije trap mee, op 
20 meter afstand tot het doel van 
Beltrum. De bal belandde bij Es-
ther Tuinman, maar de bal werd 
geblokt.

Een minuut later is het dan einde-
lijk raak. Esther Tuinman speelde 
de bal naar Marieke Tuinman, die 
vervolgens de bal voorzette. Els 
Berenpas tikte de bal erin, 0-1. In 
de 30ste minuut zette Sanne Wen-
tink de bal voor, Gemma Eggink 
schoot de bal maar deze belandde 
in de handen van de keepster. In 

de 36ste minuut kreeg VIOS Bel-
trum een vrije trap mee. Lianne 
ten Have werkte de bal goed weg, 
waardoor er geen dreiging voor 
het goal ontstond. Twee minuten 
later stuurde Els Berenpas Sanne 
Wentink naar voren, die vervol-
gens een mooie boogbal over de 
keepster schoot, 0-2.

Na de rust was Ratti de overheer-
sende partij. Vele kansen werden 
gecreëerd, maar de keepster van 
VIOS keepte zeer goed en maakte 
het Ratti dus lastig. In de 53ste mi-
nuut kwam de bal via een ingooi 
bij Petra Wentink terecht, die de 
bal voor legde. Sanne Wentink 
verlengde de bal naar Esther Tuin-
man, die net naast schoot. In de 
70ste minuut schoot Petra de bal 
weer voor en Marieke Tuinman 
kwam goed inlopen. Ze schoot de 
bal direct, maar ook deze bal wist 
de keepster van Beltrum te on-
derscheppen. Ondertussen kreeg 
VIOS nog een vrije trap mee, maar 
hier kwam niks uit. De bal bleef 
hoofdzakelijk voor het goal van 
VIOS, maar een derde doelpunt 
kwam niet en de eindstand bleef 
0-2.

(Advertorial)

De Achterhoek gaat voor groen!
Lokale bouwbedrijven slaan handen ineen 
voor energiebesparing
Onder de noemer ‘Achterhoek 
Isoleert’ gaan 3 Achterhoekse 
bouwbedrijven samenwerken 
om woningeigenaren in de Ach-
terhoek te helpen met het be-
sparen van energie. De bedrij-
ven Menting Bouw uit Hengelo 
Gld, aannemingsbedrijf Ribbers 
uit Ruurlo en bouwbedrijf Geers 
uit Almen werken hierbij tevens 
samen met stichting Achterhoek 
Duurzaam Verbouwen. 

Lagere energierekening
Veel woningen in de Achterhoek 
gebouwd voor 1980 zijn matig tot 
slecht geïsoleerd. Goede isolatie 
zorgt niet alleen voor een forse 
besparing op de energiekosten, 
maar ook voor meer comfort in de 
woning. 
Daarnaast verdwijnen problemen 
met tocht, vocht, kou en omge-
vingsgeluid. Maar ook het instal-
leren van zonnepanelen voor elek-
triciteit of een zonneboiler voor 
warm water zijn verstandige keu-
zes om de energierekening fors te 
verlagen.

‘Achterhoek Isoleert’
Om woningeigenaren in de Achter-
hoek te helpen met het besparen 
van energie, bundelen de bouw-
bedrijven hun krachten. Onder 
de noemer ‘Achterhoek Isoleert’ 
werken zij samen om eigenaren 
van een woning met veel bespaar-

mogelijkheden te helpen bij het 
maken van een bespaarplan. De 
woningeigenaar zit hierbij nergens 
aan vast en bepaalt zelf of en wel-
ke maatregelen hij laat uitvoeren.

Aanmelden
In januari ontvangen de eerste 
woningeigenaren in de gemeente 
Bronckhorst een folder met meer in-
formatie. Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden via de bijgevoegde 
antwoordkaart of via de website 
www.achterhoekisoleert.nl. 

Daarna komt een specialist van Ach-
terhoek Isoleert langs voor een vrij-
blijvend gesprek en een kijkje in de 
woning. Afhankelijk van de uitkom-
sten en de mogelijkheden bepaalt 
de bewoner zelf welke maatregelen 
worden uitgevoerd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u een 
kijkje nemen op www.achterhoek-
isoleert.nl of bellen naar 0575 - 
468160. Ook kunt u een e-mail sturen 
naar info@achterhoekisoleert.nl. 

