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De blokhutten en kramen stonden 
rondom het plein achter de dorps-
kerk waardoor er voldoende ruimte 
overbleef voor vuren met bankjes er 
omheen om even op te warmen of 
een stokbroodje te bakken. Een initi-

atief van de kerstcommissie VOV, net 
als het ezeltje rijden.
De Oranjevereniging had een fraaie 
oranje kerstboom meegenomen, 
waarmee ze goed opvielen. Deze 
vereniging liet die middag zien wat 

zij door het jaar heen te bieden had 
en belangstellenden konden meteen 
lid te worden. Acties en verlotingen 
waren er ook, de lootjes hingen in de 
kerstbomen.
Optredens in de podiumtent moch-
ten gedurende de middag rekenen op 
veel publiek. De Harmonie Vorden 
speelde in de dorpskerk, maar het 
Vordens Mannenkoor, Wendy Ad-
dink en Rita Boshart, Popkoor Zut-
fun, Muziek op Venhorst en Jurriaan 
Boerstoel en Timmy van Ingen zon-
gen op het podium. De Theatergroep 

onder leiding van Lotte van Dam en 
het Jeugdpopkoor Venhorst stond 
met een kerstmusical op het podium. 
De Midwinterhoornblazers stonden 
in het publiek.
Natuurlijk was ook de Kerstman 
aanwezig. Hij zat in een mooie stoel 
tussen vele grote cadeaus en liet zich 
graag fotograferen. De foto’s van kin-
deren met de Kerstman die zijn ge-
maakt door fotograaf Rob Schmitz, 
zijn vanaf donderdag 18 december 
gratis af te halen bij Deco Outlet Sue-
ters.

Gezellige drukte tijdens kerstmarkt Vorden

Vorden - Zaterdag 13 december genoten vele belangstellenden van een 
gezellige kerstmarkt. In blokhutten en kramen werden de kerst- en 
andere sfeerartikelen en kunstwerken en schilderijen tentoongesteld 
voor de verkoop. Ook was er veel belangstelling voor de optredens in 
de podiumtent. Niemand hoefde direct naar huis: er was bij de kramen 
voldoende drinken en eten aanwezig, zoals warme glühwein, broodjes 
warm vlees of de boerenkool maaltijd van Hotel Bakker.

De nieuwe blokhutten verdwijnen achter de vele bezoekers van de Kerstmarkt in Vorden.

De kerstboom is een geschenk aan de 
inwoners van Vorden. Elk jaar wordt 
de Rotaryclub Vorden-Zutphen door 

de Vordense Ondernemers Vereni-
ging gevraagd het plein voor de kerk 
aan te kleden met een sfeervolle 

kerstboom. Een opdracht die met ple-
zier en belangeloos wordt uitgevoerd.
“Het is een groot plezier en dankbaar 
werk” zegt Koos Jager de projectlei-
der. Gerrit te Velthuis vult aan: “Ik 
hoop dat het een klein beetje kan bij-
dragen aan een vredig kerstgevoel bij 
alle bezoekers van het plein.”

Kerstboom siert het centrum van Vorden
Vorden - Voor de achtste maal op rij is afgelopen weekeind een prach-
tige kerstboom geplaatst in het centrum van Vorden. De door de fa-
milie Zoerink geschonken boom, is door de leden van de Rotary en 
oud Rotary leden zaterdagochtend neergezet met medewerking van 
de firma’s Beeftink en Boerstoel.

Er worden heel veel mooie en gezel-
lige kerstliedjes gezongen. Kortom
een hele mooie kinderdienst waarin
veel zal gebeuren. Neem je vriend-
jes, vriendinnetjes, opa of oma maar
mee: iedereen is welkom! Tot ziens,
op 24 december!

Kinderkerstfeest 
Dorpskerk
Vorden - Heb je wel eens van het
kerstverhaal gehoord? Kom dan 
kijken in de Dorpskerk op 24 de-
cember om 19.00 uur, daar wordt
het kerstverhaal verteld, speciaal
voor kinderen!

HUIS VERKOPEN?
BEL EERST MET...

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

...IN FORNUIZEN

Zelhem Gildenweg 1  l  Tel. 0314 623658  l  www.schefferkeukens.nl

NIEUW BIJ SCHEFFER:
FORNUIZENSHOWROOM

MET 25 MODELLEN
OPENINGS

ACTIE
CASH-BACK 
TOT €500,- 

voordeel
...meer

Openingstijden: maandag-woensdag 8.00 - 20.00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 20.00

Hans Eland Raadhuisstraat 53 | 7255 BL Hengelo (Gld) | T: 0575-463777

Geldig t/m zat. 20 dec.

Slagroom 250 ml 0,50
Zonnebloemolie 1 liter 1,00

Amb. Rundvleessalade 750 gram 2,00
Tonino wit 3,00

Vroege vogel-actie
Donderdag/Vrijdag/Zaterdag

Alleen van 8.00-9.30 uur!!!

a.s. Zondag 21-12 

open van 10.00-17.00

Deze week:

Kerst 2014
B r o n c k h o r s t



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws op 
www.contact.nl
Daar vindt u ook 
de volledige 
inhoud van deze 
krant en het 
 openbare archief.

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Weevers, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Dubieuze of anonieme opgaven 
worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer af te halen 
bij het kantoor van opgave bij Weevers. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

19 december

Café:
VROUWEN-

CAFÉ
Disco:

MANNEN-
CAFÉ

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 vrij-

dagmiddag van 13.30 tot

17.00 terecht voor een groot

assortiment meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huis-

houdelijke artikelen, boeken

enz..Inbrengen van goed ver-

koopbare artikelen kan tijdens

openingstijden of d.m.v. een

telefonische afspraak (06-

44629049) of email: vcde-

werf@gmail.com. Tevens kunt

u via ons telefoonnummer een

afspraak maken voor het op-

halen van spullen.

Te koop: Kerstbomen. Diverse 

soorten en maten. Ook grotere 

Nordmann. Bertus Waarle, 

Hamsveldseweg 2, 

7251 LR Kranenburg. 

Tel.: 0575-556865 of 

06 - 5114 8066.

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

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

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

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

Tandarts
20 - 21 december: F.A. Kuijl, Lochem, 0573-251684.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - 
Eerbeek - Brummen.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 
volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: Maandag 13.00-17.00 uur. Dinsdag t/m donderdag:
10.00-16.00 uur. Vrijdag: 9.00-16.00 uur (i.v.m. de weekmarkt).  
Zaterdag: 10.00-14.00 uur.

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

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

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

Kerkdiensten
Zondag 21 december, 4e Advent: 
10.00 uur: Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, ds. J. Kool.
19.00 uur: Raad-van-kerkendienst: Kerstsamenzang in de 
Dorpskerk.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 21 december: 
10.00 uur: Zangdienst, 4e advent.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 21 december: 
9.30 uur: Eucharistieviering, vg. pastoor F. Hogenelst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 december: 
9.30 uur: Woord- en Communieviering, vg. werkgroep.

Weekenddiensten

Repair Café Vorden zaterdag 

10 januari 2015 , van 10.00

tot 12.00 uur, Kulturhus.

14-01 start MUZIwijs nieuwe

muziekcursussen voor (groot)

ouder en kind (0-4jr) in Ruur-

lo.

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.

Dagmenu’s 17 t/m 23 december

Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) 
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 17 december
Groentesoep/Hutspot met hachee en zuurgarnituur

Donderdag 18 december
½ Gegrild haantje, jus, frieten, appelmoes en rauwkostsalade/
bavaroise met slagroom

Vrijdag 19 december
Champignonsoep/Wokki wokki van vis en roerbakgroente, 
aardappelpuree en rauwkostsalade

Zaterdag 20 december (alleen afhalen of bezorgen)
Italiaanse cordonbleu, groente en aardappelen/ijs met slagroom           

Maandag 22 december
Gesloten

Dinsdag 23 december
Wiener Schnitzel met aardappelen en rauwkostsalade/ijs met 
slagroom

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

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

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

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 22 december 2014

Mooie blanke witlof heel kilo € 1.89
Giezer Wilderman
Stoofperen 2 kilo € 1.98
Ze zijn er weer!!!
Lychee’s 300 gram € 1.99
Zoete sappige
navelsinaasappelen 1,5 kilo € 2.99

Deze week keuze uit diverse soorten  
kant-en-klare maaltijden  
+ rauwkost naar keuze p.p. € 6.98

KUIPKIST VOORDEEL!!!!!!
(groot ingekocht extra voordelig)

Kinderkerstfeest in de 

Dorpskerk op 24 december 

om 19.00 uur, speciaal voor

kinderen! Iedereen is 

van harte welkom.

Biedt zich aan 1 dag p/wk

m.u.v. di/do jonge vrouw (32)

voor huish. hulp en/of oppas

(zeer ervaren) 0611123996

VLOOIENMARKT Zelhem
Zon. 21 Dec., 10.00 – 17.00 uur

Sporthal de Pol, info.
Kr.hr. tel.: 06-3910 8152
www.animo-markten.nl



Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl   

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

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Op mijn teentjes kijk ik
over het randje van de wieg.

Dag lief klein zusje,
ik vind je lief!

          Lieke

Trots en blij zijn wij met de geboorte 
van onze dochter en mijn zusje

Lana
Ik ben geboren op 6 december 2014,
weeg 3360 gram en ben 50 cm lang.

Mijn papa en mama zijn:
Dubaern Besseling en Annemieke Mulderije 

Grote zus: Lieke Besseling 

Vordenseweg 4
7223 LM Baak

Bart Hartelman

Wij danken iedereen voor de overweldigende
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden,
prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die
wij mochten ontvangen na het overlijden van
mijn man, onze vader, grootvader en over-
grootvader

G.M. Hartelman-Venderbosch

kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Vorden:

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

 Gratis controle van uw kunst- of klikgebit
 Geen verwijzing nodig van de tandarts!
 Persoonlijk advies, ook over vergoedingen
 Spoedreparaties klaar terwijl u wacht!

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B, Hengelo Gld.

info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

0575 46 26 40

Nieuw kunst- of 

klikgebit nodig?

Ik help u graag!

Woensdag 
24 december 2014 

MARKT
in plaats van 

vrijdag 26 december!!!

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

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

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

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

Geboren, 9 december 2014

Duuc te Velthuis
Duuc Vin

Kleinzoon van:
Harry en Derkjen te Velthuis
Bennie en Willemien Steenblik

De trotse ouders zijn
Sjoerd en Karin

De Boonk 53, 7251 BT  Vorden

Wij danken iedereen die er ook dit jaar weer aan heeft 
bijgedragen om onze oliebollen actie te doen slagen.

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

Wij wensen u fijne feestdagen
en een muzikaal 2015

Leden en bestuur Harmonie Vorden



Na ontvangst in de sfeervolle kelder 
van het gebouw (met Glühwein na-
tuurlijk) kregen de aanwezigen een 
rondleiding door het klooster. Zij 
konden met eigen ogen zien wat de 
eigenaren allemaal gerealiseerd heb-
ben. Het gezelschap kwam zelfs oog 
in oog te staan met een aantal Fran-
ciscanen, want op een kamergrote 
wandschildering uit de jaren ’60 
staan enkele van hen afgebeeld. In de 
karakteristieke ruimtes zijn verder 
moderne faciliteiten aangebracht om 
de doelgroep (en begeleiders) een zor-
geloze vakantie te bezorgen. 
Na de rondleiding was het tijd voor het 
gebruikelijke diner. Zeer ongebruike-
lijk echter was de ruimte waarin het 

diner plaatsvond: speciaal voor deze
gelegenheid en voor de eerste keer 
in haar geschiedenis werd gedineerd
in de uiterst sfeervolle kloosterkapel.
Een heuse primeur voor het Vordens
Ondernemerscafé! In deze bijzondere
ruimte waar de gebedsbanken en het
altaar nog altijd aanwezig zijn, kre-
gen de gasten heerlijke winterse kost
voorgeschoteld. 
Tijdens het diner vertelde Jeroen over
de geschiedenis van het klooster,  in
welke staat zij het destijds aantrof-
fen (na 10 jaar leegstand en gebruik
als asielzoekerscentrum), wat ze alle-
maal gedaan hebben om het te ma-
ken tot wat het nu is én welke am-
bities en plannen ze nog hebben met
het klooster. Na het diner werd nog
lang en uitgebreid nageborreld door
de aanwezigen. 
Al met al een bijzondere en uiterst
geslaagde jaarafsluiting van het Vor-
dens Ondernemerscafé dus. Op 22
januari van het nieuwe jaar gaan we
weer verder met ons programma. Het
thema is dan ‘Mindfulness’ en de lo-
catie het gezellige Ludgerusgebouw
in Vierakker. Om aan te melden
mailt u naar: vordensondernemers-
café@gmail.com. 
De organisatie van het Vordens On-
dernemerscafé wenst u gezellige
kerstdagen en alvast een goede jaar-
wisseling toe.

Vordens Ondernemerscafé sluit jaar af in Klooster Kranenburg

Dineren in hogere sferen
Kranenburg - Maar liefst 42 geïn-
teresseerden waren afgekomen 
op de laatste thema-avond van 
2014. En niet zonder reden want 
de locatie was weer een bijzon-
dere. Het gezelschap was name-
lijk te gast bij het Klooster van 
Kranenburg. Bijna honderd jaar 
heeft dit imposante gebouw toe-
behoord aan Franciscaanse broe-
ders, maar sinds enkele jaren is 
het een sfeervol groepshotel voor 
mensen met een beperking. Je-
roen en Daniëlle Timmers zwaai-
en er de scepter en doen dat heel 
behoorlijk.

Dit jaar proberen zij zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor het Neder-
landse Rode Kruis om vrouwen en 
meisjes te ondersteunen, die tijdens 
oorlog en conflicten slachtoffer wor-
den van seksueel geweld. Ouders, 
leerlingen en personeel van ‘t Beeck-
land waren uitgenodigd voor de kerst-
markt waar allerlei door de leerlin-
gen zelfgemaakte kerstartikelen en 
lekkernijen verkocht werden. Op de 
markt werd ook een verloting gehou-
den waarvoor vele Vordense onderne-
mers prijzen beschikbaar stelden. 

Zij bedanken daarom graag: 
Barendsen Huis,Tuin & Haard, Da 
Vinci for Hair, Martens jacht- en 
wapenwinkel, Siemerink juwelier, 
Davorta bloemenspeciaalzaak, Etos 

Barendsen, Helmink meubelen, 
Keurslager Vlogman, Bakkerij van 
Asselt, Fashion Corner, Modehal 
Vorden outlet, Cafetaria ’t Bintje, 
Tuunte Fashion, Bloemenboerderij 
Groot-Roessink, Boekhandel Bruna, 
De Vordense Tuin, Giessen schoen-
mode, IJssalon Lekker, Plaza Food 
for all, De Herberg, Profile Bleumink, 
AH Grotenhuys, De Hema, Hotel 
Bakker, Foto Willemien, Grand Café 

het Meesterhuis, Halfman Bloem-
sierkunst, Bakkerij Joop, Deco-outlet 
Angelique, de Welkoop, Visser Mode, 
Bloemsierkunst Elbrink, Bistro de Ro-
tonde en uit Hengelo Martine’s Hair 
& Beautysalon.  
Aan het slot van de twee dagen had-
den de leerlingen geleerd wat er alle-
maal komt kijken bij het organiseren 
van een kerstmarkt. De opbrengst 
voor het goede doel bedroeg 800 euro.

Kerstmarkt ‘t Beeckland levert 800 euro op 
voor Serious Request
Vorden - De leerlingen van de 
derde klassen van de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerwegen 
van ’t Beeckland organiseerden 
op woensdag 10 en donderdag 
11 december een sfeervolle kerst-
markt in het kader van hun inter-
sectorale lesprogramma (nadere 
uitleg over dat programma vindt 
u op www.beeckland.nl). Het doel 
was om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor de actie van Serious 
Request. Vanuit het Glazen Huis 
vragen de 3FM dj’s Coen, Gerard 
en Domien opnieuw aandacht 
voor een stille ramp.

Veertien jaar geleden begon Henk 
Knoef met camperbouw en verhuur 
en verhuisde het gezin van de Voor-
nekamp naar de Kerkhoflaan in 
Vorden. Nu veertien jaar later is het 
tijd voor wat anders. Toen het aan-
bod voorbij kwam om een camping 
met pension in Hirschegg te gaan 
runnen en Ina ook nog onverhoopt 

zonder baan kwam te zitten, hebben 
ze samen de knoop doorgehakt en 
besloten ervoor te gaan. 

Midden december zijn Henk en Ina 
vertrokken richting hun nieuwe uit-
daging: een camping met pension 
in het mooie bergdorpje Hirschegg 
(Steiermark) in Oostenrijk.

Nieuwe uitdaging
Het idee speelde al langer om naar 
Oostenrijk te gaan.  Toen Vordena-
ren Harry en Bernadette Derksen 
een camping in Braunlage, Harz 
(D) kochten, deden ze Henk en Ina 
Knoef het aanbod om hun camping 
en pension over te nemen, waar nog 
twee jaar pacht op zit. Toen werd 
de verleiding wel erg groot. Lang 
hebben ze er dan ook niet over na 
hoeven denken, hoe vaak krijg je 
tenslotte zo’n kans?  De camping en 
het pension zijn gelegen in het berg-
dorpje Hirschegg (Steiermark) in 
Oostenrijk en beschikt over 30 vaste 
staanplaatsen,  30 losse plekken en 
tevens een pension wat ruimte biedt 
voor 12 personen. Voor meer infor-
matie, zie: www.camping-hirschegg.
at. 

Knoef Camperverhuur 
Henk en Ina willen natuurlijk nog 
niet alle schepen achter zich ver-
branden, in hun dochters hadden zij 
dan ook al snel opvolgers gevonden 
om de camperverhuur te gaan voort-
zetten. Ook Benny Gal van Jansen & 
Gal en zoon Rob zullen op de achter-
grond de meiden ondersteunen met 
technische werkzaamheden en de 
website e.d.  

De kinderen zijn van jongs af aan 
gewend om met de camper weg te 
gaan en weten dus wat er bij komt 
kijken. Knoef camperverhuur heeft 
twee buscampers ter beschikking. De 
buscampers zijn van alle gemakken 
voorzien en zeer flexibel in het ge-
bruik. Voor meer informatie en hu-
ren: www.knoefcamperverhuur.nl

Beide dochters zullen de zaken rondom de verhuur gaan waarnemen

Henk Knoef Camperbouw & verhuur 
gaat verder als Camperverhuur

Vorden – Henk Knoef Camperbouw & verhuur aan de Kerkhoflaan 
in Vorden, gaat vanaf heden enkel verder als Camperverhuur.  Henk 
stopt met het bouwen van campers, de verhuur zal waargenomen 
worden door beide dochters. Reden, Henk en zijn vrouw Ina Knoef 
hebben besloten het roer om te gooien en naar Oostenrijk te gaan 
om hun droom te verwezenlijken.

Henk Knoef met dochters Anne (l) en Elke (r).

Afgelopen donderdag zijn de ingredi-
enten verzameld en klaargezet. Vrij-
dagochtend vroeg zijn een aantal le-
den begonnen met het bakken, want 
vanaf 09.00 uur waren de eerste be-
stellingen van Vordense bedrijven ge-
pland. Steeds meer ondernemers ma-
ken gebruik van deze service om de 
medewerkers een oliebol bij de koffie 
aan te bieden en daarmee de vereni-
ging te steunen. In de loop van de dag 
zijn de leden begonnen met de huis 
aan huis verkoop. Ondanks het zeer 
slechte weer, of misschien wel dank-
zij,  ging de verkoop als een speer.  

Vraag groter dan bakcapaciteit
Ook op zaterdagochtend zijn de leden 
weer op pad gegaan om de bollen te 
verkopen, waarna om 11.00 uur het 
sein uitverkocht gegeven kon worden. 
Ook dit jaar was de vraag weer groter 
dan de bak-capaciteit, wat betekent 
dat niet alle adressen bezocht konden 
worden. Een aantal mensen had daar 
al op gerekend door vooraf telefonisch 
te bestellen. Ook dit jaar kregen de le-
den van de vereniging weer de nodige 
complimenten voor het bakresultaat. 

Divers Kerstconcert 
Nadat alles weer opgeruimd was, 
werden de muzikanten van het har-
monie orkest op zaterdagmiddag in
de Dorpskerk verwacht. Als opening
van de kerstmarkt op het vernieuwde
dorpsplein, was aan Harmonie ge-
vraagd dit evenement te openen met
een kerstconcert in de kerk. 
Vorig jaar is hier een voorzichtig be-
gin gemaakt en dat is goed bevallen.
Om klokslag half twee opende het 
orkest o.l.v. Berjan Morsink met het
nummer Norwegian Christmas Ou-
verture. Het orkest had het zich niet
gemakkelijk gemaakt en een zeer
divers programma van 45 minuten 
nieuw ingestudeerd. Behalve het be-
kende: We are the world en All you
want for Christmas, werden ook een
aantal nummers gespeeld die  niet
specifiek voor kerstmis zijn geschre-
ven, maar wel goed in de sfeer van het
programma pasten, zoals het  gedra-
gen To my Country en Dublin Dances.
De combinatie van 60 muzikanten en
de akoestiek in de kerk zorgde daarbij
voor een perfecte sfeerbeleving. Voor
zowel de organisatie als de Harmonie
goed om te constateren dat de kerk
geheel gevuld was met belangstel-
lenden en dat deze culturele opening
blijkbaar in een behoefte voorziet. 
Nadat nog wordt meegewerkt aan de
kerstnachtdienst, gaan alle huidige
nummers van de lessenaar en komt
er een  geheel nieuw repertoire voor
het voorjaarsconcert op 11 april 2015
in de Sporthal waar deze Vordense
muziekvereniging  weer, net als vo-
rig jaar, zo’n 400 belangstellenden
een spetterend voorjaarconcert zal 
voorschotelen.

Oliebollenactie  
Harmonie Vorden
Vorden - De leden van Harmonie 
Vorden hebben een druk week-
einde achter de rug. Al bijna 40 
jaar verkoopt de muziekvereni-
ging oliebollen in december om 
de kas te spekken, altijd in het 
eerste weekeind na Sinterklaas 
en zo ook dus dit jaar. Binnen de 
vereniging is er een vaste ploeg 
mensen verantwoordelijk voor 
het goede verloop van de actie. 
De voorbereidingen beginnen al 
na de zomervakantie.

Eén van de belangrijke activiteiten 
is de tweedehands fietsenmarkt bij 

Profile Bleumink. Daar kunt u onder 
meer gebruik maken van de aanbie-

ding 2 halen, 1 betalen. Deze actie 
loopt van 20 december 08.30 uur tot 
en met 30 december 18.00 uur.
Bij de aanschaf van één fiets wordt 
er 35 procent korting gegeven. 
Zie voor meer info de achterpagina van 
deze krant

- advertorial -

Buurten bij Profile en Albert Heijn
Vorden - Onder het mom ‘beter een goede buur, dan een verre 
vriend’ organiseren Profile Bleumink en Albert Heijn Grotenhuys 
zaterdag 20 december een middag vol activiteiten voor jong en oud 
op zaterdag 20 december van 11.00 tot 16.00 uur.

