
Twijfels stal Koolen in Wichmond   
niet weggenomen met bijeenkomst  
over mogelijke komst. B  11

Vordense Kerstmarkt was weer een voltreffer
VORDEN - Vijfenveertig standhouders en maar liefst veertien muzikale 
voorstellingen. De publieke belangstelling groot. Het weer perfect en 
toen de duisternis inviel werd het extra feeëriek gezellig. Kortom de 
Vordense Kerstmarkt was afgelopen zaterdag weer een voltreffer in 
het centrum van het dorp. Met dank aan de actieve en creatieve Kerst-
marktcommissie van de Vordense Ondernemers Vereniging die voor 
een sfeervolle markt tekende.

Door Jan Hendriksen

Ruim tien Vordense (horeca)on-
dernemers boden tijdens de markt 
evenals vorig jaar de bezoekers 
een heuse ‘Vordense Kerstpreuve-
rie’ aan. Maar ook enkele onder-
nemers van buiten Vorden lieten 
de bezoekers hun lekkernijen 
proeven zoals het Taarten Para-
dijs van Annelies Bouwmeester 
uit Ruurlo, Hotel Café Heezen uit 

Steenderen (rookworst) en Hans 
ten Broeke uit Zutphen met zijn 
mobiele rokerij met warme vers 
gerookte zalm en natuurlijk vers 
gerookte paling.

Wandelend van de ene (sfeer)
kraam naar de andere en van blok-
hut naar blokhut kon de bezoeker 
hapjes proeven en drankjes drin-
ken. De loempia’s van Wilco Klein 
Nengerman vonden ook gretig af-

trek bij het publiek. Al zijn maar 
liefst 850 vooraf gebakken loem-
pia’s gingen over de toonbank 
van de Vordenaar. En dat allemaal 
voor het goede doel. Klein Nen-
german wil volgend jaar namelijk 
aan een handbikebattle in Oosten-
rijk deelnemen. En omdat financi-
eel mogelijk te maken verkocht hij 
de zelfgemaakte loempia’s.

“Het is fantastisch hoeveel be-
langstelling er voor mijn initiatief 
bestond. Indrukwekkend”, zo ver-
telde de Vordenaar die revalideert 
nadat hij geconfronteerd werd met 
een incomplete dwarslaesie die 
veroorzaakt was door schade aan 
de zenuwen in het ruggenmerg na 
een operatie.

Variëteit
De talloze stands boden een grote 
variëteit aan cadeaus, kerstarti-
kelen en artikelen voor de winter. 
Ook diverse verenigingen en in-
stanties hadden zowel buiten als 
in de Hervormde Dorpskerk een 
plek gevonden. 

Rond de twee kampvuren konden 
kinderen broodjes bakken en te-
vens konden de kinderen ezeltje 
rijden en ‘sneeuwbal gooien’. Een 
tweetal Kerstmannen ‘verwende’ 
mening kind maar ook volwas-
senen met hun cadeautjes en het 
lekkere snoepgoed.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Kerstliederen
ZELHEM - De Muzikale Ontmoe-
ting hoopt een extra uitzending 
te verzorgen bij Radio Ideaal. Een 
feestelijk uur met traditionele 
kerstliederen. Dit wordt uitgezon-
den op zaterdag 24 december, van 
19.00 tot 20.00 uur.

Tiny Koning 
viert jubileum
Tiny Koning viert het tienjarig 
jubileum als zelfstandig reis-
specialist bij Travel Counsel-
lors Nederland, een overkoe-
pelende van oorsprong Britse 
organisatie, dat uit een uniek 
netwerk van 1500 reisprofes-
sionals bestaat. 

B  7

51  nr.

Voet- en 
fietsbrug officieel 
geopend
VORDEN - Sinds begin november 
verbind een fiets- en voetbrug ter 
hoogte van De Bleek achter de 
plaatselijke supermarkten over de 
Baakse Beek het centrum van Vor-
den met Vorden-Zuid. De brug is 
onderdeel van een uitgebreid plan 
van inwoners van de gemeente 
Bronckhorst, Natuurmonumen-
ten, Geldersch Landschap, provin-
cie Gelderland en Waterschap Rijn 
en IJssel om de beek meer bij het 
dorp te betrekken. Zaterdag voor 
aanvang van de Vordense Kerst-
markt werd de brug door voor-
zitter Bart Veen van de Vordense 
Ondernemers Vereniging (VOO), 
wethouder Arno Spekschoor van 
de gemeente Bronckhorst en 
Heemraadslid Peter Schrijver van 
Waterschap Rijn en IJssel met het 
doorknippen van een lint officieel 
geopend.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Stationsweg 18  Terborg    
MARON.NL

2e KERSTDAG 

OPEN! 
al vanaf 11.00 uur!

1e KERSTDAG 
GESLOTEN

DE OPRUIMING IS 

BEGONNEN!

VEEL UIT VOORRAAD LEVERBAAR

0573 - 25 17 61

- elders in deze krant -

De zorgspecial van 
DSW Zorgverzekeraar

Kerst-inkopen met 15% korting? Knip deze bon uit en neem ‘m mee naar HEMA. 
Bestel je online? Gebruik dan kortingscode KERST16. Deze actie is geldig van 
21 t/m 24 december 2016. 1 coupon per klant. Kijk voor de actievoorwaarden 
op hema.nl/actievoorwaarden. 

www.agem.nu

ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!

Jaargang 78

Dinsdag



Gelukkig en blij zijn wij met de geboorte van  
 

Mirne Bargeman 
 

29 november 2016 
 
 
Hans Bargeman, Linda Amtink en  
grote broer Stijn 
Ruurloseweg 53 
7251 LB Vorden  

Rust nu maar uit
Je bent bevrijd uit je lijden
Maar ach wat is het zwaar
Van jou te moeten scheiden
Zijn doel was zo lang mogelijk bij ons te blijven

Altijd gezond en ineens zo ziek, 
mijn lieve man, maatje en mijn vader

WIEBE LENSELINK
* Hengelo Gld., † Hengelo Gld.,
17 juli 1952 13 december 2016

Ineke Lenselink-Veldhorst

Martijn Lenselink

Kerkekamp 85
7255 CN Hengelo Gld.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op 
zaterdag 17 december te Hengelo Gld. 

plaatsgevonden.

Geheel onverwacht hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze schoonzus en tante

Johanna Hogendoorn-Salemink

partner van Alex Aalderink 

 Gerrie en Jan
Gretha en Gert
Bennie en Willy
Henk en Joke
Nichten en neven

Vorden, 12 december 2016

FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

onze media-adviseurs. Kijk hiervoor in de colofon op pagina 5.

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

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij staan dag en nacht voor u klaar.

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

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

UITVAARTVERZORGING

WWW.MARIONPOLMAN.NL 
T 06-55916250  

“Het bijzondere“Het bijzondere“H
zit ´m vaak verborgenzit ´m vaak verborgen

in het gewone”

 
Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem
bespaard is gebleven, hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve man, vader en onze opa

Gerrit Bijenhof
Vorden, 8 april 1929 Vorden, 12 december 2016

 

Onze dank gaat uit naar het personeel van De Lindenhof
te Vorden voor hun liefdevolle verzorging.

 

G.J. Bijenhof - Aalderink
Wijnand Bijenhof
Helma Bijenhof - Haggeman (in herinnering)
Gerwin en Simona
Jeroen en Denise

Vorden :
Vorden :

 
Midwoud :

Vorden :

 
Correspondentieadres :
Het Hoge 4
7251XW Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Na een zorg-, werkzaam en liefdevol le-
ven is, ondanks een moeilijke periode maar 
met volle interesse in haar omgeving, toch 
nog onverwacht overleden onze moeder,  
schoonmoeder en oma

Maria Garritdina  
Groot Nuelend-Bogchelman

Marie
weduwe van Willem Groot Nuelend

Vorden  Vorden
22 augustus 1921 15 december 2016

Wim

Herman

Reinier en Annie
    Stefan
    Peter

Moeder is thuis.

Correspondentieadres:
Mosselseweg 11
7251 KN Vorden

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de 
medewerkers van thuiszorg Sensire en huisart-
senpraktijk Albers en Tanis voor de aandacht 
en liefdevolle verzorging.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen 
op dinsdagavond 20 december van 19.00 - 
19.30 uur in uitvaartcentrum Monuta, het Jeb-
bink 4 te Vorden.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op woens-
dag 21 december om 12.00 uur in de Wilden-
borchse kapel, Kapelweg 1 te Vorden.
Voorafgaand aan de dienst is er nog gelegen-
heid om afscheid van Marie te nemen van 
11.30 - 11.50 uur. Aansluitend zal de begrafe-
nis plaatsvinden op de Algemene begraafplaats, 
Kerkhoflaan te Vorden.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in 
de Wildenborchse kapel.

Op 95 jarige leeftijd is rustig en kalm van ons 
heengegaan onze lieve schoonzus en tante

Marie Groot Nuelend-Bogchelman

Hengelo (Gld.):
Vorden:          

Trui Jansen-Groot Nuelend
Gerrie Groot Nuelend-Nijenhuis
neven en nichten

Vorden, 15 december 2016

 
Hoe te aanvaarden dat je gaat,
als je volop in het leven staat.

Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles
wat zij heeft betekend, moeten wij u tot ons verdriet
mededelen dat van ons is heengegaan mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, trotse oma en mijn
baasje

Anna Johanna Petronella
Hogendoorn - Salemink

~ Johanna ~
 

weduwe van Georg Hogendoorn

M Zutphen
2 november 1952

T Vorden
12 december 2016

 
 

Alex Aalderink
V Chanu
 

Daniëlle en Arjan
V Tommy
 

Sharon en Marcel
   Bjorn
   Yornick
O Lindsey, Anouk
   Lars
 

Correspondentieadres:
Mispelkampdijk 32
7251 DC  Vorden
 
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

EEN DIERBARE
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Erwtensoep voor passanten
verlichtingscontrole
VORDEN - Wie woensdagmiddag 
15 december in de vallende duis-
ternis vanuit de richting Zutphen 
(of via de Rondweg) het centrum 
van Vorden naderde, werd op de 
Zutphenseweg gecontroleerd op 
verlichting in de jaarlijkse actie van 
VeiligVerkeer Nederland en de po-
litie, dit jaar in samenwerking met 
garage Klein Brinke. Naast verlich-
ting werd er natuurlijk ook gelet 
op andere overtredingen, maar 
de verlichtingsovertreders werden 
met clementie behandeld en kon-
den het euvel tegen kostprijs laten 
vervangen, terwijl de ‘reguliere’ 
overtreders konden rekenen op de 
bijbehorende ‘prent’. Om de repa-
ratietijd te overbruggen konden ze 
een gratis bakje erwtensoep nut-
tigen in de koek-en-zopietent, die 
garage Klein Brinke had ingericht.

Door Jan Knoef

Rond 16.30 uur meldden negen 
agenten van de Verkeersgroep 
Noord- en Oost-Achterhoek zich, 
samen met negen collega’s van de 
regionale politie om, na het wel-
komstwoord van VVN-Bronckhorst 
voorzitter Dorien Mulderije, geïn-
formeerd te worden over de con-
trole om vervolgens de plek in de 
‘opvangfuik’ in te nemen. Langs 
de Zutphenseweg en de Rondweg 
stonden agenten om onopgemerkt 
de verlichting te controleren. Bij 
voertuigen met defecte verlichting 
werden collega’s bij de rotonde aan 
de Zutphenseweg geïnformeerd, 
die de betrokken automobilist op-
dracht gaven om zich te melden 
bij garage Klein Brinke. Daarnaast 
waren drie motoragenten actief om 
voertuigen naar garage Klein Brin-
ke te begeleiden.

Daar aangekomen werden ze door 
medewerkers van VVN en de poli-
tie nader geïnformeerd over de re-
den van aanhouding, met de vraag 
of ze mee wilden werken aan het 
onderzoek. Ondanks het tijdverlies 
door de aanhouding reageren de 

automobilisten positief op de con-
trole. Bij defecte achterverlichting 
(6x) en kentekenverlichting (40x) 
wisten de bestuurders vaak niet 
eens, dat de verlichting defect was. 
Verder bleek een aantal automobi-
listen (11x) niet te weten dat je de 
mistlampen pas mag gebruiken bij 
een zicht minder dan 50 meter. Ook 
vier fietsers bleken hun verlichting 
niet in orde te hebben, maar geluk-
kig heeft garage Klein Brinke ook 
een fietsreparatiewerkplaats, waar 
ze (ook tegen kostprijs) konden 
worden geholpen.
De radarcontrolewagen vond een 
plek buiten de bebouwde kom 
richting Zutphen. Ruim 1800 voer-
tuigen passeerden de controle, 
waarvan er 61 geflitst werden met 
als hoogste snelheid 103 km/uur. 
Een passerende bromfietser moest 
zich ook bij de controlerende agen-
ten melden in verband met z’n 
snelheid. De jonge eigenaar stond 
er beteuterd bij toen de rollenbank 
liet zien dat zijn bromfiets 59 km/
uur kan halen. Tot 55 km/uur ein-
digt de keuring met een bekeuring, 
maar boven de 55 km/uur krijgt de 
bromfiets/scooter een WOK-status 
en dat betekent dat het voertuig op-
nieuw gekeurd moet worden door 
de RDW en dan niet alleen op de 

snelheid, maar op alle onderde-
len. De jongeman vindt het wel erg 
sneu. “Hij liep aanvankelijk precies 
45 km/uur, maar dat vind ik in de 
bebouwde kom, waar ik op de rij-
baan bij de auto’s moet rijden, een 
slechte snelheid. En dus heb ik ‘m 
iets laten tunen met de bedoeling 
dat ‘ie 55 km/uur zou gaan lopen. 
Nu zit ik net boven die grens met 
een bekeuring en een herkeu-
ring tot gevolg. Al met al een duur 
grapje.” De snorfiets van een an-
dere inwoner van Vorden bleek wel 
binnen de grenzen te blijven. Toch 
kreeg hij een bekeuring, omdat hij 
zijn rijbewijs niet kon laten zien.

VVN, afdeling Bronckhorst kijkt 
tevreden terug op de verlichtings-
controle. “De resultaten zijn verge-
lijkbaar met de keuring in Zelhem 
enkele weken geleden en over het 
totaal worden de verlichtingsover-
tredingen minder”, aldus bestuurs-
lid Klein Kranenbarg VVN-Bronck-
horst wil graag actief zijn met 
voorlichting, verkeersexamens en 
controles, maar komt ‘handjes’ te 
kort. Klein Kranenbarg hoopt dat 
lezers van Contact zich aangespro-
ken voelen en zich bij hem melden 
als vrijwilliger via: 06-10303989 of  
hwmstoops@gmail.com.

Kerstnachtdiensten Vorden
VORDEN - Zaterdagavond 24 de-
cember zullen er twee Kerstnacht-
vieringen zijn in de Hervormde 
Dorpskerk in Vorden.

De eerste dienst is om 20.30 uur 
met muzikale medewerking van 
Harmonie Vorden. De tweede 

dienst begint om 22.30 uur. De lie-
deren worden begeleid door Mir-
jam Berendsen op orgel en Mirjam 
van der Burg (fluit).

Beide diensten is de voorganger 
Ds. J. Kool. Iedereen van harte 
welkom!

Vervolg van voorpagina

VORDEN - Muzikaal opende Har-
monie Vorden in de Dorpskerk 
opvallend genoeg al voor aanvang 
van de officiële opening van de 
Kerstmarkt het muzikale program-
ma. De muzikanten waren daar 
niet gelukkig mee. Het ‘voorpro-
gramma’ trok nauwelijks publiek. 
“Dat moet beter worden gecoördi-
neerd”, zo was de mening van één 
van de muzikanten. Aansluitend 
trad in de Dorpskerk het Vordens 
Mannenkoor op. Het podiumpro-
gramma op het Marktplein werd 
geopend door enkele midwin-
terhoornblazers van Midwinter-
hoorngroep Lochem en door de 
Vordense zangdiva’s Wendy en 
Rita.

Presentator Martin Gabriël had de 
eer om ook een een nieuw gele-
genheid ensemble aan te kunnen 
kondigen. Die van de gemeente 
Bronckhorst die uit gemeente-
raadsleden- en ambtenaren be-
staat. Een initiatief dat onder lei-
ding van het Vordense VVV raadslid 
Marcel Leferink staat. ‘Een ‘raads-
breed’ ensemble uit zangers, zan-
geressen en muzikanten”, zo sprak 
hij gekscherend. “Maar met wel 
een doelstelling. Op deze manier 
leren we elkaar als raadsleden eens 
op een andere wijze kennen dan 

in de raadszaal.” Intensief werd er 
onder leiding van Vordenaar Joop 
Boerstoel in de afgelopen periode 
op zaterdagmorgen in alle vroegte 
vanaf half negen bij Hotel Bakker 
gerepeteerd. Leferink: “Een ieder 
heeft een overvolle agenda. Dat 
was het enige tijdstip dat wel elkaar 
konden treffen.” Het ensemble dat 
speciaal voor de Eindejaarsviering 
van de gemeente Bronckhorst is 
samengesteld trad met een viertal 
nummers op: ‘Stille Nacht, Heilige 
Nacht’, ‘I’m dreaming of a white 
Christmass’, ‘O, denneboom’ en 

‘Gloria, Gloria’.

Ook verleenden het Berkel Duo 
(Ferry Peterse uit Vorden en Henry 
Lijftogt uit Zutphen), het akoesti-
sche duo Acoustic Affair uit Zut-
phen (Kirstin de Vilder en Frank 
Schreuder), Martine Smit uit Vor-
den evenals diverse musici van Mu-
ziek op Venhorst uit Vorden als het 
gospelkoor Kwadrant uit Zutphen 
hun medewerking op het podium. 
Kortom en afwisselend programma 
evenals de Kerstmarkt zelf zoals 
een Kerstmarkt hoort te zijn.

Vordense zangdiva’s startten het
podiumprogramma Marktplein

Een lid van Midwinterhoorngroep Lochem demonstreerde hoe hij een midwinterhoorn 
maakt. Foto: Jan Hendriksen. 

“Vooral een defecte linker voorlamp is levensgevaarlijk”, meldt de controlerende agent. 
Foto: Jan Knoef

Voor een eerlijk en goed advies. 
E-Bike verkoop, service en onderhoud. 