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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Besluiten inzake Programma Stroomlijn, deelgebied 5 (uiterwaarden langs de IJssel), tranche 1
De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat door de betrokken bevoegd gezagsinstanties besluiten zijn genomen voor Stroomlijn, deelgebied 5, tranche 1.
De betreffende besluiten en bevoegde gezagsinstanties zijn hieronder nader aangeduid. Stroomlijn deelgebied 5 maakt onderdeel uit van het landelijke Rijkswaterstaat-
programma Stroomlijn. Op de voorbereiding en bekendmaking van deze besluiten is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De ontwerpbesluiten hebben voor een ieder ter inzage gelegen van donderdag 24 september
2015 tot en met woensdag 4 november 2015. Binnen deze zes weken bestond de
mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn zienswijzen ingediend. De in
deze periode ingediende zienswijzen hebben geleid tot een aantal wijzigingen in de besluiten.
Ambtshalve is ook een aantal wijzigingen doorgevoerd. Voor de beantwoording van de
zienswijzen en de aanpassingen in de besluiten wordt verwezen naar de “Reactienota
Stroomlijn deelgebied 5, tranche 1”, die met de definitieve besluiten ter inzage is gelegd.

Algemeen
Rijkswaterstaat werkt – vanuit het Programma Stroomlijn – aan het onderhoud van de
begroeiing in de uiterwaarden. Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de Nederlandse
rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoog water. Bij hoogwater, als het water ook
door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de doorstroming
van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico
op overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is
daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid.
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij
hoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’) en
vastgesteld welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Het voornemen van
Rijkswaterstaat is om – na een zorgvuldige afweging van belangen – zoveel mogelijk bomen
en struiken uit de stroombaan van de rivier te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook
via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.
Er vinden geen grootschalig grondverzet en bodemroeringen plaats. Bij het rooien van
houtopstanden worden de stobben gefreesd tot een maximale diepte van 30 centimeter.
Meer informatie over het Programma Stroomlijn vindt u op: www.rws.nl/stroomlijn.

Toelichting besluiten
De besluiten, voor deelgebied 5 tranche 1, betreffen werkzaamheden in 13
uiterwaarden, verspreid over 9 gemeenten. Voor de exacte locaties van de
werkzaamheden wordt verwezen naar het bij de besluiten ter inzage liggende
kaartmateriaal, zoals opgenomen in bijlage 2 van de reactienota.
Projectplan Waterwet
Het Programma Stroomlijn omvat het verwijderen van begroeiing in de stroombaan
van de rivier. Om dit te kunnen doen, moet op grond van de Waterwet een projectplan
worden opgesteld. In het projectplan wordt de complete ingreep voor deelgebied 5,
tranche 1 beoordeeld. Het betreffende projectplan vormt daarmee het overkoepelend
juridisch kader voor de werkzaamheden.
Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen
uitvoeren, is een vergunning vereist op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.
Ontheffing op grond van de Flora- en faunawet
Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen
uitvoeren, is een ontheffing vereist op grond van de Flora- en faunawet.
Watervergunning
Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen
uitvoeren, is een watervergunning vereist op grond van de Keur van Waterschap Rijn
en IJssel en op grond van de Keur van Waterschap Vallei en Veluwe.
Omgevingsvergunning activiteit ‘werken en werkzaamheden’
Als een bestemmingsplan voor een uiterwaard een verbod bevat voor het uitvoeren
van werken en werkzaamheden, dan is een omgevingsvergunning nodig om hier
werkzaamheden te kunnen uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo).
Omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van houtopstand’
Als een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist
om een houtopstand te vellen, dan geldt dit als een verbod om een project dat uit die
activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning (artikel 2.2 lid 1 onder
g Wabo). Met andere woorden: wanneer een boom in een uiterwaard door een
kapverordening wordt beschermd, is voor het kappen een omgevingsvergunning nodig.