 Catering  Workshops  Verjaardag- en Kinderfeestjes

 BBQ en Buffetten  Fietsverhuur

Via deze weg, willen wij u bedanken

in het in ons gestelde vertrouwen in 2014

en wensen u een goed maar vooral een gezond 2015 toe

en zien u graag weer bij ons komen.



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

De kinderen hebben prachtige pos-
ters gemaakt, waarop duidelijk te 
zien is hoe ze zich verdiept hebben 
in dit onderwerp. De symboliek van 
de duif en het hart zijn in vrolijke 
kleuren weergegeven. “Vrede moet 
je vrolijk maken”, was wat de kin-
deren zeiden. “Er moet meer vrede 
op aarde komen”. Door hierover na 
te denken, worden kinderen zich 
bewust van de noodzaak om mee 
te werken aan vrede in hun directe 
omgeving en wereldwijd.

Landelijke hoofdprijs
De eerste prijs is behaald door Floris 
Boschloo (11 jaar) van basisschool 
‘De Leer’. Met zijn expressieve en 
in felle sprekende kleuren wordt 
de wereld op zijn kop in een hart 
gedragen door twee armen met uit-
gestrekte hand (blank en donker), 
twee rode harten met een ring er-
omheen en een spierwitte vredes-
duif aan de andere kant. Daarbij 
de zon met heel creatieve stralen; 
kortom een prachtige poster. Bo-
vendien behaalde hij de Districts-

prijs en heel verrassend: de lánde-
lijke hoofdprijs. Zijn poster wordt 
nu opgestuurd naar Oak Brook bij 
Chicago, waar hij mee gaat dingen 
naar de wereldprijs. 

Op zaterdag 14 maart wordt Floris 
uitgenodigd om naar de VN-dag van 
de Lions te komen. Daar wordt hem 
de landelijke hoofdprijs uitgereikt. 
Lionsclub Bronckhorst is er heel blij 
mee! Deze activiteit past heel goed 
in de Lions-doelstellingen: het tot 
stand brengen en in stand houden 
van een geest van begrip tussen de 
volkeren van de wereld. Omdat dit 
ook een van de doelstellingen is van 
de VN, ontvangt Floris de prijs uit 
handen van  de voorzitter van de 
Gouverneurs Raad op de jaarlijkse 
Lions VN-Dag in Den Haag.

Floris Boschloo winnaar Peace Poster 
Contest Lions Bronckhorst

Bronckhorst - Lionsclub Bronckhorst is trots op de vier scholen die 
meewerkten aan de Vredesposter wedstrijd. Voor het zesde jaar 
zijn deze basisscholen in Bronckhorst benaderd om deel te nemen 
aan deze wedstrijd die wereldwijd door de Lions wordt georgani-
seerd. Op ‘De Steenuil’ in Steenderen, ‘De Leer’ in Hengelo (gld), De 
Woordhof in Hummelo en op ‘Het Hoge’ in Vorden hebben meer 
dan honderd kinderen van groep 8 zich ingezet om het thema ‘Vre-
de, Vriendschap en Begrip onder elkaar’ te verbeelden.

Elke school had een winnaar. Alle vier waren ze op bezoek bij de Lionsclub Bronckhorst

Halle, Zelhem: € 474,20.
Hengelo, Keijenborg: € 1.433,50.
Hummelo: € 357,65.
Vorden: € 902,90.
Wichmond: € 177,01.

Alle gulle gevers en collectanten, 
die ook dit jaar weer door weer en 
wind op pad zijn gegaan, hartelijk 
bedankt voor jullie bijdrage. Hebt u 
de collectant gemist, dan kunt u uw 
bijdrage overmaken op giro 5057 te 
Maassluis.
Wilt u bij de collecte van volgend 

jaar ondersteunen als collectant? 
Neem contact op met het Nationaal 

MS Fonds, tel. 010-5919839 of via 
www.nationaalmsfonds.nl

Opbrengst collecte Multiple Sclerose
Bronckhorst - Tijdens de col-
lecteweek van het Nationaal MS 
Fonds is het mooie bedrag van 
€ 3.345,- in de gemeente Bronck-
horst opgehaald. Het opgehaal-
de collectegeld wordt besteed 
aan onderzoek (voor een beter 
leven nu en een toekomst zon-
der MS), begeleiding en voor-
lichting.

‘Alle kleintjes helpen’

Vooraf kon ieder op een prachtig 
kaartje, van handgeschept papier 
met een vlinder erop, de naam van 
hun overleden kind schrijven. De 
kaartjes zijn gemaakt door cliënten 
van de instelling ‘De Driesprong’, 

een instelling voor mensen met een 
beperking.
In de viering werden namen ge-
noemd van kinderen die als baby, 
kleuter, schoolkind, puber of al vol-
wassen zijn overleden. Aan de vlin-
derboom op het kindergedeelte van 
de begraafplaats werden door de 
aanwezigen de vlinderkaartjes op-
gehangen. Iedereen plaatste er een 
lichtje bij. Dit onder de klanken van 
het muziekstuk: Standing by (Ik zal 
er zijn). Er klonken mooie gedich-
ten en ondersteunende woorden. 
Het geheel was sfeervol, warm en 
emotioneel.

De harmonie, onder leiding van 
Wilma Jolink speelde nog Tears in 
heaven en You never walk alone. 
Tijdens dit laatste muziekstuk ver-
trokken de aanwezigen naar dorps-

huis De Horst voor een kopje koffie, 
thee of chocolademelk.
Dankwoorden waren er voor de 
harmonie die vrijwel voltallig de 
kou trotseerde om te komen spe-
len, voor Anton Ruiterkamp die de 
geluidsinstallatie beschikbaar stel-
de, voor het bestuur van de begraaf-
plaats voor het mogen gebruiken 
van deze mooie plek en voor Emiel 
Bergervoet van De Horst voor zijn 
medewerking. Ook de vrijwilligers 
die vooraf en naderhand hielpen bij 
het klaarzetten en weer opruimen.
De organisatoren, Gerrie Vos-Hid-
dink en Maria Schotman-Harmsen 
zijn zeer tevreden over het verloop 
van deze samenkomst. Het is zeker 
voor herhaling vatbaar. Foto’s zijn 
te zien op achterhoekfoto.nl.

Terugblik op Wereldlichtjesdag 
in Bronckhorst
Keijenborg - Op zondagmiddag 
14 december om 16.00 uur op 
de RK begraafplaats in Keijen-
borg startte de gedachtenisvie-
ring voor alle overleden kinde-
ren met het muziekstuk ‘Sa-
menzijn’ gespeeld door harmo-
nie Crescendo uit Hengelo. De 
aanwezigen waren door een pad 
van lichtjes, aangestoken door 
vrijwilligers, samengekomen 
bij het monumentje voor dood-
geboren en ongedoopte kinde-
ren waarop de spreuk staat: 
‘Het nooit vergeten verdriet.’
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten 
zijn voorbehouden.

VOORDEEL
WEEKEND

*  Aanbiedingen geldig van 
19 t/m 21 december.

Gourmet-
schotel*

Met noten, 475 g

Luxe
ontbijtkoek*

Verse kruiden*

Tawny 
port

Hertenbiefstuk Rozemarijn 
krieltjes

Visgourmet 
mini’s

Crème fraîche Vlaamse friet Soepgroenten

Luxe maaltijd-
salade

Crème brûlée

PRIJSVERLAGINGEN

Varkens-
rollade*

Per 100 g

Mini-krieltjes
1 kg

KIJK VOOR BIJZONDERE OPENINGSTIJDEN 
OP ONZE WEBSITE WWW.ALDI.NL 



... 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

Kerstspecial:

Feestelijk tafelen

Wild
Hertenbiefstuk, ree, wild zwijn,
hazenpeper en konijn.

Vraag ons naar de prijs.
BESTEL OP TIJD!

Gevogelte
Kip, kippenpoten, drumsticks,
kalkoenheel, kalkoenbout en
kalkoenfilet.

Zie ook de reclames in de winkel.

Wij wensen u
fijne Kerstdagen!

695

Rambolletje

100 gram 225

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 100 gram gebraden 
kalfsrollade: 

GRATIS tonijnsaus

Er is een ruime keuze uit 

lamsvlees 
en 

kalfsvlees

Keurkoopje
Gemarineerde 
Biefstukpuntjes

400 gram

Voor bestellingen kunt u ons ook mailen: info@vlogman.keurslager.nl

Bouma

     Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47 (winkelcentrum Leesten)                                         

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

 Gratis parkeren! P



De Stichting Welzijn Vorden heeft 
(geschoolde) vrijwilligers van de Be-
zoek en Ondersteuning Service (BOS), 
die zorgen dat de mantelzorgers even 
worden ontlast van hun taak. De vrij-
willigers bieden de achterblijver een 
gezellige middag of avond met een 
spelletje rummikub, puzzelen of ge-
sprek. Overigens kunnen ook alleen-
staanden die in de doelgroep vallen 
een beroep doen op hun hulp.
De BOS vrijwilligers bieden hulp aan 
iedere inwoner van Vorden, waarin 
door de reguliere hulpverlening geen 
oplossing geboden wordt. Het gaat 
om mensen die buiten de samenle-
ving vallen, bijvoorbeeld omdat zij 
geen of heel weinig sociale contac-
ten hebben, of voor wie het moeilijk 
is hun weg te vinden in de huidige, 
complexe maatschappij.
Graag willen de vrijwilligers hun 
team uitbreiden met mensen die re-
gelmatig een paar uurtjes, ochtend, 
middag of avond beschikbaar zijn 
en graag iets willen doen voor een 
ander. Mensen met een no-nonsense 
mentaliteit, die snappen hoe het le-
ven in elkaar steekt, die enige levens-
ervaring hebben, stressbestendig zijn 
en goed kunnen luisteren. Het is be-
langrijk dat zij bereid zijn zich voor 
een ander in te zetten, maar zich ook 
verantwoordelijk voelen voor de sa-
menleving en daarmee ook de eigen 
verantwoordelijkheid zien voor die 
samenleving. Het gaat er niet om 
welk beroep zij hebben, maar om de 
bereidheid minimaal één dagdeel per 
veertien dagen beschikbaar te zijn 
voor dit mooie werk. Meer mag na-

tuurlijk ook, maar alles is in onder-
ling overleg te regelen.
Wie zich aanmeldt, krijgt een en-
thousiaste groep collega-vrijwilligers 
die open staat voor elkaar. Natuur-
lijk is er indien nodig professionele
ondersteuning bij de hulpverlening.
In de basiscursus leren de vrijwil-
ligers hoe zij hun grenzen kunnen
aangeven, over participatie en de pro-
blematiek van het ouder worden of
dementeren. Verder kunnen via de
Vrijwillige Intensieve Thuiszorg (VIT)
cursussen worden gevolgd.
Vrijwilligers Wilma Beunk, Nienke
Slabbekoorn en Wim Sanders vin-
den het vrijwilligerswerk heel leuk,
uitdagend en dankbaar. Zij krijgen
veel waardering van de mensen die
zij bezoeken. Daarnaast zijn de verga-
deringen die vier keer per jaar plaats-
vinden om ervaringen uit te wisselen,
gezellig. Jaarlijks gaan ze een dagje
uit en rond Kerstmis ontmoeten ze
andere Vordense vrijwilligers van
Stichting Welzijn Vorden.
Wim Sanders is tevens coördinator
van deze enthousiaste groep vrijwil-
ligers. Hij is graag bereid in een per-
soonlijk gesprek de wensen toe te
lichten of vragen te beantwoorden. 
Neem hiervoor contact met hem op
via telefoon (0575) 553736 of per e-
mail wsanders@kpnmail.nl

Ook kan informatie worden ingewon-
nen bij de Sociaal consulent team
Bronckhorst Noord enStichting Wel-
zijn Vorden, mevrouw Wilma Berns,
telefoon (06) 20712125 of e-mail
W.Berns@Bronckhorst.nl.

Wie komt het BOS vrijwilligers-
team Vorden e.o. versterken?

Vorden - Vrijwilligers van de Bezoek en Ondersteuning Service (BOS)
bezoeken chronisch zieke of dementerende mensen of mensen met
een beperking. Zij doen dit bijvoorbeeld een dagdeel in de week voor
inwoners van Vorden of om een mantelzorger te ontlasten. Want ook
mantelzorgers willen wel eens een boodschap doen, naar de kapper,
de hobbyclub of een avondje uit.

De vrijwilligers Wilma Beunk, Nienke Slabbekoorn en Wim Sanders.

Gebracht wordt het programma ‘Zee-
spiegel’, een modern sprookje waar-
bij verhaal en Nederlandstalige lied-
jes elkaar afwisselen en versterken. 
De meeste liedteksten en de foto’s 
van de achtergrondprojectie zijn 
van Mariet Lems; het verhaal is oor-
spronkelijk geschreven door Menno 
Kalmann met wie Josée vroegere ver-

sies van het programma uitvoerde. 
Centraal staat het lied ‘Zeilen naar 
Morgen’ op tekst van Lita Vuerhard, 
misschien nog bekend als ‘Lieve Lita’. 
Tijdens het concert wordt het oude 
klokvleugeltje in de galerij bespeeld 
door Wolfram, met alle luiken tussen 
galerij en huiskamer open. Detail: het 
vleugeltje dateert van 1905 en is daar-

mee even oud als de tegen de boer-
derij aangebouwde pakhuisvleugel 
waar het instaat. 
In de huiskamer van Amare is 
slechts plek voor zo’n 30 toeschou-
wers. U kunt reserveren via www.
wisselstroom.net of telefonisch (0575 
555783). Op de website staat ook 
meer informatie over het program-
ma en over Sans Retouche. Adres: 
Komvonderlaan 6, 7251 AC te Vor-
den, aanvang 20.30 uur, kamer open 
20.00 uur. Parkeren het liefst bij de 
Dorpskerk, via het kerkepad is het 
enkele minuten lopen.

Huiskamerconcert door Sans Retouche 
bij Amare te Vorden
Vorden - Op dinsdagavond 30 december geeft Sans Retouche een con-
cert in de huiskamer  - de voormalige deel - van Amare te Vorden. Het 
ensemble heeft als vaste kern pianist Wolfram Reisiger en zangeres 
Josée van der Staak. Zij werken veel met gastkunstenaars: deze keer is 
dat Niek Hietbrink, dichter en contrabassist.

Voor de kerstdagen is bij Geschen-
kenhuis Beuseker keuze uit verschil-
lende soorten en maten kerstbomen, 
kersttakken en decoratie, kerststuk-
ken en fraaie kerstversiering. Aan 
het einde van het jaar worden als 
vanouds de oliebollen verkocht in 
de tent op de stoep.
Opnieuw werken COOP Aalderink 
Supermarkt en Geschenkenhuis 
Beuseker samen. Bij elke vijf euro 
boodschappen bij COOP Aalderink 
ontvangt de klant een vuurwerk-
stempel. Met een volle spaarkaart, 

tien stempels, kunnen spaarders 
bij Geschenkenhuis Beuseker vuur-
werk kopen met korting.
De spaaractie is al begonnen en 
duurt nog tot en met 31 december. 
Voor deze actie is een assortiment 
vuurwerkpakketten geselecteerd 
waarbij de kaarten ingewisseld kun-
nen worden voor flinke kortingen. 
De stempelkaarten zijn zowel inwis-
selbaar tijdens de voorverkoop als 
tijdens de losse verkoopdagen op 
maandag 29, dinsdag 30 en woens-
dag 31 december.

De aanbiedingen kunnen tot 24 de-
cember vooraf besteld en voldaan 
worden bij het Geschenkenhuis Beu-
seker. Het is niet mogelijk om kaar-
ten in te leveren bij een online bestel-
ling. Tijdens de verkoopdagen op 29, 
30 en 31 december kunnen de be-
stelde pakketten worden afgehaald. 

Informatie over vuurwerk staat ook 
op de website www.beuseker.nl

Ook wordt carbid in de winkel ver-
kocht, met daarbij een assortiment 
ballen om weg te knallen. Net zoals 
bij de meeste andere verkooppun-
ten worden vuurwerkafvalzakken 
meegeleverd, die bij de door de ge-
meente vastgestelde inleverpunten 
ingeleverd kunnen worden.

- advertorial -

Wegens succes wederom vuurwerkspaaractie 
Beuseker en COOP Steenderen

Steenderen - Bij Geschenkenhuis Beuseker vindt op 29, 30 en 31 
december de verkoop van vuurwerk en carbid plaats in de winkel. 
COOP Aalderink Supermarkt en Geschenkenhuis Beuseker werken 
dit jaar wederom samen met een stempelkaartactie. Op 30 en 31 de-
cember zal er aan de Landlustweg 2 een oliebollenkraam staan.

Deze nieuwjaarsbijeenkomst heeft 
als thema ’Driekoningen, wijzen uit 
het Oosten’. Met verhalen, muziek 
en andere creatieve verrassingen 
maken ze er een fijne middag van. 
Onder het genot van een drankje en 
een hapje wordt er teruggekeken 
op de activiteiten en mijlpalen van 
het afgelopen jaar en wordt er iets 
verteld over de plannen voor het 
nieuwe jaar.

Heeft u belangstelling voor deze bij-
eenkomst en/of wilt u nader kennis 
maken met ons initiatief? U bent 
van harte welkom, wel graag even 
aanmelden via info@vriendenvan-
luscinia.nl of 0644380229. 

Kom ook 4 januari 2015 van 14.00 
tot 17.00 uur, Woonerf Luscinia/ 
camping De Nachtegaal, Lankhor-
sterstraat 21, Hengelo (Gld).

Reuring in de Achterhoek 
op Woonerf Luscinia
Hengelo - Eind vorig jaar startten Leo en Marianne van der Wes-
ten met Woonerf Luscinia, een woonwerkgemeenschap voor men-
sen met een (licht) verstandelijke beperking of autisme. Inmiddels 
hebben een aantal jong volwassenen hier hun thuis gevonden en 
genieten van de zorg, dagbesteding en de woonomgeving. De Vrien-
denstichting van Woonerf Luscinia zal vanuit het Reuringproject 
(met steun van de Provincie Gelderland) het komende jaar weer een 
aantal leuke activiteiten organiseren waarvan de nieuwjaarsbijeen-
komst op 4 januari de eerste is.

Bij deze bijzondere, energiezuinige wo-
ningen zijn alle belangrijke vertrekken 
zonder traplopen te bereiken. Op het 
moment wordt er nog hard gewerkt 
aan een facelift van bestaande appar-
tementen bij De Wehme en het park 
rond de woningen. Begin volgend jaar 
wordt gestart met de bouw van een 
nieuwe ontmoetingsruimte. Mevrouw 
Lam is ook vrijwilliger in de (nieuwe) 
ontmoetingsruimte, die belangrijk is 
voor het welzijn op het terrein. Medio 
volgend jaar wordt het oude verzor-
gingshuis gesloopt. Eind volgend jaar 
volgt tot slot de bouw van nog eens zes 
van deze prachtige woningen.

Nieuwe bewoners op de Wehme in Vorden
Vorden - Op 8 december is de eer-
ste sleutel uitgereikt aan de Pas-
torieweg door wethouder Arno 
Spekschoor aan mevrouw Lam. Er 
zijn hier 12 woningen gebouwd 
bij het complex De Wehme.



De rest van de ochtend stond in het te-
ken van een Open huis. De belangstel-
lenden konden een kijkje nemen in 
de klassen en de prachtige verbouwde 
kinderopvangruimte. Voor de jongste 
kinderen was er een grabbeljurk en een 
springkussen. De oudste kinderen had-
den nu de tijd om de wethouder het 

hemd van het lijf te vragen en daar heeft
de wethouder ook ruimschoots de tijd 
voor genomen. Dit alles vormt het begin
van een groeiende samenwerking tussen
school en kinderopvang. Ideeën zijn er
genoeg en er wordt samen gezocht naar
de invulling van de activiteiten van het
Kindcentrum.

Kindcentrum Wichmond is gevestigd in basisschool de Garve

Spelen en leren onder één dak in 
Wichmond

Wichmond - Op vrijdag 12 december is het Kindcentrum Wichmond in 
basisschool de Garve geopend door de wethouder Jan Engels. Met behulp
van het jongste en het oudste kind van het Kindcentrum heeft hij het lint 
doorgeknipt.

Prijswinnaars HCI 
Woonmaandactie

Hengelo - Op de foto ziet u de gelukkige 
prijswinnaars van de succesvolle Woonmaandactie 
van HCI in Hengelo Gld. Daarbij was het aankoop-
bedrag van een keuken en een badkamer terug te 
winnen.

Het gebeurt in samenwerking met Fysiotherapie 
Jansen van den Berg, Christinalaan 16 te Vorden. De 
zwemtherapie op de dinsdag vindt plaats van 10.15 

uur tot 11.15 uur. Onder leiding van een fysiothera-
peut worden oefeningen gedaan en er is gelegenheid 
voor gewoon zwemmen. Aanmelden kan nog, maar 
vol is vol. 

Opgave en/of inlichtingen bij Jitske Lautenbach, tele-
foon 0313 – 652 593 of per mail info@reumavereni-
ging-zutphen.nl.  Voor meer info is ook de website te 
bekijken: www.reumavereniging-zutphen.nl

Reumatherapie in Vorden
Vorden - Reuma, dus bewegen. Een belangrijk 
advies.  Bewegen in verwarmd water, vanaf dins-
dagmorgen 6 januari kan dit in Vorden. Deze 
therapie wordt gegeven door de reumapatiën-
tenvereniging (RPV) Zutphen e.o.

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo

Tel. 0575-46 52 58

info@gotinkinstallatie.nl

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

AANGESLOTEN BIJ

Zoek het
  maar uit!
In onze vernieuwde showroom.

Dan doen wij de rest wel:

Ontwerpen, aansluiten

betegelen en installeren.

Ho, ho, ho... bespaar 
nu nog 1.100 euro!

Vanaf 1 januari 2015 gaat de aanschafbelasting (BPM) omhoog. Doe uzelf daarom dit jaar nog de 
nieuwe Toyota AYGO of de Yaris cadeau. Dat scheelt bijvoorbeeld op de AYGO al zo’n  € 1.100,-! 
De nieuwe AYGO is er nu nog vanaf € 9.195,-* en de Yaris vanaf € 11.995,-*.  Ontdek op Toyota.nl 
alles over onze nieuwste modellen of kom langs bij de Toyota dealer.  U bent van harte welkom!

Brandstofverbruik variëert van (EC136/2014W, EC136/2014J) 3,3 L/km (30,3 km/L) tot 5,0 L/km (20,0 km/L) en CO2 van 75 -114 gram.
Prijzen incl € 500 extra inruilwaarde. BTW en excl. kosten rijklaar maken. Afgebeeld is een 5-deurs Yaris 1.3 Aspiration met 
Design pakket vanaf € 17.445,- en een 5-deurs AYGO x-play vanaf € 11.250,-. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 – 0369 of kijk op toyota.nl voor de verkoopvoorwaarden.