Gespecialiseerd in Race en MTB

Van Slingerland Tweewielers 
Hengelosestraat 14, 7256 AC Keijenborg
0575-463441 www.vanslingerlandtweewielers.nl

Giant Prime E+3 (dames/heren) Giant Ease E+1 Blue Edition (dames M) RIH Omega (dames/heren)

Van € 2399,-
nu voor € 1999,-

Van € 2499,-
nu voor € 1799,-

Winkelprijs 
€ 2699,-

- Elektrische fi ets 
- Krachtige Yamaha middenmotor
- Actieradius tot 90 km.
- Shimano Nexus 7 versnellingen

- Elektrische fi ets
- Stille voorwielmotor (2 accu’s)
- Actieradius tot 150 km. (800 Wh.)
- Shimano Nexus 8 versnellingen
- Meeloop functie
* andere maten en kleuren ook verkrijgbaar vanaf € 2099,-

- Elektrische fi ets
- Stille voorwielmotor
- Actieradius tot 120 km. (432 Wh, 36V x 12Ah)
- Shimano Nexus 8 versnellingen
- Meeloop functie

MOOIE VOORJAARS E-BIKE AANBIEDINGEN
bij Van Slingerland Tweewielers Keijenborg*

Gespecialiseerd in verkoop, onderhoud en reparatie van Elektrische Fietsen van Giant en RIH

* zolang de voorraad strekt, aanbieding geldig tot 21-05-2016

www.vanslingerlandtweewielers.nl

Van Slingerland Tweewielers www.vanslingerlandtweewielers.nl(0575) 46 34 417256 AC KeijenborgHengelosestraat 14

Giant Elegance E+ bij ons verkrijgbaar vanaf € 2499,-
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Activiteiten agenda
Elke dinsdag Aanschuif atelier 10.00 - 12.00 uur 
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 - 11.30 uur
Elke maandag Schilder/teken cursus 14.00 - 16.00 uur
Za. 14 januari Repaircafe 10.00 - 12.00 uur
Op maan-, woens- en donderdagmorgen  Hobbyclub   9.00 - 12.00 uur
Bovenstaande activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur
 In Ludgerus gebouw Vierakker

Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405  dinsdag en woensdag    9.00 - 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282  maandag t/m donderdag  9.00 - 10.00 uur

Van 27 december t/m 1 januari 2017 zijn wij gesloten.
Wij wensen iedereen prettige feestdagen.

IPAD
Stichting Welzijn 
Vorden organi-
seert samen met 
Seniorweb cursus 
iPad. De cursus 
start op 9 maart in Vorden en 7 
maart in Hengelo. Er zijn maxi-
maal 5 cursisten per les. De do-
centen, Gerrit Terpstra en Henk 
Roes, nemen de lesstof plezierig 
met de deelnemers door. Dan 
blijkt dat er veel met een iPad ge-
daan kan worden zoals: mail ver-
sturen, het versturen van foto’s, 
surfen op internet enz. Te veel 
om op te noemen. Opgave tot 15 
februari a.s. Ook is er een cursus 
voor gevorderden.

Voor informatie/aanmelden:
Henk Roes, tel. 06 - 21 24 19 84 of 
Willy Gotink, tel. 0575 - 55 34 05
(di/woe 9.00 – 11.00 uur) of 
w.gotink@welzijnvorden.nl

Aanschuif Atelier
Je ziet ze steeds vaker: winkels, 
ateliers of workshopruimtes 

waar mensen op gezette tijden 
komen aanwaaien om ieder aan 
een eigen project te werken. Wel-
zijn Vorden denkt dat dit ook kan 
in het Dorpscentrum. Dus ben je 
creatief en wil je ideeën uitwisse-
len? Dan ben je wekelijks welkom 
om op dinsdagmorgen van 10.00-
12.00 uur met eigen handvaardig-
heidwerk te komen: breien, ha-
ken, borduren, patchwork, schrij-
ven, kalligraferen, kaarten maken 
of iets anders. Het kan allemaal 
en ook onder het genot van koffie 
of thee tegen een vergoeding. 

Voor mensen die graag zouden 
willen komen maar door een 
baan verhinderd zijn bestaat de 
mogelijkheid om - bij voldoende 
interesse - een ‘Aanschuif Atelier’ 
op een avond te realiseren. 

Nog meer informatie over acti-
viteiten/cursussen bezoek onze 
website: www.welzijnvorden.nl

       @welzijnvorden
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NIEUW: WEBSHOP

Alles voor in en om het huis!

www.kleinhesselink.com
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www.gotinkinstallatie.nl

Verbouwingsopruiming bij Gotink

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

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

AANGESLOTEN BIJ

van kortingen tot wel 70%!
Geniet

✔  Badmeubelen
✔  Douchewanden
✔  Kranen
✔  Douchesystemen

✔  Baden
✔  Accessoires
✔  Wastafels
en nog veel meer!

Van Oud naar Nieuw

1 januari 2017 “Gaat het dan echt gebeuren”

Graag willen wij vrienden, bekenden en relaties uitnodigen  
om dit samen met ons te vieren  

onder het genot van een hapje en een drankje.

U bent welkom op 1 januari 2017 tussen 18.00 en 20.00 uur.

 René Michel
 Patricia Margot

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen

Inleiding di 10 januari, GRATIS
Maandgroep Mindfulness start ma 16 jan

8-weekse Mindfulness cursus start di 17 jan & di 21 mrt
Locatie: Kulturhus, Vorden 

Voor informatie en aanmelden: www.demindfulnesszaak.nl

' 

NIEU�JAARSCONCERT 
BUITENSOCIËTEIT ZUTPHEN 

GROOT SALONORKEST 

o.l.v. ALIKE JONKMAN

ZONDAG 8 JANUARI 2017 
AANVANG 14.30 UUR 

met medewerking van 

-SyrCUVv-

-C�-
AERNOUD FLORIJN 

- Pru ed-td-ib-

Voorverkoop via de Buitensociëteit - 0575 512013 en voorafgaand aan het concert: ENTREE €11,
Donateurs van Happy Days hebben vrije toegang op vertoon van hun toegangskaart 

ALETTE VAN DEN BRUL

REMCO WOUTERSEN

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

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

wenst u fijne feestdagen
en een gezond 2017

*  Milieubewust geteelde Groente & Fruit

* Rauwkosten

* Salades

* Kant & Klare maaltĳ den

* Ambachtelĳ ke soepen

* Tapas

*  Gourmet garnituren 

*  Veel keuze in verse kruiden

* Luxe opgemaakte salades

* Hapjes

* Koud & warm bu etten

* Kant-en-klare sausen

* Ruim assortiment paddenstoelen

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40
T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden grotendeels
 vergoed vanuit de basisverzekering.

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

 

Wij wensen u Fijne Feestdagen



Gastoptreden 
Happy Days 
ZUTPHEN - Zondag 8 januari om 
14.30 uur zal er in de Buitensoci-
eteit van de Hanzehof weer een 
traditioneel Nieuwjaarsconcert 
plaatsvinden, uitgevoerd door Het 
Groot Salonorkest ‘Happy Days’. 
Als gasten treden op sopraan Alet-
te van den Brul en de jonge cellist 
Remco Wouterse. Het wordt een 
zeer gevarieerd programma, waar-
in de sprankelende solisten met or-
kestbegeleiding elkaar afwisselen.

Het orkest laat zich ook instrumen-
taal natuurlijk van zijn beste kant 
zien. Het programma bestaat uit 
een mix van operettemelodieën en 
stukken uit musicals; een jaarlijkse 
feestelijke gebeurtenis. Het concert 
staat onder leiding van Alike Jonk-
man. De presentatie wordt (in-
middels een traditie) gedaan door 
Aernoud Florijn. De toegangsprijs 
bedraagt 11 euro. Donateurs van 
Happy Days hebben gratis toegang 
met de hun toegezonden toegangs-
kaart. Het belooft weer een gezelli-
ge en muzikale middag te worden. 
In Lochem vindt het concert een 
week later plaats. Voor meer infor-
matie en foto’s, zie de website.
   

 ■ www.happydaysorkest.nl

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

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

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

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

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

Bezorgklachten
AVO Verspreidingen: (0314) 39 46 13
avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl

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

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

 

Contact
Bronckhorst NoordTitus Smit verlaat politiek en verhuist naar Zutphen

BRONCKHORST - Na twee en een 
half jaar neemt Titus Smit (56) uit 
Vorden afscheid van de gemeen-
teraad in Bronckhorst. Het Groen-
Links-lid gaat in Zutphen wonen.

Door Luuk Stam

Zijn interesse in de politiek leidde 
er in 2014 toe dat Vordenaar Titus 
Smit zich verkiesbaar stelde als 
raadslid voor GroenLinks in de ge-
meente Bronckhorst. Hij bemach-
tigde een zetel en was twee en een 
half jaar tijd een vertrouwd gezicht 
in de raadszaal van het gemeen-
tehuis in Hengelo. Zijn enthousi-
asme voor de politiek nam alleen 
maar toe. Toch stopt hij er nu mee.

Met zijn verhuizing naar Zutphen 
kiest Smit voor zijn privéleven. 
In Zutphen gaat hij samenwonen 
met zijn partner. In het dagelijks 
leven is hij werkzaam als docent 
op de opleiding Fysiotherapie van 
Hogeschool Saxion in Enschede. 
De combinatie met zijn werk als 
raadslid betekende de afgelopen 
jaren een overvolle agenda. “Ik zal 
straks van genieten van avonden 
waarop ik rustig op de bank kan 
zitten en geen dikke stukken hoef 
door te lezen.”

Toch voerde Smit zijn raadslid-
schap met veel plezier uit. Hij streef-
de erna het menselijk gezicht meer 
in de politiek naar voren te laten 
komen. “Ik vond het mooi om naar 
mensen te kunnen luisteren en ze 
waar mogelijk te ondersteunen.” Zo 
droeg Smit zijn steentje bij in het 
open houden van de basisschool 
in Velswijk. En bij de plannen voor 
de megastal in Wichmond wees hij 
met zijn partij nadrukkelijk op de 

belangen van de kleine boeren, de 
omwonenden en het Achterhoekse 
landschap. In zijn afscheidsspeech 
in de raadsvergadering van don-
derdag 15 december sprak Smit 
onder andere over de opkomst van 
Geert Wilders. Die opkomst vraagt 
volgens Smit om een antwoord. In 
zijn ogen moet de politiek meer 
verantwoordelijkheid nemen en 
daadkracht tonen. “In Bronck-
horst doen we het al goed”, vindt 

hij. “Het is een gemeente die op 
het gebied van besturen openstaat 
voor vernieuwingen. Dat heb ik als 
heel prettig ervaren. Maar het kan 
en moet nog een stapje extra.” Het 
vertrekkend GroenLinks-lid noemt 
de problematiek van de melkvee-
houders als voorbeeld. “In de hui-
dige situatie is er sprake van smalle 
marges en is er voor veel melkvee-
houders geen toekomst”, stelt Smit 
vast. “Zoiets moet de politiek veel 
actiever naar zich toetrekken. Er 
wordt nu te veel gezegd van: ‘We 
laten het aan de markt over.’ Maar 
je moet betrokken zijn. Ook lokaal. 
Dat zien mensen nog te weinig.”

Met zijn verhuizing neemt Smit af-
scheid van de gemeente waarin hij 
sinds 2009 met plezier woonde. “Je 
hebt hier de prachtige natuur en 
het landschap. En de mensen in 
Bronckhorst kijken naar elkaar om. 
De buren kun je om een eitje vra-
gen. Dat zijn dingen die ik enorm 
waardeer.” Ondanks het feit dat 
Smit de raadszaal van het gemeen-
tehuis in Hengelo nu achter zich 
laat, blijft hij de gemeentepolitiek 
volgen. Of hij ooit zelf terugkeert op 
het politieke toneel, durft Smit nog 
niet te zeggen. “Voorlopig in ieder 
geval niet.”

VORDEN - Wielervereniging RTV 
Vierakker - Wichmond organiseert 
woensdag 28 december de veer-
tiende Rabobank Kasteelcross in 
Vorden. Rondom Kasteel Vorden 
worden op die dag een zevental 
crossen verreden. Dit jaar maakt 
de Kasteelcross tevens deel uit van 
de Topcompetitie in het veldrij-
den. Deze competitie gaat over zes 
nationale wedstrijden. De cross in 
Vorden is de laatste wedstrijd waar 
punten voor de topcompetitie be-
haald kunnen worden.

Om 10.30 uur wordt er op de 
Schuttersstraat gestart met de 
categorie amateurs/sportklasse. 
Oud-prof Eddy van IJzendoorn zal 
daar aan de start staan als een van 
de favorieten. De wedstrijd van de 
amateurs/sportklasse wordt verre-
den over veertig minuten. Vervol-
gens is het de beurt aan de Mas-
ters om de bezoekers te vermaken 
met een mooie wedstrijd. Aan de 
start staan onder andere oud-profs 
Maarten Nijland en Erik Dekker. 
Ook zij rijden een wedstrijd van 
veertig minuten.

De junioren en nieuwelingen star-
ten om 12.30 uur met hun wed-
strijd. Zij rijden respectievelijk veer-
tig en dertig minuten. Een uur later 
barst de strijd los als alle vrouwen-
categorieën het parcours op mogen 
voor hun wedstrijd. De dag wordt 

afgesloten door de elite/beloften ca-
tegorie. Zij mogen in zestig minuten 
uitvechten wie als eerste de meet 
passeert. Aan de start zal Michiel 
van der Heijden verschijnen. Ook 
regionaal talent Yannick Vrielink zal 
in Vorden aan de start staan.

Clubdeelnemers
Namens de organiserende club, 
RTV Vierakker - Wichmond staan 
een drietal renners aan de start. 
Erik Bouwmeester en Peter Mak-
kink staan aan het vertrek bij de 
masters categorie.

Zonder 
sponsoren 
is er geen 
Kasteelcross

Bij de elite/beloften zal Rens te 
Stroet aan de start staan namens 
de club. De organisatoren van 
Wielervereniging RTV Vierakker - 
Wichmondvan de Rabobank Kas-
teelcross laat weten erg blij te zijn 
met alle enthousiaste sponsoren. 
“Zonder hen is er geen Kasteel-
cross. Wij bedanken hen dan ook 
voor de trouwe support.”

Zevental crossen rondom Kasteel Vorden

Dit jaar maakt de Kasteelcross tevens deel uit van de Topcompetitie in het veldrijden. 
Foto: PR.

Vertrekkend GroenLinks-raadslid Titus Smit. Foto: Luuk Stam

Expositie ‘Tekenen met verf’ van Gerda Hüsken
WARNSVELD - In Zorg-wooncen-
trum Den Bouw, Abersonplein 9 
in Warnsveld exposeert Gerda 
Hüsken (geboren 1941 in Bor-
culo) tot eind december 2016 
een groot gedeelte van haar col-
lectie schilderijen.

Ze had het niet van een vreemde, 
maar in de genen meegekregen. 
Al vanaf haar negende jaar kwa-
men haar talenten aan het licht. 
Tekenares wilde ze worden en 
naar de kunstacademie gaan.

Maar door het vroegtijdig over-
lijden van haar vader was dat in 
die tijd onmogelijk. Ze heeft zich 
autodidact ontwikkeld. Op haar 
zestiende kreeg ze haar eerste 

opdrachten zoals portretten te-
kenen met potlood en pastelkrijt. 
Maar ook het schilderen met 
aquarel- en olieverf en tekenen 
met Oostindische inkt is veel 
moois te maken.

Vooral ook het tekenen en schil-
deren van realistische, natuurlij-
ke onderwerpen zoals landschap, 
mens en dier geeft haar een grote 
voldoening. Praktisch alle geëx-
poseerde schilderijen zijn ge-
creëerd met gebruikmaking van 
aquarelverf.
   

 ■ Gerda Hüsken 0575-555351 ■ G.Husken@kpnplanet.nl

Natuurlijke onderwerpen als mens, natuur en dier. Foto: PR
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Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

BEL: 06-3097 4306 

Openingstijden
Ma. t/m vr. 8.00 tot 16.00 uur
Za. 8 tot 13.00 uur

BEL: 06-3097 4306 

Inkoop van o.a.: 
► IJzer ► Metaal

Tevens ook brengpunt van uw bedrijfsafval:
► Groenafval ► B-S afval 
► Houtafval  ► Puinafval
 ► Oud papier

Uw persoonlijke reisadviseur:
Tiny Koning

Tel. Mobiel: + 31 (0) 6 207 19 255
Tel.: 0575-559090

Mail: tiny@travelcounsellors.nl
Website: www.travelcounsellors.nl/tiny

Hackforterweg 1 A  
Wichmond  
Vraagprijs: € 235.000,-- k.k.    

Vrijstaande semi bungalow met een 
grote besloten tuin en ruime garage,  
gelegen nabij een bosrijke omgeving 
met veel wandel- en fietspaden.

Deze bungalow heeft een grote woon-
kamer met ingebouwde gashaard met 
uitzicht op de voorzijde woning en een 
ruime hal.   

Perceeloppervlakte: 600 m²
Bouwjaar: 1974
Woonoppervlakte: ca. 104 m²
Inhoud woning: ca. 415 m³

Te Koop: SEMI BUNGALOWOBELINK VRIJETIJDSBEURS

Vrijetijdsmarkt • Misterweg 179 • Winterswijk 
Tel: 0543 - 532 632 • www.obelink.nl

Ca. 100 kraampjes met o.a. 
campings uit 12 landen!

Dinsdag 27 • Woensdag 28 • Donderdag 29 december.
3 dagen gezelligheid, informatie, inspiratie en gratis glühwein. Kom ook langs!

Gezellige kraampjes • Gratis Glühwein • Infostands
Entertainment voor de kids • Live-Cooking

Live muziek • Diverse campings presenteren zich
Wintersport-actiedagen • Gratis entree en parkeren!

U komt 
toch ook!

Head 
Integrale
1200
met binding.

Advies 599.95 nu 

329.-
Advies 249.95 nu 

199.-

Rossignol 
Alias 100
Heren skischoen. 

Regatta Halina
Damesvest met hoge
kraag. Div. kleuren.

Advies 49.95 nu 

32.95

Sinner Combipack
Killington + Runner II Helm
inclusief bril.