Welke besluiten liggen nu ter inzage?
1. Projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en Milieu

met bijbehorende stukken, waaronder het m.e.r.-beoordelingsbesluit t.b.v. de
uiterwaarden Bronckhorster waarden en Olburgsewaard (gemeente Bronckhorst),
Brummensche waarden (gemeente Brummen), Fraterwaard (gemeente Doesburg),
Gelderdijkse Waard en Hoenwaard (gemeente Hattem), Scherenwelle (gemeente
Kampen), Epsewaarden en Rijsselse Waarden (gemeente Lochem), Duursche
waarden (gemeente Olst-Wijhe), Bronckhorster waarden en Tichelbeekse waarden
(gemeente Zutphen), Oldener waarden (gemeente Zwolle).

2. Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van de Staatssecretaris
van Economische Zaken t.b.v. de hiervoor genoemde uiterwaarden met
bijbehorende stukken.

3. Ontheffing op grond van de Flora- en faunawet van de Staatssecretaris van
Economische Zaken met bijbehorende stukken t.b.v. de uiterwaarden
Bronckhorster waarden en Olburgsewaard (gemeente Bronckhorst), Fraterwaard
(gemeente Doesburg), Gelderdijkse Waard (gemeente Hattem), Uiterwaard
Kampen (gemeente Kampen), Epsewaarden en Rijsselse waarden (gemeente
Lochem), Oldener waarden (gemeente Zwolle).

4. Watervergunning op grond van de Keur van het Waterschap Rijn en IJssel met
bijbehorende stukken t.b.v. uiterwaarden Bronckhorster waarden (gemeente
Bronckhorst), Rijsselse Waarden (gemeente Lochem) en Bronckhorster waarden
(gemeente Zutphen).

5. Watervergunning op grond van de Keur van het Waterschap Vallei en Veluwe met
bijbehorende stukken t.b.v. uiterwaarden Brummensche waarden (gemeente
Brummen), Gelderdijkse Waard (gemeente Hattem).

6. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard Gelderdijkse
Waard van het college van B&W van de gemeente Hattem met bijbehorende
stukken.

7. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard Scherenwelle
van het college van B&W van de gemeente Kampen met bijbehorende stukken.

8. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard Epsewaarden
van het college van B&W van de gemeente Lochem met bijbehorende stukken.

9. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
van  het  college  van  B&W  van  de  gemeente  Olst-Wijhe  is  op  verzoek  van  de
aanvrager ingetrokken; de in het ontwerpbesluit beschreven werkzaamheden in de
Welsumer Waarden zijn tot nader order uit het programma gehaald.

10. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard Oldener
Waarden van het college van B&W van de gemeente Zwolle met bijbehorende
stukken.

Waar en wanneer kunt u de besluiten inzien?
Van woensdag 16 december 2015 tot en met woensdag 27 januari 2016 liggen de besluiten
ter inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken, inclusief de aanvraag. U kunt
de betreffende documenten tijdens de gebruikelijke openingsuren en/of op afspraak inzien
op de volgende locaties:
· Gemeentehuis Bronckhorst, Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)
· Gemeentehuis Brummen, Engelenburgerlaan 31, 6971 BV Brummen
· Stadhuis Doesburg, Philippus Gastelaarsstraat 2, 6981 BH Doesburg
· Stadhuis Hattem, Markt 1, 8051 EZ Hattem
· Stadhuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1, 8261 DD Kampen
· Gemeentehuis Lochem Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
· Gemeentehuis Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1, 8131 BN Wijhe
· Gemeentehuis Zutphen, 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
· Stadskantoor Zwolle, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle

Digitale inzage
De besluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvragen en de reactienota, kunt u ook
inzien via www.coordinatiestroomlijn.nl, onder Deelgebied 5, Tranche 1, Definitieve
besluiten.

Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden die hun zienswijze op het ontwerpbesluit tijdig naar voren hebben
gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen
zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen van donderdag 17 december 2015 tot en
met woensdag 27 januari 2016 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State door het indienen van een beroepschrift.
Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:
a) uw naam en adres;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d) de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.
Stuur uw beroepschrift en zo mogelijk een afschrift van het besluit, waartegen uw beroep is
gericht, onder vermelding van de naam van het besluit naar:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in enige instantie over
ingestelde beroepen.

Crisis- en herstelwet van toepassing
Op het besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van
toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift
moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de
beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en de beroepsgronden na afloop van de
beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het
indienen van een zogenaamd “pro forma” beroepschrift niet mogelijk is. Geef in het
beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Hoe kunt u de werking van het besluit laten schorsen?
Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien beroep is ingesteld,
kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld
inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet
worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het
beroepschrift worden overgelegd.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening
is griffierecht verschuldigd.