Nijendijk 
Zutphen, Brinkhorst 7, 0575-572021,

www.nijendijk.nl

Profiteer nu van onze 
WINTERSCHILDERKORTING

Wij wensen u
Prettige Feestdagen

en een kleurrijk Nieuwjaar.



Natuurlijk werd er niet alleen ge-
sproken over het verleden, maar ook 
over de toekomst. Met name de actu-
ele ontwikkeling zoals het overgaan 
naar de gemeente in 2015. Tijdens 
dit feest werd de zeer geliefde vrijwil-
ligster Joke Nijenhuis, uitvoering in 
het zonnetje gezet. Joke is vanaf de 
eerste dag zeer betrokken geweest bij 
de dagverzorging en tot aan de dag 
van vandaag zet zij zich met hart en 
ziel in voor de ouderen van Vorden 
en omstreken. Ook voor haar is het 
feest, want zij is al 25 jaar werkzaam 
als vrijwilliger. 

“In tijden van crisis en individualise-
ring is het hartverwarmend om met 
iemand te werken die zonder finan-
cieel gewin, iets van zichzelf inlevert 
om zo het ware verschil voor een 
ander te maken”, aldus één van de 

activiteitenbegeleiders van de dagop-
vang. 
Haar 25 jarig jubileum werd gevierd
samen met haar echtgenoot, kinde-
ren en kleinkinderen. Uit handen
van de collega’s kreeg zij na een toe-
spraakje, waarin teruggekeken werd
naar 25 jaar dagactivering voor ou-
deren, enkele waardebonnen en een
prachtig getekend zelfportret, ver-
werkt in een dienblad. 
Een dienblad als symbool voor haar
werk. Want in die 25 jaar is ze ontel-
bare keren rond gegaan met een blad
vol lekkers, om zo de ouderen onder
ons te verwennen. Dat ‘dien’stbaar
opstellen ook vreugde geeft aan je-
zelf was duidelijk te zien tijdens haar
huldiging, want ze genoot van alle
complimenten en de waardering die
zij mocht ontvangen. Joke bedankt 
en op naar de volgende 25 jaar!

Dagverzorging ‘Klimop’ 
bestaat 25 jaar

Vorden - Op zaterdag 29 november vierde de dagverzorging Klimop 
voor ouderen haar 25-jarig bestaan. Dit heugelijke feit werd feestelijk
gevierd in De Lindesche Molen in het buurtschap Linde. Alle deelne-
mers, collega’s, vrijwilligers waren uitgenodigd en onder het genot
van een hapje en een drankje werden vele herinneringen opgehaald
van 25 jaar dagverzorging in Vorden.

Dit werd gedaan in samen werking 
met Bloemsierkunst Halfman uit 
Vorden Er werden prachtige stukjes 
gemaakt zowel op de locatie Hack-
forterhof als in de grote zaal van de 
Wehme. Dat de 20 cliënten genoten, 

was wel te merken er werd wat afge-
lachen. Onder genot van een bakje 
koffie met een lekkere kerstkrans.
Voor volgend jaar werd alweer af-
spraak gemaakt om samen te gaan 
bloemschikken.

Kerstbakjes maken Sensire

Vorden - Afgelopen dagen was het gezellig druk op de Sensire locaties
De Hackforterhof en De Wehme. Door Sensire medewerkers van ver-
schillende teams uit Vorden, Baak, Wichmond werd er voor de cliën-
ten kerstbakjes maken georganiseerd.

Er is een kerstliturgie samengesteld 
met veel mooie liederen, gedichten 

en schriftlezingen. Voor begeleiding
van de liederen speelt Anneke Rig-
terink op de piano. Dominee Tinus
Gaastra (Ruurlo) verzorgt de medita-
tie en Chrisje Tuitert leest weer een
mooi kerstverhaal voor. Ook zullen
de kerststukjes dit jaar weer op de ta-
fels staan. Komt allen deze Kerstvie-
ring bijwonen.

Kerstviering PCOB Vorden
Vorden - Op vrijdagmiddag 19 
december om 14.00 uur hoopt de 
PCOB afdeling Vorden weer de 
jaarlijkse kerstviering te houden, 
in gebouw de Soos (Dorpscen-
trum ) te Vorden.

Daarom staat een kalf direct na zijn 
geboorte op vier poten en doet een 
mensenbaby er meer dan een jaar 
over om met veel vallen en opstaan 
te leren lopen. En hebben oudere 
mensen grote risico’s om te vallen. 
Met alleen al in Nederland jaarlijks 
zo’n 2.400 mensen die zo’n val niet 
overleven.
Dat vallen komt vooral door twee 
oorzaken: we zijn sinds de oertijd 
veel groter geworden en dat verhoogt 
de valkans. En we worden een stuk 
ouder dan onze verre voorouders. In-
derdaad: meer versleten en zwakkere 
spieren. Ja, een domme streek van die 
slimme mens van lang geleden.
Een van de  gevolgen was dat op een 
kwade dag onze huisarts zei ‘U moet 
aan de rollator’. Dat is al jaren ge-
leden toen ik klaagde over pijnlijke 
knieën. ‘Uw knieën zijn versleten en 
dat is geen wonder na zoveel jaren in-
tensief gebruik’.
We kochten inderdaad een rollator. 
Maar hij stond jarenlang ongebruikt 
in de garage. Ik haatte dat ding. Oud 
worden is mooi maar dan wel graag 
op eigen benen. Bovendien heeft er  
- u weet dat waarschijnlijk niet - in 
Vorden ooit een kleine Rollator-oor-
log gewoed. Een bewoonster van het 

flatgebouw waar we vroeger hebben 
gewoond zette, als ze door iemand 
werd opgehaald, gewoon haar rol-
lator in de hal bij de voordeur. Tot 
ergernis van een andere bewoonster 
die vond dat dit echt niet kon omdat 
ons wooncomplex dan teveel op een 
bejaardenhuis leek. Ze gooide op een 
dag - ongezien - het ding de kelder-
trap af. Die daad was het begin van 
een flinke burenruzie met voor- en 
tegenstanders van deze wandaad. 
Toch kreeg onze rollator een zinvolle 
bestemming toen mijn vrouw hem, 
al een tijd geleden, dankbaar in ge-
bruik nam. Intussen is er - ik geef het 
toe - veel veranderd. De rollator - uit-
gevonden door de Zweedse polio-pa-
tiënte Aina Wifalk - was in Nederland 
in het jaar 1982 voor het eerst te zien 
in een toneelstuk. En veroverde sinds-
dien een belangrijke plaats in onze 
samenleving. Er zijn nu rond 400.000 
van deze ‘loopmobiels’ in gebruik en 
elk jaar komen er zo’n 40.000 ex. bij. 
En er is in Amsterdam zelfs elk jaar 
een Rollator-loop, waaraan door zeer 
velen enthousiast en zelfs met enige 
trots wordt deelgenomen. 

Het laatste bewijs dat de rollator als 
een prachtig hulpmiddel ook in ons 
gezin is aanvaard: vorige week werd 
bij ons een tweede rollator afgele-
verd. En zijn nu twee mensen blij dat 
dit apparaat  er voor zorgt dat we het 
samen in eigen huis langer kunnen 
redden. Belangrijk in een tijd, waarin 
het nota bene de overheid zelf is die, 
door een veel te snel ingevoerd (maar 
wel noodzakelijk) ‘blijf-maar-thuis’- 
beleid ons ouderen lelijk heeft laten 
vallen.
 
Harry van Rijn
Willen Alexanderlaan 35 - Vorden

Vorden - Natuurlijk was het een 
fout. Een paar miljoen jaar ge-
leden hebben we een verkeerde 
keus gemaakt. Bijna elk zoogdier 
koos er toen voor om op vier po-
ten te gaan lopen. Zelfs de ezel, 
die toch als zeer dom bekend 
staat. Maar de mens wist beter. 
Hij/zij had genoeg aan twee be-
nen, want dan was-ie groter en 
machtiger. En kon-ie zijn armen 
en handen voor andere doelein-
den gebruiken.

Ode aan de rollator

Met een glas warme glühwein 
brachten de vertegenwoordigers 
van de Gemeente Bronckhorst San-
der Burggraaf en wethouder Jan En-
gels, oud-voorzitter Marcel Leferink, 
voorzitter Bart Veen en bestuursle-
den van de Vordense Ondernemers 
Vereniging (VOV) en leden van de 
Kerstcommissie VOV onder leiding 
van Tiny Koning, een toast uit op de 
nieuwe verlichting.
Vele jaren stonden in het dorpscen-
trum kerstbomen met lichtjes langs 

de stoepen. Dit jaar werden in de 
nieuw geplante bomen en leilinden 
nieuwe verlichting aangebracht. De 
vrijwilligers stonden uren in hoog-
werkers om deze lichtstrengen aan 
te brengen en ze zijn zeer tevreden 
over het resultaat. Alle werkzaam-
heden in het centrum zijn nu af-
gerond. Deze avond waren dank-
woorden gericht aan de VOV en 
de gemeente Bronckhorst voor de 
financiële bijdrage vanwege de her-
inrichting van het dorpscentrum.

Kerstverlichting centrum 
Vorden officieel ontstoken

Vorden - Aan het einde van dinsdagmiddag 9 december werd in 
het centrum van Vorden de prachtige nieuw aangebrachte kerst-
verlichting officieel ontstoken. Vrijwilligers hebben in de nieuwe 
bomen in het centrum en de leilinden op de pleinen vele lichtjes 
aangebracht.

Op de nieuwe kerstverlichting in Vorden werd een toast uitgebracht.

De ballon die de meeste afstand 
heeft afgelegd, was van Ilse Hissink. 
Deze ballon heeft 317 km afgelegd 
en is gevonden in Adelheidsdorf in 
Duitsland. De andere winnaars op 
de Garve zijn: Jikke Pardijs en Koert 
Klein Lebbink (beide 297 km), Lasse 
van Baaren en Thom Dimmendaal 
(beide 191 km).

Oranjecomité 
Vierakker-Wichmond
Ilse Hissink 
wint ballonnen-
wedstrijd

Wichmond - Van de opgelaten 
ballonnen op vrijdag 29 augus-
tus heeft het oranjecomité en-
kele kaartjes terug ontvangen. 
Vrijdag hebben de kinderen 
van de Garve in Wichmond, 
waarvan de ballonnen het 
verst zijn gekomen, een prijs 
gekregen.

Ilse Hissink
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Deze waarschuwt 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 circa 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 landgoed De Kranenburg, dat 
voor deze gelegenheid omgetoverd 
wordt tot een theater. De eigenaren 
Albert Jan Lubbers en Renée de Fraî-

ture zullen u daar hartelijk ontvan-
gen.

Er is elk jaar veel belangstelling voor 
deze voorstelling en er is maar een 
beperkt aantal plaatsen. Reserveren 
is daarom noodzakelijk. U kunt in-
lichtingen over de voorstelling ver-
krijgen en reserveren op 0575-556216 
of dekranenburg@planet.nl
Landgoed ‘De Kranenburg” ligt aan de 
Bergkappeweg 2 in Kranenburg (Vor-
den). De kosten voor deze voorstelling 
is € 15,00. Hiervoor krijgt u naast de 
voorstelling ook 2 consumpties.

Wereldberoemd kerstverhaal 
‘Scrooge & Marley’  
op landgoed Kranenburg

Vorden - Op zaterdag 20 december (20.00 uur) en zondag 21 decem-
ber (14.30 uur) speelt en vertelt Gery Groot Zwaaftink op landgoed 
De Kranenburg, traditiegetrouw zijn versie van het wereldberoemde 
kerstverhaal van Charles Dickens “Scrooge en Marley”.  Deze voorstel-
ling gaat over de oude vrek Scrooge die op kerstavond bezoek krijgt 
van zijn overleden zakenpartner Marley.

Daarna was het tijd om aan andere 
feiten aandacht te geven. Om te be-
ginnen met het wijzigen van de ver-
houding met de heer Wim Harms, 

welk na ruim 30 dienstjaren geen 
werknemer meer is, maar nu in de 
boeken wordt omschreven als oud 
werknemer. Henk Ruiterkamp heeft 

Wim dan ook bedankt voor de jaren 
lange inzet en als waardering heeft 
hij Wim een waardecheque aange-
boden waarvan Wim en echtgenote 
Hennie naar keuze een weekend of 
midweek mogen gaan genieten. Ook 
was en een mooie bos bloemen voor 
echtgenote Hennie in de bedrijfs-
kleuren rood met geel.

Felicitaties gediplomeerde
Verder hadden zij nog een gediplo-
meerde in hun midden, namelijk 
Marco Kok. Marco is werkzaam 
als calculator/werkvoorbereider en 
heeft in de afgelopen 2 jaar de cur-
sus Restauratie niveau 4 gevolgd 
en afgesloten met zeer goed gevolg. 
Als bedrijf kan Aannemersbedrijf 
H.J.Ruiterkamp bv met deze kennis 
speciaal op het gebied van voorbe-
reiding, verbouw en restauratie hun 
klantenkring, welke een groot aan-
tal monumenten bezit, van dienst 
zijn.
Henk Ruiterkamp heeft dan ook een 
cadeau aangeboden, zijn waardering 
uitgesproken en de wens dat ook 
met deze kennis het bedrijf gemak-
kelijker de toekomst tegemoet kan 
treden.
Voor de echtgenote Hannie was er 
ook een mooie bos bloemen in be-
drijfskleur, als dank voor haar aan-
deel in het behalen van dit diploma 
(namelijk veel avonden alleen zijn).

Aannemersbedrijf H.J.Ruiterkamp bv viert belangrijke momenten

Gezellige avond in de Lindesche molen

Linde - Tijdens een gezellige avond in de Lindesche Molen heeft het 
Aannemersbedrijf H.J. Ruiterkamp bv stilgestaan bij twee toch be-
langrijke momenten, nadat eerst Henk Ruiterkamp de medewerkers 
had toegesproken en hierbij aandacht had gevraagd voor het wel en 
wee waarmede de kleine bedrijven nu te maken hebben. Hij prees de 
medewerkers voor hun grote inzet, wat dan ook betekent dat Rui-
terkamp bv en hun medewerkers een redelijk vooruitzicht hebben.

Profile Bleumink is dus van alle lan-
delijke ‘Profile de Fietsspecialist win-
kels’ verkozen tot de beste van Neder-
land. Uiteraard is het team zeer trots 
en willen zij via deze weg ook graag 
hun klanten bedanken voor het stem-
men. Volgend jaar hopen zij opnieuw 
de titel binnen te halen. 

Profile Bleumink
Profile Bleumink is dé fietsspecialist 
van de achterhoek met een filiaal in 

Zutphen en Vorden. Beide winkels sa-
men bieden een totaal winkelopper-
vlak van 1300 m2. Zowel in Vorden 
als in Zutphen kunt u bij hen terecht 
voor een breed en diep assortiment. 
En niet alleen voor fietsen, maar ook 
voor fietsaccessoires, fietskleding en 
fietsonderdelen. Naast verkoop bie-
den zij in Vorden tevens een diverse 
verhuurservice, van elektrische fiet-
sen tot tandems.
Uiteraard ontbreekt een technische 
afdeling niet, de goed opgeleide mon-
teurs beschikken over een moderne 
werkplaats, de beste gereedschappen 
en specialistische kennis om uw fiets 
in topconditie te houden! Bent u op 
zoek naar een professionele en per-
soonlijke benadering, kom dan eens 
langs bij Profile Bleumink.
Het team verwelkomt u graag in één 
van de winkels!

Profile Bleumink winnaar 
‘Beste Winkelketen verkiezing’
Vorden - Binnen de ‘Beste Win-
kelketen verkiezing 2014’ in de 
categorie ‘Profile winkels boven 
de 300m2’ is Profile Bleumink 
in Vorden de winnaar geworden 
met een 7.7! En in de categorie 
‘Profile winkels boven de 500m2’ 
is Profile Bleumink in Zutphen de 
winnaar geworden met een 7.7.

Stichting Gamrupa Europe uit Vorden 
helpt haar zusterorganisatie Gamrupa 
the Gambia, bij het bouwen van een 
kleine kraamkliniek. Het gebouw en 
de afwerking zijn klaar, maar voor de 
inrichting en het vervoer daarvan is 

nog steeds geld nodig. Op allerlei ma-
nieren sparen we dat in kleine beetjes 
bij elkaar. Soms krijgt men goederen 
of statiegeld bij winkels. Nu schiet de 
nieuwe winkel van Albert Heijn Gro-
tenhuis te hulp. Op hun inleverappa-
raat voor flessen zitten 2 knoppen. De 
ene voor een bon als u geld terug wilt. 
De andere (en deze moet u hebben) is 
de donatieknop, waarmee u het geld 
schenkt aan goede doelen. Vanaf nu 
tot begin februari dus aan Gamrupa. 
Doe mee, dan zorgt u dat ook in Gam-
bia jonge moeders veilig hun kindje 
ter wereld kunnen brengen. Namens 
alle Gambianen: bedankt!!

Statiegeld voor kinderen  
in Gambia
Vorden - Gambia is een klein ont-
wikkelingsland in West Afrika. 
De bevolking is arm, de werkloos-
heid hoog. Kinderen willen graag 
naar school maar het geld ont-
breekt. Toch maken de mensen 
er het beste van. Buitenlanders 
ondersteunen vaak kleine en gro-
tere projecten.
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5 KipKrokantschnitsels, 
5 Gehaktschnitsels, 
1 Slagers Rookworst en
5 Gebraden Gehaktballen
16,49

10.00 “Onze slagers maken zelf 
verschillende specialiteiten 

en kunnen op bestelling 
klaarmaken!”

Geldig in week 5  (maandag 15 december t/m zaterdag 20 december 2014)

Bij ons vindt u een uitgebreid assortiment met vooral versen ambachtelijke 
producten. Lekker van smaak, gezond én heel betaalbaar!

Wat dacht u bijvoorbeeld van ons assortiment Beter Leven kip en 
varkensvlees? Ongekend mals vlees met het Beter Leven kenmerk 1-ster van 
de Dierenbescherming. Of probeer eens onze zelfgemaakte worsten die
op ambachtelijke wijze zijn bereid.

Wilt u eens iets anders, dan hebben we een ruime keuze aan vleesvrije 
producten.

Bij onze deskundige medewerkers Paul van Houten 
en Marko Hukker kunt u terecht met al uw 
vragen of verzoeken.

Watertanden bij 
PLUS Eland.

Vers 
voor u 
gesneden

16,49
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De jongens van de E1 lieten er geen 
gras over groeien en lieten van het 
begin af aan zien waarvoor het deze 
zaterdag was gekomen. Binnen 5 
vijf minuten was het al 3-0, na deze 
superstart werd de rest van de wed-
strijd uitgespeeld en stond er aan 
het eind een 10-1 overwinning op 
het scorebord. Na alle huldigingen 
en felicitaties stond de huifkar van 
Camping De Warnstee klaar voor 
een rondrit door Wichmond. Bij te-
rugkomst waren de patatjes goud-
geel gebakken en deze lieten de jon-
gens zich dan ook lekker smaken.
Maandag 8 december was het de 
beurt aan de F1. Tegen Warnsveldse 
Boys kon de F1 bij een overwinning 
ook op doelsaldo kampioen worden. 
De eerste helft ging de wedstrijd op 

en neer en werd er gerust met een 
1-3 voorsprong. De ranja deed de 
spelers van Sociï goed, want in de 
tweede helft werd de voorsprong 
verder uitgebouwd en stond er 
aan het eind van de wedstrijd een 
duidelijke 2-8 overwinning. De spe-
lers van de F1 lieten zich huldigen 
en feliciteerden direct na de wed-
strijd. Zaterdag 13 december werd 
wederom de huifkar van camping 
De Warnstee geleend om ook de 
spelers van de F1 de welverdiende 
rondrit door Wichmond te ge-
ven. Bij terugkomst bij Sociï was 
er voor de F1 patat met een snack. 
Sociï E1 en F1 van harte gefeliciteerd 
en camping De Warnstee bedankt 
voor het lenen van jullie huifkar Jan 
plezier.

Sociï E1 en F1 kampioen

Wichmond - Zaterdag 29 november was het zover voor Sociï E1, de 
kampioenswedstrijd tegen VVG ’23. Na 9 eerder behaalde overwin-
ningen en 1 gelijkspel tegen de directe concurrent kon zaterdag 29 
november op doelsaldo het kampioenschap worden binnengehaald.

E1 kampioen najaarscompetitie

F1 kampioen najaarscompetitie

Op het officiële wedstrijdparcours 
van de cross worden 3 ronden gere-
den; in totaal ongeveer 10 km. Mee-
doen is belangrijker dan winnen! Na-
tuurlijk zijn er ook een paar prijzen 
te winnen maar het meedoen aan 

dit evenement als steun aan Kanjers 
voor kanjers is belangrijker. Men no-
digt dan ook alle ATB-ers en crossers 
(ouder dan 14 jaar) uit om zich in te 
schrijven. Dit kan via het emailadres: 
okbronckhorst@gmail.com

Of tijdens de voorinschrijving op 28 
december zelf ( waarbij het risico be-
staat dan inschrijving al vol is).
De kosten bedragen €7,50 wat in het 
geheel gaat naar het goede doel. Voor 
dit geld krijg je bovendien 2 gratis 
consumpties. Onder alle inschrijvin-
gen worden 10 plaatsen verloot voor 
een ATB clinic gegeven door onze lo-
kale crosshelden Thijs van Ameron-
gen en Jan Weevers. Wees er snel bij 
wat er is maximaal plaats voor 50 
startbewijzen.

Open ‘Indoor Sport Vorden’  
ATB/Cross kampioenschap Bronckhorst
Vorden - Op 28 december gaat er een bijzonder evenement plaatsvin-
den. Tijdens het Rabo kasteel Cross kampioenschap te Vorden, waar 
veel nationale toppers hun krachten meten, wordt er ook gefietst 
om het Open “Indoor sport Vorden” ATB/Cross kampioenschap van 
Bronckhorst. Deze ludieke wedstrijd start om 15.35 en staat geheel in 
het teken van het goede doel, namelijk: Kanjers voor Kanjers!