Advies 109.95 nu 

55.-

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties



‘Voor mezelf beginnen was de beste 
stap in mijn werkende leven’

VORDEN - Tien jaar geleden, no-
vember 2006, besloot Tiny Ko-
ning zich aan te sluiten als zelf-
standig reisspecialist bij Travel 
Counsellors Nederland, een over-
koepelende van oorsprong Britse 
organisatie dat uit een uniek net-
werk van 1500 reisprofessionals 
bestaat. Daarvoor was ze onder 
andere werkzaam bij de Rabo-
bank en Globe reisbureau in Vor-
den. “Ik heb altijd in de reiswe-
reld gezeten en op een gegeven 
moment dacht ik ‘wat ik hier kan, 
kan ik ook voor mezelf”, zo vertelt 
Koning. En van die keuze heeft ze 
nog geen dag spijt gehad. “Voor 
mezelf beginnen was de beste 
stap in mijn werkende leven”.

Door Bernadet te Velthuis

Aan de keukentafel van haar huis 
aan de Schuttestraat 18 in Vorden, 
waar ze tevens kantoor houdt, blikt 
Tiny Koning terug op de afgelopen 
tien jaar als zelfstandig reisspeci-
alist. “Ik werk voornamelijk op af-
spraak. De vrijheid en het feit dat 
ik mijn eigen tijd in kan delen, dat 
vind ik heerlijk. Daarnaast heb ik 
al ontzettend veel gezien en ge-
reisd.”, zo vertelt ze doelend op de 
vele studiereizen die ze voor haar 
vak maakt. Het land beleven staat 
hierbij centraal, onder andere mid-
dels het ervaren van de accommo-
daties, het bezoeken van (toeristi-
sche) plekken, maar bijvoorbeeld 
ook door zelf met een auto door het 
land te rijden. Deze ervaringen zijn 
voor een reisspecialist van groot 
belang om de klant juist te kunnen 
adviseren. “Als je het doet, doe het 
dan goed”, zo vindt Koning.

Chili, Colombia, Nieuw Zeeland, 
Australië, Noorwegen, China, In-
donesië, Kenia en Botswana; het is 
slechts een greep uit de vele plek-
ken die ze heeft bezocht. Een per-
soonlijke passie heeft Koning voor 
Afrika, maar ze adviseert en ver-
koopt reizen naar werkelijk iedere 
bestemming. Waar in het verleden 
de focus lag op pakketwerk, merkt 
ze dat tegenwoordig vooral maat-
werk de trend is. “Er is tegenwoor-
dig steeds meer mogelijk, boven-
dien doen en weten mensen zelf 

ook steeds meer, waardoor meer 
persoonlijke en specifieke wensen 
ontstaan.”, verklaart Tiny Koning de 
veranderingen in haar werk het af-
gelopen decennia.

Naast de studiereizen volgt de 
reisspecialiste ook, veelal digitaal, 
diverse webinars en bestemmings-
cursussen en -workshops om up-
to-date te blijven. Bovendien vindt 
vanuit de overkoepelende organi-
satie Travel Counsellors jaarlijks 
een driedaagse conferentie en een 
tweetal leveranciersdagen plaats. 
Travel Counsellors, met het hoofd-
kantoor in Manchester, bestaat uit 
een netwerk van reisprofessionals 

uit Groot-Brittannië, Ierland, Zuid-
Afrika, Nederland, België, Dubai 
en Australië. “Onderling als collega 
Travel Counsellors leren we veel 
van elkaar en kunnen we elkaar 
raadplegen voor lokale kennis en 
ervaring voor het advies naar onze 
klanten.”.
Ook van plan naar een bestemming 
af te reizen en advies nodig? Neem 
dan gerust contact op via telefoon 
en mail. Voor meer informatie, zie 
de website.
   

 ■ 0575-559090 ■ tiny@travelcounsellors.nl ■ www.travelcounsellors.nl/tiny

Verbinding De Bleek een 
feit
Vervolg van voorpagina

VORDEN - Niet nadat eerst de twee 
vrouwelijke midwinterhoornbla-
zers Veroni Bakker en Ellen van 
de Stelt van Midwinterhoorgroep 
Lochem hun sonore geluid van 
de hoorns hadden laten horen. 
Naast de aanleg van de brug zijn 
en zullen ook diverse beplantin-
gen worden aangebracht langs de 
winkelpanden richting het cen-
trum en worden nieuwe fiets- en 
voetpaden aangelegd. Ook is het is 
de bedoeling dat Vorden ook weer 
een ‘voorde’ krijgt zoals vroeger.

Een ‘voorde’ is een doorwaad-
bare plaats waarnaar het dorp is 
vernoemd. Dat betekent dat bij 
laagwater de beek bijvoorbeeld 

over gestoken kan worden met be-
hulp van stapstenen. De gemeente 
Bronckhorst zal de aanleg van de 
infiltratievoorziening langs de 
beek voor haar rekening nemen. 
Ook zal er nog een kinderspeel-
plek gerealiseerd worden.

Diverse werkzaamheden zijn in-
middels afgerond en het overige 
werk staat gepland voor het voor-
jaar van 2017. “Het project heeft 
een grote meerwaarde voor Vor-
den. De bevolking van Vorden was 
nauw betrokken bij het project. De 
leefbaarheid wordt er door bevor-
derd”, aldus voorzitter Bart Veen 
van VOV. De kern van het project 
is de Baakse Beek weer meer te la-
ten ‘beleven’. 

Oók de bibliotheek!
De vakantieperiode komt er weer aan!
Gratis proefabonnement
Bij de Bibliotheek kies je uit honderdduizenden exemplaren reisboeken en 
vakantiegidsen. Ken jij iemand die van reizen en lezen houdt maar nog geen 
lid is? De Bibliotheek biedt in de periode van 6 april t/m 5 mei a.s. een gratis 
proefabonnement voor drie maanden! Onbeperkt genieten van de leukste 
reisboeken en gidsen. Inschrijven kan via www.gratisbieb.nl of in uw eigen 
bibliotheek. 

Handig op vakantie: e-books lenen 
Duizenden recente e-books zijn zonder extra kosten te leen voor vrijwel alle 
bekende apparaten: tablet, mobiel, computer of e-reader.

VerhalenBieb App
Er zijn van die momenten dat je even iets wil lezen, omdat je de trein hebt 
gemist, op de bus wacht, in een wachtkamer zit, of omdat je iets ontspannends 
wilt lezen voor het slapengaan. Download dan de gloednieuwe VerhalenBieb. 
Daar staan 20 verhalen klaar in de categorieën humor, spanning, drama en 
biografie. En iedere maand komt er een verhaal bij.

Ontdek de Luisterbieb App
Het aantal mensen dat de app gedownload heeft op hun smartphone of 
tablet is van 60.000 gestegen naar bijna 90.000. De top 3 downloads zijn 
de luisterboeken van Isa Hoes, Saskia Noort en Jan Brokken. Met de 
LuisterBieb geniet je van de beste luisterboeken, waar en wanneer jij dat wilt!

Kijk voor info over e-books en apps op www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
lezen/ebooks.html

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg,  
Doetinchem, Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op  
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws of 
volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.

De bibliotheek maakt     
 je rijker!
Wat, als een tekst een ‘appje’ wordt?  

Het is december, het eind van het jaar. Tijd om terug te kijken. “Ook dit 
jaar lijkt weer omgevlogen”, zeggen we tegen elkaar. Het lijkt wel alsof 
alles sneller gaat, alsof alles sneller moet. We appen, Facebooken en 
mailen ons een ongeluk. Soms letterlijk, als we levensgevaarlijk achter 
het stuur of op de fiets nog even iets versturen. We maken SELFIES om 
toch vooral niet te vergeten waar we waren en hoe het eruit zag. Onze 
mobieltjes met camera en alle social media draaien overuren, we lezen 
de berichten van onze familie, vrienden en kennissen.  

Maar hoe vaak lezen we nog een boek? Hoe vaak houden we onze 
aandacht nog bij één ding? Hoe vaak overstijgen we onze eigen wereld 
door ons te verdiepen in de wereld van een ander? Hoe vaak leven we 
ons nog in? Hoe vaak zijn we nog ‘offline’?  

Het lijkt erop dat alle communicatiemogelijkheden geen efficiency brengen, 
maar tijd opslorpen. Tijd vind je, door tijd te nemen. De tijd te nemen voor 
een boek bijvoorbeeld. Tijd geeft ruimte. Ruimte om na te denken, iets voor 
een ander te doen, je in te leven een ander. Ruimte om elkaar te ontmoeten. 
Het leven wordt er zoveel leuker van. Hou je voor de verandering eens niet 
aan 140 tekens, efficiency of snelheid. Lees een boek. 

De bibliotheek wenst iedereen fijne feestdagen. 

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg, Doetinchem, 
Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws 
of volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.

Gewijzigde inleverdata voor de editie van week 52 
(week na Kerst). Voor het aanleveren van advertenties of persberichten geldt:

uiterlijk donderdag 22 december 12.00 uur
(Familieberichten in overleg)

 

Tot 10% korting
op uw zorgverzekering

Kijk wat u kunt besparen op
www.kruiswerk.nl/zorgcollectief

Tiny Koning. Foto: PR
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Geef liefde

Geef aan gehandicapte 
 kinderen in Pakistan

Geef via rekeningnummer
NL89ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
Geef Liefde.

www.kerkinactie.nl/kerst

Schouwburg Amphion heeft nog véél meer te bieden...
Bekijk het complete programma en boek uw tickets op:

www.amphion.nl

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

 (0314) 37 60 00 Misschien wel                       theater van NL!het beste

De Klokkenluider (6+)

Het Gelders Orkest

Op een mooie Pinksterdag

Frans Miggelbrink

Wolga Kozakken

Van de Notre Dame

Nieuwjaarsconcert met Opera-highlights

Met o.a. Lone van Roosendaal

Oudejaarsconference Twee

Het meest sfeervolle kerstconcert

Twintig jaar na de Disney-film is Victor Hugo’s bekende 
verhaal nu live te beleven als musical voor jong en oud.
Een musical vol muziek, dans en vrolijkheid.

Meeslepende operamelodieën en schitterende aria’s, 
vertolkt door Annemarie Kremer, onze Nederlandse 
sopraan van wereldklasse.

Een ode aan de grote componisten van het Neder-
landse lied; Bos, Bannink en Stokkermans. Met drie 
top-solistes. 

Frans Miggelbrink slaat de deur van 2016 dicht. Als 
Achterhoeker en als columnist van De Gelderlander 
kijkt hij terug op het afgelopen jaar.

Als het buiten koud is, verwarmt het Russische koor 
met de virtuoze solisten binnen het publiek met 
kerstliederen van eigen bodem. 

14:00 uur - Jeugd & Familie

20:00 uur - Klassiek Concert

20:00 uur - Theaterconcert

20:30 uur - Cabaret

20:00 uur - Theaterconcert

4

5

7

30

23

wo.

do.

za.

vr.

vr.

JANUARI 2016

Bint
Het beste boek van Bordewijk

Maar liefst vijftien acteurs gaan terug naar de school-
banken voor de toneelversie van het beste boek van 
Bordewijk. Met o.a. Tijn Docter en Jules Croiset.

20:00 uur - Toneel
22
do.

Het Zwanenmeer

Alex Roeka

Ballet van de Staatsopera van Tatarstan

Voort!

Geen enkel ander ballet spreekt meer tot de verbeel-
ding dan het Zwanenmeer. Met schitterende muziek 
van Tsjaikovski, uitgevoerd door een live orkest!

Alex Roeka behoort tot het zeldzame ras van volstrekt 
eerlijke zangers en kan als één van de belangrijkste 
artiesten van Nederland beschouwd worden.

20:00 uur - Dans

20:30 uur - Muziektheater

21

21

wo.

wo.

DECEMBER 2016

Theateragenda
tips!

Op een mooie 
Pinksterdag

za. 7 januari

Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/noa

Verder zijn wij in december bereikbaar binnen de gewone openings-
tijden. Wilt u tijdens de feestdagen toch uw bankzaken regelen? 
Dat kan 24 uur per dag via internet of de Rabo Bankieren App.

Met kerst en op nieuwjaarsdag zijn onze vestigingen gesloten

en een
voorspoedig
2017.

Wij wensen 
u fijne

feestdagen



Oudejaars Crossloop Vorden 2016 met 
opbrengst voor zwembad
VORDEN - Op vrijdag 30 december 
organiseert de stichting Oude-
jaars Crossloop Vorden voor de 
36e keer de Oudejaars Crossloop 
in Vorden. De hardlopers uit de 
regio krijgen de kans het oude-
jaar sportief af te sluiten en nog 
éénmaal de loopschoenen aan-
trekken om te genieten van de 
prachtige bossen tussen Vorden 
en Lochem. Start en finish is op de 
voetbalvelden van de V.V. Vorden, 
oude Zutphenseweg 11. Douche- 
en kleedgelegenheid is aanwezig.

De Oudejaars Crossloop biedt voor 
iedere loper een uitdaging. De rou-
tes zijn zeer afwisselend en gaan 
over fraaie smalle bos- en zand-
paden door het mooie natuurge-
bied ‘het Grote Veld’. De route is 
daarbij grotendeels onverhard. De 
opbrengst van de cross komt ten 
goede aan de renovatie van de rode 
glijbaan van zwembad In de Den-
nen. Er kan 5, 10 of 15 km gelopen 
worden (7 euro voorinschrijving, 
10 euro op dag zelf), waarbij elke 
afstand één ronde betreft. Daar-
naast is er een Kidscross van 1 km 
voor kinderen van 4-12 jaar (3 euro 
voorinschrijven, 5 euro dag zelf ). 
Alle kinderen starten tegelijk en 
krijgen een herinnering. Na afloop 
van de cross kan er door de deelne-

mers worden nagepraat onder het 
genot van een gratis kopje koffie of 
thee (ranja voor de kinderen) en 
een heerlijke oliebol. De live mu-
ziek zal dit jaar worden verzorgd 
door accordeonist Henk Wormees-
ter. De kidscross start om 12.45 uur, 
de 15 kilometer om 13.30 uur, de 10 
kilometer om 13.40 uur en de 5 ki-
lomter 13.50 uur. Na afloop van de 
crossloop zal naast mooie prijzen in 
natura voor de snelste deelnemers, 
ook de Ton ten Have wisselbokaal 
opnieuw worden uitgereikt aan de 

snelste loper uit Vorden op de 15 
km. We hopen daarom ook op veel 
lopers uit Vorden. Voorinschrijven 
kan via de website tot 27 decem-
ber 2016. Daarnaast is inschrijven 
op de dag zelf mogelijk vanaf 11.30 
uur in de kantine van VV Vorden. 
De organisatie nodigt iedereen van 
jong tot oud uit om ook deel te ne-
men aan de crossloop en tevens het 
zwembad In de Dennen te steunen.
   

 ■ www.oudejaarscrossloop.nl

   

Leerlingen genieten van Heiligenbeeldenmuseum
VORDEN - Basisschool ‘De Vor-
dering’ is afgelopen week met alle 
groepen naar het Heiligen-beelden-
museum in Kranenburg geweest. 
De kinderen zijn daar in groepjes 
aan de slag geweest. Door middel 
van leuke opdrachten ontdekten zij 

vele wetenswaardigheden over de-
ze mooie kerk en het museum, zo-
wel van binnen als buiten. De kerk 
is momenteel in het teken van de 
kerst. Binnen staan er allerlei kerst-
stallen uit verschillende landen ten-
toongesteld. Daarnaast is er buiten 

een grote kerststal. De kinderen 
hebben dan ook vol bewondering 
rondgekeken. Foto’s van dit bezoek 
zijn te bekijken op de website.
   

 ■ www.devordering.nl

Crossloop 2015. Foto: PR

Er kan nog meer bij
Er zijn 14 officiële rollen, het telt 
8 kantjes en voelt als een vodje 
in de hand. Het toneelstuk voor 
kerst heeft geen voorgeschreven 
liederen in zich, er is weinig plek 
op het toneel en de decorstukken 
zijn voorgekauwd in cursief. Het is 
ietwat belegen en de ommezwaai 
komt zo snel als de eerste vuur-
pijl. De kerstgedachte zie je van 
verre aankomen, over een dik pak 
sneeuw, op een pijlsnelle slee met 
lichtslingers en rinkelende koeien-
bellen.

Er hebben zich 44 kinderen aange-
meld dus schreven we er 30 rollen 
bij. We verdeelden de last en ga-
ven ieder kind een ereplaats. Van 
visagist tot decorbouwer, vanuit 
stil spel of samenzang. Want we 
propten er 3 liedjes in, en oh ja, 28 
kleuters in een elfen pak. Er zijn 44 
kinderen aan het kleuren en plak-
ken geweest en we bevestigen al-
les aan een immense waslijn. In de 
hoek staat een kaptafel met make-
up en haarlak en iedereen mag el-
kaar besmeuren met wat voor hen 
doorgaat voor schoonheid.

Het eindlied schreven we op de 
melodie van ‘Happy’ want soms 
hoeft het niet ingewikkeld. Soms 
is voor de hand liggend geluk juist 
zo dichtbij omdat je het dan sim-
pelweg enkel oppakken kunt. Dus 
zingen we straks van blijdschap en 
dat je mee mag doen als je durft. 
En op onze melodie past alleen 
maar vrolijkheid, geloven we in 
een mooiere wereld en dat je met 
één vingerknip een beter mens 
worden kunt. En ook dat iedereen 
dat dan gelooft en accepteert.

En dus maakt het geen snars uit of 
onze kakofonie straks verdwijnt in 
de winterjassen van de volle kerk, 

van ouders en grootouders, trotse 
leerkrachten en mompelende kin-
deren. Of ze verstomd wordt door 
schuifelende billen en inzoomen-
de telefoons. Of onze verstaan-
baarheid opgaat in zenuwen, zin 
en bibberende zangstemmen. 
Of we per ongeluk en onbedoeld 
fluisteren met scripts in de hand 
en bladmuziek in mappen. Want 
we doen allemaal mee en op onze 
glimlachen staat de tekst geschre-
ven die er werkelijk toe doet. De 
tekst van samenzijn en liefde. Van 
voorspoed en hoop.