Koninklijke onderscheiding voor Lisa Bracht
BAAK - Lisa (van den Berg) Bracht 
is zaterdag in Utrecht koninklijk 
onderscheiden tijdens de vrij-
willigers dag van patiëntenver-
eniging Leven met Blaas- of nier-
kanker, waar zij voorzitter van is.

Door Alice Rouwhorst

"Wij werden als vrijwilligers ont-
vangen op een adres aan de gracht 
in Utrecht. Een paar panden ver-
der werd mijn familie en andere 
genodigden ontvangen, zonder 
dat ik dat wist. Daar gingen we 
naar toe. Ik zag ze staan en dacht 
nog: Wat doen zij hier? Ik moet 
ook heel verbaasd gekeken heb-
ben. Toen zag ik in de verte ook 
andere bekenden staan, zoals 
mijn oude baas. Ja, toen begon ik 
wel iets te vermoeden, maar dacht 
dat het iets vanuit de vereniging 
zou zijn. Aan een koninklijke on-
derscheiding heb ik geen moment 
gedacht. Pas toen de burgermees-
ter werd voorgesteld, viel bij mij 
het kwartje. Bizar gewoon, zoiets 
verwacht je niet!", zegt een nog 
steeds aangenaam verraste Lisa 
Bracht een dag later. Het lintje 
met de onderscheiding Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau werd 
opgespeld door burgemeester 
Marianne Besselink. "Dat zelfs de 
burgemeester helemaal voor mij 
naar Utrecht is gekomen op een 
vrije zaterdag. Nou dat is toch wel 
bijzonder!", vervolgt ze.

Lisa Bracht heeft zich verdienste-
lijk gemaakt op vele manieren. 
Als docent Gezondheidskunde 

en manager gezondheidszorgop-
leidingen was ze lid van verschil-
lende onderwijsontwikkelings-
commissies die zorgdroegen voor 
de herstructurering van het toen-
malige Middelbaar Sociaal Peda-
gogisch Onderwijs en de Middel-
bare Gezondheidsopleidingen. Ze 
zat in de MR van het ROC Aventus 
Apeldoorn en was lid van de Raad 
van de Kinderbescherming en van 
de raad van toezicht van Ouderen-
zorg Sutfene in Zutphen.

Open, betrokken en assertief
In 2007 werd bij haar niercelkan-
ker ontdekt en een jaar later had 
deze kanker zich uitgezaaid in 
haar skelet. Sinds 2010 is zij door 
haar ziekte afgekeurd. "Dan kun 
je thuis gaan zitten wachten tot je 
doodgaat, maar daar schiet je niks 
mee op. Ik heb er voor gekozen om 
nog actief te blijven en mijn erva-
ringen als kankerpatiënt in te zet-
ten om anderen te helpen. 
Ik kom altijd voor de zwakkeren 
op. Ik heb geleerd dat je heel as-
sertief moet zijn als patiënt en niet 
iedereen is dat. Ik wil dat de ver-
houding tussen arts en patiënt be-
ter wordt. De patiënt moet voorop 
staan, niet de dokter of het zieken-
huis. Je bent ook een goede dokter 
als je je patiënt doorverwijst naar 
een andere dokter. De ontwikke-
lingen gaan zo snel. Je kunt als arts 
niet van alles op de hoogte zijn 
en alle expertise in huis hebben. 
Ik ben altijd heel open over mijn 
ziekte en dat helpt in dit werk", 
zegt een zeer bevlogen en strijd-
lustige Lisa Bracht.