Om 12:30 uur speelde Dash CMV 
N6-4 thuis in sporthal ’t Jebbink in 
Vorden, tegen S.C. Gorssel in de vijf-
de klasse. Het Dash team met jonge 
speelsters van 10 en 11 jaar, was sinds 
de voorlaatste wedstrijd niet meer in 
te halen. Ook nu heeft dit team over-
tuigend met 4-0 gewonnen, onder ge-
juich van een volle tribune. Na afloop 
van de wedstrijd werden de meiden 
door de sponsor Roofing Service Ne-
derland BV flink in het zonnetje ge-
zet. De speelsters van dit team zijn 
Lynn Meijer, Merijn Jansen, Julia Sie-
mes, Femke Huidink, Merel Legten-
berg en Vera Legtenberg. Hoofdtrai-
ner: Gerard van Laar. Coach: Rienk 
Legtenberg. Ook de jongens van Dash 
JC 1 speelden thuis. Zij moesten de 
wedstrijd  in de eerste klasse tegen 
BOVO uit Aalten winnen om kampi-
oen te worden. De jongens van Dash 
hebben de wedstrijd prachtig gewon-
nen met 4-0, met een enthousiast pu-
bliek op de bank. De trotse sponsor 
Discus dierenspeciaalzaak Kluvers 
heeft het team beloond voor deze ge-
weldige prestatie. De spelers van dit 
team zijn Jur Brinkman, Pieter Bik-
kel, Luuk van Glabeek, Bryan Smits, 
Jurgen Wensink, Niek van Ark, Milo 
Wullink en Justin Schouten. Trai-
ners: Hanneke Klein Geltink en Arjan 
Bikkel. Coach: Gerard Wullink.
De meiden van het team Dash MC1 
speelden hun laatste wedstrijd in de 
eerste klasse in Apeldoorn, tegen SV 
Dynamo. Ze moesten met 4-0 winnen 
om kampioen te worden en wisten 
dit ook voor elkaar te krijgen! Volop 
feestvreugde dus en eenmaal terug in 
de sporthal in Vorden, de felicitaties 
en een beloning voor het harde wer-
ken van hun sponsor Roofing Service 
Nederland BV. De speelsters van dit 
team zijn Lot Meijer, Ismay Jansen, 
Anna van Dijk, Pien Meijer, Amke 
Pasman, Fleur Grube, Janouk Uilen-
reef, Esther Tolkamp, Sophie Jansen 
en Marit Kolkman. Trainer/coach: 
Henny Weijers.
Dash is trots is op deze geweldige spe-
lers en speelsters! Nadat twee teams 
een ritje met paard en wagen door 
het dorp hebben gemaakt, werd de 
dag afgesloten onder het genot van 
een drankje in het sportcafé van 
sporthal ’t Jebbink en daarna op de 
gezellige kerstmarkt in het dorp.

Drie keer kampioenschap voor 
volleybalvereniging Dash

Vorden - Op zaterdag 13 december 
werden de laatste volleybalwed-
strijden van de najaarscompetitie 
gespeeld. Het bleek een bijzon-
der succesvolle dag voor Dash te 
zijn: drie teams zijn kampioen ge-
worden! En dat terwijl het meis-
jesteam B1 een week eerder hun 
kampioenschap mocht vieren.

Dash CMV N6-4

Dash JC 1

Dash MC1

In de eerste set was nog niet ieder-
een aan Vordense kant helemaal 
wakker. De passes kwamen redelijk 
goed, maar omdat V.C.V. de blokke-
ring goed had staan werd het voor de 
aanvallers van Dash moeilijk om te 
scoren. Deze eerste set werd dan ook 
verloren met 25-12. De tweede set 
zijn de dames van Dash over gegaan 
naar een ander systeem. Dit werkte 
in het begin goed, de middens kwa-
men weer aan het scoren toe. Door-
dat V.C.V. op de buitenkant een erg 
goed blok neerzette kwamen de pas-
ser-lopers moeilijk aan het scoren. 
Ondanks het andere systeem en het 
groeiende niveau aan de kant van de 
rood zwarten werd deze set met 25-
13 verloren. En dan de derde set, door 
een dubbele wissel halverwege de set 
en de hoge servicedruk kwamen de 
Vordense dames weer beter in het 
spel. Aanvallend was het nog steeds 

moeilijk om te scoren, maar het goed
staande blok aan de kant van V.C.V.
werd al vaker gepasseerd. De gehele
set ging gelijk op, maar helaas werd
dit net niet omgezet in een setwinst
en werd de set verloren met 25-23. De
vierde set gingen de dames van Dash
door waar ze in de derde gebleven
waren, er werd gevochten voor elk
punt, waaruit veel mooie rally’s en
punten voortkwamen. Na een paar
mooie smashes van Anouk Nijbroek,
werd deze set gewonnen met 22-25. 
Dit betekent dat de rood zwarten 
verdient een punt mee naar Vorden 
nemen. 
De wedstrijd tegen V.C.V. was de laat-
ste wedstrijd voor de winterstop. Na
de feestdagen staat de eerstvolgende
wedstrijd gepland op 10 januari 2015
tegen Auto van Oort/Rebelle dames 
1. Deze wedstrijd wordt gespeeld om
17.45 uur in Sporthal ’t Jebbink.

Dash pakt punt van de ‘winterkampioen’
Vorden - Op zaterdag 13 december mocht Dash dames 1 in Varsseveld
aantreden tegen de nummer één, V.C.V. dames 1. Een spannende wed-
strijd voor V.C.V. Zij gaan dit jaar namelijk voor het kampioenschap,
voor de Vordense dames is dit niet het hoofddoel. Dit betekent dat zij 
vrijuit kunnen spelen. Helaas was dit niet terug te zien in de eerste
twee sets.



Het gehele kalenderjaar 2014 is so-
wieso al één van de succesvolste ja-
ren geworden uit de 85-jarige historie 
van de vereniging, zo niet de beste. 
Want van de 26 wedstrijden heeft het 
1e elftal in de 3e klas (hoogste niveau 
ooit) er maar liefst 17 gewonnen, vijf 
gelijk gespeeld en maar vier verlo-
ren (FC Eibergen, Gendringen, OBW 
en AZC). Het elftal van Michel Feuk-
kink en assistent trainer Gerrit Wen-
neker heeft de 1e periodetitel van 
het huidige seizoen gewonnen, staat 
halverwege het seizoen 2014-2015 
bovenaan met maar liefst 9 punten 
voorsprong. Het elftal heeft de min-
ste goals tegen in 3c en moet met 28 
doelpunten voor alleen RKZVC boven 
zich dulden, aangeziend e nummert 
wee van de ranglijst 31doelpunten 
heeft gemaakt. 
Prachtige rapportcijfers dus en daar 
kun je met de kerstvakantie cq. 
winterstop mee thuis komen, maar 
de laatste 6 punten kwamen zowel 
tegen PAX als tegen Varsseveld niet 
met goed voetbal tot stand. Afgelo-
pen zondag was het ondanks de tijd 
van het jaar heerlijk voetbalweer en 

ondanks de vele regen op donderda-
gen vrijdag was er sprake van een 
redelijke tot goede grasmat. Het was 
natuurlijk wel glad en dan valt het 
altijd weer op dat 9 van de 10 spe-
lers gewoon met ‘rubbertjes’ blijven 
spelen, terwijl dit jaargetijde en deze 
veldomstandigheden natuurlijk vra-
gen om vaste lange noppen. De glij-
partijen waren dan ook niet van de 
lucht en dit kwam het voetbal niet 
ten goede omdat ook vaak precies 
op het moment dat er een aanname 
plaats vond of dat er een pass gege-
ven moest worden er sprake was van 
onstabiliteit en het niet in evenwicht 
zijn van het lichaam.
Vorden 1 kwam in de 1e helft van 
de wedstrijd tegen Varsseveld niet in 
haar gewenste ritme. De bedoeling 
was steeds goed en het was duidelijk 
dat men via combinatievoetbal de 
tegenstander wilde bestrijden, maar 
de uitvoering was telkens onder de 
maat. Verkeerde aannames, slordige 
passes en op de juiste momenten net 
de verkeerde keuzes maken, zorgden 
ervoor dat Varsseveld het initiatief 
had in het begin van de wedstrijd. 

Heel langzaam werd dit spelbeeld iets 
bijgesteld en vooral door het opko-
men van de jeugdige laatste man Bas 
Kortstee kreeg Vorden iets meer grip 
op de wedstrijd. Deze sierlijke, snelle 
en atletische 18-jarige speler, die ei-
genlijk nog in de A-junioren mag spe-
len, speelt nu alweer anderhalf jaar 
in het 1e elftal en haalt constant een 
hoog niveau. Het doorschuiven van 
deze Bas Kortstee naar het midden-
veld zorgde dan wel voor een licht 
overwicht, maar kansen konden niet 
worden gecreëerd. 

In de tweede helft was het direct raak 
voor Vorden 1, want uit een ingooi 
van Stefan Eggink tikte Rick Schröer 
de 1-0 binnen. Vorden zakte iets in en 
Varsseveld probeerde uit alle macht 
nog de gelijkmaker te maken, maar 
verder dan een afgekeurde goal we-
gens handsbal (twijfelgevalletje!) 
kwam Varsseveld niet. Vorden no-
teerde zodoende alweer de 11e over-
winning van dit seizoen en toen bleek 
dat AZC weer had verloren was het 
feest compleet. In de kantine werd 
dit op passende wijze gevierd en na-
tuurlijk moest er ook nog even ge-
zongen worden door Johan Stapper, 
want deze SUPER Supporter van v.v. 
Vorden vierde deze week zijn 80e ver-
jaardag.

Vorden 1 is in 2014 het 
‘beste jongetje van de klas’

Vorden - Het 1e elftal van v.v. Vorden heeft het kalenderjaar 2014 af-
gesloten met een 1-0 overwinning op Varsseveld. De ploeg van trainer 
Michel Feukkink gaat hierdoor met werkelijk prachtige rapportcij-
fers ‘over’ naar de 2e helft van het seizoen 2014-2015.

Voor het eerst is de organisatie van 
het toernooi dit jaar in handen van 
leden van het bestuur van Velocitas. 
Omdat Jeroen Tijssen vorig jaar aan-
gegeven had dat het na ruim 15 jaar 
tijd was om het stokje over te geven, 
moest men binnen de club op zoek 
naar een nieuwe organisatie. In de 
personen van Michiel Barink en Jarno 
Messing heeft Velocitas nieuwe en-
thousiaste mensen gevonden die het 
toernooi van andere ideeën proberen 
te voorzien.

Mogelijkheid damestoernooi
Aan de opzet van het toernooi veran-
dert niets, dit is een formule die door 
de deelnemers als zeer prettig wordt 
ervaren. Nieuw is dat er dit jaar een 
poging is gedaan om naast een he-
rentoernooi ook een damestoernooi 
op te zetten. Aan het begin van dit 
seizoen meldde zich spontaan een 
damesteam aan dat competitie wilde 
gaan spelen in de zaal. Dit vormde de 
basis om eens te gaan kijken of er ani-
mo was om een damestoernooi naast 
het gebruikelijke herentoernooi op 
poten te zetten. Samen met Jessica 
Ten Elshof die hierin een voortrek-
kersrol vervulde, is er gekeken naar 
de mogelijkheid van het op zetten 
van een vrouwentoernooi. Er waren 
al snel 8 enthousiaste teams gevon-
den die wilden gaan strijden om de 
zaalvoetbaltitel voor dames. Helaas 
hebben er een aantal teams alsnog 
verstek moeten laten gaan, waardoor 
het helaas niet meer mogelijk was 
een interessant damestoernooi op te 
zetten. Velocitas hoopt dat in de vol-
gende editie alsnog een damesteam 
te kunnen kronen als beste dames 
zaalvoetbalteam van Vorden.

Gezonde vereniging
Niet alleen de dames zijn een reden 
dat Velocitas is gegroeid, inmiddels
spelen 6 herenteams wekelijks hun
competitiepotjes. Wat dat betreft zit
de vereniging qua groei in de lift.
Dit is ook te merken aan de reacties
van de vele sponsoren die het Velo-
citastoernooi rijk is. Vele bedrijven
steunen de club al sinds het toernooi
georganiseerd wordt en Velocitas is
daar erg dankbaar voor. Buiten de
contributie is het toernooi de enige
bron van inkomsten en toch mag 
men zich een gezonde vereniging
noemen. Het bestuur van Velocitas 
hoopt dan ook dat deze groei zich 
continueert. 

Lubron Wisselbokaal
Zaterdag 3 januari zal er om 13.00
uur gestart worden om de Lubron
wisselbokaal. Tot de klok van 20.00
uur zal er een balletje rollen in sport-
hal ‘t Jebbink in Vorden. Ondertus-
sen zal in de loop van de middag een
DJ de uitgespeelde teams vermaken 
in de kantine. De ontknoping van het
herentoernooi volgt zondag 4 janua-
ri. Eerst zullen de teams die de finale
niet gehaald hebben spelen om de ti-
tel “beste verliezer”, waarna rond de
klok van 13.00 uur de winnaarpoules
starten. 
Rond 17.00 uur zal er middels kruis-
finales bepaald worden welke teams
er in de finale terecht komen. Om 
18.00 uur zullen de bekers, aangebo-
den door bosrestaurant De Reehorst,
uitgereikt worden in de kantine. Op
beide dagen is de entree gratis. Voor
verdere informatie omtrent het toer-
nooi kunt u bellen met Michiel Ba-
rink 06-53302284.

Velocitas toernooi 2015

Vorden - De organisatie nu voor het eerst in handen van het bestuur
Velocitas. In het eerste weekend van januari organiseert zaalvoetbal-
vereniging Velocitas als vanouds het toernooi om het Vordens kam-
pioenschap. Op zaterdag 3 januari zullen 16 teams in een poulefase
gaan strijden om 8 plekken in de winnaarsronde op zondagmiddag.
De overige teams spelen zondagmorgen om de titel “beste verliezer”.

Uiteindelijk moesten beide teams ech-
ter genoegen nemen met een punt. In 
een gelijkopgaande eerste helft wis-
ten beide teams de nodige kansen te 
creëren. Er werd echter maar 1 keer 
gescoord, na ruim 10 minuten was 

het Roy Waarle die Ratti op een 1-0 
voorsprong zette.

In de tweede helft ging Ruurlo na-
drukkelijk op zoek naar de gelijkma-
ker. Met succes, na een uur voetballen
werd de stand weer gelijk getrokken.
Niet veel later kwam Ruurlo zelfs op
een voorsprong. Nu was het aan Ratti
om op zoek te gaan naar de gelijkma-
ker. Ook dit gebeurde met succes. In
de blessuretijd van de wedstrijd be-
paalde Wouter Gudde de eindstand
op 2-2. Ratti gaat de winterstop in op
een derde plaats. Zondag 8 februari 
staat de eerstvolgende wedstrijd op 
het programma.

Ratti pakt punt tegen koploper
Vorden - Afgelopen zondag stond 
de laatste competitiewedstrijd 
voor de winterstop op het pro-
gramma. Koploper Ruurlo kwam 
op bezoek op sportpark de Eik. 
Ratti moest winnen om de con-
currenten niet uit het oog te ver-
liezen. Ruurlo kon zich bij een 
overwinning kronen tot ‘herbst-
meister’.

Dit zal plaatsvinden in sporthal ’t 
Jebbink in Vorden. 

Kom langs om te kijken, ons te 
sponseren of zelf een half uur mee 

te spelen voor maar 2 euro. Ook is 
het zeker de moeite waard om vrij-
dagavond vanaf 20.00 uur DJ ‘Party 
Paradise’ te horen spelen in het café!

Badmintonmarathon voor Serious Request
Vorden - Vanaf vrijdagmiddag 19 december om 17.00 uur beginnen 
acht fanatieke badmintonners aan een 24 uur durende badminton-
marathon voor Serious Request.

De jongens en meisjes begonnen goed 
aan de wedstrijd en kwamen op een 
1-0 voorsprong. Warnsveldse Boys 
liet zich zeker niet van het veld spe-
len en zorgde voor enkele hachelijke 
momenten voor het Ratti doel. Ratti 
F1 bleef overeind en nog belangrijker 
het bleef scoren, maar Warnsveldse 
Boys kwam een aantal keren uitste-
kend terug. 
Uiteindelijk was het toch Ratti F1 
dat aan het langste eind trok en met 
een einduitslag van 6-2 was het kam-
pioenschap een feit en konden de 
spandoeken en toeters uit de spreek-
woordelijke kast worden getrokken. 
Na een heerlijk stukje taart en ranja, 
werd te voet in een door de ouders 
aangeboden kampioens T- shirt een 
ereronde door Kranenburg gelopen. 
Uiteraard hadden ze even een tus-
senstop bij de sponsor Bertus Waarle 
(Kerstbomen van Bertus) die hen on-
langs nog in een schitterend mooi 
nieuw tenue heeft gestoken. Vervol-
gens werd de tocht voorgezet naar 

de Plaza in Vorden waar de spelertjes 
werden getrakteerd op een kampi-
oensmaaltijd. Een dikke duim voor 
de spelertjes van Ratti F1, trainers en 
leiders. 
Ouders bedankt voor het wassen van 
het tenue en het rijden naar de uit-
wedstrijden. Volgend voorjaar maken 
we de stap naar de 4e klasse, en met 
deze inzet en dit plezier zal dat vast 
goed gaan komen.

Ratti F1 kampioen najaarscompetitie 2014
Kranenburg - Op 6 december 
speelde Ratti F1 haar laatste wed-
strijd in de najaarscompetitie 
2014. Op eigen veld moest er wor-
den aangetreden tegen Warns-
veldse Boys F5. Het was gezellig 
druk langs de lijn, met ouders, 
opa’s, oma’s, kennissen en ande-
re belangstellenden. Bij winst zou 
Ratti F1 het kampioenschap in de 
5e klasse kunnen gaan vieren.

V.l.n.r. Lieuwe Lichtenberg, Dani Lebbink, Julia Radstaak, Ties Dekkers, Sven Bultman, 
Liëm Koekenbier, Annemijn Raggers, Eefje Ooms, Luuk Wiggers en Bas Reintjes.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur,

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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In de periode rond Kerst en Oud en 
nieuw zijn onze openingstijden 
anders dan u gewend bent. Het 
gemeentehuis is gesloten op 1 en 2 
januari. Op 24 en 31 december slui-
ten we vanaf 13.00 uur onze deuren. 
Op 5 januari kunt u weer bij ons 
terecht, maar vanaf 10 uur (dit geldt 
zowel voor het gemeentehuis als de 
telefonische bereikbaarheid). Vanaf 
6 januari zijn onze openingstijden 
weer zoals u gewend bent. 

Sociale teams 
De locaties van onze sociale teams 

zijn op 24 december en van 29 
december t/m 2 januari  gesloten. 
Als u op  24, 29, 30 of 31 december 
een vraag heeft, kunt u contact 
opnemen met de gemeente via tel. 
(0575) 75 02 50 of e-mail: info@
bronckhorst.nl (let op 24 en 31 
december zijn wij tot 13.00 uur 
bereikbaar). 
Ook kunt u op deze dagen naar het 
gemeentehuis komen, daar zijn 
sociaal consulenten aanwezig die u 
graag verder helpen. Op 1 en 2 janu-
ari krijgt u als u ons belt een bandje 
met contactinformatie.

Openingstijden gemeente rond Kerst en Oud en nieuw

Lees deze week elders in Contact de 
speciale pagina van Circulus-Berkel 
over de afvalinzameling in de kerst- 
en nieuwjaarperiode (er zijn dan wij-
zigingen in de ophaaldagen!), het 
voorkomen van het vastvriezen van 
afval in de container als het koud is 
etc. Wilt u nog meedoen aan de 
bestelactie naar aanleiding van de 

informatiebrief die u in de bus kreeg 
over de wijzigingen per 1 januari kijk 
dan op www.circulus-berkel.nl of bel 
(0900) 95 52. 

Nazending ivm niet ontvangen brief
Gebleken is dat sommige bewoners 
de informatiebrief over de verande-
ringen rond de afvalinzameling niet 
hebben ontvangen. Deze bewoners 
krijgen uiterlijk op 19 december het 
informatiepakket alsnog in de bus. 
Voor hen is de aanmeldtermijn voor 
de bestelactie verlengd t/m 31 
december. Wie vragen heeft over de 
bestelactie kan terecht bij Circulus-
Berkel, tel. (0900) 95 52 of kijk op 
www.circulus-berkel.nl.

Afvalinzameling in de 
komende periode

Helaas is de inzameldag voor de 
maand december 2014 voor de 
oranje container (kunststof verpak-
kingen) niet vermeld in de afvalin-
formatiebrief voor inwoners. Ook 
staat de inzameldag niet in de Afval-
vrij app. Voor deze maand is de ledi-
gingsdag voor de oranje container 
nog hetzelfde als in heel 2014 (pas 1 
januari 2015 wijzigt dit)! Heeft u de 
container hierdoor niet aan de weg 
gehad, kijk naar de eerste mogelijk-

heid in januari of breng het naar een 
milieuparkje. Excuses voor het 
ongemak. Voor de kerstdagen gel-
den twee inhaaldagen: voor Steen-
deren en Toldijk is dat op 20 decem-
ber in plaats van 25 december en 
voor Rha, Olburgen, Bronkhorst, 
Vorden buitengebied en Hengelo is 
dat in plaats van 26 december op 27 
december. Voor meer informatie bel 
de Servicelijn van Circulus-Berkel 
(0900) 95 52.

Inzameldagen oranje container 
in december

Tot 15 november kon iedereen perso-
nen of groepen aanmelden die de titel 
‘Vrijwilliger van het jaar’ verdienen. 
Een commissie beoordeelde de aan-
meldingen en heeft drie genomineer-
den geselecteerd. Daarbij is onder 
andere gekeken naar de tijdsperiode 
dat het vrijwilligerswerk is verricht, 
de verscheidenheid en de omvang 
van het vrijwilligerswerk. De genomi-
neerden zijn in willekeurige volgorde:

Bekendmaking ‘Vrijwilliger van het 
jaar’
Wie ‘Vrijwilliger van het jaar 2014’ 
wordt, maakt wethouder Jan Engels 
bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente op 5 januari in het 
gemeentehuis. De groep die de titel 
‘Vrijwilliger van het jaar’ wint ont-
vangt naast de eretitel een geldbe-

drag van € 500,-. De andere twee 
genomineerden krijgen een geldbe-
drag van € 50,-. U bent van harte wel-
kom hierbij aanwezig te zijn!

Belang vrijwilligerswerk
Met de verkiezing laat de gemeente 
zijn waardering blijken voor het vrij-
willigerswerk. De benoeming is een 
symbolische prijs en de verkozen 
vrijwilliger(sgroep) representeert 
alle Bronckhorster vrijwilligers.

Genomineerde en winnende vrijwilligers van 

2013.

Drie genomineerden voor 
‘Vrijwilliger van het jaar’

Het gemeentebestuur nodigt u van 
harte uit voor de nieuwjaarsrecep-
tie op 5 januari 2015 om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.15 uur) in het 
gemeentehuis aan de Elderinkweg 
2 in Hengelo. Zet de datum vast in 
uw agenda! Alle inwoners, instel-
lingen, verenigingen en bedrijven 
zijn van harte welkom. Een prima 
gelegenheid om in ongedwongen 
sfeer onder het genot van een hap-
je 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 5e!

Nieuwjaarsreceptie op  
5 januari a.s.  
Komt u ook?

Woont u in Vorden of omgeving en 
gaat u regelmatig naar de markt op 
vrijdag? Ga de 19e dan zeker eens 
langs bij de kraam die onze gebieds-
ambtenaren voor Vorden, Wichmond 
en Kranenburg, Herman de Groot en 
Mathijs van Dorst, die ochtend heb-
ben. Zij bespreken dan graag met u 
wat u bezighoudt en of u ideeën voor 
uw woonomgeving heeft. Ze stellen u 
ook graag een paar vragen die u bij 
de kraam zult zien. Neem een kijkje 
bij ze!   

Wat zijn gebiedsambtenaren ook al 
weer?
Om u wegwijs te maken, handige tips 
aan de hand te doen en goed te weten 
wat er in een dorp speelt, heeft de 
gemeente een aantal gebiedsambte-
naren die regelmatig op pad zijn in 
Bronckhorst en in gesprek gaan met 
inwoners en organisaties over aller-
hande onderwerpen.