Er is een ziekenhuisbed waarin 
drie hoofdrolspelers liggen, met 
exact dezelfde rol. Wanneer de 
dokter hen bezorgd de pols zal 
voelen steken ze die gedrieën te-
gelijk de lucht in. Er zijn huppe-
lende kinderen, gezellige zusters 
en lieve poetsvrouwen. En er is die 
mopperende bedlegerige hoofd-
persoon die niet van kerstmis 
houdt. En natuurlijk komt dat om-
dat hij verdrietig is en zijn hart als 
een kerstbal, in vrij val, uiteenge-
spat is op de koude plavuizen van 
de eenzaamheid.

Dus daarom zijn er 41 kinderen 
die hem omhelzen, omringen en 
toezingen. Van dat het goed is en 
minimaal goed komt. Want het is 
kerstmis. En met kerstmis mag je 
onvoorwaardelijk geloven in sa-
menzijn. Van dat je erbij mag en 
kunt. Ook al is er officieel slechts 
plek voor 14, geloof me, er kan al-
tijd meer bij. Als je je tekst deelt, je 
plekje, je glorie en je melodie.

Ik wens u een lieve kerst toe, dat u 
samen bent en uw kachel zo warm 
is als uw hart. En dat u een tikkie 
opschuift en plaats maakt voor de 
liefde.

EvaSchuurman
Column

Kies ook de beste zorg 
voor de beste prijs!

Vergelijk uw zorgverzekering op
www.kruiswerk.nl/zorgcollectief

Altijd al willen weten hoe het 
bridge spel werkt en waarom 
zoveel mensen het spelen?
Hier is uw kans. Voor het 4e jaar 
achtereen organiseert Bridge-
club T.O.P. ((Tot Ons Plezier)  een 
bridgecursus voor beginners.

De cursus bestaat uit 12 lessen en 
wordt gegeven op de maandag 
avonden van 19.30 tot 21.30 uur, 
in de periode 9 januari 2017 tot 
begin april.

Het minimale aantal deelnemers 
is acht en maximaal 16 cursis-
ten. De lessen worden gegeven 

in het multifunctionele centrum 
“Waterkracht”, Ruys de Beeren-
brouckstraat 106, in het winkel-
centrum “Waterkwartier” in Zut-
phen. De kosten voor de gehele 
cursus, bedragen € 50,00, bij aan-
vang te voldoen.
 
Aanmelden bij de secretaris, 
Klaas Jonker, km.jonker@hccnet.nl  
tel. 0575-530433 of Bert Mooren,  
bertmooren@upcmail.nl 
of tel 0575 433900, 065311517.  
Bij voorkeur via  e-mailadres.

(Advertorial)

Het Kacheltje neemt stokje over van 
De Bijenkorf

Van 28 t/m 30 december organiseert Het Kacheltje 
in Vorden De Drie Warme Kachel Dagen. De Bijen-
korf maakte onlangs bekend, 32 jaar na de eerste 
editie van dit spraakmakende fenomeen, de DDD 
dit jaar niet te organiseren. Het Kacheltje haakt 
hierop in en biedt iedereen die geïnteresseerd is 
in gezelligheid, warmte, passie en sfeer veel hart-
verwarmende kachelaanbiedingen.

“Het zal een gekkenhuis worden, het dak mag eraf en 
het kan ons niet dol en dwaas genoeg zijn”, zegt Vin-
cent Spiegelenberg van Het Kacheltje. “Het speciale 
aanbod is 3 dagen lang verkrijgbaar. De showroom 
staat vol met stapels kachels, tegen bizar lage prijzen.” 
Zijn passie is voelbaar. Het is duidelijk dat je dit hart-

verwarmende aanbod met eigen ogen moet gaan er-
varen om het te geloven.
Want naast voordelig zijn de Warme Kachel Dagen 
(zoals de naam al zegt) ook buitengewoon warm. “De 
dit jaar geheel vernieuwde showroom is open voor ie-
dereen die een blik wil komen werpen. Het is er warm 
en gezellig. We stoken een vuurtje, serveren warme 
eindejaar lekkernijen en delen onze bijzondere kijk op 
warmte en sfeer.”
Dus wie eind december  dolle of dwaze activiteiten 
bespeurt aan de Kerkhoflaan in Vorden, weet dat het 
komt omdat Het Kacheltje dit jaar voor het eerst (en 
zéker niet voor het laatst) de 3 WARME KACHEL DAGEN 
organiseert. 
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M E U B E L -  E N  TA P I J T E N H U I S

26
DECEMBER

2e KERSTDAG
11.00 - 17.00 uur

30
DECEMBER

08.30 - 18.00 uur

31
DECEMBER

OUDJAARSDAG
08.30 - 12.30 uur

28
DECEMBER

08.30 - 18.00 uur

27
DECEMBER

08.30 - 18.00 uur

29
DECEMBER

08.30 - 21.00 uur

26
DECEMBER

2e KERSTDAG
11.00 - 17.00 uur

30
DECEMBER

08.30 - 18.00 uur

31
DECEMBER

OUDJAARSDAG
08.30 - 12.30 uur

28
DECEMBER

08.30 - 18.00 uur

27
DECEMBER

08.30 - 18.00 uur

29
DECEMBER

08.30 - 21.00 uur

DE KERSTBONUS
Kom juist nu: 
voor persoonlijk 
advies en maatwerk 
eindejaars kortingen. 
Ontdek het voordeel 
van De Spannevogel. 

Prettige Feestdagen en 
een prachtig 2017

Voor het ruime aanbod, de gegarandeerde kwaliteit en onze ongeëvenaarde service kiest u De Spannevogel. Maar zeker ook voor een 
persoonlijk advies, want dat maakt uw interieur helemaal eigen. Deze dagen zijn bij uitstek het moment om in alle rust een weloverwogen 
keus te maken. Bezoek ons en ontdek hoeveel meer De Spannevogel in huis heeft. 
Kom, kijk, kies en profiteer. 

Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84  www.spannevogel.nl

Check Facebook voor 
speciale acties!

De Spannevogel 
Advies & Bonus

RESERVEER DE FEESTDAGEN VOOR 

EETKAMER
STOEL 
COSMAS
RVS in diverse 
eco pu kleuren
Adviesprijs 109,-.
SPANNEVOGELPRIJS
 vanaf 

 89,-

RELAXFAUTEUIL 
gasveer verstelbaar,  diverse kwaliteiten en  kleuren leder, 
ook elektrisch verstelbaar, leverbaar in s-m-l. Adviesprijs 869,-. 
Spannevogelprijs vanaf 775,-

EETKAMER
STOEL 
VINCENT
RVS met skate- 
wielen, diverse 
eco pu kleuren.
Adviesprijs 119,-. 
SPANNEVOGELPRIJS
 vanaf

 99,-

HOEKBANK 0AKLAND 325X285CM Talalay zit (ook leverbaar met koudschuim) 3-hoek-2,5 stof mine, diverse 
kleuren. Adviesprijs 2.058,-. Spannevogelprijs 1.799,- (excl. sierkussens). In diverse opstellingen en stoffen leverbaar.

DEELBAAR BEDSET 
RHEEZE 
180x200 inclusief 2 nachtkastjes, 
2 electrische bodems, 2 
pockveren matrassen 7 zone 
320 veren m2 afgedekt met 
koudschuim. Leverbaar in 
soepel-normaal-stevig. Ook 
leverbaar in 160 breed en 
190-210 en 220 lang!! Adviesprijs 
2.995,-. Spannevogel inclusief 
montage 2.495,-

SPANNEVOGELPRIJS 

1.799,-

SPANNEVOGELPRIJS 

775,-

SPANNEVOGELPRIJS VANAF

2.495,-

1 & 2 JANUARI 2017 GESLOTEN

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo gld, Tel: 0575 46 19 96

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 13.30-18.00 uur
Dinsdag: 09.00-18.00 uur
Woensdag: 09.00-18.00 uur

Donderdag: 09.00-20.00 uur 
Koopavond!!
Vrijdag: 09.00-18.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur

20%
DAMES EN HERENKLEDING

 K
O

RT
IN

G
winterjassen, vesten, truien, blouses, shirts. 

(m.u.v. nieuwe collecties en afgeprijsde kleding)

Kom gerust eens binnen en laat u verrassen 
door het aanbod die wij u bieden!

Roozegaarde Sport & Mode 
wenst u fijne feestdagen  

en een modebewust en sportief 2017!



Twijfels over stal Koolen in Wichmond 
niet weggenomen

Nog steeds 
onvoldoende 
draagvlak en 
vertrouwen
Door Liesbeth Spaansen

TOLDIJK - Zaal Den Bremer was net 
groot genoeg om de vele belang-
stellenden voor de informatiebij-
eenkomst over de mogelijke komst 
van een veehouderij van Dutch 
Dairy Genetics aan de Polweg 6 in 
Wichmond een plek te geven. Mar-
cel Schiphorst en Linda Brouwer 
van Schiphorst Bemiddeling & Ad-
vies uit Baak gaven een presentatie 
over de voortgang van de plannen 
voor de bouw van het bedrijf. Op 
22 december 2016 wordt het be-
roep op de bouwvergunning voor 
het voorste deel van de stal behan-
deld bij de Raad van State. In de 
daarop volgende uitspraak moet 
duidelijk worden welke diercate-
gorieën gehouden mogen worden 
en of fokstieren en jongvee door de 
Raad van State niet als intensieve 
veehouderij worden gezien.

In zijn welkomstwoord legde 
Marcel Schiphorst uit meer geïn-
teresseerden te hebben uitgeno-
digd voor de presentatie waarin 
de plannen omtrent Polweg 6 in 
Wichmond nogmaals uiteen wer-
den gezet. Hij had deze avond sa-
men met collega Linda Brouwer 
voorbereid.

Voor de volledigheid: het gaat om 
de bouw van een melkveehoude-
rij op een bouwvlak met bestaand 
recht dat wederom is opgenomen 
in het ontwerp bestemmingsplan 
Landelijk Gebied Bronckhorst. Er 
is om een wijziging van het be-
stemmingsplan verzocht voor een 
gedraaid bouwvlak van 1,5 ha. 
Voor een dergelijke wijziging zijn 
de kaders door de gemeenteraad 
vastgesteld en is de bevoegdheid 
overgedragen aan het college.

De provincie Gelderland heeft een 
grote Natuurbeschermingswet-
vergunning verleend en er is een 
advies met verbetersuggesties op 
landschappelijke inpassing van 
het Gelders Genootschap. Het col-
lege van Bronckhorst nam in eer-
ste instantie geen besluit, maar gaf 
later aan niet mee te willen werken 
aan een gedraaid bouwvlak.

Ten opzichte van de in oktober 
2015 gehouden informatieavond 
voor buurtbewoners is nog na-
drukkelijker benadrukt dat inten-
sieve veehouderij niet is toege-
staan. Ook is gemeld dat op het 

huidige of het gedraaide bouwvlak 
een maximaal aantal runderen 
van 388 zal worden aangevraagd. 
Minder, of meer, is overigens niet 
ter sprake. “De bedrijfsleider moet 
er een volledige baan aan hebben,” 
aldus Schiphorst.

Verder is vanwege de opgelopen 
vertraging de bouwvergunning 
voor het voorste deel van de stal 
gewijzigd, waarbij jongvee door 
melkvee is vervangen. Als de aan-
vrager een nieuw verzoek indient 
voor een gedraaid bouwvlak zul-
len de Kernkwaliteiten Nationaal 
Landschap De Graafschap wor-
den versterkt met het zo mogelijk 
terugbrengen van het contrast 
tussen het kampen- en broeklan-
den landschap. Gerefereerd wordt 
aan het van oudsher gebruikelijke 
mozaïek-landschap. Brouwer: “We 
proberen een parkachtige uitstra-
ling te versterken, zoals omschre-
ven in de kernkwaliteiten van het 
Nationaal Landschap De Graaf-
schap. De solitaire bomen vormen 
een markering in het landschap, 
er komt laanbeplanting langs de 
zandweg, een kruidenrand langs 
de Polweg en de kavelrichting van 
het broeklanden landschap wordt 
benadrukt met een rij knotwilgen 
en langs de kuilopslag herhaald.”

‘Waarom is Kees 
Koolen nooit zelf 
aanwezig’

Met archiefkaarten uit 1925, 1950, 
1975 en 2000 laat Linda Brouwer 
zien hoe de langgerekte verkaveling 
ten oosten van de boerderij langza-
merhand verwaterde, waardoor het 
broeklanden landschap vervaagde. 
Tot slot het belangrijkste: er zal 
overleg met de buurt zijn. Daar was 
deze avond in elk geval onderdeel 
van.

De buurtgroep Buitengebied Hen-
gelo-Vorden diende 21 maart 2016 
een inspraakreactie ‘Het Gulden 
Midden’ in. Hierin wordt duidelijk 
aangegeven wat het leefgebied is van 
het buurtschap, welke ontwikkeling 
binnen het agrarisch landschap 
wenselijk is en dat samenhang en 
evenwicht van diverse functies es-
sentieel zijn voor leefbaarheid. Ook 
wordt gesteld dat verruiming van 
mogelijkheden voor particulieren 
van belang zijn voor het behoud 
van het cultuurlandschap. Wellicht 
het belangrijkst is het plafond van 
het maximum aantal runderen voor 
melkveehouderijen in de buurt: 2,5 

à 3 keer het landelijk gemiddelde 
volgens CBS. Marcel Schiphorst is 
positief over dit initiatief. “Ik vind 
het een mooi document en waar-
deer uw werk.”

Het verzoek voor een gedraaid 
bouwvlak met 388 runderen zou 
passen binnen het door de buurt-
groep genoemde plafond, maar 
het college heeft dit afgewezen. 
Het ontwerp bestemmingsplan 
Landelijk Gebied met het huidige 
agrarisch bouwvlak Polweg 6 lag 
vanaf 25 oktober 2016 tot en met 5 
december ter inzage. Het college 
achtte begin november vervolgens 
dat een eventueel nieuw verzoek 
voor een gedraaid bouwvlak onder 
strakke kaders haalbaar is, maar na 
overleg met B en W werd gesteld dat 
het verzoek alleen wordt behandeld 
indien er draagvlak is.

Vraag blijft waarom de heer Koolen 
een grote stal wil bouwen in het 
buurtschap Delden. “Hij heeft ves-
tigingen in de hele wereld en wil in 
Nederland ook een aantal goede 
vestigingen hebben,” legt Marcel 
Schiphorst uit. “Er is voor Delden 
gekozen omdat op de vraag waar 
je een bedrijf zou kunnen stichten 
en waar je je fokvee kunt presen-
teren, Delden heel positief voor de 
dag is gekomen. Je kunt niet overal 
een boerderij stichten. Overal waar 
je iets veranderen wilt, is dezelfde 
discussie, maar als je een heel mooi 
karakteristiek huis ziet en je wilt 
dat vergroten, kan dat met een mo-
derne aanbouw heel mooi zijn. Wij 
zien dat met Natuurmonumenten 
en een modern bedrijf op dezelfde 
manier: het kan wel naast elkaar. 
De grond is er, de boerderij met een 
agrarisch bouwvlak is er, de produc-
tierechten zijn er, alleen de bouw-
vergunning nog niet.”

Ook houdt het feit dat het bedrijf 
embryo’s wil gaan leveren de ge-
moederen bezig. Het blijkt dat dit 
een vast onderdeel is van een vee-
houderij, maar de aanwezigen blij-
ven twijfelen aan de hoeveelheden 
waarmee de heer Koolen wil gaan 
werken, zeker omdat hij wereldwijd 
bedrijven heeft.

Daarnaast is de vraag waarom Kees 
Koolen nog steeds niet, ook nu niet, 
zelf aanwezig is tijdens de informa-
tieavonden. “Hij is in het buiten-
land, meer heb ik niet”, moet Schip-
horst bekennen. “Daar kunnen we 
de hele avond over discussiëren, 
maar dan komen we niet tot oplos-
singen.”

Na een stemming met handopste-
ken liet het grootste deel van de 
aanwezigen zien tegen de komst 
van het bedrijf te zijn. “Ik heb niet 
geturfd, maar ik heb een hele grote 
groep die ook voor is,” liet Marcel 
Schiphorst weten. “Het is goed voor 
de welvaart, het is goed om te doen.” 
De voorzitter van ‘Het Gulden Mid-
den’ benadrukt na de discussie van 
gelijkgestemden in de zaal: “Er is 
geen draagvlak, wij willen geen 
grote stal in ons kleine buurtschap.”

Dash meiden B2 kampioen
VORDEN - Zaterdag 17 december 
werden de meiden van de B2 ge-
huldigd voor hun kampioenschap 
van de eerste helft van het sei-
zoen. Deze helft kwamen zij uit in 
de tweede klasse. Hierin hebben 
zij maar twee sets laten liggen en 
zelfs een set met 25-0 gewonnen. 
Dankzij dit kampioenschap zijn 
de meiden van B2 voor de tweede 

helft gepromoveerd naar de eerste 
klasse. Na de huldiging gingen de 
meiden samen met hun trainer op 
de ‘platte wagen’ door het dorp 
voor hun ereronde. Op de foto 
(v.l.n.r.)P: Robert Zieverink (trai-
ner/coach), Quincy Denkers, Mir-
the Hulleman, Emma Tijsen, Fleur 
Kettelarij, Femke Lammers, Fleur 
Grube, Sophie jansen, Eva Wijs.

   

DASH 4.1 kampioen hoogste klasse

VORDEN - Op zaterdag 17 decem-
ber vertrok team 4.1 al vroeg 
naar Ruurlo. Vergezeld door veel 
familieleden probeerden ze hier 
hun eerste positie te behouden.

Nadat de eerste wedstrijd tegen 
Avanti makkelijk werd gewonnen 
bleek dat op dezelfde speeltijd 
Gemini een set had laten liggen. 
Met de tweede, en tevens laatste 
wedstrijd die dag, was 1 gewon-
nen set voldoende voor de over-

winning. De kinderen werd dit 
nog even niet verteld zodat ze met 
alle concentratie hun wedstrijd 
konden spelen. Met grote uit-
eenlopende setstanden werd ook 
gewonnen tegen Vios Beltrum. 
DASH 4.1 werd kampioen in de 
hoogste klasse! Het team bestaat 
uit Sten Jansen, Mees Addink, 
Nienke Zweverink, Lana Wullink 
en Cecil Beeftink, coach Johny 
en Martijn en trainster Hanneke 
Klein Geltink.