"Maar het is een lastige ziekte", 
vervolgt ze. "Het is soms heel 
moeilijk vast te stellen. En als het 
eenmaal vastgesteld is, dan willen 
artsen handelen. Zij bepalen dan 
min of meer wat ze met je gaan 
doen. Uit goede bedoelingen vaak 
hoor, begrijp me niet verkeerd. 
Maar als patiënt krijg je niet even 
de tijd om na te denken over wat 
jezelf wilt. De kanker heeft er mis-
schien al wel jaren gezeten. Drie 
weken bedenktijd op zo'n periode 
maakt dan ook niet uit en in die 
tijd wil je bijvoorbeeld van lotge-
noten horen hoe hun behande-
ling en herstel verlopen is. Je kunt 
dan vervolgens in samenspraak 
met je arts keuzes maken. Die tijd 
moet je als patiënt nemen én krij-
gen. Daarom heb ik bijvoorbeeld 
de folder 'In gesprek met je dok-
ter' gemaakt. Niet iedereen is van 
nature zo assertief om het heft in 
eigen handen te nemen. De fol-
der en de patiëntenvereniging kan 
daar hopelijk bij helpen", verklaart 
Lisa. "Er is nog héél veel te doen op 
allerlei terreinen rondom kanker, 
zoals bij de diagnostiek, de pijnbe-
strijding, het doen van zinnig on-
derzoek en het bepalen hoe ver je 
gaat met behandelen. Aan al deze 
vraagstukken mijn bijdrage leve-
ren vind ik heel erg leuk! De kan-
ker zit elke seconde van de dag in 
mijn hoofd én in dat van mijn om-
geving, maar op deze manier kan 
ik er wel een positieve draai aan 
geven", zegt een inmiddels wat 
vermoeide Lisa Bracht. Ze is voor-
zitter van de patiëntenvereniging 
Leven met Blaas- of nierkanker, 

zit in de Patiënten Advies Onder-
zoek KWF Kankerbestrijding en is 
afgevaardigde bij de Patiëntenbe-
weging Levenmetkanker. Voor een 
deel van haar verdiensten ontving 
zij vorig jaar de Akkie Hofsteeprijs.

Alles op een rij gezet
"In het najaar begon mijn doch-
ter van alles aan me te vragen. Ik 
dacht dat ze dat deed om alvast 
voorbereid te zijn voor een af-

scheidsverhaal tijdens mijn begra-
fenis. Dat bleek dus niet het geval. 
Deze informatie kwam gisteren 
tijdens de speech allemaal voorbij. 
Ik vond het wel heel leuk om te ho-
ren wat ik allemaal gedaan heb. Bij 
elkaar is het best veel! Mijn doch-
ter en ik hebben er achteraf wel 
hartelijk om gelachen toen ik haar 
vertelde waarvoor ik dacht dat ze 
mij aan het uithoren was", besluit 
een levenslustige Lisa Bracht.

Lisa Bracht geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Foto: Alice Rouwhorst

Ziekenhuisstraat 1
7141 AN Groenlo

T +31(0)544 37 93 29

E info@solar-sell.nl
I www.solar-sell.nl

SOLAR SELL IS PARTNER VAN SOLAR WORLD, SUNPOWER, SOLARWATT, SMA, SOLAREDGE, B&B POWER, NEDAP EN AGEM

Solar Sell ruimt haar voorraad op. Daarom kunt u profi teren 

van grote kortingen op onze zonnepanelen. Wij komen gratis bij 

u langs voor het beste advies. Wees er snel bij want op is op!

Grote kortingen 
 op onze zonnepanelen

    Type  Pakket Prijs / 
Paneel Herkomst  Vermogen paneel  Garantie prijs Watt
SOLARWATT Duitsland 2550 watt Poly 12 jaar € 2.450 € 0,96
SOLARWATT Duitsland  2550 watt Poly G/G 30 jaar € 2.900 € 1,14
DMEGC   2650 watt BLACK 10 jaar € 2.550 € 0,96
SOLARWORLD Duitsland  2500 watt BLACK 10 jaar € 2.575 € 1,03
SOLARWORLD Duitsland  2750 watt BLACK 10 jaar € 2.900 € 1,05
SOLARWORLD Duitsland  2800 watt BLACK 10 jaar € 3.150 € 1,13
SOLARWATT Duitsland  2800 watt BLACK G/G 30 jaar € 3.600 € 1,29

Het pakket bestaat uit tien zonnepanelen, een 
omvormer en montagemateriaal. Afwijkende 
installaties en grootte zijn mogelijk. Meerprijs 
voor een Duitse SMA SB 2,5 omvormer is € 250. 
Complete montage voor € 930 of gratis hulp bij 
zelf-plaatsing. De prijzen zijn exclusief BTW. 
De BTW kunt u nog steeds terugvragen. Meer 
informatie vindt u op www.solar-sell.nl
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Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

Meer dan alleen een uitzendbureau, 
dat is Match 4U. Bij ons draait het om mensen.
Dat is onze toegevoegde waarde.