-
ving, maar weet u niet bij wie u 
terecht kunt voor hulp om uw idee 
verder uit te werken?

over het organiseren van een bij-
eenkomst/activiteit?

gebeurt als het gaat om uw plan-

nen/initiatieven en hoe u daarvan 
kunt leren of er welicht bij aan kunt 
haken?

Zoekt u liever op een andere manier 
contact met Herman en Mathijs. Ook 
dat kan: 

e-mail: h.degroot@bronckhorst.nl, 
tel. (0575) 75 04 82 of (06) 53978824

e-mail: m.vandorst@bronckhorst.nl, 
tel. (0575) 75 03 78 of (06) 12759800.

Gebiedsambtenaren Mathijs en Herman op markt in Vorden



Op www.bronckhorst.nl/sociaaldomein (of scan de QR-code) 
vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de veran-
deringen rond zorg, welzijn en werk. Hieronder drie vragen 
uitgelicht: 

“Moet ik verplicht vrijwilligerswerk accepteren als ik geen werk heb? 
De gemeente vraagt van u een ‘verplichte tegenprestatie’ als u een uitkering 
ontvangt. Dit betekent dat de gemeente u in ruil voor de uitkering mag vragen 
iets terug te doen voor de maatschappij. De tegenprestatie bestaat uit onbe-

taald werk dat nuttig is voor de samenleving. Dit kan van alles zijn. Het mooiste 
zou zijn als u betaald werk vindt. Daar richt de sociaal consulent van de 

gemeente zich op, samen met u. Het kan zijn dat vrijwilligerswerk u helpt om 
weer aan betaald werk te komen. Vrijwilligerswerk kan ook om een andere 

reden goed voor u zijn. Dit gaat altijd in overleg met u.”
“Verandert de hoogte van mijn Pgb?

Als u een nieuwe indicatie krijgt, kan het zijn dat de hoogte van uw Pgb (Per-
soonsgebonden budget) wordt aangepast. Inwoners die nu ondersteuning uit 

de Wmo hebben of gebruik maken van jeugdzorg ontvingen afgelopen weekend
een brief. Daarin staat onder andere dat u een aantal weken voordat uw indica-
tie afloopt contact kunt opnemen met het sociaal team bij u in de buurt. Op dat 
moment wordt een afspraak ingepland met een consulent, die bij u langskomt 

om te praten over uw ondersteuningsvraag en uw Pgb.”
“Als ik nu in het verzorgingshuis woon, kan ik daar dan blijven wonen?
Ja, als u nu al in een verzorgingshuis woont, hebben de veranderingen daar 

geen gevolgen voor. U behoudt uw plek in het verzorgingshuis.”

Veelgestelde vragen over veran-
deringen in zorg, welzijn en werk

Vorige week besloten we € 50.000 
beschikbaar te stellen om kerkenpa-
den rondom Zelhem aan te leggen. Dit 
krediet komt beschikbaar uit het 
Landschapsontwikkelingsplan Zel-
hem en is in co-financiering met de 
provincie Gelderland die ook € 50.000 
subsidie beschikbaar stelt. Met deze 
co-financiering kunnen enkele lokale 
initiatiefnemers de kerkenpaden aan-
leggen en toevoegen aan het netwerk 
van kerkenpaden in de Achterhoek. De 
initiatiefnemers zijn Dorpsbelangen-
organisatie Halle Heide, Stichting Boe-
lekeerl en een groep uit het gebied 
Heidenhoek/Wassinkbrink. Stichting 
Achterhoek Toerisme neemt het pro-
jectleiderschap op zich. 

Doel 
Het doel van het project is om de 
bestaande, lokale kerkenpadeninitia-
tieven op elkaar af te stemmen, zodat 
een regionaal padenstelsel ontstaat 
met een streekeigen karakter. Een 
dergelijke structuur heeft een grote 

meerwaarde ten opzichte van de hui-
dige min of meer los van elkaar ont-
wikkelde paden rond de afzonderlijke 
dorpen (het geheel is meer dan de 
som der delen), waardoor ook meer 
landelijke uitstraling ontstaat. Lokaal 
draagt de aanleg van deze paden bij 
aan het verder uitbouwen van de al 
aangelegde padenstructuur in de 
omgeving, aan de verkeersveiligheid 
en aan de recreatieve mogelijkheden 
voor de dorpen.

Kerkenpaden
In de 17e eeuw ontstonden de kerken-
paden. Het katholieke geloof was ver-
boden, maar veel streekbewoners 
bleven trouw aan het geloof en 
bezochten schuilkerken, die in boer-
derijen en schuurtjes op het platteland 
waren ondergebracht. Omdat de kerk-
gangers vaak flinke afstanden moes-
ten overbruggen om bij een kerk te 
komen en veel rechtstreekse wegen 
niet bestonden, liepen zij binnendoor 
over weilanden, langs slootjes, over 

bruggetjes en door bossen. Hierbij 
werd noodgedwongen over de grond 
van de buren gewandeld, maar ieder-
een kreeg recht van overpad. Zo ont-
stond een groot netwerk van kerken-
paden. Door de ruilverkaveling in de 
jaren ’70 verdwenen de laatste ker-
kenpaden, samen met vele houtwallen 
en drinkpoelen voor het vee. Nu wordt 
een aantal van deze paden weer in ere 
hersteld. Boeren en privé-eigenaren 
werken mee en de paden komen vrij 
toegankelijk voor wandelaars en fiet-
sers die van het Achterhoekse land-
schap willen genieten. Een mooi initia-
tief!

€ 50.000 voor aanleg kerkenpaden rond Zelhem

Voorbeeld van een kerkenpad

De gemeente wil de winkelopenstel-
ling in Bronckhorst opnieuw tegen 
het licht houden. We peilden hierover 
al de mening van inwoners via ons 
inwonerspanel en van lokale onder-
nemers via het Ondernemersplat-
form Bronckhorst. Om het beeld 
compleet te krijgen vragen we ook 
de mening van maatschappelijke 
organisaties, zoals o.a. sport-, 
buurt-, muziek-, ouderen- en jonge-
renverenigingen. Vertegenwoordi-
gers van deze organisaties zijn van 
harte uitgenodigd om met ons in 
gesprek te gaan over dit onderwerp 

op 7 januari 2015 om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

24-uurs economie
De maatschappij om ons heen veran-
dert; we gaan meer en meer over 
naar een 24-uurs economie. Door de 
verruiming van de winkeltijdenwet in 
1996 werd het voor winkels al moge-
lijk om’s avonds tot 22.00 uur en 12 
keer per jaar op ‘koopzondag’ open 
te zijn. Moet dit meer worden of niet? 
Wij horen graag uw mening! Geef u 
vóór 31 december 2014 op via www.
bronckhorst.nl/Actueel.

Maatschappelijke organisatie?
Praat mee over winkelopenstelling op 
zondag

De gemeente neemt jaarlijks vele 
besluiten over zaken die gevolgen 
kunnen hebben voor uw buurt. Over 
een nieuw bestemmingsplan bijvoor-
beeld of een vergunning voor een 
evenement, een verbouwing of het 
kappen van een boom. Ook nieuwe en 
aangepaste verordeningen vallen 
onder deze besluiten. In een verorde-
ning, zoals de Algemene Plaatselijke 
Verordening, staan regels waaraan 
inwoners en bedrijven in Bronckhorst 
zich horen te houden. Wist u dat wij 
deze besluiten per januari 2015 
alleen nog officieel publiceren op 
www.officielebekendmakingen.nl en 
niet meer op deze gemeentepagi-
na’s? De wereld wordt steeds digita-
ler en het rijk heeft besloten dat alle 
officiële bekendmakingen van de 

overheid (dus ook die van ons) op 
internet gepubliceerd moeten wor-
den. Om de informatie over Bronck-
horst het gemakkelijkst te vinden, 
raden wij u aan te kijken op http://
overuwbuurt.overheid.nl of scan de 
QR-code. Met offici-
eel bedoelen we de 
rechtsgeldige 
bekendmakingen 
waaraan u rechten 
kunt ontlenen en 
waarop u kunt rea-
geren door bijvoorbeeld een bezwaar 
of zienswijze in te dienen. Aan het 
beknopte overzicht dat vanaf 1 janua-
ri op deze gemeentepagina’s onder 
Bekendmakingen staat, kunt u geen 
rechten meer ontlenen.

E-mailservice 
Een voordeel van het digitaal bekend-
maken van allerhande besluiten is 
dat u gemakkelijk op de hoogte kunt 
blijven van wat er in uw straat of 
buurt gebeurt. Hoe? Door u aan te 
melden voor de gratis e-mailservice 
op http://overuwbuurt.overheid.nl. 
Na aanmelding ontvangt u steeds 
automatisch een mail in uw mailbox 
van de bekendmakingen die u inte-
ressant vindt. Doen! Heeft u thuis 
geen computer? Dan kunt u tijdens 
onze openingstijden in het gemeente-
huis terecht om stukken digitaal in te 
zien.

Wat valt er onder officiële bekend-
makingen?
De officiële bekendmakingen van 

onze gemeente bevatten o.a. de vol-
gende aanvragen en (ontwerp)beslui-
ten: 

(bijvoorbeeld de subsidieverorde-
ning met bijbehorende beleidsre-
gels)

slopen, milieu, kappen etc.)

Officiële besluiten bekendmaken doen we vanaf 1 januari digitaal 
Zorg dat u via handige e-mailservice berichten over uw buurt in uw mailbox krijgt

Ontvangt u of uw kind op dit moment 
ondersteuning/begeleiding uit de 
Wmo of een vorm van jeugdhulp? Dan 
heeft u afgelopen weekend een brief 
van ons ontvangen. In deze brief staat 
dat uw ondersteuning in 2015 voorlo-
pig ongewijzigd doorloopt tot het ein-
de van uw indicatie. 

Eindigt uw indicatie in 2015? 
Dan adviseren wij u 8 weken voor 
afloop van uw indicatie contact met 
ons op te nemen om een nieuwe indi-
catie aan te vragen. Zo hebben we 
samen met u voldoende tijd om uw 
situatie te bespreken en kunnen we 

een eventuele nieuwe indicatie ruim 
van tevoren in orde maken. 

Eindigt uw indicatie in 2016 of later?
Omdat 2015 een overgangsjaar is, 
eindigen alle indicaties op 31 decem-
ber 2015. Loopt uw indicatie door in 
2016 of verder, dan betekent dat dat 
ook uw indicatie stopt op 31 decem-
ber 2015. Neemt u daarom rond
1 november 2015 contact met ons

op om een nieuwe indicatie aan te 
vragen. 

Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij het 
sociaal team bij u in de buurt, met 
professionals op het gebied van 
ondersteuning, welzijn, jeugdhulp en 
werk. De locaties en openingstijden 
vindt u op www.bronckhorst.nl/soci-
aleteams. Meer informatie over de 
veranderingen in de zorg vindt u ook 
op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Brief aan cliënten Wmo en jeugdhulp

Alle gemeenten gaan vanaf 2015 steeds meer taken uitvoeren die nu nog bij 
provincie of het rijk horen. Het gaat vooral om taken op het sociaal terrein: be-
geleiding van zorgbehoevenden mensen (AWBZ), jeugdzorg, (passend) onder-
wijs, re-integratie en participatie van mensen met een  afstand tot de arbeids-
markt. Deze overheveling van taken noemen we ‘decentralisaties’. Met het 
overhevelen van de taken wordt tegelijkertijd flink bezuinigd op het budget. 
 Gemeenten krijgen minder geld voor de taken dan het rijk en de provincie er 
tot nu aan uitgeven. De gemeenten moeten alles dus heel efficiënt 
 organiseren en waar mogelijk samenwerken om de kosten te drukken. Dat 
betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden over wat we wel en niet 
kunnen doen. In deze rubriek houden we u op de hoogte van de  veranderingen 
op het sociaal terrein en hoe dit ook in Bronckhorst vormkrijgt.

 
 



Openbare bekendmakingen

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

Bij de nieuwe school De Klimtoren en 
het kulturhus in Drempt en bij het 
nieuwe gebouw van De Pierson in 
Hengelo wordt de komende weken 
beplanting aangebracht, waarmee de 
werkzaamheden op de locaties defi-
nitief klaar zijn. In Drempt komt een 
beukenhaag en bij De Pierson komt 
beplanting rond het schoolplein en 
om het hekwerk (o.a. meidoornha-
gen). De gemeenteplantsoenen om de 
Hengelose school zaaien we in met 
gras. Op beide locaties maken lera-
ren en leerlingen inmiddels al een 
tijdje met plezier gebruik van hun 

nieuwbouw. Eind januari vindt op de 
gecombineerde Pierson- en Rozen-
gaardsweideschool, als de werk-
zaamheden straks helemaal klaar 
zijn, nog de officiële opening voor 
genodigden plaats.

Met beplanting zijn de scholen 
klaar Mensen met een laag inkomen en een 

laag vermogen krijgen in 2014 een-
malig een extra bedrag. De regering 
stelt € 70 miljoen beschikbaar voor 
mensen met een laag inkomen, 
omdat de koopkracht van minima 
onder druk staat. De tegemoetkoming 
is bedoeld voor bijstandsgerechtig-

den en voor mensen, die een inkomen 
hebben van maximaal 110% van de 
bijstandsnorm. Dat betekent, dat 
naast mensen met een bijstandsuit-
kering ook werkenden, of andere uit-
keringsgerechtigden met een laag 
inkomen in aanmerking komen. 

Bedrag
Een echtpaar krijgt eenmalig € 100, 
een alleenstaande ouder € 90 en een 
alleenstaande zonder kinderen € 70. 
De gemeente regelt de uitbetaling 
aan inwoners. 

Wat moet u doen?
Inwoners met een bijstandsuitkering, 

IOAW of IOAZ uitkering (peildatum is 
1 september 2014), hoefden niets te 
doen en ontvingen in november de 
tegemoetkoming automatisch op hun 
rekening. Heeft u geen uitkering, 
maar heeft u wel een inkomen van 
maximaal 110% van de bijstands-
norm, dan komt u wellicht ook in aan-
merking. Vult u in dat geval vóór 31 
december 2014 (in tegenstelling tot 
de eerder gemeldde 30 november) 
het formulier ‘Eenmalige tegemoet-
koming voor minima’ op www.
bronckhorst.nl in. Daar leest u
ook wat we onder de bijstandsnorm 
verstaan.

Extraatje voor mensen met een laag inkomen

Uit de raad

Raadvergadering 
11 december 
Op 11 december vergaderde de 
gemeenteraad. Er is o.a. gesproken 
over:

De raad stelde het bestemmings-

plan met algemene stemmen vast, 
waarmee de woonbestemming 
verandert in een agrarische 
bestemming voor een zaadverede-
lingsbedrijf

-
-

menten

Vanaf 2013 ontvangen eigenaren 
van gemeentelijke monumenten 
geen subsidie meer voor het 
onderhoud van hun woning. Dit 
jaar hielden we een enquête onder 
de eigenaren en bewoners, om 
inzicht te krijgen in de gevolgen 
van de subsidieafschaffing. Met 
een gezamenlijk amendement 
droeg de raad het college op in 
2015 onderzoek te doen naar een 
herijking van het monumentenbe-
leid, waarbij het cultuurhistorische 
en economische belang van de 
monumenten voorop staan. Daar-
naast moeten eigenaren worden 
gestimuleerd hun monumenten 
duurzaam te onderhouden en zo 

energieneutraal mogelijk in te 
richten, waarbij zij advies van de 
gemeente kunnen krijgen

De raad stemde unaniem in met de 
nota van wijzigingen voor het lan-
delijk gebied. De gemeente gaat 
daarmee naar twee hoofd-bestem-

mingsplannen: één voor landelijk 
gebied en één voor stedelijk gebied 

De raad stelde de verordeningen 
en tarieven voor de gemeentelijke 
belastingen en heffingen voor 
2015 unaniem vast. Ook een motie 
van CDA over inzicht in de kosten-
dekkendheid en de systematiek 
voor de berekening van leges werd 
met algemene stemmen aanvaard

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 29 januari 2015.

Bed

Ontvangen op 5 december 2014:

Ontvangen op 7 december 2014:

Ontvangen op 10 december 2014:

binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Bij de uitgebreide procedure is deze termijn 26 
weken. Deze termijn kan éénmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de termijn ook 
opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is 
genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het 
besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter inzage bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

-
telijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belangheb-
benden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Ontwerpvergunningen

Afgegeven op 9 december 2014:
-

Verleende vergunningen

paalde tijd voor de verkoop van bloemen, kamerplanten en tuinplanten op de vrijdagen van

Afgegeven op 10 december 2014:

van 10.00 tot 16.00 uur, W.K.W. Warnsveld
Afgegeven op 15 december 2014:

Verzonden op 10 december 2014:

Verzonden op 11 december 2014:

 Verzonden op 10 december 2014:

Op 2 december 2014 heeft de gemeente een besluit genomen op het verzoek voor de marktvergun-
ning (verlenen) op de vrijdag van 06.00 tot 14.00 uur in de openbare ruimte tussen de Kerkstraat, 

10 december 2014.

van bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen

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

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

kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftenter-
mijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat 
de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriften-
termijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 18 december 2014 t/m 29 januari 2015 tijdens 
de openingstijden de volgende melding op grond van art. 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omge-

besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Afvalstoffenverordening
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 november 2014 de Afvalstoffenverordening vastge-
steld. In de Afvastoffenverordening zijn onder meer regels bepaald over de inzameling van huis-

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Subsidieplafonds 2015
In de vergadering van 6 november 2014  heeft de gemeenteraad de begroting 2015 vastgesteld. Met 
deze vaststelling zijn ook de subsidieplafonds van de uitvoeringsregels van het subsidiebeleid vast-
gesteld. 

Wettelijke basis
-

fonds bekend te maken voor de start van het betreffende tijdvak. In dit geval betreft het tijdvak het 
jaar 2015. De plafonds zijn:
Binnensport € 48.000
Buitensport  € 40.000

Muziekverenigingen  € 55.000
Jeugdverenigingen € 7.000

Subsidieaanvragen 2015
De aanvragen voor subsidie 2015 zijn al in het bezit van de gemeente. De betreffende organisaties 
kunnen in december de subsidiebeschikking tegemoet zien. Uitbetaling vindt plaats in het voorjaar 

in 2016. Wij informeren u hierover tijdig.

Volg en like ons 
ook op Facebook:

ContactAchterhoek

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.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



Berkel Milieu is samengegaan met Circulus en heet voortaan Circulus-Berkel; een duurzaam dienstenbedrijf. Zo zamelen wij 

in opdracht van de gemeente Bronckhorst het huishoudelijk afval in. Dan doen wij voor nog 7 gemeenten. Met vragen over de 

afvalinzameling en afvalscheiding kunt u bij ons terecht.

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.

Circulus-Berkel is bereikbaar via het Servicenummer

0900 9552. Voor dit nummer betaalt u uw gebruikelijke bel-

kosten, er worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

We zijn bereikbaar op werkdagen van 7.45 tot 17.00 uur. Veel 

infor matie vindt u op onze website: www.circulus-berkel.nl. 

Kies voor elkaar!

Circulus-Berkel werkt aan een duurzame toekomst met minder 

afval en meer grondstoff en. Met uw hulp kunnen we het afval

steeds beter scheiden. Door de inzet van slimme inzamel-

combinaties en nieuwe recyclingtechnieken leidt dit tot een 

kringloop van grondstoff en. Deze cirkelbeweging leidt naar 

een duurzame en circulaire economie. Vandaar dat we

zeggen: Kies voor elkaar. Minder afval, meer grondstoff en.

Feiten en cijfers

Circulus-Berkel werkt voor 438.430 inwoners, verdeeld 

over de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, 

Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. Deze ge-

meenten zijn aandeelhouder in Circulus-Berkel. Daarmee 

staat niet fi nan ciële winst maar winst voor milieu en maat-

schappij centraal. 

Een vervelend winters ongemak: (nacht)vorst die zorgt voor het 

vastvriezen van de deksel of de inhoud van uw afval container. 

Wanneer de inzameldienst door vastvriezen uw grijze of 

groene container niet kan legen, is er echter wel een aan-

bieding 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. 

Tips om de kans
op vastvriezen
te verminderen

  Gebruik composteerbare zakken om uw GFT 

in te verzamelen of doe een dun laagje kranten-

papier onderin de groene container. 

  Stamp het afval niet aan. 

  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 schoff el los van 

de zijkanten. Doe dit voorzichtig, want 

het materiaal van de container is bij kou kwetsbaar.

Meer tips leest u op 

www.circulus-berkel.nl

Zuivel- en sappakken 
bij de kunststof 
verpakkingen

Vanaf 1 januari 2015 kunnen zuivel- en sappakken in 

de gemeente Bronckhorst bij de kunststof verpakkin-

gen worden gedaan. Maak de pakken zo leeg en plat

mogelijk. Zit er een dop op? Doe deze er na het leeg

en plat maken weer op. De zuivel- en sappakken

mogen in uw eigen oranje container en in de verzamel-

container voor kunststof verpakkingen. Meer informatie 

leest u op www.circulus-berkel.nl.  

Recycleplein
Op kerstavond en oudejaarsdag sluit het Recycleplein

in Zutphen om 15.00 uur in plaats van 16.00 uur. Met 

Kerstmis en op nieuwjaarsdag zijn het Afvalbrengpunt in 

Doetinchem en het Recycleplein in Zutphen gesloten. 

Inzameling met feestdagen
Op eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag vindt

er geen inzameling van restafval, GFT, kunststof verpakkin-

gen en oud papier plaats. De inzamelingen van donder-

dag 25 december gaan naar zaterdag 20 december. De 

inzamelingen van vrijdag 26 december verschuiven naar 

zaterdag 27 december. In plaats van donderdag 1 januari

vinden de inzamelingen plaats op zaterdag 3 januari. 

Deze inhaaldagen vindt u ook op uw digitale afvalkalender 

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

op de inhaaldag uw container om 07.00 uur aan de weg. 

Containers afgesloten
rond oud en nieuw
Op oudejaarsdag worden de containers op de milieu-

parkjes afgesloten i.v.m. het afsteken van vuurwerk. 

Plaats niets naast de containers om brandgevaar te 

voorkomen. Op vrijdag 2 januari gaan de containers in 

de loop van de dag weer open. 

Ondergrondse containers
Ook ondergrondse afvalcontainers kunnen bij vorst

vast vriezen en zijn dan tijdelijk niet bruikbaar. Probeert 

u het later op de dag nogmaals, vaak is de container 

dan voldoende opgewarmd om weer goed te 

functioneren. Als u de klep van de container niet 

heeft kunnen openen wegens bevriezing, is er ook 

geen inworp geregistreerd. 

Kies voor elkaar. 
Minder afval, meer grondstoff en.

Circulus-Berkel: 
een nieuwe naam, vertrouwde service

Afvalinzameling:
Goed voorbereid de winter in



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

De aanvang van de kerkdienst van 
de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Hengelo is om 10.30 uur in de kleine 
kerk aan de Banninkstraat in Hen-
gelo.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

Kerkdienst 
Hengelo
Hengelo - Dhr. G.J. Bos uit Laag 
Soeren is donderdag 25 december 
voorganger in de kerkdienst.