   

De Muzikale Ontmoeting

ZELHEM - In het interkerkelijke pro-
gramma De Muzikale Ontmoeting 
bij Radio Ideaal is er weer een stu-
diogast uitgenodigd. Op maandag 
26 december, Tweede Kerstdag, 
wordt er een kerstverhaal verteld 
door Adrienne Heere uit Zelhem. 

Wim Zemmelink, de presentator 
van het programma, zal op maan-
dag 2 januari een overdenking 
houden. Op maandag 9 januari 
zijn er enkele gedichten te beluis-
teren, deze worden voorgedragen 
door Dora Legters uit Halle.

Met handopsteken wordt duidelijk dat mensen in de zaal tegen het plan Polweg 6 zijn. 
Foto: Liesbeth Spaansen

27.117 mensen profiteren van 
korting op hun zorgverzekering 

via het Zorgcollectief!
Tot 10% korting op uw premie
www.kruiswerk.nl/zorgcollectief

Dankzij dit kampioenschap zijn de meiden van B2 voor de tweede helft gepromoveerd 
naar de eerste klasse. Foto: PR

Eén gewonnen set bleek genoeg voor het team om kampioen te worden. Foto: PR

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden
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Aanbiedingen alleen a.s. vrijdag geldig

Pracht witlof
 kilo  0,98
heerlijke maroc clementine’s
 40 stuks  5,98

Extra grote mango’s
 per stuk  1,98

Deze week:

Brood van de week:
Zonnebrood  per stuk € 1,25

Luxe brood van de week:
Boerenbonk/donker meergranen

€ 1.75 p.st. 3 voor € 5,00

Diversen luxe kerstkoeken 
6 voor € 5,50

Speciaal voor kerst:
Amandelslofjes met stoofpeertjes.
Diverse kerststollen met en zonder spijs. 
Lekkere en heerlijke amandelstaven in luxe doos.

Procureur Rollade
+- 2 uur sudderen
per 500 gram € 4,95
Hollandse biefstuk
Supermals 2 st.  €6,50
Varkenshaas deluxe
Met roombrie tomaat in een heerlijke 
marinade. In ovenbestendige schaal.
20 min. Op 180 graden in de oven.

per 250 gram €5,95
Mager Runderpoulet   
per 500 gram € 5,50
Achterham 
per 150 gram € 2,40

Runder Rollade 
mager per 500 gr. € 7,50
Half om half rollade 
mager per 500 gr. € 7,50

Voskuilerdijk 24, Hattemerbroek
(038) 376 41 21 - info@ter-weele.nl
Volg ons op Facebook/terweele.nl

Voor iedere klant één kerstpaté 
GRATIS! Zolang de voorraad strekt

Geldig vrijdag 23 december

Wij wensen 
u fijne en 

smaakvolle 
feestdagen

‘Dit kwam als een geschenk 
uit de hemel’
VORDEN - Zo vertelt Gerrie Koelewijn op een druilerige vrijdag-
ochtend terwijl de werkzaamheden achter de kraam op de markt 
in volle gang zijn. “We hebben net de eerste stroom mensen ge-
had, Maarten redt zich alleen wel even”, lacht ze blikkend op haar 
man terwijl ze even de tijd neemt voor een stukje in het Contact. 
Bijna twee jaar is het alweer dat Gerrie en Maarten Koelewijn uit 
Spakenburg de vertrouwde gezichten zijn op de markt in Vor-
den met hun kraam Bakkerij ‘t Stoepje. “We zijn er als een speer 
op af gegaan, nadat de vorige (Zeger) ermee stopte en er ge-
vraagd werd wie ‘Vorden wilde overnemen’. Dit kwam als een ge-
schenk uit de hemel”, zo vertelt Gerrie dankbaar over deze kans. 

Door Bernadet te Velthuis

“In 2009 stopten we in Hengelo 
(Gld.) na vijfentwintig jaar daar 
op de markt te hebben gestaan. 
Sinds we in Vorden staan, zien 
we dan ook regelmatig weer 
klanten terug afkomstig uit Hen-
gelo.”, vertelt Gerrie zichtbaar 
trots over het fijne contact met 
de klanten. 
En dat er in de loop der tijd een 
band ontstaat, is goed te mer-
ken wanneer Gerrie en Maarten 
tussendoor steeds worden ge-
feliciteerd met hun pasgeboren 
kleinzoon en zelfs cadeaus in 
ontvangst mogen nemen. “Onze 
dochter werkt normaal gespro-
ken ook mee in de zaak, maar is 
pas bevallen van zoon Liam.”

De familie Koelewijn begon in 
1997 met Bakkerij Bakkerij ‘t 
Stoepje. “Onze zoon heeft ook 
nog een tijd meegeholpen, 
maar tegenwoordig doen we 
het met zijn drieën en als het 
nodig is met extra hulp. Maar-
ten werkt de gehele week, zelf 
neem ik drie dagen voor mijn 
rekening”. Naast Vorden zijn 
ze ook te vinden in Velsebroek, 
Oudorp (bij Alkmaar), Alkmaar 
en Vleuten. “Iedere dag is weer 
anders, andere plek en andere 
mensen, maar Vorden is voor 
ons als thuiskomen”, benadrukt 
Gerrie de gemoedelijke sfeer 
die ze als zo prettig ervaart. 
 
Naast diverse broden (waar-
onder 100 procent speltbrood, 

glutenvrije koeken en glutenvrij 
brood) en het grote koekassorti-
ment waar ze om bekend staan, 
worden bij Bakkerij ‘t Stoepje 
ook iedere vrijdagochtend aller-
lei lekkernijen versgebakken op 
de markt. “Van kokosmakronen 
tot pizza. Het is een hele klus, 
maar gelukkig zijn de mensen 
geduldig”, legt Gerrie uit. “Daar-
naast hebben we wekelijks twee 
broden in de aanbieding en kun-
nen de klanten sparen voor gra-
tis cadeaus via onze spaaracties. 
Bij iedere aankoop kan men spa-
ren voor een van onze produc-
ten, cadeauartikelen, waarde-
bonnen of periodieke cadeaus”. 
 
Voor meer informatie over de 
spaaractie en actuele cadeaus, 
kom naar Bakkerij ‘t Stoepje op 
vrijdagochtend in Vorden of ga 
naar de website.

 ■ www.stoepje.nl

 ■ F/Stoepje Maarten Koelewijn

 ■ T.: 06-51135159

Maarten en 
Gerrie 
Koelewijn 
van Bakkerij 
't Stoepje.
Foto: 
Bernadet te 
Velthuis



Presentatie debuut-cd De Pensionado’s 
tevens laatste optreden Bennie Jolink

“De artsen 
hebben hem 
afgelopen week 
nog afgeraden 
vandaag op te 
treden”
Door Henri Walterbos

ACHTERHOEK - “Ik heb gehoord 
dat Bennie vanmiddag zelf hele-
maal niet aanwezig is,” zegt een 
vrouwelijke anhangster ongerust 
tegen een zielsverwant in zaal Wit-
kamp in Laren als deze langzaam 
vol stroomt voor de cd-presenta-
tie van De Pensionado’s, tevens 
aangekondigd als het allerlaatste 
optreden van Bennie Jolink ooit, 
vanwege een afnemende gezond-
heid. Een bezoeker die het toe-
vallig meekrijgt kan haar echter 
al direct gerust stellen als ze zegt 
Bennie Jolink al gezien te hebben 
deze middag. Manager Ronnie 
Degen bevestigt dat Bennie er wel 
is, maar dat het allemaal niet zo 
vanzelfsprekend was. “De artsen 
hebben hem afgelopen week nog 
afgeraden vandaag op te treden. 
Een medicijnplan heeft er voor 
gezorgd dat hij er vandaag wel is. 
Hij zag er enorm tegenop en van 
de andere kant verheugt hij er zich 
op. Een mix eigenlijk.”

Als het gordijn opengaat, verschij-
nen vier zilvergrijze musicerende 
heren, zittend op een stoel. Gi-
tarist Alan Gascoigne, drummer 
Bennie Migchelbrink, bassist Ernst 
Wernicke en gitarist/mondharmo-
nica-speler Stef Geurtzen. Twee 
nummers spelen ze als kwartet. Na 
het eerste nummer dient de basgi-
taar van Ernst al opnieuw gestemd 
te worden.

“Dat krie’j no eenmoal met instru-
menten wee net zo old bunt as wi-
j zelf”, roept Bennie Migchelbrink 
van achter zijn drumstel lachend. 
Dan wordt er in de coulissen ie-
mand een gitaar om zijn nek ge-
hangen. Anhangers herkennen 
de gitaar. Bennie Jolink komt het 
podium op gelopen, in gezelschap 
van Willem Terhorst, oftewel 
Wimken van Diene, 40 jaar lang 
zijn trouwe muziekmakker bij 
Normaal. De nestor van de vader-
landse rockscene zet zich neer op 
een gereedstaande stoel, kijkt de 

afgeladen zaal in, grijnst en roept 
‘Hee, hee, hee, een goed idee, van 
Wimken van D.’ Anhangers weten 
dan direct hoe laat het is: ‘Noar ‘t 
café’, een Normaal-klassieker. Er 
wordt hard meegezongen. Daarna 
enkel geluisterd naar het, voor de 
meesten, nieuwe ‘Tobacco smo-
king’, van de hand van Alan Gas-
coigne, een nog steeds zeer bege-
nadigd gitarist, bovendien meester 
op steelgitaar. Dan is Jolink warm 
gedraaid, voelt zich als een vis in 
het water, en trekt vervolgens zijn 
feestelijke bloemetjes-colbertje 
uit, die doet denken aan de man-
nelijke variant op een vermaakte 
bloemetjesjurk van Tante Rikie, 
die vanaf het balkon toekijkt.

Een anhanger merkt lachend op 
dat Jolink zijn ‘pensje’ zich goed 
gehouden heeft het laatste jaar. 
“Dat krie’j van ‘t zittend muziek 
maken.” Als Bennie weer zit, zet 
hij een pijpje Grolsch aan zijn lip-
pen. Een vertrouwd gezicht. “De 
dokters hebt mi-j völle verboden, 
moar dit gelukkig nog neet.”

Eerste cd
Midden in de eerste set komt voor-
malig marathonschaatser en Nor-
maal-liefhebber Erik Hulzebosch 
het podium op gelopen om Bennie 
Jolink symbolisch ‘Odi Profanum’, 
de eerste cd van De Pensionado’s 
uit te rijken. Naast de cd overhan-
digt hij Jolink de microfoon met 
het verzoek de zaal nog één keer 
toe te spreken.

“Jaorenlang heb ik ‘t met medi-
cijndoping vol eholden, en no löt 
miene gezondheid ‘t neet meer 
toe um op te treden. Eigenlijk had 
ik 2013 al motten stoppen, maor 
ik wol de veertig jaor volmaken. 
Met disse cd he’w ‘t dan ok kalm 
an edaone. Symbolisch negen ma-
ond zelfs, met dat verschil dat de 
bevalling disse keer gin zeer dut. 
Integendeel zelfs. Het maken was 
trouwens net zo leuk as ‘t maken 
van een kind, alleen gin vief of 
twaalf minuten.” De zaal lacht. Het 
is Jolink ten voeten uit. Als hij dan 
achterwaarts terug naar zijn stoel 
terugsloft, denkt hij iets te vroeg al 
bij zijn stoel aangekomen te zijn.

Jolink maakt een stevige val ach-
terwaarts en er klinkt een ver-
schrikt ‘ooh, aah en oeh’ in de zaal 
terwijl Ronnie Degen en roadie 
Pattu pijlsnel uit de coulissen ko-
men gesneld om Jolink weer over-
eind te helpen. De schade, enkel 

een beetje wit om de neus, en ge-
lukkig pauze.

Puike, strakke show
Na de pauze komt Jolink mon-
ter het podium weer op gelopen 
met Sanne Hans, oftewel Miss 
Montreal. Samen zingen ze ‘Wi-
j doet ‘t samen’. Daarna enkel de 
vijf hoofdrolspelers zelf, met een 
puike, strakke show, tot en met 
de laatste noot. Daarna scande-
ren twaalfhonderd uitgelaten an-
hangers ‘Bennie bedankt, Bennie 
bedankt.’ Dank voor veertig jaar 
oprechte muziek.

Uitzinnig
Na afloop, als de zaal leeg gelopen 
is, kijkt Ronnie Degen in een op-
perbeste stemming terug op het 
slotakkoord van Bennie Jolink, 
maar is het feestvarken zelf al ‘mo-
ven skoeven naar Hummelo’. Ben-
nie laat zijn eigen feestje aan zich 
voorbij gaan. “Hij was uitzinnig, 
happy, blij en dankbaar voor ie-
dereen die gekomen is en meege-
holpen heeft er een onvergetelijke 
dag van te maken. Hij heeft na het 
optreden nog lekker liggen ouwe-
hoeren en lachen met Sanne Hans 
en is daarna al naar huis gegaan. 
Ik denk dat dat ook goed is.”

Het is inderdaad goed zo. Op een 
dag na, een jaar geleden, dat het 
tijdperk Normaal werd afgesloten 
in een uitverkocht Gelredome, 
komt deze zondag een einde aan 
het tijdperk Bennie Jolink ‘de ar-
tiest’. “Maar we zullen vast nog wel 
een keer iets van Bennie horen, ga 
maar van uit”, is Degen stellig.

Gevoelige snaar
Op de terugweg gaat de cd van De 
Pensionado’s cd op. Niet zo maar 
een projectje. De cd klinkt zeer 
aangenaam, met een mix van Ach-
terhoekse en Engelstalige liede-
ren, deels covers, waaronder ‘Blue 
bayou,’ maar veelal eigen werk, 
waaronder ware pareltjes, zoals 
het door Stef Geurtzen geschreven 
‘Aow-ers rapsodie,’ en ‘Zo gauw’: 
‘Dit is ‘t mooiste wat d’r is. Muziek 
dat hölt ons altied jong en fris.’ Zo 
klinkt de gehele cd. Jolink weet de 
gevoelige snaar te raken met ‘Zöl 
ie mi’j missen as ik d’r neet meer 
bun.’ Jolink, bij leven al een legen-
de, wordt nu al gemist, maar de 
anhangers hebben er vrede mee. 
Ze gunnen hun held een fijne ou-
de dag.

Nieuwe trainingspakken Ratti JO13
KRANENBURG - Zaterdag 10 de-
cember heeft Ratti JO13 nieuwe 
trainingspakken gekregen. De pak-
ken zijn beschikbaar gesteld door 
Mirjam Jurrius van Stal Nieuw-
moed en Serge Dostal van Limack. 

Voorafgaand aan de laatste com-
petitie wedstrijd tegen SV Almen 
zijn de pakken uitgereikt. Beide 
sponsoren hebben een mooie bos 
bloemen van het team gekregen als 
dank voor de mooie pakken.

   

Ratti dames uitgeschakeld in de beker

KRANENBURG - De dames van Oe-
ken/Brummen kwamen afgelopen 
zondag op bezoek bij Ratti om de 
strijd aan te gaan voor de beker. 
Een bekende tegenstander van de 
dames en Ratti wist dus dat ze hard 
aan de bak moesten om te win-
nen. Helaas was het Oeken/Brum-
men die scherper aan de wedstrijd 
begon en binnen 8 minuten stond 
het dan ook al 0-3 in het voordeel 
van de tegenstander. Nog geen 
twee minuten later stond daar de 
1-3 op het scorebord. Door mooi 
samenspel kwam de bal in de 
voeten van Els. Een hard schot op 
goal werd gekeerd door de keeper 
maar in de rebound wist Marieke 
overtuigend binnen te schieten. 
De rest van de eerste helft bleven 
de doelpunten uit. De opdracht 
voor de tweede helft was duide-
lijk: veel druk zetten op de achter-
hoede. Aan deze opdracht werd 
duidelijk gehoor gegeven en dat 
resulteerde in een aantal kansen. 
Marieke was nog dichtbij de 3-2 en 
ook een bal van Els werd door de 

doelman gered. Maar toch kwam 
de 3-2 er. Een steekpass van Jes-
sica op Els zorgde ervoor dat Els 
de vrijheid had om de bal voor 
te zetten. Kim reageerde alert en 
met een mooie boogbal draaide 
haar bal over de keepster het doel 
in. Oeken/Brummen kreeg steeds 
meer moeite met het spel van 
Ratti en kon nauwelijks gevaarlijk 
worden. Uiteindelijk viel de ge-
lijkmaker ook. In de 72e minuut 
wist Suze een afgeslagen bal hard 
binnen te schieten. Er waren nog 
een kleine 20 minuten over om de 
winnende goal te maken en Ratti 
streed hier erg hard voor. Er werd 
hard geknokt door iedereen, maar 
helaas viel er geen doelpunt aan 
de kant van Ratti. 3-3 eindstand, 
dus:penalty’s. Het zat de Ratti 
dames niet echt mee. Twee bal-
len werden door de keepster van 
Oeken/Brummen gekeerd en zo 
eindigde het bekeravontuur hier 
voor Ratti. Nu eerst een verdiende 
winterstop en dan vol aan de bak 
in de competitie. 

Pensionado’s Bennie Jolink, Alan Gascoigne en Bennie Migchelbrink. Foto: Henri Walterbos

Leuk winkelen
De gezelligste winkelstraat  
van Zutphen 
Met deze – zelfbenoemde – titel 
profileert de Korte Beukerstraat 
zich als winkelstraat in het Zut-
phense centrum. En met recht! 
Van zichzelf is het al een knus 
straatje. Daarbij bestaat het win-
kelaanbod ook nog eens uit een 
verzameling niet-alledaagse win-
kels die doorgaans ontbreken in 
de grote winkelstraten. Hier zijn 
er gezellige speciaalzaken met 
eigenaren die verstand van zaken 
hebben. Sommige – zoals bijvoor-
beeld het Fakkeltje – bestaan al 
meer dan 40 jaar! 

Gezamenlijk organiseren ze de 
straataankleding en -activiteiten 
om het voor u, als bezoeker van 
de binnenstad, zo leuk mogelijk te 
maken. Passen, praten, proeven, aan 
de koffie in de horeca; het kan hier 
allemaal – online hoeft echt niet!