Tegelzetter m/v

Ben jij een ervaren tegelzetter en ben je op korte termijn 
beschikbaar?

Functieomschrijving
In de functie van tegelzetter ben je verantwoordelijk voor het gehele 
proces, van sloopwerk tot oplevering. Naast het tegelzetten ben je 
ook verantwoordelijk voor het installatiewerk. Het is daarom van groot 
belang dat je over een ruim technisch inzicht beschikt. Je werkt veel 
samen met de eigenaar van het bedrijf, maar gaat ook zelfstandig 
op pad.

Service Monteur m/v

Heb jij kennis van witgoed en ben jij een servicemonteur 
die zelfstandig kan werken? 

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een zelfstandige 
servicemonteur die werkzaamheden bij particulieren kan uitvoeren. 
De werkzaamheden bestaan uit het lokaliseren van storingen aan 
witgoed apparatuur en waar nodig voer je hier reparaties aan uit. Het 
is daarom van belang dat je kennis van witgoed hebt. In de functie 
van servicemonteur komt het ook voor dat je regelmatig bruingoed 
zoals beeld- en geluidselektronica installeert bij particulieren. Ook 
het aanleggen van stopcontacten, draden trekken en andere elektra 
werkzaamheden zijn niet onbekend voor jou. Het gaat om een functie 
voor 24 of 32 uur, maar 38 uur is bespreekbaar.

Magazijnmedewerker / heftruckchauffeur m/v

Heb jij ervaring als magazijnmedewerker en heb je een 
heftruckcertificaat?

Functieomschrijving
Als magazijnmedewerker ben je verantwoordelijk voor diverse werk-
zaamheden binnen het magazijn zoals de goederenontvangst, het 
magazijnbeheer, orderpicking en belading. Concreet zullen je werk-
zaamheden bestaan uit het laden en lossen van goederen, de contro-
le van de goederen, het verzendklaar maken van goederen/partijen 
en zorgdragen voor veiligheid, ordelijkheid en de netheid van het 
magazijn. Verder krijg je binnen deze organisatie de ruimte om verbe-
tervoorstellen te doen op het gebied van werkprocessen en efficiency 
binnen het magazijn. In deze functie werk je in dagdienst.

Assistent Magazijnchef m/v

Heb jij veel affiniteit met de techniek en op zoek naar een 
assisterende en leidinggevende functie?

Functieomschrijving
Voor onze klant die werkzaam is in de technische branche zijn wij op 
zoek naar een assistent magazijnchef die tijdens de afwezigheid van 
de magazijnchef er voor kan zorgen dat de werkzaamheden in het 
magazijn soepel blijven lopen, volgens de planning en de normen van 
kwaliteit en veiligheid. Je zult een groep van circa 25 medewerkers 
aansturen. Als de magazijnchef aanwezig is, ondersteun je deze in 
zijn taken, maar zul je ook meewerken in het magazijn. Voor de func-
tie van assistent magazijnchef is het belangrijk dat je sterk bent in je 
communicatie, mensen weet te  motiveren, resultaatgericht handelt 
en initiatief neemt. Verder is het van belang dat je affiniteit hebt met de 
techniek en verspanende processen, en dat je goed kunt werken met 
diverse informatiesystemen.

Allround Installatie monteur m/v

Ben jij een allround installatiemonteur en op zoek naar 
een functie waarbij je ook storingsdiensten draait? 

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar 
een allround installatiemonteur die op diver-
se projecten zelfstandig kan werken. In deze 
afwisselende functie bestaat je takenpakket uit 
installatiewerk, hoofdzakelijk klantenwerk bij 
particulieren. Het gaat daarbij om renovatie, 
verbouwingen, het installeren van badkamers 
etc. Verder heb je eenmaal in de vier weken van 
maandag tot vrijdag storingsdienst, en verhelp 
je storingen en verricht je reparaties aan onder 
anderen CV installaties. Verder houd je je ook 
bezig met werkvoorbereiding en het bestellen 
van materialen aan de hand van de werkbonnen 
van de monteurs.  Ook de aftersales en de klach-
tenafhandeling behoort tot je verantwoordelijk-
heden. Verder kan het voorkomen dat je met 
autocad (Stabicad) installaties kunt intekenen 
waar nodig. Kennis van Domotica is een pre.

    het nieuwe spaarsysteem van
onderstaande Vordense Ondernemers.