De 7 bungalows liggen 
rondom een binnentuin. 
Deze wordt aangelegd voor 
gemeenschappelijk gebruik. 
Het onderhoud wordt onder-
gebracht in een V.v.E. 
De woningen hebben aan de 
achterzijde van de woonka-
mer een grote schuifpui die 
toegang biedt tot het terras 
en de tuin. De woningen 
hebben een afmeting van 
ca. 13 x 13 m2. Het ontwerp 
van de woningen is flexi-
bel. De basis variant heeft 

een ruime woonkamer met 
open keuken. De grote slaap-
kamer is 16 m2. De hoekwo-
ningen hebben opbouw met 
een extra grote ruimte. 
Vanaf maart 2015 wordt 
er begonnen met de bouw. 
De woning die verkocht is 
wordt gebouwd. Men hoeft 
niet te wachten tot het hele 
project verkocht is. Voor 
meer informatie kunt u ook 
kijken op www.castillovor-
den.nl of neem contact op 
met Gerrits Makelaardij.

Castillo Vorden
Vorden - Aan de Burgemeester Galleestraat komt Cas-
tillo. Dit is de naam van een prachtig woonplan met 
7 patiobungalows op een ideale locatie. Deze locatie 
wordt ontwikkeld door Esprit Projectontwikkeling. 
Vanuit deze plek is het buitengebied makkelijk be-
reikbaar. Ook het centrum van Vorden is op loopaf-
stand en het treinstation is praktisch naast de deur.

Met een welkom in hun creatieve 
oord sprak Trudy Dijkstra namens 
de ondernemers de vele aanwezigen 
toe in de grote hal van de voormalige 
Schildersoordschool. “Het is heel bij-
zonder om hier zo te staan en het is 
hartverwarmend dat er zoveel men-
sen gekomen zijn om te kijken wie 
wij zijn en wat wij hier doen.”
Trudy vertelde in het kort over de 
weg die zij en haar collega’s gegaan 
zijn voordat alles rond was en zij de 
school konden betrekken. Ze bedank-
te verschillende mensen die dit mede 
hebben gerealiseerd. “Het is uniek, 
vijf gepassioneerde mensen die in 
zo’n pand hun ding mogen doen,” 
lacht zij. “De gemeente daarom ook 
heel erg bedankt.” Zij bracht een 
toast uit op passie en creativiteit.
De wethouder van onderwijs, econo-
mische zaken en cultuur Jan Engels 
sprak eveneens lovende woorden. 
“Heel mooi dat ik hier vandaag bij 
mag zijn en dat wij als gemeente een 
bijdrage hebben kunnen leveren aan 
jullie initiatief. Jullie leveren ook een 
bijdrage aan de gemeente Bronck-
horst want dit is een van de scholen 
die anders leeg zou komen te staan.”
Op een aantal plaatsen weet de ge-
meente een goede invulling te geven. 

“Op deze creatieve, kunstzinnige ma-
nier is het de eerste. Ik wist van te
voren niet wat ik moest verwachten,
maar ik krijg hier energie van.”
Voor de mensen die ze nog niet alle-
maal kennen, stelde hij ze even voor:
Trudy Dijkstra van de Hartspiegel,
Eesjen Ploeg van Kynto, Arjen Vonk 
van Mimpl Ar-T, Sandra Witteman
van de Edelsmederij en Jan en Naomi
de Groot van de Internationale Ad-
vent School. “Totaal verschillende
initiatieven. Hier heel veel creativiteit
en kunstzinnigheid, daar een creatie-
ve kijk op onderwijs. Complementair
wat mij betreft, dat versterkt elkaar.”
Namens de gemeente kregen zij al-
len het boek ‘Gemeente Bronckhorst,
gedeeld verleden, gezamenlijke toe-
komst’ en een fles wijn.
Voor het nieuwe onderkomen van de
initiatiefnemers wordt nog een nieu-
we naam gezocht en de aanwezigen
konden deelnemen aan de prijsvraag.
De wethouder mocht het eerste brief-
je door de brievenbus doen en opende
hiermee officieel deze nieuwe plek.
De ateliers en lokalen werden met
een hapje en een drankje bekeken.
De reacties waren allemaal bijzonder
positief.

Open dag in voormalige Schildersoordschool

Creativiteit en kunstzinnig-
heid en een creatieve kijk 
op onderwijs

Zelhem - Zondagmiddag 14 december werden onder grote belangstel-
ling de nieuwe ateliers van de kunstenaars en de klaslokalen van de
school bekeken. Wethouder Jan Engels opende deze nieuwe plek vol
creativiteit en kunstzinnigheid en een creatieve kijk op onderwijs
door het eerste briefje met een mogelijk nieuwe naam in de brieven-
bus te schuiven.

Wethouder Engels deed het eerste briefje voor de prijsvraag in de brievenbus.

Zelf een persbericht 
insturen? 

redactie@
CONTACT.nl

0575 - 84 57 17 info@rbmwonen.nl www.rbmwonen.nl

Huis gekocht?  Verbouwing?  Oversluiting hypotheek?

Voor al uw woning taxaties kunt u bij RBMWONEN
terecht!

Gevalideerde woning taxatie vanaf € 249,- (excl BTW). 

tel: (0575) 514124

Noorderweme 9, Ruurlo
Aan een rustige straat gelegen zeer comfor-
tabele en energiezuinige 

VRIJSTAANDE VILLA.
In de aangebouwde garage is plaats voor drie 
auto’s of eventueel een camper/caravan. Er 
zijn ook voldoende mogelijkheden voor kan-
toor aan huis, praktijkruimte of atelier. Tevens 
is het een levensloopbestendige woning door 
de slaapkamer en badkamer op de begane 
grond en de brede deuren zonder drempels. 
Het woonhuis is gebouwd in 2000, heeft een 
perceeloppervlakte van 588 m², een inhoud 
van ca. 695 m³ en een woonoppervlakte van 
ca. 158 m².

Vraagprijs: € 439.000,- k.k.

OPEN HUIS:

UNIEK WONEN IN RUURLO! Verschijning Contact rond 
Kerstmis en Oud & Nieuw
Het laatste Contact van dit jaar verschijnt in week 52.

Sluitdatum advertenties en kopij: 
vrijdag 19 december 9.00 uur

In week 1 verschijnt Contact niet.

START NU

Hoe eerder je start,

Maandag  06.30 - 22.30 
Dinsdag  06.30 - 22.30 
Woensdag  06.30 - 22.30
Donderdag  06.30 - 22.30

Vrijdag  06.30 - 22.00 
Zaterdag  08.45 - 18.00
Zondag  09.30 - 18.00 

Openingstijden:

* Vraag naar de voorwaarden. 

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

Meld je nu aan

Onbeperkt fitness 
voor € 15,95 
per 4 weken!

Onbeperkt fitness 
voor € 15,95 
per 4 weken!

* Vraag naar de voorwaarden

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld, T: 0575 46 50 01, 
hengelo@aerofitt.nl www.aerofitt.nl

> Geen contract
> Maandag t/m donderdag geopend 
   van 06.30 - 22.30 uur,vrijdag tot 22.00 uur
> Zaterdag 08.45 - 18.00 uur geopend 
> Zondag 09.30 - 18.00 uur geopend
> Zaterdag- en zondagmiddag fitness begeleiding
> Virtual spinning

NIEUW!
Vanaf december in Hengelo Gld (naast Sportcentrum AeroFitt)
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VAN 18 T/M 31 DECEMBER BIJ HERWERS
EINDEJAARSSHOW

ONTVANG EEN ACCESSOIRE-
CHEQUE T.W.V. € 500,- 
BIJ AANKOOP VAN EEN 
NIEUWE OF GEBRUIKTE AUTO*  

APELDOORN LAAN VAN DE DIERENRIEM 29 T. (055) 3696212

DEVENTER SOLINGENSTRAAT 3 T. (0570) 519360

DOETINCHEM EDISONSTRAAT 79  T. (0314) 327202

HENGELO (GLD) KRUISBERGSEWEG 8  T. (0575) 462244

NEEDE  HAAKSBERGSEWEG 102  T. (0545) 280000

ZEVENAAR KELVINSTRAAT 2  T. (0316) 523523

ZUTPHEN GELDERHORST 2 T. (0575) 526590

WWW.HERWERS.NL

DUIZENDEN EURO’S EINDEJAARSVOORDEEL ÉN EXTRA SCHERPE PRIJZEN! EEN GRATIS PRESENTJE VOOR ELKE BEZOEKER VAN DE SHOW.

*Actie geldig tĳ dens de eindejaarsshow van 
18 t/m 31 december 2014 bĳ  aankoop van een nieuwe 
of gebruikte auto met een minimale aanschafwaarde van 
€ 4.500,-. Informeer naar de voorwaarden. 
Wĳ zigingen en drukfouten voorbehouden. © 12-14

www.castillovorden.nl
0575 465 525

gerritsmakelaardij.nl

voor meer informatie en 
beschikbaarheid kijk op:

Burgemeester Galleestraat - Vorden

START BOUW
(eerste woningen)

-  maart 2015  - 
KOPEN = BOUWEN

Castillo Vorden
7 ruime patiowoningen
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De Bronckhorster Uitdaging is een bedrijvennetwerk binnen de eigen gemeente 
die bemiddelt in menskracht (kennis, kunde en extra handen), in vraag en 
aanbod van materialen (allerlei spullen) en eventueel middelen (geld). Door 
op lokaal niveau maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren en te 
organiseren, draagt de Uitdaging bij aan een betere leefkwaliteit voor inwoners 
van de gemeente Bronckhorst.C

O
LU

M
N

Deze column wordt ondersteund door:

De Bronckhorster Uitdaging bestaat 
uit een bestuur, een manager en een 
matchgroep. In deze matchgroep 
zijn een aantal ondernemers actief 
uit de gemeente Bronckhorst die als 
concreet doel hebben om vraag en 
aanbod bij elkaar te brengen.
In mei van dit jaar ben ik gevraagd 
door een van de andere match-
groepsleden om onderdeel uit te 
maken van deze matchgroep. Deze 
uitdaging heb ik enthousiast aange-
nomen.
Ik werk als accountant bij Bosch-
land accountants en adviseurs. Ons 
kantoor is gelegen aan de rand van 
het dorp Hengelo. Onze cliënten 
zijn grotendeels gevestigd in de 
gemeente Bronckhorst. Bij Bosch-
land verrichten wij administratieve 
dienstverlening, stellen jaarreke-
ningen en fiscale aangiften samen. 
Tevens kunnen wij behulpzaam zijn 
bij fiscale en juridische advisering 
en bij het aanvragen of beoordelen 
van financieringen.

Ik vind het belangrijk om vanuit 
mijn werk een bijdrage te kun-
nen leveren aan de hulpvragen die 
voortkomen uit het verenigings-
leven en maatschappelijke orga-
nisaties als scholen, buurtwerk en 
verzorgingshuizen. Samen met de 
deelnemers in de matchgroep ben 
ik bij verschillende project-aanvra-
gen betrokken geweest. 

De vragen en verzoeken zijn zeer di-
vers. In de afgelopen maanden heb 
ik verschillende mensen gesproken 
die ieder hun eigen verhaal en hun 
eigen hulpvraag hebben. Eén van 
deze opdrachten is het financieel 
beoordelen van een verzoek tot het 
saneren van asbestplaten op een 
zorgboerderij. Verder hebben we 
actief meegedacht over de commer-
ciële mogelijkheden voor het exploi-
teren van een schaapskudde. 
Een van onze hoofdtaken is om 
mensen en organisaties bij elkaar te 
brengen en een match te realiseren. 
Hier lever ik graag mijn bijdrage 
aan.

Wilt u meer weten, kijk dan op onze 
website www.bronckhorsteruitda-
ging.nl of stuur een e-mail bericht 
naar b.masselink@boschland.nl. 
Namens de Bronckhorster Uitda-
ging wensen wij u alvast fijne feest-
dagen.

Bronckhorster Uitdaging: 
Bart Masselink
De Bronckhorster Uitdaging is 
een bedrijvennetwerk die maat-
schappelijk ondernemen stimu-
leert. Vragen van stichtingen, 
verenigingen en maatschappe-
lijke organisaties proberen we 
te beantwoorden, waarbij we ge-
bruik maken van ons netwerk.

In Halle hebben deze maatregelen 
geresulteerd in de oprichting van een 
multifunctionele voorziening én tot 
de oprichting van een beheersstich-
ting voor de binnen- en buitensport-
voorzieningen. 

In gesprek met de besturen van 
‘Stichting Dorpshuis De Korenaar’,
‘Stichting Sport en Ontmoeten Halle’
en ‘omnivereniging SV Halle’, heeft
het CDA zich laten informeren over
wat er gedaan is om tot de huidige
situatie te komen. Daarnaast zijn
er oplossingsgerichte vraagstukken
vanuit de verschillende organisaties 
besproken en is er gekeken hoe het
CDA haar steentje bij kan dragen aan
het versterken van deze samenwer-
kingen. Samenwerkingen waar de
inwoners van Halle baat bij hebben. 

Het CDA gaat regelmatig op werkbe-
zoek. Laat het weten als u – net als
Halle – ook  in gesprek wenst te gaan.

CDA Bronckhorst op 
bezoek in Halle
Halle - Op zaterdagochtend 6 de-
cember is de voltallige CDA frac-
tie op bezoek geweest in Halle 
om te kijken naar de unieke 
samenwerkingsverbanden op 
gebied van cultuur en sport bin-
nen Halle. De huidige financiële/
economische situatie noodzaakt 
de gemeente tot het treffen van – 
veelal lastige - bezuinigingsmaat-
regelen.

Op de woensdagen 24 en 31 decem-
ber sluiten alle bibliotheken om 
16.00 uur. De kerstdagen en 1 janu-
ari zijn ook alle vestigingen gesloten. 

Op zaterdag 27 december zijn bibli-
otheek Vorden, Hengelo en Zelhem 
gewoon open van 10.00 en 12.00 uur.
Let op: servicecentrum Steenderen is
vrijdag 2 januari gesloten. De andere
vestigingen zijn wel geopend. Voor 
alle openingstijden kunt u terecht op
de website: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl. 
Fijne feestdagen gewenst.

Gemeente Bronckhorst

Gewijzigde openingstijden 
bibliotheken
Bronckhorst - Tijdens de komen-
de feestdagen hebben de biblio-
theken in de gemeente Bronck-
horst gewijzigde openingstijden.

Sindy studeerde Levensmiddelen-
technologie en werkte in de horeca 
en een supermarkt. “Ik maakte voor 
iedereen al slaatjes en hapjes. Er kwa-
men steeds meer ‘vreemde mensen’, 
kennissen van kennissen, die mij 
vroegen: ‘Kun je dat voor mij ook ma-
ken?’. Het liep zo verder, totdat wij 
onze boerderij in Hengelo kochten. 
Toen had ik de ruimte en kon ik wat 
creëren. We hebben op de plaats van 
een schuur een nieuwe keuken ge-
bouwd en ingericht. Zo ben ik begon-
nen.” Sindy lacht. “Het is een beetje 
uit de hand gelopen hobby.”
Omdat de salades en buffetten voor-
namelijk in het weekend werden ge-
vraagd, ging ze op de doordeweekse 
dagen koken voor woonzorgcentra 
en tafeltje-dek-je. Afhankelijk van de 
dag staan er meer mensen in de keu-
ken. In totaal, met chauffeurs, zijn er 
23 werknemers.
Nu de zorg verandert en de mensen 
langer thuis blijven wonen, voor-
ziet ze dat er meer vraag komt voor 
thuismaaltijden. “Mij mij hoeven ze 
geen indicatie te hebben,” legt Sindy 

uit. Ze kookt ook voor alleenstaande 
jongere mensen. “Ik word ook gebeld 
door mensen waarvan de vrouw op 
vakantie gaat en de man met de kin-
deren niet de hele tijd aan de patat 
wil.”
Elke zaterdag worden de lijsten van 
tafeltje-dek-je gesorteerd en verwerkt. 
“Dat is precisiewerk want anders ma-
ken wij in de keuken de verkeerde 
dingen.” De mensen maken per week 
een keus door een voor-, hoofd- of na-
gerecht aan te kruisen. Ook met dië-
ten wordt rekening gehouden.
Sindy weet dat het contact tussen de 
chauffeurs en de mensen ook een 
belangrijk moment is van de dag. 
“We koken dagelijks vers, we bezor-
gen het eten warm bij de mensen. 
De chauffeurs maken dan even een 
praatje, voor ze weer verdergaan. De 
mensen vinden dat erg leuk.”
Naast voor tafeltje-dek-je, kookt Sin-

dy’s Catering voor zorgboerderijen en 
de Open Tafel in woonzorgcentra. Ze 
verzorgt overwerkmaaltijden voor be-
drijven en levert Party Catering. “Dat 
varieert van schalen met salades tot 
buffetten of het complete feest met 
tent, obers en alles wat daar tussen-
zit,” lacht ze. “Verrassingsontbijtjes, 
barbecues of gourmetschotels, eigen-
lijk alles op het gebied van eten. We 
zijn flexibel en hebben geen limiet 
wat betreft het aantal personen.”
De verhuizing naar Varsseveld komt 
simpelweg door ruimtegebrek. “We 
zijn hier eigenlijk al jaren te klein. De 
keuken heb ik gebouwd om in mijn 
eentje te beginnen en te werken. On-
dertussen moet je eens kijken wat er 
aan maaltijden uitkomt.” De kook-
ruimte in Varsseveld is vier keer zo 
groot. “Er moeten daar wat aanpas-
singen gedaan worden, maar dat is 
in volle gang. Hier is na de kerst pas 
de blik op verhuizing,” lacht Sindy. 
“In de kerstperiode is het te druk. In 
het weekend van 10 januari gaan we 
over.”
Nu werkt Sindy vanuit haar eigen 
keuken bij huis, in Varsseveld gaat ze 
de keuken huren. Bij Jansen Foodser-
vice is de slagerij achter de winkel 
leeg gekomen. “Ondertussen draait 
de winkel wel door,” vertelt Sindy. 
“Er was iemand nodig die in de win-
kel de leiding neemt. We hebben er 
een combinatie van gemaakt. Ik huur 
straks de ruimte en krijg daarnaast 
de leiding over de winkel. Een mooie 
uitdaging.”
Sindy’s Catering, telefoon (0575) 
464532. Meer informatie op:
www.sindyscatering.nl.

- Advertorial -

Sindy’s Catering: flexibel en vers
Regio - Koken was Sindy’s hobby, 
maar haar kookkunsten waren 
zo’n succes dat ze een catering-
service startte. Op 8 december 
vierde Sindy’s Catering, inmid-
dels een gerenommeerd bedrijf 
met 23 medewerkers, haar 12,5 
jarig bestaan. Het bedrijf groeit 
nog steeds en vanaf de tweede 
week in januari 2015 start Sindy 
in haar nieuwe keuken in Varsse-
veld. “Verder verandert er niets. 
Zelfs het telefoonnummer blijft 
hetzelfde,” benadrukt Sindy.

Sindy van Sindy’s Catering.

Na de koffie met gebak informeerden 
Cecile Hilderink (verpleegkundige) en 
Susan Lassche (fysiotherapeut) van 
UCCZ Dekkerswald de aanwezigen 
over een andere benadering én de 
nieuwste ontwikkelingen op het ge-
bied van longrevalidatie. 
Daarna lieten de gasten zich de drie-
gangenlunch goed smaken. De lunch, 
de aankleding van het restaurant en 
de bediening was geheel in handen 
van het Graafschap College Team Ho-
reca onder leiding van docenten Den-
nis Vieberink en Marcel Beukers. Met 
ruim 60 deelnemers was het restau-
rant tot de laatste stoel bezet.
Na de lunch werden de aanwezi-
gen muzikaal onderhouden door 
het Klarinet-ensemble onder leiding 
van Jos Peulers en het Dwarsfluit-
ensemble onder leiding van Birgit 

Sachtleven, die gezamenlijk enkele 
klassieke stukken en kerstliedjes ten 
gehore brachten. In de ensembles 
spelen gevorderde leerlingen van de 
Muziekschool Oost-Gelderland Doe-
tinchem. Birgit Sachtleven bracht in 
herinnering dat, in tegenstelling tot 
wat in het verleden werd gedacht, 
een blaasinstrument bespelen voor 
mensen met COPD een heel goede 
ademhalingstherapie blijkt te zijn. 

De deelnemers, de werkgroep én het 
Graafschap College vonden het een 
zeer geslaagde bijeenkomst, mede 
mogelijk gemaakt door de sponsors 
Graafschap College, Cohen Machi-
neverhuur, Noaberfonds, Bewust 
winkelen, de Muziekschool, Printing 
Partners en UCCZ Dekkerswald. Ze 
hopen dat dit initiatief volgend jaar 
herhaald kan worden.

Kerstlunch Longfonds Werkgroep 
Doetinchem
Doetinchem - In het kader van 
Wereld COPD dag en het lotge-
notencontact organiseerde de 
Werkgroep Doetinchem en om-
streken van het Longfonds (voor-
heen Astma Fonds) voor mensen 
met een ernstige longaandoening 
een COPD kerstlunch in het res-
taurant van het Graafschap Col-
lege.

Dit is logistiek gemakkelijker, goed-
koper en milieuvriendelijker. Boven-
dien werkt een project in de directe 
leefomgeving van de kinderen inspi-
rerend en het leidt tot meer betrok-

kenheid en de interesse. Verschillen-
de scholen hebben samen de nieuwe 
opzet uitgeprobeerd en waren en-
thousiast. 
Daarom komt het comité ook graag 

in contact met particulieren die graag 
iets aangeplant willen hebben. U 
kunt contact opnemen via: 
boomfeestdagbronckhorst@gmail.
com. 
Het thema voor de Boomfeestdag 
2015 is ‘Bomen &Water’.  Voor meer 
informatie over de achtergronden en 
geschiedenis van de Nationale Boom-
feestdag kunt u eens een kijkje ne-
men op www.boomfeestdag.nl

Nationale boomfeestdag woensdag 18 maart 2015

Plantlocaties voor boomfeestdag
Bronckhorst - Voor het derde jaar wordt de boomfeestdag door Co-
mité Boomfeestdag Bronckhorst georganiseerd. De jaren daarvoor lag 
de organisatie bij de gemeente. Het comité wil het feest graag dichter 
bij de kinderen brengen door een locatie op loop- of fietsafstand van 
de scholen te zoeken.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl
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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

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

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

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

zomer en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:

€ 49,50NU 

€ 64,50NU 

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

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

Fiets met derailleur, speciale prijs:

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

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

NU OOK LEVERBAAR: 
WINTERBANDEN

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

WINTER-
BEURTEN

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding DECEMBER
Knallend het jaar uit met

onze ballonnen-prikaktie!
Prik uw eigen korting

tot wel 40%*
* Vraag naar de voorwaarden.
Aktie geldt t/m 3 januari 2015.