Kerststad
In deze periode zet iedere win-
kel zich extra in om het winkelen 
nóg verleidelijker te maken. Een 

hoogtepunt is bijvoorbeeld het 
Winterspektakel op zondag 18 
december. Winkels en straten in 
kerstsfeer, activiteiten door het 
hele centrum en uiteraard lek-
ker kaas en kaasfondue proeven 
bij de kaasboer in de Korte Beu-
kerstraat.

Winters kaasgerecht
Kaasfondue is typisch een gerecht 
dat bij de koude wintermaanden 
en feestelijke gezelligheid hoort. 
Traditioneel wordt het met Em-
menthaler en Gruyère gemaakt. 
Maar voor de echte liefhebbers 
kan het ook met bijvoorbeeld de 
Vacherin Fribourgeois, een pikan-
te Zwitserse kaas uit het kanton 
Fribourg. Samen met de Gruyère 
AOP verleent deze de fondue moi-
tié-moitié een romige structuur en 
een voortreffelijke smaak. 

Kom dus proeven is het advies... 
en bezoek vooral ook het Winter-
spektakel!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Heeft  u er kaas van gegeten?
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Pet je af
voor

  de kerstman
Santa’s hat taart
    Laagjes moscovische cake afgewisseld met
crème au beurre, bitterkoekjes, slagroom en 
 bosvruchten confi ture, verstopt onder  
      een laagje rode marsepein.

14,00

Arnhemsestraat 4, Brummen 
0575-561 277

Beukerstraat 97, Zutphen
0575-512 001

Adelaarstraat 12, Doetinchem
0314-645899

U vindt het 
allemaal in onze 

vernieuwde 
showroom

Onze openingstijden:
vrijdag 23/12 09.00 – 21.00
zaterdag 24/12 Kerstavond gesloten
zondag 25/12 1e Kerstdag gesloten
maandag 26/12 2e Kerstdag 12.00 – 17.00

Gildenweg 1 Zelhem  Tel. 0314 623658 • info@schefferkeukens.nl

Werkbladafzuiging 
Het grootste aanbod in de regio! Zien is geloven! 
Vanaf 2e Kerstdag een zeer uitgebreide collectie 
kookplaten met geïntegreerde afzuiging, 
waaronder Bora.

ekker genietenekker genietenL
Nieuwe apparatenshops 
Vele merken overzichtelijk gepresenteerd. Nu ook 
met Miele-apparatuur en een geheel vernieuwde 
Etna shop. Laat u inspireren en adviseren!

Smakelijk thuiskomen

Een keuken van Scheffer staat voor 
stijl, voor kwaliteit en voor passie. 
Vormt in elk huis het centrale middelpunt 
van intense levensgenieters. Mooi van 
design, stijlvol gecombineerd met een 
schitterende afwerking en functionele  
kookapparatuur. 

Waarom zou je met minder genoegen 
nemen…

Fijne feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar.

allemaal in onze 
vernieuwde 
showroom

GRATIS 
GOODIEBAG*

Alleen op tweede 

Kerstdag.

* max. 1 per gezelschap

* * * OP=OP * * *

GOODIEBAG*
GOODIEBAG*
GOODIEBAG*
GOODIEBAG*

Alleen op tweede 

* max. 1 per gezelschap

GRATIS 
GOODIEBAG*

Alleen op tweede 

Kerstdag.

GRATIS GRATIS 
GOODIEBAG*

Alleen op tweede 

verkrijgbaar in de
volgende winkels:

 Veurslechts

€ 7,50

Tel. (0544) 80 10 30 • E-mail: verkoop@achterhoeknieuws.nl • 
Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde

Achterhookser ku’j ‘t neet kriegen!

Advertentie Kwartet 130x195 Versie5.indd   1 01-12-16   15:54

Aalten:
Meneer Kees

Welkoop 
Borculo: 
Welkoop

Doetinchem:
Boekhandel Raadgeep 

& Berrevoets
Het Onland

Primera Overstegen
Erfgoed Centrum 

Achterhoek Liemers
Eibergen:

Meneer Kees
Welkoop

Groenlo:
Boekhandel Wiegerink

Bruna
VVV Groenlo

Hengelo:
Boekexcellent

Kilder:
Attent Lanke 

Lichtenvoorde:
Drogist de Gaper

Meneer Kees
VVV Lichtenvoorde

Welkoop
Neede:

Tabakorie Rona 
Ruurlo:

Readshop
Welkoop 
Silvolde:
Welkoop

Ulft:
Arc en Ciel

Vorden:
Bruna

Sander Pardijs
Welkoop

Warnsveld:
Boek en Co

Winterswijk:
Bruna

Welkoop
Zeddam:
BROODS
Zelhem:
Readshop

Zutphen:
Boek en Buro 



Dash B1 gaat hoofdklasse spelen

Een 1-3 
overwinning 
tegen Apollo
VORDEN - Zaterdag 17 december 
was het zover, om half 11 vertrok-
ken de meiden van Dash B1 naar 
de Veste in Borne om tegen Apollo 
de wedstrijd te spelen. Bij een 1-3 
overwinning kon het team kampi-
oen worden. Tijdens het inspelen 
druppelde eigen publiek binnen, 

zelfs sponsor Roofing Service 
Nederland, Monique en Marcel 
waren erbij. De wedstrijd was 
spannend, Dash B1 wist de eerste 
twee sets naar zich toe te trekken. 
Ook de derde set werd gewonnen 
waardoor het team zich kampioen 
mocht noemen. De wedstrijd was 
nog niet afgelopen, de vierde set 
moest nog gespeeld worden. Ook 
deze werd gewonnen. Nu gaat 
Dash B1 in de hoofdklasse spe-
len. Op het podium in de Veste 
kregen de dames van de sponsor 

bloemen en van de ouders een 
trainingsjack. Thuis gekomen 
werden ze in de kantine ontvan-
gen met ‘We are the champions’ 
en taart van de vereniging. En 
daarna stond de kampioenwagen 
met een echte DJ erop, voor een 
rondje door het dorp. Dit had de 
sponsor voor de meiden geregeld. 
“Bedankt lieve sponsor, ouders en 
trainers (ook de inval-trainers en 
coaches) zonder jullie waren wij 
geen kampioen geworden!”, aldus 
de meiden van B1.

Dash ondergaat
nederlaag bij derby
VORDEN - Er stond een echte 
derby op het programma. De 
dames van Dash tegen de da-
mes van WSV uit Warnsveld. Dit 
was de laatste wedstrijd van de 
eerste seizoenshelft. De stand 
voorafgaand aan de wedstrijd 
was dat WSV Dames 1 evenveel 
punten heeft als Dash Dames 1 
alleen een wedstrijd minder ge-
speeld.

Vol goede moed begon Dash Da-
mes 1 aan de wedstrijd, volgens 
de prognose moest het een span-
nende wedstrijd worden. Beide 
teams gingen voortvarend van 
start waarin het geheel gelijk op 
ging. Ballen gingen over en weer 
en er werd gevochten voor elke 
bal. Aan het einde van de set trok 
WSV aan het langste eind door 
middel van een goede serve. De 
set ging verloren met 25-19.

Op naar de tweede set. Ook deze 
set ging het gelijk op en er werd 
zelfs een kleine voorsprong op-
gebouwd. Deze hield niet lang 
stand door veel fouten aan eigen 
kant en goed spel aan de kant van 
WSV. Hierdoor bouwden zij een 
voorsprong op die de dames uit 
Warnsveld vast hielden en won-
nen de set met 25-18.

Nieuwe set nieuwe kansen, de 
wedstrijd was nog niet gespeeld. 
Het was tijd voor de Vordenaren 
om er een stapje bij te doen. He-
laas lukte dit niet en kwamen de 
meiden van Dash deze set niet 

goed in het spel en liepen op-
nieuw tegen een achterstand aan. 
Er werden nog wel een aantal 
mooie punten gescoord maar het 
was niet voldoende om het gat te 
dichten. Ook deze set won WSV 
met 25-18.

Een puntje mee naar Vorden ne-
men dat zou toch wel erg fijn zijn. 
Begin van de set ging het weer 
gelijk op. Dash probeerde er alles 
aan te doen om dit punt mee te 
nemen naar Vorden. Maar helaas 
kon ook deze set Dash het niveau 
niet vasthouden. WSV kwam snel 
op matchpoint maar de Vordena-
ren lieten zich niet kennen.

Er werd gevochten tot het laatste 
punt waardoor, mede door een 
mooie serve serie, aan het einde 
van de wedstrijd nog aardig wat 
punten werden gesprokkeld. He-
laas was de achterstand te groot 
en werd het laatste punt gemaakt 
door WSV. Ook deze set ging met 
25-18 naar WSV. Alle punten ble-
ven in Warnsveld.

Helaas was deze derby niet een 
derby waar Dash Dames 1 op 
had gehoopt. De laatste wedstrijd 
voor de winterstop afsluiten met 
verlies is nooit leuk. De eerstvol-
gende wedstrijd is 14 januari in 
het verre Groningen tegen Doni-
tas Dames 2. Wij hopen dat na de 
winterstop alle blessures zijn her-
steld zodat we in het nieuwe jaar 
weer met een sterk team kunnen 
verschijnen!
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Expert Eliesen
Nieuwstad 45, Zutphen, (0575) 543202 
Kerkstraat 2, Hengelo (Gld), (0575) 464261

DONDERDAG

29
DEC

VRIJDAG

30
DEC

ZATERDAG

31
DEC

IN DE WINKEL EN ONLINEIN DE WINKEL EN ONLINE

20% KORTING OP 
DRAADLOZE AUDIO

20% KORTING OP 
KOEL-/VRIES(COMBI’S)

20% KORTING 
OP WASDROGERS

DRAADLOZE AUDIO

20% KORTING 
OP SOUNDBARS

20% KORTING OP 
(COMBI)MAGNETRONS

20% KORTING OP ALLE 
BEELDFORMATEN TV’S

20% KORTING 
OP BLU-RAY

20% KORTING 
OP WASMACHINES

ALLÉÉN BIJ EXPERT!

Expert Eliesen

Profi teer 72 uur lang van 20% korting op expert.nl!

3DAAGSE ALLÉÉN OP:

De meiden van Dash B1 met trainer en sponsor. Foto: PR
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Kies voor elkaar. 
Minder afval, meer grondsto� en. Wij wensen u fijne feestdagen en een mooi 2017!

Afvalscheiding
inzamelingen

Afvfvf alvalv schalschal eschesch idieidie nidinidi gngn
inini znzn azaz mama elingmelingmen

in dewinter

Recycle Wijzer 
voor inwoners van de gemeente Bronckhorst

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

Een vervelend winters ongemak: (nacht)vorst die 
zorgt voor het vastvriezen van de deksel of de inhoud 
van uw afvalcontainer. Wanneer de inzameldienst 
van Circulus-Berkel door het vastvriezen uw grijze of 
groene container niet kan legen, is er echter wel een 
aanbieding geregistreerd waarvoor u moet betalen.

Vooral bij GFT
Vastvriezen komt voornamelijk voor bij de groene 
container, omdat groente-, fruit- en tuinafval veel water 
bevat. De inzamelwagen pakt uw container op, houdt 
deze op zijn kop en schudt deze stevig op en neer. Als 
de inhoud niet (helemaal) los komt door vastvriezen, 
blijft er afval achter in uw container. De inzamelwagen 
komt hier niet voor terug. Gebruik daarom de tips om 
de kans op vastvriezen te verminderen.

Inzameling bij 
zwaar winterweer
Sneeuw en gladheid kunnen hinder opleveren bij 
de inzameling van het huishoudelijk afval. Uw afval 
kan dan op een later tijdstip worden opgehaald dan 
u gewend bent. Soms kan de inzamelwagen niet alle 
straten bereiken en verschuift of vervalt de inzameling. 
Via www.circulus-berkel.nl houden wij u op de hoogte 
van bijzonderheden deze winter.

   Laat nat GFT zoveel mogelijk uitlekken 
voordat u het in de container doet.

   Gebruik composteerbare zakken om uw 
GFT in te verzamelen of doe een dun laagje

 krantenpapier onderin de groene container. 
   Stamp het afval niet aan.
   Houd de klep van uw container een stukje 

open, bijvoorbeeld met behulp van een 
stokje of latje.

   Houd de container tot het tijdstip van 
aanbieden in de schuur of onder een afdak.

   Is de inhoud toch wat bevroren? Steek de 
inhoud met schep of scho� el los van de 
zijkanten. Doe dit voorzichtig, want het 
materiaal van de container is bij kou 
kwetsbaar.

Tips

Wilt u meer weten?
Op onze website www.circulus-berkel.nl vindt u 
veel informatie waaronder tips voor afvalscheiding 
en het voorkomen van afval. U kunt contact met 
ons opnemen via het digitaal loket op de site of 
Servicenummer 0900 9552 (regulier tarief). 

Ondergrondse containers
Ook ondergrondse restafvalcontainers kunnen 
bij vorst vastvriezen en zijn dan tijdelijk niet 
bruikbaar. Plaats geen afval naast de container! 
Probeert u het later op de dag nogmaals, vaak 
is de container dan voldoende opgewarmd om 
weer goed te functioneren. Heeft u de klep niet 
kunnen openen vanwege bevriezing, dan is er 
ook geen inworp geregistreerd.

om de kans op vast-
vriezen te verminderen Nieuwsbrief 

onderweg

Inzameling rond feestdagen
Op o�  ciële feestdagen zamelt Circulus-Berkel geen 
huishoudelijk afval in. In plaats daarvan gelden er 
vervangende inzameldagen. De inzamelingen van 
restafval en oud papier van maandag 26 december 
(tweede kerstdag) worden vervroegd naar zaterdag 
24 december. Deze vervangende inzameldagen 
vindt u ook op uw digitale afvalkalender en de app 
van Circulus-Berkel. Plaats ook dan uw container 
voor 07.00 uur aan de weg.

Recycleplein dicht
Op tweede kerstdag (maandag 26 december) 
zijn het Recycleplein aan de Boggelderenk 3 
in Zutphen en het gemeentelijk afvalbrengpunt 
aan de Havenstraat 80 in Doetinchem gesloten. 
Op kerstavond (zaterdag 24 december) en 
oudejaarsdag (zaterdag 31 december) sluit het 
brengpunt in Doetinchem om 12.00 in plaats van 
15.00 uur.

Containers afgesloten
met oud & nieuw
Op oudejaarsdag worden de containers op de 
milieuparkjes afgesloten i.v.m. het afsteken van 
vuurwerk. Plaats niets naast de containers om 
brandgevaar te voorkomen. Op maandag 2 januari 
gaan de containers in de loop van de dag weer 
open.

Gebruik de digitale kalender of app!
De afvalkalender raadpleegt u digitaal op de 
website www.circulus-berkel.nl. U kunt de 
digitale kalender bewaren als pdf, uitprinten 
of in uw digitale agenda zetten. Of gebruik de 
vernieuwde app met inzameldagen. U vindt 
de app in de App store en Google play via de 
zoekterm Afvalvrij. Zo heeft u de inzameldagen 
altijd bij de hand.

Volgende week ontvangt u meer 
informatie in de bus over het nieuwe 
grondsto� enplan van de gemeente 

Bronckhorst. 

De gemeente wil het scheiden van afval nog 
meer stimuleren en de hoeveelheid huishoudelijk 
restafval verder verminderen. Eind november 
heeft de gemeenteraad het nieuwe plan hiervoor 
vastgesteld. Tussen 27 en 31 december ontvangt u 
hierover meer informatie in de bus. 

Afvalscheiding en recycling is goed voor het milieu 
en zorgt voor behoud van grondsto� en. Om een 
verdere vermindering van het restafval te bereiken, 
gaan we aan de slag met verschillende thema’s, 
zoals omgekeerd inzamelen en het tegengaan 
van voedselverspilling. Dit betekent dat het zelf 
wegbrengen van restafval gestimuleerd wordt. Er 
komen meer containers voor restafval en bovendien 
wordt het per 1 januari 2017 aantrekkelijker hiervan 
gebruik te maken. Meer informatie leest u in de 
nieuwsbrief.

Nieu
o

altijd bij de hand.

Volgende week ontvangt u meer 
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B en w bereiken?
Maak een afspraak via tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl. 
Langskomen kan ook tijdens het inloop-
spreekuur iedere dindag van 17.00-17.30 uur.

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

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

Tegoedbonnen huishoudelijke hulp ook in 2017 
aan te vragen
In 2015 en 2016 bood de gemeente 
tegoedbonnen huishoudelijke hulp 
aan. Hiermee kunnen inwoners 
onder bepaalde voorwaarden 
tegen gereduceerd tarief zelf 
huishoudelijke hulp inkopen. 
Dit was mogelijk dankzij een extra 
bijdrage vanuit het rijk. Hoofddoel 
van de bijdrage is het behoud van 
werkgelegenheid voor huishoude-
lijke hulpen. Ook in 2017 levert 
het rijk een financiële bijdrage, 
waardoor de regeling van tegoed-
bonnen huishoudelijke hulp in 
Bronckhorst kan blijven bestaan. 

Wethouder 
Peppelman: 
“De afgelopen 
twee jaar is 
veel gebruik 
gemaakt van  
de tegoedbon-
nen. We zijn 

dan ook blij dat we deze regeling 
kunnen blijven aanbieden, zowel 
voor inwoners die er gebruik van 
maken als voor de huishoudelijke 
hulpen.”

Voor wie
U kunt tegen gereduceerd tarief 
zelf huishoudelijke hulp inkopen 

als u bijvoorbeeld:
• net uit het ziekenhuis komt en 

tijdelijk hulp nodig hebt 
• vanuit de Wmo huishoudelijke 

huishoudelijke hulp krijgt, maar 
een keer een andere ruimte in 
uw huis wilt laten schoonmaken, 
bijvoorbeeld de zolder of kelder

• een mantelzorger wilt ontlasten

Tarief en eigen bijdrage
In 2017 betaalt de gemeente 
€ 17,00 per uur aan de zorgaan-
bieder. U betaalt een eigen bijdrage 
van € 6,00 per uur.

Zorgaanbieders
U kunt de tegoedbonnen inzetten 
bij de volgende organisaties: 
Markenheem, Vitaal Thuiszorg, 
Zorgkompas en Bloei.

Bestellen
De voorwaarden lezen en tegoed-
bonnen bestellen kan via www.
bronckhorst.nl/tegoedbonhuis-
houdelijkehulp of scan de QR-code. 
U kunt ook contact 
opnemen met één 
van onze sociale 
teams, zie ook www.
bronckhorst.nl/
sociale teams.