Spaar ook gratis mee
voor leuke cadeaus

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

Keurslagerij Vlogman
Dutch PC Electronics
Davinci For Hair

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

WEES LOYAAL, KOOP LOKAAL
VEEL KEUS
 Lokaal kopen zorgt ervoor dat u de variëteit aan winkels en producten 

in uw omgeving in stand houdt.

HET SCHEELT IN UW EIGEN PORTEMONNEE
 Lokaal kopen is goed voor iedereen en dus ook voor u zelf. Uit onder-

zoek is gebleken dat geld dat door lokale bedrijven wordt verdiend voor 
een deel ook weer terugvloeit naar de gemeenschap. Door lokaal kopen 
lijkt u soms duurder uit te zijn, maar het scheelt u uiteindelijk in uw 
eigen portemonnee. Lokale bedrijven geven meer uit aan charitatieve 
en culturele instellingen en verenigingen in de buurt.

PERSOONLIJK ADVIES
 Lokaal kopen betekent dat u als klant een direct aanspreekpunt hebt 

wanneer u advies wilt krijgen of wanneer er achteraf iets met het 
gekochte product aan de hand blijkt te zijn.



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

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

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

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

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

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

Tandarts:
19 - 20 december, F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

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

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

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

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

Sociale teams Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er terecht met 
vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, 
schulden of werk. Telefonisch zijn de teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. 
Ook e-mailen is mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en openings-
tijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 
Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en 
woensdagmorgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl
Voor vervoersvragen: ma. t/m do. van 09.00 - 10.00 uur, alleen telefonisch 
(0575) 55 52 82.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 
w.gotink@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

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

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

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur.
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.

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

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang 
Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl

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

SchuldHulpMaatje Bronckhorst
Voor hulp bij schuldenproblematiek, tel. (06) 83 03 90 05.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 20 december, Dorpskerk, Gezamenlijke dienst
10.00 uur, ds. J. Kool, 1e C: Daklozenopvang; 2e C: Onderhoud gebouwen
Woensdag 23 december, 18.00 uur, start Herdertjestocht vanaf de 
Chr. Koningkerk (i.p.v. Kinderkerstfeest).

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 20 december, Dorpskerk, Gezamenlijke dienst, 
10.00 uur, ds. J. Kool, 1e C: Daklozenopvang; 2e C: Onderhoud gebouwen
Zondag 20 december, Dorpskerk, 19.00 uur, Kerstsamenzang, 
Raad van Kerkendienst, 1e C: Kerk Centraal; 2e C: Raad van Kerken.
Woensdag 23 december, 18.00 uur, start Herdertjestocht vanaf de 
Chr. Koningkerk (i.p.v. Kinderkerstfeest).
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 20 december, 10.00 uur, Ds Tim Wiersum, 4e  advent.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 20 december, 9.30 uur, Eucharistieviering, vg. pastoor H. Scheve.  

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 december 9.30 uur, Woord en Communieviering, vg. werkgroep. 

Contactjes
Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is 
men als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de 
Kamer van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentie-
tarieven. Minimumprijs voor Contactjes €7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; 
elk karakter meer €0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, €4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Achterhoek Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder 
nummer af te halen bij het kantoor van opgave. Betaling: contant, anders 
worden administratiekosten berekend à €4,24 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening 
kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Te koop gevraagd: antiek, cu-
riosa en alles wat verzameld 
wordt. Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, Rijks-
straatweg 35, (0575) 52 29 19.
   
Te koop diverse soorten en 
maten kerstbomen Bertus 
Waarle Hamsveldseweg 2 7251 
LR Kranenburg Tel.0575556865 
of 0651148066.
   
Gezocht: bankirai vlonder-
delen voor rolstoelvlonder in 
Park de Bleijke, Hengelo, ca. 
11 m2 in stukken vanaf 30 cm. 
tel. 0575 764040 of parkdeble-
ijke@gmail.com.
   