Kapsalon Het Hoegen
Schooltinkweg 2a
7021 MA Velswijk

Kleurspecialisten
Met jaren ervaring
‘s Avonds ook geopend

tel.: 0314 - 64 1410
sabinetankink@live.nl

Maak ‘s een afspraak!

Voor ons loonbedrijf zijn wij op zoek naar een

Enthousiaste allround
medewerker

Sollicitaties 
kan via de mail: loonbedrijf.niesink@kpnplanet.nl 
of bel 0575-461585

Loonbedrijf Niesink, Weeninkweg 1 te Keijenborg

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314-620 871

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

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

v.a. 75,-

3

APk € 19.- 

all-in

WIJ ZIJN HET ADRES VOOR UW WINTERBANDEN.

GRATIS 
WINTERCHECK

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

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

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

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

✓ Houtkachels ✓ Gaskachels
✓ Pelletkachels ✓ Haarden

Jan Bosman
KLIMMATERIALEN

Oude Varsselseweg 6 7255 MC  Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 76 Fax (0575) 46 51 14 Mob. 06 22 515 644

Wienese ladders 
trappen 

rolsteigers 
werkbruggenPrett ige Kerstdagen 

en een gezond 2015



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

Quintus DC1 speelde een wedstrijd 
tegen Swift A DC1 in Sporthal Elder-
veld in Elden. Quintus hield de verde-
diging goed dicht en er werden mooie 
goals gemaakt tot een voorsprong 
van 8-7. De tegenstanders kregen in 
de laatste seconde nog één vrije bal, 
eindstand 8-8.
De Heren B1 speelden in Sporthal de 
Bongerd in Doetinchem tegen De Ga-
zellen HB1. Dit team kwam in de eer-
ste helft meer tot scoren dan Quin-
tus, ruststand 7-3. In de tweede helft 
kwamen de Hengelose heren beter in 
de wedstrijd, maar de punten bleven 
in Doetinchem, uitslag 16-8.

De Heren 1 moesten aantreden in 
Zwolle tegen SV Zwolle HS1. Zwolle 
was thuis nog ongeslagen, dus het 
beloofde een pittige pot te worden. 
Bij Quintus stond de dekking als een 
huis en met snelle breaks liepen de 
Hengeloërs uit naar een 5-12 rust-
stand. De tweede helft bleven de he-
ren gedisciplineerd spelen. Een 11-22 
overwinning.
Quintus E1 ontving HV Grol E1 in 
Sporthal De Kamp. De eerste helft zag 
men het klassenverschil, ruststand 
10-0. De tweede helft hebben de trai-
ner/coach de jongens op andere po-
sities gezet, waardoor het een leuke 
wedstrijd werd. Eindstand 13-3.

De meiden van Quintus speelden te-
gen Loo E2. Voordat ze het wisten 
stonden ze met 0-2 achter. Daarna 
ging de knop om bij Quintus en werd 
er goed gehandbald. Er zat vandaag 
weer een beetje pit in, goed voor het 
zelfvertrouwen. Uitslag 5-2.
De meiden D2 moesten aantreden 

tegen Udi 1896 D3. Het wilde deze 
zondag niet lukken. In de verdedi-
ging een stapje te laat en in de aanval 
miste het thuisteam scherpte. Dit re-
sulteerde in een 4-7 nederlaag.
Quintus D1 speelde thuis tegen Re-
flex D1 uit Varsseveld. Het gastteam 
startte goed en ging de rust in met 
een 0-4 voorsprong. Het thuisteam 
werd gesteund door het publiek en 
de mensen achter de wedstrijd tafel. 
Eindstand 1-10.

Zondagmiddag speelde Quintus He-
ren Senioren 2 thuis tegen de kop-
loper Udi ’96 Heren 3. Quintus kon 
uit break-outs de nodige puntjes mee 
sprokkelen. Ruststand 14-14. Na rust 
bleek het bij Udi aan conditie te ont-
breken, waardoor Quintus met vijf 
doelpunten voor kwam. Door slordig 
spel van de thuisclub werd het nog 
onnodig spannend. Eindstand 23-22.

Programma 21 december
10:00 uur WPG Research/de Gazellen 
E1 - Quintus E1: De Bongerd Doetin-
chem;
10:10 uur Grol H.V. DC1 - Quintus 

DC1: Den Elshof Groenlo;
12:00 uur Grol H.V. D1 - Quintus D1: 
Den Elshof Groenlo;
12:00 uur HCW D1 - Quintus D2: 
Spoorzone Winterswijk;
13:10 uur Apollo ‘70 HS2 - Quintus 
HS2: Kon. Beatrixcentrum Wehl;
14:00 uur HCW DS2 - Quintus DS1: 
Spoorzone Winterswijk;
14:00 uur HV Angeren E3 - Quintus 
E2: Walburgen Gendt.

Thuiswedstrijden Sporthal de 
Kamp
11:50 uur Quintus HB1 - Duiven HB1;
13:00 uur Quintus HS1 - Duiven HS2.

Heren senioren teams SV Quintus 
succesvol
Hengelo - Acht teams van hand-
balvereniging SV Quintus speel-
den zaterdag 13 en zondag 14 
december. Beide Heren senioren 
teams boekten winstpunten. De 
thuiswedstrijden werden goed 
bezocht en het publiek kon ge-
nieten van spannende matches.

Mooi aanval van Quintus E2 in de wedstrijd tegen Loo E2.

Zwolle HS1 - Quintus HS1: 5-12/11-22;
De Gazellen HB1 - Quintus HB1: 
7-3/16-8;
Swift A DC1 - Quintus DC1: 3-3/8-8;
Quintus HS2 - Udi 96 HS3: 12-14/23-
22;
Quintus D1 - Reflex D1: 0-4/1-10;
Quintus D2 - Udi 96 D3: 2-5/4-7;
Quintus E1 - Grol HV E1: 10-0/13-3;
Quintus E2 - LooE2: 1-2/5-2.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus 
13 en 14 december.

Bij binnenkomst kreeg men eerst 
koffie met iets lekkers aangeboden. 
Daarna kon men genieten van een 
hapje en een drankje met livemu-
ziek. De band BPM had de sfeer er 
meteen goed in. Tegen een uur of 
tien werden de kampioenen die de 
vereniging dit jaar kende naar voren 
gehaald. Voorzitter van de Hamove, 
Fred Versteege, was speaker en deed 
het verrassend goed voor de eerste 
keer. Er gingen al stemmen op dat 
hij co-speaker moest worden tijdens 
de jaarlijkse wegraces.

Clubkampioenen
Afgelopen jaar werden er twee club-
cross wedstrijden verreden en Ver-
steege bedankte de families Groten-
huis, Lijftogt, Stolwijk, Slotboom en 
Knoef voor hun medewerking. Daar-
naast bedankte hij ook de andere 
buurtbewoners voor de medewer-
king tijdens de jaarlijkse wegraces en 
Off the Road Rit. Rien Mombarg en 
Gé Nijenhuis werden clubkampioen 
bij de zijspannen. Het duo kon door 
andere verplichtingen niet aanwezig 
zijn tijdens de feestavond. Wel aan-
wezig was Vordenaar Thijs Bulten 
die in het zonnetje werd gezet. Bul-
ten werd clubkampioen bij de solo’s 
en kreeg een prachtige beker en bloe-
men overhandigd van Kiss Miss Ma-
rian Ritzer.
Penningmeester Loek Wensink 
mocht naar voren komen om de be-
ker in ontvangst te nemen omdat hij 
kampioen was geworden in de 125cc 
Twinshock klasse op zijn Suzuki. Bij 
de Classic Zijspancross Club gingen 
de bekers en bloemen naar het duo 
Herbert Enzerink en Henk Roen-
horst. Het duo werd kampioen met 

een Zabel zijspan uit de jaren tachtig.

Jan Langwerden rijdend met een
BMW werd gehuldigd doordat hij 
kampioen was geworden bij de VMC
(Veteraan Motor club). Bijzonder knap
is dat te noemen, want men moet het
doen zonder hulpmiddelen zoals een
kilometerteller ect. De regelmaat telt
en Langwerden was daar afgelopen
seizoen het beste in. Helaas bij de
huldiging niet aanwezig was Neder-
lands kampioen ONK Supersport Rob
Hartog. Joey Den Besten uit Halle
werd ook gehuldigd, hij werd met 
de Yamaha R6 van het Performance
Racing Achterhoek kampioen in de
International Road Racing Champi-
onship, klasse supersport 600. Dit is
een knappe prestatie omdat het zijn
eerste jaar was in deze categorie.  

De jeugd heeft de toekomst
Joey zal overigens niet met de num-
mer 1 plaat aan de start verschijnen,
maar houd vast aan nummer 65, dit
tot grote vreugde van steun en toe-
verlaat Kees van Steenis. Van de elf
races die er gereden werden stond
den Besten maar liefst zeven keer op
het podium. Arno Wassink kwam
nog even tekst en uitleg geven wat
het team volgend jaar zoal ging doen.
Hij was trots op den Besten maar ook
op maatje Frank Bakker die niet aan-
wezig kon zijn. Bakker werd derde in
de eindstand bij de IRRC Superbikes.
Als de financiën het toestaan zal 
Bakker volgend seizoen de overstap
maken van de Superbikes naar de Su-
persport. Voor de 2015 clubcross zal
er meer aandacht aan de jeugd wor-
den geschonken liet Versteege weten.
De jeugd heeft de toekomst.

Huldigingen Hamove leden 
tijdens feestavond

Hengelo - De jaarlijkse feestavond van de Hamove (Hengelose motor
en auto vereniging) was afgelopen zaterdagavond een succes. In het
clubgebouw de Varsselse molen was de opkomst uitstekend en werden
diverse kampioen gehuldigd. De kampioenen kwamen uit de gehele
gemeente Bronckhorst en zelfs daar buiten.

Hoe groot was haar teleurstelling 
woensdagmorgen toen ze van de tea-
marts te horen kreeg dat ze koorts 
had en ze niet mocht starten in de se-
ries van de 200 m vrije slag estafette. 
Ook de coaches baalden, want Riene-
ke had na Femke Heemskerk de snel-
ste seizoenstijd staan. Daarvoor had 
ze al gehoord dat ze mocht starten 
met Femke Heemskerk, Inge Dekker 
en Sharon van Rouwendaal. Nu was 
het Esmee Vermeulen die haar moest 
vervangen. 
Een slechter begin op de eerste dag 
van het WK kun je je niet voorstel-
len, temeer daar het estafette team ’s 
middags een gouden medaille behaal-
de en ook nog eens een wereldrecord 
zwom, wetende dat je daar ook deel 
van uit had kunnen maken.

Vrijdags stond voor Rieneke de 400 
m vrij op het programma, maar ook 
daar kwam verandering in. Door 

kortstondig ziek zijn van Inge Dek-
ker moest ze worden ingezet voor de 
series van de 4 x 100 m vrije slag es-
tafette en omdat er maar 1 program-
manummer tussen de 400 m en de 
estafette zat mocht ze de 400 niet 
zwemmen. Teambelang gaat in dat 
geval voor individueel belang. Dus 
werd het voor Rieneke schakelen van 
een lange afstand naar een sprint-
nummer. Dat ze ’s middags niet inge-
zet zou worden bij de finale van de 4 
x 100 m vrije slag estafette had ze van 
tevoren ingecalculeerd. 

Op de laatste dag van het WK stond 
de 200 m vrije slag op het program-
ma. Hier bleek dat de koorts Rieneke 
aardig verzwakt had, want ze zwom 
ver boven haar persoonlijke record. 
Conclusie: topsport is keihard en je 
moet 100% fit zijn om goed te kun-
nen presteren, helaas was dat laatste 
bij Rieneke niet het geval.

Wel mocht ook zij een gouden WK 
medaille in ontvangst nemen voor 
haar inbreng in de serie van de 4 x 
100 m vrije slag estafette, een mooie 
pleister op de wond, maar ze had na-
tuurlijk heel graag deel uitgemaakt 
van de “gouden” finale teams met 
hun Wereldrecords.

Zwemster Rieneke Terink ziek op 
WK te Qatar
Hengelo - Het WK toernooi in Qatar is voor Rieneke, afkomstig uit 
Hengelo, anders verlopen dan gehoopt. Rieneke zou individueel star-
ten op de 200 m en 400 m vrije slag, in de estafette van de 4 x 200 m 
vrije slag en eventueel in de andere estafettes: de 4 x 100 m en de 4 x 
50 m vrije slag. De voorbereidingen gingen super, ze was goed in vorm 
en had er zin in.

In de A-lijn: 1.Tiny Kleinreesink & 
Wim Schipper 57,50%; gedeelde 2e 
plaats Will Snelder & Bert Botschuy-
ver 55,00% en Inge & Reint Pellen-
berg 55%. 
B -lijn: 1. Jan Veenhuis & Joop Rutten 
59,58%; 2. Agnes Pietersen & Theo 
van Aalst 58,75%; 3. Karen Notten & 
Joop te Veldhuis 55,42% .
C-lijn: 1. Greet Jansen & Theo Geurts 

63,75%; 2. Riekie Nieuwenhuis & Riet
Niesink 62,50%; 3. Ans Knaake & Lei-
da Pennekamp 54,27%. 

Donderdag 18 december, spelen zij 
hun Feest Kerst Drive; gezellig als u
feestelijk gekleed komt. Tot bij Den
Bremer; Z-Eweg 37, te Toldijk. Afmel-
den kan op verschillende manieren: 
via een mail naar bcbronkhorst@hot-
mail.nl  of een sms naar 06-28633453
(inspreken lukt niet!), of op de wed-
strijddag bellen naar genoemd mo-
biel nummer.

Bridgen in Toldijk
Toldijk - De uitslag van de vijfde 
competitieavond van de derde 
ronde, gespeeld op donderdag 11 
december.

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl         Volg en like ons ook op Facebook:        ContactAchterhoek VV
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Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Volg en like ons 
ook op Facebook:

ContactAchterhoek

Uw afval is ons bestaan!Uw afval is ons bestaan!

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

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag:

8.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 17.00 uur

Zaterdag

8.00 tot 12.00 uur

Voor al uw afvalstromenVoor al uw afvalstromen

Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres
Deventerweg 113
7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust

Prettige kerstdagen en een voorspoedig 2015

T. 0575 - 464624

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

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

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

- advertorial -

19 december

Café:
VROUWEN-

CAFÉ
Disco:

MANNEN-
CAFÉ Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2015

www.instaljanssen.nl
St. Janstraat 39  7256 BB  Keijenborg  tel: 0575-461760

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2015.

www.bouwmarkttolbrug.com

Zutphen Emmerikseweg 17
7227 DG Toldijk

Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering
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EvaSchuurman
Column

Eva Schuurman is dichter, tekstschrijver, regisseuse en trouwambtenaar. Ze verhuisde 
zes jaar geleden vanuit de provincie Utrecht naar de gemeente Bronckhorst. Eva kwam 
en zag en hoopt de Achterhoek met deze tweewekelijkse column ook voor zich te 
winnen.

Steeds vaker dienen zich in mijn alleen-
staande-moeder-huis gebreken aan die 
een vrouwenbrein liever niet zou willen 
hoeven oplossen. 
Zo begint het wasbakje in de wc elke dag 
meer richting de vloer te hangen, wil het 
keukenlicht niet altijd meer op mij schijnen 
en hangt er achter de tv een stopcontant 
verraderlijk ver uit zijn jasje. 
Van de week is de achterste schuifdeur 
van de wasmachine-schoonmaakspullen-
zooi-kast is uit de rails geraakt. 
Iets dat urgent bleek omdat de losgeraakte 
deur het ronde deurtje van de wasmachine 
blokkeerde. En wassen, tja dat kan ik wel.

Ik sprak mijzelf mannelijke moed in. Goed, 
dit heb ik weleens gedaan. 
Eerst de voorste schuifdeur eruit en dan 
een soort van schuine beweging maken 
met die veel te zware deur erachter en net 
als je het bijna niet meer houdt, zeggen 
die wieltjes ‘tik’ en zit ie er weer in. 
Een kind kan de was doen, maar ik niet 
meer want de losse deur blokkeert dus de 
toegang tot de machine.

Natuurlijk, de voorste deur wil niet losko-
men. 
De achterste kan er ook niet tussenuit want 
dat past niet, hij woont niet voor niets ach-
ter de voorste. 
Mijn eerste impuls: Laten zitten. 
Net als die ene keer dat ik niet de druif 
boven het terras korter snoeide, maar per 
ongeluk de dragende waslijn-constructie 
een kopje kleiner maakte. 
Met als gevolg dat 5 meter druif ineens 
breekbaar en laag over het terras heen 
hing. Toen heb ik werkelijk overwogen de 
treurige druif nog even te laten bungelen 
tot er misschien plots en toevallig eens een 
mannelijk persoon met ruimtelijk inzicht op 
bezoek zou komen. 
(Want in hulp vragen ben ik ook niet zo 
goed). 
(Net als in het snoeien van druiven).

Na een peinzend half uurtje rond de da-
lende massa heen draaien, ben ik toen 
- uit angst dat die zorgvuldig gekweekte 
bruine hoofdtak het niet zou trekken - toch 
aan een ondoorgrondelijke constructie van 
ijzerdraadjes en touwtjes begonnen. 
Als niemand kijkt, verzet ik namelijk ber-
gen.

Wederom is het angst die mij creatief doet 
zijn,  want als de wasmachine onbereik-
baar wordt heb ik nog grotere problemen. 
Dan opent niet alleen de deur naar mijn 
washok niet meer, maar sluiten de poorten 
naar hygiëne tegelijkertijd. 
Na een denkmoment besluit ik plaats te 
nemen in de kast. 
Tussen de dweil, de rieten wasmand en de 
stofzuiger in, kan ik nog net staan. 
Het is er wel donker maar ik heb ineens 
een prettige grip op de achterste deur, die 
door mijn positie nu de voorste geworden 
is.

Men zou hier over door kunnen filosoferen. 
Over veranderende zienswijzen afhankelijk 
van waar men zich bevindt, maar hiervoor 
is mijn positie te penibel en heb ik te wei-
nig zicht op het geheel. Vertroebeld hoofd- 
en zicht. 
Er is letterlijk weinig licht en oh ja, ook wei-
nig lichaamslengte.

Het gevoel dat zich van mij meester maakt 
als ik - met dankzij ongeduld verworven 
brute kracht - de wieltjes in de rails mep is 
onbetaalbaar. 
De wasmand bleek leeg maar ik heb uit 
dankbaarheid voor de bereikbaarheid van 
mijn geliefde machine gewoon al mijn 
broeken nog eens gewassen. 
Want die heb ik tegenwoordig aan, die 
broeken.

En de deur zit weer op de rails.
Nu ik nog.

Rails

Elke 500 punten is één pak koffie 
waard en bestemd voor de plaatselij-
ke voedselbank. Vraag dus uw buur-
vrouw en familie om punten bijeen 
te brengen. Nu wordt er een mooie 
bestemming aan gegeven. U kunt de 
hele maand december uw waarde-

punten nog inleveren op de volgende
adressen: 
Hummelo: Spar.
Drempt: kwekerij Bloemendaal.
Vorden: Bruna.
Hengelo: Albert Heijn.
Zelhem: Jumbo.

DE-punten inzameling 
loopt storm

Bronckhorst - Het inzamelen van DE-waardepunten door Lionsclub
Bronckhorst voor de voedselbank is een groot succes. Momenteel heb-
ben we bijna 750.000 punten geteld, die door de bevolking van Bronck-
horst zijn bijeengebracht. Lionsclub Bronckhorst wil alle donateurs
hiervoor bedanken!

Leden van de Lionsclub Bronckhorst zijn druk bezig de stapels waardepunten te tellen.

Voorzitter Frans Geurtsen is er trots 
op dat zijn vereniging deze presenta-
tie kon organiseren: ‘Willem Smei-
tink was een markante Hengeloër en 
een geweldige schrijver. Ik ben blij 
dat nu heel veel mensen zijn verha-
len in hun eigen taal kunnen lezen.’ 
Ook uitgever ECAL (Erfgoed Centrum 
Achterhoek & Liemers) was blij ver-
rast door de grote opkomst.

Zuinig zijn op de streektaal
Dochter Marjan Smeitink hield een 
betoog over de waarde van streekta-
len en de vele vooroordelen waarmee 
dialectsprekers nog altijd te maken 
krijgen. 
Smeitink: “Die vooroordelen hebben 
er helaas voor gezorgd dat steeds 
minder mensen hun kinderen op-

voeden in hun eigen dialect. Als die 
kinderen dan een jaar of 20, 30 zijn, 
vinden ze het erg jammer dat ze de 
taal van hun ouders en hun regio 
niet hebben meegekregen. Dat bleek 
afgelopen zomer ook weer tijdens 
de Zwarte Cross, waar de jonge Ach-
terhoekse schrijfster Esther Kämink 
veel belangstelling trok van andere 
Achterhoekse jongeren.”

Bewondering voor de schrijver
Vriend/schrijver Derk Jan ten Hoopen 
vertelde over zijn vriendschap met 
en bewondering voor Willem Smei-
tink. Dochter Janka Smeitink las (op 
video) een persoonlijk verhaal van 
haar vader voor. De bundel ’t Huus 
an ’t wegjen zonder name en andere 
verhalen van Willem Smeitink is ver-
krijgbaar in Achterhoekse boekwin-
kels en via www.ecal.nu

Bundel Willem Smeitink onder grote 
belangstelling gepresenteerd
Hengelo - Op woensdag 10 decem-
ber werd onder grote belangstel-
ling van zo’n 120 gasten, in Ons 
Huis in Hengelo, de verhalen-
bundel van Willem Smeitink ten 
doop gehouden. Broer Gerhard 
Jan Smeitink (wiens kunstwerk 
op de omslag van het boek staat) 
ontving het allereerste exem-
plaar. De Oudheidkundige Ver-
eniging Hengelo Gld. verzorgde 
de presentatie van het boek en 
moest voortdurend extra stoelen 
bijschuiven vanwege de onver-
wacht grote belangstelling.

Voorzitter Frans Geurtsen heeft het eerste exemplaar overhandigd aan Gerhard Jan Smei-
tink. V.l.n.r.: Marjan Smeitink (dochter van de schrijver), Gerhard Jan Smeitink (broer van 
de schrijver, ontvanger van het eerste exemplaar) en Frans Geurtsen (Oudheidkundige Ver. 
Hengelo Gld.).

Op zondagmiddag 28 december zal 
een orkestje mooie kerst/kerkliede-
ren ten gehore brengen, enkele lie-
deren twee stemmig met trompet en 
bugel.
Bij de Kerstgroepententoonstelling 
ligt dit jaar de nadruk op veel zelfge-
maakte kerstgroepen en kerststallen. 
Ook uit de eigen collectie zijn vele 
groepen te bewonderen. In de ont-
vangstruimte kan men genieten van 
het nieuwe klankbeeld met veel bij-
zonderheden over Driekoningen.

Adres: Ruurloseweg 101 te Kranen-
burg. Geopend van 11.00 tot 17.00 
uur ieder dag tot 11 januari 2015, be-

halve Eerste Kerstdag en Nieuwjaars-
dag. Meer info: 
www.heiligenbeeldmuseum.nl.