De gemeente Bronckhorst 
wenst u 

fijne feestdagen 
en een heel 

voorspoedig 2017! 

Openingstijden rondom de 
feestdagen
Gemeentehuis
Tussen Kerst en Nieuwjaar gel-
den de reguliere openingstijden, 
met uitzondering van tweede 
kerstdag: dan zijn we gesloten. 
Op 2 januari 2017 zijn we u graag 
vanaf 10.00 uur van dienst. Kijk op 
www.bronckhorst.nl/openings-
tijden voor de openingstijden en 
het maken van een afspraak. 

Sociale teams
Op 27 en 29 december zijn de 
sociale teams van 13.00 tot 
17.00 uur geopend. 

Op 26, 28 en 30 december zijn 
zij gesloten. 
Op 2 januari 2017 zijn de sociale 
teams u vanaf 10.00 uur graag 
van dienst.

B en w houden iedere dinsdag-
middag van 17.00 tot 17.30 uur 
inloopspreekuur in het gemeente-
huis. Wegens de feestdagen gaan 
de spreekuren op 27 december 
en op 3 januari 2017 niet door.
 
Het eerstvolgende spreekuur is 
op 10 januari. 

Graag tot dan!

27 december en 3 januari geen 
inloopspreekuur b en w

Wegwerkzaamheden in woonwijk 
De Kwekerij in Hengelo
Aannemer Dusseldorp startte 
vorige week in opdracht van de 
projectontwikkelaars Van Wan-
rooij en Roosdom-Tijhuis met de 
definitieve verharding in de 
woonwijk De Kwekerij in Hengelo 
(Gld). Als eerste realiseren zij 
parkeerplaatsen aan de Entweg.

Werkfases
Vanaf 16 januari 2017 start Dus-
seldorp de tweede fase van de 
werkzaamheden. Dit betreft de 
hele Entweg en een deel van de 
Stekweg, tussen de Heurne en de 
Entweg. Op deze wegen wordt 
het asfalt van de tijdelijk aange-
legde weg gefreesd en vervan-
gen door klinkerverharding.

De derde fase is de Stekweg, 
tussen de Entweg en de Vorden-
seweg. Deze werkzaamheden 
starten vanaf 6 februari 2017. 
Hier wordt ook al het asfalt ver-
vangen door klinkers.

Weinig overlast
De overlast van de werkzaam-
heden valt mee. Alleen als de 
rijbaan gestraat wordt, kan de  
auto even niet voor de deur 
geparkeerd worden. De voet-
paden zijn gewoon begaanbaar.

Vragen
Voor vragen over de uitvoering 
kunnen bewoners contact 
opnemen met de aannemer 
Dusseldorp via telefoon 
(06) 53 15 14 10.

Nieuw raadslid benoemd
Door het vertrek van Titus Smit 
ontstond een vacature voor een 
GroenLinks-raadslid in de 
Bronckhorster gemeenteraad. 

Op 12 december 2016 is 
mevrouw Ulrike ter Braak uit 
Halle benoemd als nieuw 
raadslid voor de fractie. De 
fractie bestaat naast haar uit 
Herman van Rooijen. 

Wij heten Ulrike ter Braak van 
harte welkom en wensen haar 
veel succes!



Glasvezel 
Buitengebied Bronckhorst

Planning uitrol 
glasvezel Achterhoek 

onder druk

CIF informeerde alle Achterhoekse gemeenten onlangs 
dat de aanleg van glasvezel in de Achterhoek niet onder 

het afgesproken aanbod gerealiseerd gaat worden. Het is nog niet duidelijk wanneer de aanleg 
van de glasvezel in alle Achterhoekse gemeenten (behalve Berkelland en Winterswijk, daar is de 

aanleg begonnen), Zutphen, Lochem en Doesburg van start gaat. 

CIF, de marktpartij die de glasvezel aanlegt, kan nog geen planning afgeven. De reden is dat CIF bij 
de aanleg wordt geconfronteerd met hogere kosten dan vooraf verwacht. CIF heeft in een gesprek 
met de Achterhoekse gemeenten uitgelegd wat hiervan de oorzaken zijn. Het gaat bijvoorbeeld 
om de lange afstanden tussen woningen en de natuurlijke barrières als waterwegen, 
bodemsoorten en bomen. 

Teleurgesteld 
De wethouders die bij het overleg met CIF aanwezig waren, hebben duidelijk hun teleurstelling 
uitgesproken over deze tegenvaller. Wethouder Paul Seesing: “De nood is hoog, inwoners 

zitten letterlijk te springen om een snelle internetverbinding. Ook de dorpsbelangen-
organisaties en ambassadeurs staan in de startblokken om de inwoners van het 
buitengebied enthousiast te maken voor de aanleg van de glasvezel. We hebben er bij CIF 

op aangedrongen om zo snel mogelijk met een bindend voorstel te komen. Alle partijen 
zijn vastberaden om het buitengebied van de Achterhoek van glasvezel te voorzien. 

Ook in dit overleg is nogmaals het commitment naar elkaar uitgesproken om de 
glasvezel te realiseren.”

Informatie
Wie informatie wil of vragen heeft over de aanleg 

van glasvezel kan terecht op de website 
www.glasvezelbuitenaf.nl. 

Het kan ook telefonisch via (088) 758 58 00 
of stuur een mail naar 

info@glasvezelbuitenaf.nl.

Oud en nieuw: laat het een mooi feest zijn!
Binnenkort is het Oud en nieuw, een mooie 
traditie. Ook u gaat waarschijnlijk de straat 
op om vuurwerk af te steken en elkaar een 
goed jaar te wensen, zoals zoveel mensen 
in Bronckhorst. Helaas is er ook ieder jaar 
weer schade na de jaarwisseling. Vorig 
jaar is in onze gemeente voor ongeveer 
€ 4.400,- (!) schade veroorzaakt aan 
publieke eigendommen. Er werden o.a. 
bushokjes, brievenbussen en afvalbakken 
vernield. Allemaal zaken die we met 
gemeentelijke middelen weer moesten 
vervangen. Niet meegenomen in dit schade-
bedrag is de (vuurwerk)schade die door 
particulieren is geleden. Natuurlijk willen 
we dat de schade dit jaar minder is. 
We rekenen daarbij ook graag op u! 
Ziet u iets verdachts of iemand die bijvoor-
beeld brand sticht of iets kapot maakt? 
Zie onderaan in dit artikel hoe u dit kunt 
melden. Voor het goed omgaan met vuur-
werk vindt u hieronder tips en regels.

Vuurwerk

• vuurwerk (ver)kopen mag in 2016 op: 
 29, 30 en 31 december
• vuurwerk mag verkocht worden aan 

mensen van 16 jaar of ouder
• vuurwerk afsteken mag alleen op 
 31 december vanaf 18.00 tot 02.00 uur

Illegaal vuurwerk
• koop vuurwerk alleen bij de gecontro-

leerde en goedgekeurde vuurwerk-
 verkooppunten. Deze zijn herkenbaar 

aan de poster op de deur
• bezit van illegaal vuurwerk is strafbaar

Wat zijn de straffen en boetes voor 
vuurwerkovertredingen?
Afhankelijk hoe zwaar de overtreding is, 
krijgt de overtreder een boete of gevan-
genisstraf. De gevangenisstraffen kunnen 
flink oplopen. Kijk voor meer informatie op 
de website van het Openbaar ministerie: 
www.om.nl. Jongeren kunnen ook voor 
een Halt-straf in aanmerking komen. De 
Halt-straf is een korte en snelle aanpak 
waarbij Halt de jongere confronteert met 
zijn gedrag en de gevolgen daarvan. 
De jongere biedt excuus aan, vergoedt 
de schade en maakt specifieke leer-
opdrachten. Ouders zijn hierbij actief 
betrokken.

Carbidschieten
Carbidschieten mag alleen tussen 
31 december 10.00 uur en 1 januari 
02.00 uur. De voorwaarden zijn:
• u maakt gebruik van bussen met een 

maximale inhoud van 40 liter
• het carbidschieten gebeurt buiten de 
 bebouwde kom op een afstand van ten 

minste: 100 meter van woningen en 
 300 meter van gebouwen en andere 

voorzieningen waarin dieren verblijven

• het schootsveld bedraagt tenminste 100 
meter en binnen dit schootsveld bevindt 
zich geen publiek of andere personen 

 en zijn geen openbare wegen of paden
• degene die met carbid schiet, neemt alle 

redelijkerwijs mogelijke maatregelen 
om elk gevaar voor mens en dier te 

 voorkomen

Hoe steekt u vuurwerk veilig af?
• experimenteer niet zelf met vuurwerk: 

maak vuurwerk nooit open!
• steek vuurwerk nooit los in jas- of 
 broekzakken
• trek kleding aan die tegen een stootje of 

vonk kan (dus geen nylon). Draag geen 
kleding met een capuchon

• lees de gebruiksaanwijzing van tevoren. 
In het donker kunt u niet lezen

• zorg dat siervuurwerk altijd stevig en 
stabiel staat. Zet pijlen altijd in een fles, 
half gevuld met zand. Sla voor grote 
vuurpijlen een pvc-buis in de grond

• zet vuurwerkpotten klem tussen twee 
stenen

• steek vuurwerk aan met een aansteek-
lont, sigaret of sigaar. Gebruik nooit 

 lucifers of een aansteker
• steek geen vuurwerk uit uw hand af
• steek weigeraars (vuurwerk dat niet is 

afgegaan) nooit opnieuw aan
• zorg dat anderen minstens zes meter 
 afstand houden
• gooi nooit vuurwerk naar iemand toe. 

Ook niet naar dieren!

Wensballon
Wensballonnen zijn populair, maar door 
de wind is het vaak niet veilig om ze op te 
laten. Ze branden ca. 5 minuten en leggen 
dan zo’n anderhalve kilometer af door de 
lucht. Tijdens hun vlucht komen ze bomen, 
huizen (ook met rieten daken!) en hoog-
spanningsleidingen tegen, met brand-
gevaar als gevolg. Let dus op dat de 

wensballon zweeft op een plek waar 
vrije ruimte is. 

Bescherm uw ogen met een 
vuurwerkbril
Elk jaar lopen honderden mensen in ons 
land ernstig oogletsel op door vuurwerk. 
U kunt uw ogen beschermen met een 
speciale vuurwerkbril. Die kunt u rond de 
jaarwisseling voor een paar euro kopen bij 
veel opticiens of bij de vuurwerkverkoop-
punten.

Houdt u een oogje in het zeil?
Een gezellige jaarwisseling maken we 
met z’n allen. Ziet u iets verdachts of 
iemand die bijvoorbeeld brand sticht of 
iets vernielt? Meld dit dan:
• bij spoed, bijvoorbeeld als u getuige 
  of slachtoffer bent van een misdaad 

of een ongeluk, belt u: 112
• heeft het geen haast, belt u dan: 

(0900) 88 44
• wilt u anoniem blijven omdat u 
  bijvoorbeeld bang bent voor verve-

lende reacties, bel dan Meld Misdaad 
Anoniem (0800) 70 00

• voor meldingen die betrekking heb-
ben op de openbare ruimte kunt u op 
werkdagen bellen met de gemeente, 
via tel. (0575) 75 02 50. Wilt u buiten 
kantoortijden iets melden dat niet kan 
wachten tot de volgende (werk)dag, 
bel dan ons calamiteitennummer 

  (06) 13 10 07 77 

Ruim alles weer op!
Klaar met afsteken? Ruim dan de rommel 
op. Laat geen vuurwerk op straat liggen. 
En helemaal geen vuurwerk dat niet is 
afgegaan. Veel kleine kinderen zoeken 
de volgende dag naar vuurwerkresten 
en proberen die opnieuw af te steken.

Afvalinzameling rond de feestdagen
Lees de speciale Recycle Wijzer elders 
in deze Contact!
Voor alle informatie over de 
afvalinzameling tijdens de feest-
dagen en handige tips over afval 
in de winterse periode zie de 
speciale pagina van Circulus-
Berkel elders in deze Contact! 
In ieder geval zijn de inzamelin-
gen van restafval en oud papier 
in plaats van op maandag 
26 december (tweede kerstdag) 
al op zaterdag 24 december!

Binnenkort ontvangt u ook een 
nieuwsbrief in de bus over afval-
inzameling in de komende jaren. 
De gemeente en Ciculus-Berkel 
willen afval scheiden nog meer 
stimuleren en de hoeveelheid 
huishoudelijk restafval nog 
verder verminderen. Dat is goed 

voor het milieu en door recyclen 
kunnen grondstoffen gewonnen 
worden voor nieuwe producten. 
Hiervoor gaan we verschillende 
activiteiten inzetten zoals omge-
keerd inzamelen (u kunt grijs 
afval wegbrengen tegen een 
goedkoper tarief) en het tegen-
gaan van voedselverspilling.

Cruyff Court Hummelo dicht rond 
Oud en nieuw 

Om eventuele (vuurwerk)overlast 
te voorkomen, is het Cruyff Court 
Hummelo rond Oud en nieuw 
tijdelijk gesloten van 29 december 
2016 19.00 uur t/m 1 januari 
2017. Vanaf 2 januari 09.00 uur 
kunnen voetballiefhebbers op 
de gebruikelijke tijden weer een 
balletje trappen op het court. 

Namens de vrijwilligers die de 
dagelijkse afsluiting in de avonden 
verzorgen hartelijk dank voor het 
begrip en een fijne kerstvakantie 
gewenst. 



Goedkope zorgverzekering voor mensen met laag inkomen

Speciaal voor mensen met een 
laag inkomen en een laag vermo-
gen hebben wij samen met zorg-
verzekeraar Menzis een goedkope 
zorgverzekering samengesteld. In 
2017 worden alle zorgverzekerin-
gen duurder. Ook Menzis verhoogt 
de premies voor 2017. Maar door 
een grotere gemeentelijke bij-
drage kunnen wij die premiestij-
ging zo veel mogelijk voorkomen
voor mensen met een kleine por-
temonnee.

Kom ik in aanmerking? 
U komt voor deze zorgverzeke-
ring in aanmerking als u en 
uw eventuele partner een laag 

inkomen en een laag vermogen 
hebben. Wat we onder een laag 
inkomen/vermogen 
verstaan, leest u op 
www.bronckhorst.
nl/zorgverzekering 
of scan de QR-code.

Korting op de premie
Wij geven u circa 25% korting op 
de zorgverzekering bij Menzis. U 
kunt kiezen uit drie aanvullende 
verzekeringen. De soort aanvul-
lende verzekering die u kiest is 
afhankelijke van uw zorgbehoefte.
Op www.bronckhorst.nl/zorgver-
zekering vindt u informatie over 
de verschillende aanvullende 
pakketten en de premiebedragen 
per maand, inclusief de korting. 

Extra dekking eigen bijdrage 
WMO maatwerkvoorzieningen
De aanvullende verzekeringen 
hebben we ook uitgebreid met 
een vergoeding van maximaal € 
400,- voor eigen bijdragen voor 
WMO maatwerkvoorzieningen, 

zoals huishoudelijke hulp. Het 
gaat om de eigen bijdragen die u 
maandelijks betaalt aan het CAK.

Hoe kan ik deelnemen?
Heeft u interesse in de verzeke-
ring, dan kunt u zich aanmelden 
op www.gezondverzekerd.nl/
mijngemeente/bronckhorst. 
Doen!

Wilt u liever op papier de collec-
tieve zorgverzekering aanvragen? 
Haal dan tijdens openingstijden 
een aanvraagpakket bij het 
gemeentehuis of bij het sociaal 
team bij u in de buurt. Kijk voor 
locaties en openingstijden op 
www.bronckhorst.nl of neem con-
tact op via info@bronckhorst.nl of 
tel. (0575) 75 02 50.

Let op: Aanmelden voor 
de zorgverzekering van 
de gemeente kan t/m 
31 december 2016.

Erfpacht sporthal Hessenhal in 
Hoog-Keppel verlaagd
Om de sporthalfunctie van de 
Hessenhal in Hoog-Keppel ook 
in de toekomst te behouden, 
besloten we om de jaarlijkse 
erfpacht voor de accommodatie 
te verlagen van € 7.420,- naar 
€ 1,-. Stichting de Hessenhal, 
die sinds 1 december 2015 met 
vrijwilligers de exploitatie van 
de Hessenhal voor haar reke-
ning neemt, heeft moeite om de 
exploitatie dekkend te krijgen. 
Het verlagen van de erfpacht-
lasten biedt perspectief voor 
een levensvatbare exploitatie. 
De stichting heeft met inwoners, 
verenigingen en dorpsbelangen-
organisties de handen ineen 
geslagen om hun sportvoorzie-
ning te behouden. Uitgangspunt 

is dat de sporthal laagdrem-
pelig blijft voor inwoners en 
gebruikers. Het bestuur wil de 
komende periode inzetten op 
zelfwerkzaamheid, extra activi-
teiten en hogere huurinkomsten. 
Het stichtingsbestuur ziet, 
na verlaging van de erfpacht, 
voldoende mogelijkheden om 
op termijn tot een dekkende 
exploitatie te komen.

Bestemmingsplan Landelijk gebied Bronckhorst 
in maart in gemeenteraad
De gemeente gaat over naar één 
nieuw bestemmingsplan voor het 
landelijke gebied. De drie bestaande 
hoofdplannen voor het landelijk 
gebied worden samengevoegd tot 
één bestemmingsplan Landelijk 
gebied Bronckhorst. Het bestem-
mingsplan is tot stand gekomen 
samen met Bronckhorster inwoners, 
belangenorganisaties en bedrijven. 

PlanMER
Parallel aan de opstelling van 
het bestemmingsplan Landelijk 
gebied Bronckhorst is een Milieu-
effectrapport (PlanMER) opge-
steld. Hiermee wordt in beeld 
gebracht wat de gevolgen voor 
het milieu zijn van de mogelijk-
heden die het bestemmingsplan 
biedt. Het Milieueffectrapport is 

ter beoordeling voorgelegd aan 
de Commissie MER. De commissie 
wenst op een aantal punten nog aan-
vullende informatie te ontvangen, 
onder meer over stikstofuitstoot 
en effecten op geur en fijnstof. 
Daardoor wordt de behandeling 
van het bestemmingsplan in de 
raad verschoven van februari 
naar maart 2017. 