GEZOCHT; Oude brommers, 
onderdelen en verzamelin-
gen van o.a Zundapp, Kreid-
ler. Bromfietswinkels opgelet: 
we kopen ook graag uw oude 
winkelvoorraad op. tel 06-
15268461 of 06 48591665.
   
Te koop Kerstbomen vers uit 
de grond diverse soorten en 
maten. Familie Kappert Ruur-
loseweg 87 Kranenburg. Tel. 
06-15540958. 
   
OVERGEWICHT? VOEDINGSAD-
VIES van ervaringsdeskundige, 
na consult van 30 min. weet u 
alles! 0657671509.
   
T.k. nw. tapijttegels meer dan 
100 verschillende kleuren/mo-
tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60 
per m2. 0545-472574 of 06-
12300129.
   
Muziwijs - praktijk voor mu-
ziektherapie, muziekles en be-
geleiding - start in januari en 
februari nieuwe muziekcursus-
sen voor peuters en kleuters in 
Ruurlo.6 januari zijn er GRA-
TIS open peuterlessen! WWW.
MUZIWIJS.NL Facebook.com/
muziwijs.
   
Ratten, muizen, mollen of 
konijnenbestrijding. Bel Don 
Veenhuis 06-10499025.
   
Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden 
kunt u elke ochtend (behalve 
zondags en ‘s-maandags) van 
09.00 tot 12.00 uur en dinsdag, 
donderdag- en vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 17.00 terecht 
voor een groot assortiment 
meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoudelijke 
artikelen, boeken enz..Inbren-
gen van goed verkoopbare ar-

tikelen kan tijdens openingstij-
den of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.com. 
Tevens kunt u via ons telefoon-
nummer een afspraak maken 
voor het ophalen van spullen.
   
Vrouw 43 jaar zoekt huishou-
delijk/schoonmaak werk voor 
enkele uren per week. 12 jaar 
ervaring!! tel 0575555028 of 
0652509737.

Te huur KERSTMAN EN KERST-
VROUW KOSTUUMS DS Design 
Molenkolkweg 33 Steenderen 
0575 452001.

Te huur per 1 febr 2016 gedeel-
te van boerderij in buitenge-
bied Vorden.ruime zitkamer,3 
sl kamers,badkamer met lig-
bad. vloerverwarming.eigen 
ingang.alles begane grond.tel 
0575556680.

Spanningen, angsten of een-
zaamheid? Je kunt het over-
winnen! bel: 06 23345441 meer 
info www.wilmatepaske.nl

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel ge-
woon Frits Peppelinkhausen, tel 
(0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

16 t/m 22 december 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consumeren  
€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en 
dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 16 dec. Bospaddenstoelen soep / Andijviestamppot met 
worst, jus en zuur garnituur

Donderdag 17 dec. Wiener zwiebelrostbraten met aardappelen en 
rauwkost / Vlaflip met slagroom

Vrijdag 18 dec. Backerbsensuppe / Kabeljauw met mosterdsaus, 
aardappelpuree en groente

Zaterdag 19 dec. Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkost-
salade / IJs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 21 dec. Gesloten
Dinsdag 22 dec. Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade 

IJs met slagroom

OOK: waardebonnen, à-la-carte, eetfeestjes, lunch-koffie met gebak, 
high wine, high beer en high tea! 

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

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

KERSTBOMEN VERKOOP 
Eetcafé De Veldhoek 
Hengelo Gld. 
Varsselseweg 55.
Dins. t/m donderdag 
vanaf 14 uur.
Vrij. t/m zondag 
vanaf 11 uur.

Nergens goedkoper!!!

VLOOIENMARKT
ZELHEM

Zondag 27 december
10.00-17.00 uur

Sporthal De Pol
Vincent van Goghstraat 72

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl



Outlet
Van 12 t/m 30 December  

Tassen van 40% tot 80% korting
         #Meer dan 200 tassen op voorraad

Kleding/accessoires van 40 tot 80% korting
#wielerkleding dames en heren
#running kleding dames en heren

2e hands �etsenmarkt

2 halen 1betalen*

Dorpsstraat 12

Fabrieksprijzen
Hoge kortingen op alle overjarige �etsen
Ook bij filiaal Warnsveld

Ook bij filiaal Warnsveld