Kerstgroepententoonstelling muzikaal 
omlijst
Kranenburg– De sfeervolle Kerst-
groepententoonstelling, welke 
tot zondag 11 januari 2015 te be-
wonderen is in het Heiligenbeel-
denmuseum, wordt op enkele da-
gen muzikaal omlijst. Zo wordt  
op zondagmiddag 21 december 
het orgel van de kerk bespeeld. 
Op Tweede Kerstdag ‘s middags 
zal, even als andere jaren, harp-
muziek te beluisteren zijn.

Achter de schermen wordt er door 
ondernemers en leveranciers alweer 
druk gewerkt aan het aankomende 
oud en nieuw en dan met name de 
bedrijven die consumentenvuurwerk 
verkopen of leveren. De landelijke 
regels die voor de opslag en verkoop 
van vuurwerk zijn opgesteld (het 
Vuurwerkbesluit) zorgen voor de 
veiligheid rondom het geheel. Alléén 
regels zijn niet genoeg. Er moet ook 
op worden toegezien dat deze regels 
door bedrijven worden nageleefd. 
Deze laatste stap in het borgen van 
de veiligheid verzorgt de ODA voor de 
Achterhoekse gemeenten.

59 verkooppunten
In de Achterhoek zijn 59 verkoop-
punten voor consumentenvuurwerk. 
Zij moeten volgens de regels onder-
meer brandwerende vuurwerkbe-
waarplaatsen hebben met een sprin-
kler- en brandmeldinstallatie. Maar 

ook voor de manier van werken zijn 
regels. De ODA controleert in de 
Achterhoek ook dit jaar weer op de 
naleving van deze regels. Door het 
geheel aan regels en controles wordt 
de veilige opslag en verkoop van con-
sumentenvuurwerk gewaarborgd.

Risico’s? Direct actie!
Tijdens de najaarscontroles in 2013 
bleek dat 58% van de gecontroleerde 
bedrijven op dat moment voldeed 
aan alle regels. Bij de andere bedrij-
ven zijn de tekortkomingen destijds 
direct opgelost door de ondernemer. 
Waar door tekortkomingen grote 
risico’s voor de veiligheid aanwezig 
zijn, kunnen medewerkers van de 
ODA ook direct actie ondernemen 
om de veiligheid te waarborgen. Ook 
kunnen zij sancties opleggen bij gro-
ve overtredingen.
De ODA verwacht dat het percen-
tage bedrijven dat bij de eerste con-

trole voldoet dit jaar hoger ligt dan in 
2013. Reden hiervoor is dat er vorig 
jaar veel extra energie is gestoken in 
de informatievoorziening en voor-
lichting aan de bedrijven. 

Restvuurwerk
In voorgaande jaren bleek dat niet al-
le bedrijven het niet verkochte vuur-
werk na oud en nieuw terugsturen 
naar de leverancier. Volgens de regels 
is dat ook toegestaan en veelal gaat 
het daarbij om kleine hoeveelheden. 
Als er nog vuurwerk word opgesla-
gen, gelden de veiligheidsregels voor 
de opslag natuurlijk het gehele jaar. 
Ook hierop worden in de loop van 
2015 diverse bedrijven door de ODA 
gecontroleerd.

Illegaal vuurwerk
De bevoegdheden van de toezicht-
houders van de ODA beperken zich 
tot toezicht en handhaving binnen 
bedrijven voor opslag en verkoop van 
legaal consumentenvuurwerk. De op-
sporing van illegaal vuurwerk wordt 
uitgevoerd door speciale teams van 
de politie.

ODA controleert verkooppunten 
vuurwerk Achterhoek
Regio - De vuurwerkverkoop start binnenkort weer. Verkooppunten 
moeten voldoen aan strenge regels voor de opslag en verkoop van 
consumentenvuurwerk. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) con-
troleert de komende periode op de naleving van deze regels om de 
veiligheid te borgen.
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De dag verloopt
De avond valt 
De nacht komt
De sterren stralen 
De aarde draait
Wolken zweven
De wind waait 
De maan schijnt
Het water stroomt
Uilen roepen
Vlinders vliegen 
Geuren dwalen
Alles gaat door
Mooi hè, slapend wezentje

J. Wagenvoort

Het Weihnachtsoratorium (Kerstora-
torium) is een oratorium, bestaande 
uit zes afzonderlijke, maar inhoude-
lijk verbonden werken, soms aange-
duid als cantates, geschreven door Jo-
hann Sebastian Bach voor de periode 
van Kerst tot en met Driekoningen. 

De teksten zijn ontleend aan het 
evangelie volgens Lucas en volgens 
Mattheüs.

Uitvoerenden
Voor deze uitvoering werkt het Bach-
koor Holland uit Leiden samen met
het gerenommeerde Concertgebouw 
Kamerorkest uit Amsterdam en met
de volgende internationaal bekende
solisten:  Judith van Wanroij sopraan,
Barbara Kozelj mezzosopraan, Mikael
Stenbaek tenor en Detlef Roth bari-
tone. Het geheel staat onder leiding
van dirigent Gijs Leenaars. 

Midwinterhoorn en glühwein
Rondom het concert wordt gezorgd
voor een sfeervolle ambiance. Voor 
aanvang van het concert zullen 
midwinterhoornblazers van de Mid-
winterhoorngroep Lochem vanaf de 
kerktoren de concertgangers begroe-
ten. Na afloop van het concert wor-
den de bezoekers door leden van de
scoutinggroep Graaf Otto getrakteerd
op een glas glühwein rond brandende
vuurkorven. 

Kaartverkoop: 
www.schouwburglochem.nl 
Info: www.matthauspassionlochem.nl

Weihnachtsoratorium  
in Lochem
Lochem - Ongetwijfeld de meest 
sfeervolle en intieme uitvoering 
in Nederland van dit belangrijke 
werk van J.S. Bach. Een toene-
mend aantal bezoekers uit heel 
Nederland geniet niet alleen van 
de uitvoering maar ook van de ge-
zellige stad en haar prachtige om-
geving. Het Weihnachtsoratorium 
in Lochem op dinsdag 23 decem-
ber in de Gudulakerk, een van de 
weinige plekken waar dit volledig 
wordt uitgevoerd maar vooral: een 
feestelijk begin van de Kerst. De 
aanvang is om 19.30 uur.

In oktober 2001 begonnen zij samen 
in de serie “Rising Stars” met een 
recital in Carnegie Hall, New York, 
gevolgd door een groot aantal steden 
in Europa. Het concert wordt ge-
houden op 1 januari 2015 om 15.30 
uur in de sprookjesachtig verlichte 
Protestantse Kerk van Hummelo. Na 
afloop wordt het nieuwe jaar, tradi-
tiegetrouw, ingeluid met een glas 
champagne en oliebollen in de Gou-
den Karper waar het publiek ook kan 
kennismaken met deze twee musici 
en waar zij hun cd’s zullen verkopen 
en signeren! Kaarten voor het concert 
zijn in voorverkoop verkrijgbaar en 
kosten € 15,-per stuk. U kunt kaarten 

bestellen via www.nieuwjaarscon-
certhummelo.nl of door overmaking
van het verschuldigde bedrag op
bankrekening NL43 RABO 0152 2944
22 t.n.v. Stichting Nieuwjaarsconcert
Hummelo, onder vermelding van uw
naam en uw adres. Voor informatie:
0314-382280 of 06-51340939.

Nieuwjaarsconcert met Lars Wouters van den Oudenweijer 
en Hans Eijsackers

Grootmeesters op de klarinet 
komen naar Hummelo
Hummelo - Grootmeesters op de 
klarinet zijn er niet zoveel in de 
wereld, maar Lars Wouters van 
den Oudenweijer is ongetwijfeld 
één van hen. Het kan ook bijna 
niet anders na een studie aan ’s 
werelds beroemdste muziekoplei-
ding, de Julliard School of Music 
in New York, talloze muziekprij-
zen en een spraakmakende de-
buuttournee in het kader van Ri-
sing Stars Concertseries van het 
Amsterdams Concertgebouw. Tij-
dens die reis werkte hij samen met 
toppianist Hans Eijsackers met 
wie sindsdien een vast duo vormt.

Tijdens de afgelopen organisatie tijd 
is gebleken dat deze manier van een 
kerstmarkt organiseren een grote di-
versiteit aan stands oplevert en soms 
zelfs zeer verrassende activiteiten. 
Het mooie van deze kerstmarkt is dat 
de standhouder en de kinderboerderij 
naadloos op elkaar aan sluiten zowel 
qua achterliggend gedachtengoed als 
ook de binding met natuur en dier. 
Rondom de boerenkerstmarkt is veel 
muziek, amusement, versnaperin-
gen en vertier. Bij de entree van de 
boerenkerstmarkt (gratis toegang) 
zullen een aantal midwinterhoorn-
blazers van d’Olde Roop uit Zelhem 
de bezoeker verwelkomen met hun 
indrukwekkende dragende klanken.

Illusionist Jesse
Op het podium centraal op het erf 
zal zowel zaterdag als zondag illusi-
onist Jesse Gerritsen uit Keijenborg 
een spetterend optreden verzorgen 
om 18.00 uur. Jesse is de Hans Klok 
van de toekomst die met al zijn il-
lusies het publiek versteld zal doen 
staan. De kerstborrel van ‘Bekveld in 
het licht’ zal zaterdag om 20.00 uur 
worden opgeluisterd door Rita Olden-
have. Rita heeft haar sporen de laat-

ste twintig jaar al ruimschoots ver-
diend door haar zang aandeel in duo 
ZieZoo. Maar ook solo heeft ze menig 
evenement en feest tot een succes ge-
bracht. Speciaal voor dit kerstevent 
heeft Rita een mix gemaakt in haar 
setlist van Hollandse hits jaren 70 en 
80 muziek en zo nu en dan een lek-
ker kerstnummer. 

Verlichte speeltuin
Tijdens deze optredens kan de ver-
lichte speeltuin door de jeugd uit 
bundig worden gebruikt. Het is heel 
speciaal en misschien ook wel een 
beetje spannend om s’avonds in een 
verlichte speeltuin te spelen. Een-
maal moe geworden kan er van alles 
worden genuttigd van boerenijsjes, 
knakworsten, drinken en patat na-
tuurlijk. Er zijn verschillende work-
shops, men kan de kerstroute lopen 
en later op de avond kan er van het 
verkorte, verlichte ‘boerenlandpad’ 
worden genoten. 

Verlichtingstocht
Willen de bezoekers nog met de auto 
op pad dan is er voor hen de ‘verlich-
te boerderijroute’ samengesteld. In 
de kantine van Feltsigt ligt een platte-

grond en routebeschrijvingformulier 
klaar zodat deze ±7 km lange verlich-
tingstocht moeiteloos kan worden 
genomen. Tijdens het rijden van de 
‘verlichte boerderijroute’ komt men 
langs grote lichtobjecten (die her en 
der in het landschap zijn opgesteld) 
die verschillende uitbeeldingen laten 
zien maar allen het thema ‘kerst’ 
hebben. Het zal een mooi schouwspel 
worden van verlichte boerderijen, 
huizen, bomen en grote lichtobjec-
ten. 

Gitaarduo als afsluiter
De prijs die voor het formulier zal 
worden gevraagd is incl. 1 consump-
tie per persoon en de opbrengst hier-
van gaat naar de verlichtingscommis-
sie die de grote lichtobjecten plaatst. 
Als afsluitende live optreden heeft 
het kerstevent het rockende en swin-
gende gitaarduo Eduard Peelen en 
Gerrit Donderwinkel weer kunnen 
vast leggen. Na het geweldige geslaag-
de kerstoptreden van 2013 bij Feltsigt 
is hun muzikale carrière in een ho-
gere versnelling gekomen, met als 
gevolg vele optredens waaronder een 
bij rockpaleis Heezen in Steenderen. 
Hun optreden is zondag 21 decem-
ber om 20.00 uur en duurt officieel 
tot 22.00 uur dus kom op tijd! Alle 
openingstijden en verdere informatie 
is te verkrijgen via de advertentie in 
deze krant en via facebook van www.
feltsigt.nl, er kan natuurlijk ook ge-
beld worden naar 0575-462828 voor 
meer info.

Verlichte boerderijroute en 
 boerenkerstmarkt
Bekveld - Zaterdag 20 en zondag 21 december wordt het kerstevent 
‘Bekveld in het licht’ gehouden van 16.00 tot 22.00 uur. ‘Bekveld in het 
licht’ is globaal uit vier onderdelen opgebouwd die allen met de kerst 
te maken hebben. Zo is er dit weekend een zeer bijzondere kerstmarkt 
te zien, namelijk: boerenkerstmarkt. Alle standhouders die op het erf 
van recreatie-en kinderboerderij Feltsigt aanwezig zijn, hebben een 
boerderij met een nevenactiviteit. Hierbij moet gedacht worden aan 
een zorgboerderij, wijnboerderij en ijsboerderij.

Al sinds 1948 wordt het bevrijdings-
vuur in Wageningen in de nacht van 
4 op 5 mei ontstoken. Vanuit heel 
Nederland verspreiden sporters in es-
tafettevorm vervolgens het vuur via 
fakkels zodat het bevrijdingsvuur in 
heel Nederland brandt. Ter gelegen-
heid van zeventig jaar bevrijding wil 
de gemeente Bronckhorst hier ook 
aan meedoen. “En daarom zijn we 
op zoek naar vrijwilligers die in die 
nacht mee willen lopen van Wage-

ningen naar Hengelo. Dat gaat dan 
om zo’n twee keer drie kilometer 
hardlopen. 
Over het hele traject van zo’n 65 ki-
lometer worden de lopers begeleid 
door fietsers”, vertelt Henk Harm-
sen, lid van het organiserend comité. 
“Het ligt in de planning om onder-
weg kaarsen aan te steken bij oor-
logsmonumenten en vervolgens via 
het pontje van Dieren naar Olburgen 
de gemeente Bronckhorst te berei-
ken. Daar staat dan een welverdiend 
ontbijt voor de lopers klaar. Daarna 
vertrekken ze weer richting het ge-
meentehuis waar ze naar verwach-
ting rond 09.00 uur aankomen.” 

De aankomst van het bevrijdingsvuur 
op het gemeentehuis is het startsein 
voor een ochtend vol activiteiten. Co-
mitélid Elsitha Turnhout vertelt: ”Het 
zou mooi zijn als het vuur vervolgens 
door kinderen verspreid wordt naar 
alle kernen in de gemeente en daar-
voor schrijven we binnenkort alle 

basisscholen aan om ze op de hoogte 
te brengen van onze plannen. In het 
gemeentehuis willen we met onder 
andere theater, muziek en gedichten 
diverse activiteiten organiseren voor 
de basisschooljeugd. Maar ook voor 
overige belangstellenden is het die 
ochtend aantrekkelijk een kijkje te 
nemen. Het gemeentehuis wordt op 
Bevrijdingsdag een ontmoetingsplek 
waar iedereen kan zien en beleven 
wat bevrijding inhoudt.”

De invulling van het middagpro-
gramma wordt overgelaten aan alle 
afzonderlijke kernen. Hoewel alle 
ideeën nog verder moeten worden 
uitgewerkt, wordt zeventig jaar be-
vrijding in Bronckhorst in ieder ge-
val grotendeels gezamenlijk gevierd. 
Bent u inwoner van Bronckhorst en 
wilt u meelopen om het bevrijdings-
vuur op te halen? Dan kunt u zich tot 
1 februari 2015 aanmelden door een 
e-mail te sturen naar bestuurssecreta-
riaat@bronckhorst.nl

Hardlopers gevraagd om 
 bevrijdingsvuur op te halen
Hengelo – Zeventig jaar be-
vrijding wordt in de gemeente 
Bronckhorst gezamenlijk en op 
een bijzondere manier gevierd 
waarbij onder andere het bevrij-
dingsvuur vanuit Wageningen 
door hardlopers wordt opge-
haald. Dat is de insteek van de 
samenwerking tussen de lokale 
comités 4 en 5 mei en de oran-
jecomités die zich bezighouden 
met het centrale programma op 
Bevrijdingsdag 2015.

De consument kan bij de Wijn-
kring terecht voor persoonlijke 
service, wijnadvies en bekende in-
ternationale wijnmerken zoals Bo-
dega’s Salentein uit Argentinië, het 
Chileense Viña Montes, Graham’s 
Port, Champagne Pol Roger, het 
Riojahuis Ramón Bilbao, Yalumba 
uit Australië en het Zuid-Franse 
Laurent Miquel. 

Voor veel Vordense wijnliefheb-
bers is het Bodega’s Salentein, op-
gericht door de Nederlandse zaken-
man Mijndert Pon, inmiddels een 

goede bekende. Mede doordat de 
wijnen van Salentein, in veel hore-
cazaken geschonken worden, heb-
ben veel liefhebbers reeds kennis 
gemaakt en zich laten overtuigen 
van de kwaliteit van Salentein. 

Bij Sander Pardijs vindt u het com-
plete assortiment van dit prachtige 
wijngoed. Zowel de Paso, Barrel 
Selection als de Salentein Single 
Vineyard. In december zijn ze al-
lemaal ook nog eens extra gunstig 
geprijsd. 

Het Wijnkring Magazine, boorde-
vol aanbiedingen, recepten, achter-
grondverhalen en tips, verschijnt 
5 keer per jaar. Daarnaast bieden 
Wijnkring ondernemers regelma-
tig grote acties, ook via de mailing 
van Sander Pardijs. 
Actuele wijninformatie, evene-
menten zoals proeverijen en diners 
met wijnmakers en nog veel meer, 
vindt u op de Facebookpagina: Slij-
terij Wijnhandel Sander Pardijs.  

Wilt u gratis het Wijnkring Maga-
zine ontvangen? Meldt u dan nu 
aan op www.slijterijvorden.nl of 
in de winkel. U ontvangt dan het 
Wijnkring Magazine digitaal in uw 
mailbox. Het magazine is ook gra-
tis af te halen in de winkel.

Slijterij & Wijnhandel Sander Pardijs 
aangesloten bij ‘De Wijnkring’
Vorden - De Wijnkring is een samenwerking tussen wijnimpor-
teur Verbunt Wijnkopers en meer dan 100 zelfstandige wijnspeci-
aalzaken in Nederland. Ondernemers die zich onderscheiden door 
vakmanschap en een goed en gevarieerd wijnassortiment in elke 
prijsklasse.



Banen
Contact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Banen
Contact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

      Ter versterking van ons team zijn wij op
                                zoek naar

Kijk voor meer informatie op
www.inhetgroen.com

Inhetgroen b.v.   Z.E. weg 83-A
7223 DA  BAAK

tel. 0575 441048

2 vakbekwame
hoveniers

PRIKKELT Media ook 

JOUW ZINTUIGEN….. 

Optimaal FM is op zoek naar 
nieuwe en doorgewinterde 

radiomensen om hun creativiteit 
een impuls te geven: 

Laat ons eens horen, 
hoe uniek jij bent.

Wij zoeken?
Programmamakers
Studenten journalistiek
Burgerjournalisten met gevoel 
voor nieuws uit de Achterhoek
Studiotechnici voor onze 
digitale studio’s
Social media experts

 

Is jouw interesse gewekt?
Mail naar vrijwilliger@optimaal.fm.

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Monteur technische dienst m/v

Ben jij een ervaren allround monteur en ben je per 
direct beschikbaar?

Functieomschrijving
Als allround monteur TD ben je verantwoordelijk voor het 
onderhouden en repareren van het machinepark en pro-
ductiematerieel op electra-, mechanisch- en hydraulisch 
gebied. Je loopt diverse inspectierondes en voert mon-
tage- en installatiewerkzaamheden uit volgens tekening 
en machine instructies. Het is belangrijk dat je de pro-
ducten die je verbruikt uit het magazijn goed registreert 
en dat je de werkzaamheden netjes afhandelt volgens 
de werkinstructies.

Monteur buitendienst m/v

Ben jij technisch onderlegd en vind je het niet erg om 
regelmatig van huis te zijn?

Functieomschrijving
De werkzaamheden in deze functie bestaan voorname-
lijk uit het op- en afbouwen van constructies op diverse 
locaties in Nederland. Het is belangrijk dat je vanaf 
tekening deze constructies zelfstandig op kunt bouwen. 
Aangezien je in deze functie werkzaam bent door heel 
Nederland, overnacht je ook zeer regelmatig op locatie.

Tekenaar/ werkvoorbereider m/v

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie en heb je 
kennis van Autocad 3D?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het teke-
nen van diverse soorten constructies.  Daarnaast ben 
je verantwoordelijk voor calculaties, bereid je het werk 
voor, koop je materialen in, werk je offertes uit en heb je 
contact met klanten.

Inkoper m/v

Sta jij stevig in je schoenen als inkoper en ben je 
technisch commercieel ingesteld?

Functieomschrijving
In de functie van Inkoper ben je verantwoordelijk voor het 
tijdig beschikbaar hebben van de in te kopen goederen 
voor het productieproces. Het gaat met name om tech-
nische goederen, technische affiniteit is in deze functie 
dan ook zeer  belangrijk. Daarnaast voer je onder-
handelingen met betrekking tot prijzen, levertijden en 
inkoopcondities en ga je daarin doel- en resultaatgericht 
te werk. Het verder optimaliseren van het inkoopproces 
behoort ook tot je taken, evenals het tijdig informeren van 
betrokkenen op het gebied van het inkkoopproces. Het 
betreft een fulltime functie voor langere tijd, vanaf circa 
december 2014.

Webontwikkelaar m/v

Heb jij een passie voor webontwikkeling en wil jij 
werken binnen een enthousiast team van specialis-
ten?

Functieomschrijving
In de functie van webontwikkelaar ben je verantwoorde-
lijk voor het beheer van zowel opgeleverde als nieuwe 
projecten. Dit is veelal gebaseerd op het aanpassen 
van bestaande websites en apps. Daarnaast werk je 
aan interessante nieuwe en lopende webontwikkelpro-
jecten en zul je klanten voorzien 
van professioneel advies. Enkele 
kernwoorden die jou omschrijven 
zijn: enthousiast, leergierig, crea-
tief en plezier hebben in je werk. 
Het betreft een functie binnen een 
hecht team.



bij Albert Heijn Grotenhuys
 en Profile Bleumink

Tweedehands fietsenmarkt bij Profile Bleumink
2 halen, 1 Betalen bij Profile Bleumink,
 

2e hands fietsenmarkt
Deze aanbieding geldt vanaf 20 december om 08.30 uur en duurt tot en met 30 december 18.00 uur. 

 Naast stadsfietsen, hybride fietsen en kinderfietsen nu ook een grote voorraad 2e hands elektrische 

fietsen met 2 halen 1 betalen.

 Bij 1 fiets geven wij een korting van 35%.
 

Alles moet weg!! Nog een aantal modellen (ook elektrisch) 

2014 gaan voor spectaculaire prijzen de winkel uit. 

Graag nodigen we u uit 
voor een middag vol leuke 

activiteiten voor jong en oud 
op zaterdag 20 december van 

11.00 tot 16.00 uur.bij Albert Heijn Grotenhuys
 en Profile Bleumink

Gewoon bij Albert Heijn.