Zonneweide Hoog-Keppel blijkt 
haalbaar
Op het voormalig HC03-terrein 
aan de Monumentenweg in 
Hoog-Keppel blijkt realisatie van 
een zonnepark mogelijk. Dit is 
de conclusie uit de haalbaar-
heidsstudie die AGEM op ver-
zoek van de gemeente deed. Het 
terrein ligt er sinds het vertrek 
van voetbalvereniging HC03 
verlaten bij. Samen met de 
dorpsraad Keppel en Eldrik en 
de initiatiefnemer van de Kep-
pelse Tuinen zochten wij naar 
een invulling voor het terrein. 
Invulling van het terrein met 
zonnepanelen, een zonneweide, 
bleek de meest succesvolle 

optie. De gemeente staat achter 
dit duurzame idee, dat prima 
past bij de ambitie om in 2030 
energieneutraal te zijn. We gaan 
met AGEM in overleg om tot een 
concreet plan te komen. Het uit-
gangspunt is dat externe (lokale) 
investeerders de investering en 
de exploitatie van het zonnepark 
voor hun rekening nemen. 

Belangrijk
Andere belangrijke aspecten bij 
de ontwikkeling van deze zonne-
weide zijn:
• de landschappelijke inpassing 
• ontwikkeling van het zonne-

park in samenwerking (bij-
voorbeeld dat er participatie-
mogelijkheden zijn)

• communicatie met de buurt en 
de dorpsraad Keppel en Eldrik

• betrekken van plannen stichting 
Hessenhal en de tennisvelden

  bij de ontwikkeling van het park

Nieuwe Nederlanders 
Op 15 december vieren we in 
Nederland naturalisatiedag. 
Ook in Bronckhorst was er die 
dag een feestelijke naturalisatie-
ceremonie, waarbij enkele inwo-
ners officieel Nederlander wer-
den. Loco-burgemeester Antoon 
Peppelman reikte in bijzijn 
van verschillende familieleden/
bekenden de Bekendmaking van 

verlening van het Nederlander-
schap uit aan mevrouw Sarkisjan 
en haar kinderen Gohar en 
Nazar en mevrouw Abdullahi en 
haar zoontje Imraan. De heren 
Lawson en Kraxner namen de 
bevestiging van hun optie 
voor het Nederlanderschap in 
ontvangst. Wij feliciteren hen 
hiermee van harte!

Sloop voormalige basisschool 
De Akker Steenderen 

De voormalige basisschool De 
Akker in Steenderen wordt op dit 
moment gesloopt. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd door 
slopersbedrijf De Covik uit 
Steenderen. Volgens planning 
is de sloop voor  de kerstdagen 
afgerond. Mogelijk komen op deze 
locatie drie (starters)woningen. 
Zodra meer bekend is, informeren 
wij u hierover.

‘Oudejaarsspreekuur’ gebiedsambtenaren Hummelo e.o. 
op 29 december
Gebiedsambtenaren Jan Ditzel 
en Arie Vries houden spreekuur 
op 29 december van 09.30 tot 
11.30 uur. Het laatste spreekuur 
in 2016: een goed moment om 
samen met inwoners van Hum-
melo e.o. terug te blikken en mooie 
ideeën voor 2017 uit te wisselen. 
De oliebollen staan klaar!

Bijzondere raadsverga-
dering met Commissaris 
van de Koning
De reguliere raadsvergadering 

werd voorafgegaan door een 
bijzondere openbare raadsver-
gadering met de Commissaris 
van de Koning Clemens Cornielje. 

De publieke tribune was druk 
bezet, onder meer met inwoners 
die deel hebben genomen aan de 
cursus Politiek Actief. Deze cur-
sus heeft de gemeente samen 
met omliggende gemeenten opge-
zet om inwoners actief te betrek-
ken bij de (lokale) politiek. Er was 
zoveel animo voor dat we nog een 
tweede cursus in gang hebben 
gezet. De cursisten maakten 
kennis met de Commissaris, het 
college en de raad en woonden 
vervolgens als speciale gast de 
bijzondere en reguliere raads-
vergadering bij. Tijdens de bij-
zondere raadsvergadering met 
de Commissaris is onder meer 
gesproken over de krimp, onze 
woonvisie en lopende projecten.

Raadsvergadering 
15 december 2016
Vervolgens startte de reguliere 
raadsvergadering. Tijdens het 
vragenkwartier stelde de fractie 
van CDA drie vragen. Een 
daarvan was of de gemeente in 
gesprek gaat met andere agrari-
sche ondernemers over moge-
lijke problemen, zoals zij dat 
heeft gedaan bij de varkensboe-
ren. Wethouder Seesing meldde 
dat uit gesprekken met LTO geen 
noodzaak blijkt hiervoor. Moch-
ten zich toch probleemgevallen 
voordoen, dan staan onze sociale 
teams voor de ondernemers klaar, 
en verwijzen wij ze mogelijk door 
naar hulpdiensten zoals de Stich-
ting Zorg om Boer en Tuinder. Dit 

geldt uiteraard ook voor onder-
nemers in andere sectoren. 

Op de vraag over artikelen over 
woningsplitsing in regionale 
media, antwoordde wethouder 
Spekschoor dat er een duidelijke 
regionale afspraak ligt over aan-
tallen toe te voegen woningen. 
Binnen Bronckhorst is daarom 
op dit moment geen ruimte om 
woningsplitsing toe te staan. 
Mocht die ruimte er wel komen, 
dan gaan we met elkaar in 
gesprek over het oplossen van 
knelpunten, bijvoorbeeld in het 
buitengebied en in werk- en win-
kelgebieden. Wat op dit moment 
wél mogelijk is, is inwoning en 
mantelzorgwoningen. 

Jan DitzelArie Vries

Uit de raad



Tenslotte vroeg het CDA naar de 
consequenties van de vertraging 
van de aanleg van glasvezel voor 
inwoners en gemeente. Wethou-
der Seesing gaf aan dat aanbieder 
CIF financieringsproblemen heeft 
met de aanleg van glasvezel. CIF 
gaat nu marktonderzoek doen en 
afhankelijk daarvan kunnen we 
aangeven wat de consequenties 
voor inwoners zijn. Voor de 

gemeente zijn er geen financiële 
gevolgen, omdat CIF een parti-
culiere onderneming is. CIF heeft 
een inspanningsverplichting 
voor de aanleg op basis van ons 
convenant (zie ook het artikel 
elders op deze gemeentepagina’s). 

Op de agenda stonden verder 
onder andere de volgende 
onderwerpen:

• Afscheid Titus Smit en 
 benoeming Ulrike ter Braak 

als raadslid Groenlinks
 De raad nam afscheid van 

raadslid Titus Smit vanwege 
zijn verhuizing naar een andere 
gemeente. Mevrouw Ulrike ter 
Braak uit Halle volgt hem op. 
Zie het artikel elders op deze 
gemeentepagina’s

• Vaststelling verordening 
 blijverslening gemeente 

Bronckhorst
 De raad stelde met algemene 

stemmen de ‘Verordening Blij-

verslening gemeente Bronck-
horst’ vast en stemde in met 
gemeentelijke garantstelling 
voor de blijversleningen. Via de 
gemeente kunnen eigenaar-

 bewoners een lening krijgen, 
hypothecair of consumptief, 
waarmee zij een woningaan-
passing kunnen financieren. 
Het doel is inwoners te facilite-
ren bij het zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen in 
hun eigen woning en de be-
staande woningvoorraad ge-
schikt maken voor de toekomst

• Verordening op beheer en 
 gebruik van gemeentelijke 

begraafplaatsen 
 De raad stemde unaniem in 

met intrekking van de verorde-
ning uit 2012 en vaststelling 

 van de verordening van 2016. 
De nieuwe verordening is 

 geactualiseerd en op enkele 
punten verduidelijkt

• Motie wegbestemmen 
 bouwtitels gemeentelijke 

grondcomplexen
 Een motie van GBB en VVD 
 over het wegbestemmen van 

gemeentelijke bouwtitels 
 haalde het niet

Tenslotte blikte Evert Blaauw, 
de nestor van de raad, terug op 
het afgelopen raadsjaar. Daarbij 
richtte hij het woord tot de deel-
nemers aan de cursus Politiek 
Actief. De burgemeester sloot 
de vergadering af met alvast 
de beste wensen voor 2017. 

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die besproken zijn 
tijdens de vergadering verwijzen 
wij u naar www.bronckhorst.nl/
gemeenteraad. U kunt hier ook 
de vergadering terugluisteren. 
De volgende raadsvergadering 
is op 26 januari 2017.

Bekendmakingen en mededelingen

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

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

Baak:
• Dambroek 25, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Wichmondseweg 7, organiseren carbidschieten, vergunning verleend
• Wichmondseweg 7, ontheffing Drank- en Horecawet tijdens carbidschieten, vergunning 

verleend
• Wichmondseweg 9, plaatsen schutting, vergunning verleend

Bronkhorst:
• Boterstraat 1, kappen notenboom, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• De Kwekerij 19, bouwen woning, vergunning verleend
• Ruurloseweg 77, kappen 7 inlandse eiken en geweigerd voor 1 inlandse eik 
• Varsselseweg 55, ontheffing sluitingstijden Oud en nieuw, vergunning verleend
• Winkelsweg 4, bouwen bedrijfsruimte, proceduretermijn verlengd 

Hummelo:
• Greffelinkallee 8, ontheffing Drank- en Horecawet tijdens carbidschieten, vergunning 

verleend

Hoog-Keppel:
• Brinkenhorst 4, vervangen kozijn, aanvraag ontvangen
• Burg. Vrijlandweg 35, bouwen opslagloods, aanvraag ontvangen

Keijenborg:
• Ottenkampweg 2, bouwen erker, vergunning verleend

Laag-Keppel:
• Eldrikseweg 12, realiseren grafheuvel, vergunning verleend 

Olburgen:
• Olburgseweg 15, bouwen blokhut, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Covikseweg 21, bouwen bijgebouw, aanvraag ontvangen
• Emmerweg 7, vergroten melkveestal, aanvraag ontvangen
• Meidoornstraat en Lindelaan, plaatsen reclameborden, vergunning verleend
• Nijverheidsweg 11, vergroten dakkapel, aanvraag ontvangen

Toldijk
• Hoogstraat 28, vervangen kap van woning, aanvraag ontvangen
• Zutphen-Emmerikseweg 19, veranderen schuur, aanvraag ingetrokken

Vorden:
• Almenseweg 60, kappen Amerikaanse eik, aanvraag ontvangen
• Baakseweg 8, restaureren brug, vergunning verleend
• Emmaplein (Muziekkoepel), organiseren uitbuikmiddag, vergunning verleend
• Komvonderlaan 6, kappen 17 bomen, vergunning verleend
• Lindeseweg 16, activiteit milieu: veranderen inrichting, aanvraag ontvangen
• Pastorieweg 2A, verbouwen woning, aanvraag ontvangen
• Pastorieweg 2A, kappen 6 bomen, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 46A, aanleggen paardenrijbak, nieuwe aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 46A, aanleggen paardenrijbak, aanvraag van 20 november 2016 ingetrokken
• Stationsweg 33, plaatsen sanitaire voorziening, aanvraag ontvangen

Wichmond:
• Baron van der Heijdenlaan 4 t/m 8 en 12 t/m 16 (even), renoveren 6 woningen, aanvraag 

ontvangen
• Dorpsstraat 25, ontheffing sluitingstijden Oud en nieuw, vergunning verleend

Zelhem:
• Burgemeester Langmanweg 3D, vergroten bedrijfspand, aanvraag ingetrokken
• Burgemeester Rijpstrastraat 14A, gebruiken winkelruimte als kantoor, aanvraag ontvangen
• Michelstraat nabij nr. 7, kappen diverse bomen, aanvraag ontvangen
• Populierenweg 2, aanleggen vijver, vergunning verleend
• Ruurloseweg 39W 01, vergroten recreatiewoning, vergunning verleend

Mededelingen 
Snoeiwerkzaamheden

In de periode van 19 t/m 24 december 2016 sluiten wij in verband met snoeiwerkzaamheden 
de volgende wegen zodra wij op de locatie zijn:
• Achter-Drempt, Zomerweg tussen Roomstraat/Tolstraat
• Achter-Drempt, Zomerweg tussen Veenweg/Veldweg (wordt een weghelft afgesloten)
• Halle, Molenweg tussen Westendorpseweg/Varsseveldseweg
• Halle, Meindertweg tussen Nijmansedijk/Pluimersdijk
• Halle, Pluimersdijk tussen Halle-Nijmanweg/Molenweg
• Hummelo, Broekstraat tussen Torenallee/Pepelendijk
• Hummelo, Kortebroekstraat tussen Broekstraat/Pepelendijk
• Hummelo, Kampermanstraat/Van Heeckerenweg

In de periode van 2 t/m 7 januari 2017 sluiten wij in verband met snoeiwerkzaamheden 
de volgende wegen af:
• Halle, Pluimersdijk, tussen Molenweg/Halle-nijmanweg 
• Halle, Halle-Nijmanweg tussen Halseweg/Nijmansedijk
• Halle, Nijmansedijk tussen Nijmansedijk/Stadsedijk
• Halle, Neijenkampweg tussen Nijmansedijk/Stadsedijk 
• Hummelo, Broekstraat tussen Torenallee/Zelhemseweg
• Hummelo, Laarstraat tussen Broekstraat/Zelhemseweg 
• Velswijk, Keijenborgseweg tussen Oude Kruisbergseweg/Hummeloseweg 

Na de werkzaamheden is de weg weer begaanbaar. De hulpdiensten en Arriva kunnen 
tijdens het werk wel gebruik maken van genoemde wegen. Ook blijven aanwonenden 
bereikbaar. Er kunnen omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden 
kunnen vertragen of versnellen, zoals weersomstandigheden. Uiteraard proberen wij de 
overlast te beperken. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Blijf op de hoogte!

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

Uit de raad - vervolg -



Mini festival klinkt top in 
poptempel in spé
BAAK - Voor de vijfde keer op rij 
organiseerde de band Drop it, een 
week voor aanvang van de opening 
van het Glazen Huis in Breda, een 
minifestival om geld in te zamelen 
voor Serious Request.

Door Alice Rouwhorst

Voor de eerste keer werd de hap-
pening georganiseerd in het Marti-
nushuus in Baak, het achterste ge-
deelte van de kerk. Carolien Beijer, 
toetsenist van Drop It en drijvende 
kracht achter het gemoedelijke mi-
ni-festival is blij met deze nieuwe 
locatie. “We kregen direct een ‘ja’ 
op onze vraag of we het hier moch-
ten organiseren. Dat is zo fijn, want 
het is een superlocatie!”, zegt ze en-
thousiast. “Belangeloos uiteraard, 
net als alle bands, de mensen van 
het licht en geluid en de horeca 
trouwens.Hierdoor kunnen we 
alle giften en opbrengsten van de 
verkoop van de drank en het eten 
doneren aan Serious Request”, 
vervolgt ze. Ondertussen begroet 
ze leden van bands en wijst ze de 
weg. Ze is voor aanvang en tijdens 
de concerten een vliegende kiep, 
die duidelijk geniet van de geslaag-
de muzikale middag en avond. En 
genieten doen ook heel veel bezoe-
kers.

Tijdens het eerste optreden om 
vier uur is de kerk nog niet echt ge-
vuld, maar er komen steeds meer 
mensen via de rode loper binnen. 
Het wordt echt druk rond acht uur 
‘s avonds en rond middernacht is 
het weer zoals aan het begin. In 
die tussenliggende uren hebben 
negen bands, waaronder Blend, 
BBR Band, Drop It, BPM, Mig 
Buff, Unplugged Matters, Rhavage 
Light en Jemilo hun muzikale vi-
sitekaartje afgegeven op twee po-
dia, het hoofd- en een akoestisch 
podium. Allerlei verschillende 
genres in het Engels, Nederlands, 
Duits, Achterhoeks en zelfs in het 

Zuid-Afrikaans kwamen voorbij in 
verschillende volumes. Plezier op 
en voor het podium in een Marti-
nushuus dat zich ontpopt als een 
sfeervolle poptempel in spé; een 
nieuw Paradiso, maar dan in het 
oosten. Explicit Content beet het 
spits af. Niet gemakkelijk voor een 
band die pas een jaartje bestaat en 
nog maar amper podiumervaring 
heeft. Maar zenuwen zijn niet te 
bemerken. Integendeel, ze staan 
zelfverzekerd op het podium en 
brengen met hun diverse popmu-
ziek direct een fijne sfeer. Teun, gi-
tarist van de band, toont later op de 
avond een schilderij van zijn hand 
met een tekst van Typhoon, die hij 
veilt voor het goede doel. Bieden 
op dit schilderij kan vanaf 15 euro 
of op een afbeelding van Bob Mar-
ley vanaf 50 euro via info@dropit-
music.nl. Want uiteindelijk is het 
daar allemaal om te doen. Geld 
inzamelen voor Serious Request 
met dit jaar als thema ‘Longont-
steking, de stille ramp: Laat ze niet 
stikken’. Carolien kijkt terug op een 
geslaagd festival. Ze weet nog niet 
wat de opbrengst van de avond is, 
maar hoopt dat ze het bedrag van 

2200 euro van vorig jaar overschrij-
den. Achterin het Martinushuus 
konden loten ingeleverd worden 
die door het team Arreba al eerder 
huis-aan-huis waren verkocht. Ar-
reba is een samen treksel van de 
voornamen van Arthur Berendsen, 
Remco van der Sar en Bart Groen. 
Deze drie mannen, waarvan de eer-
ste uit Baak komt doen mee met de 
NoordkaapCallenge voor Serious 
Request. Deze uitdaging is niet al-
leen het naar de Noordkaap rijden 
en terug in dertien dagen, maar 
onderweg moeten ze ook opdrach-
ten uitvoeren die mensen voor hen 
bedacht hebben. Een (goede) uit-
voering levert een bedrag voor het 
goede doel op. Terwijl deze heren 
met de terugreis bezig zijn om op 
19 december op hun eindstation 
het Glazen Huis in Breda aan te ko-
men, werd de verloting gehouden. 
Vele prijzen en prijsjes gingen naar 
gelukkige winnaars. De hoofdprijs, 
een tv, werd gewonnen door de 
heer Jan Beuwer.
   

 ■ www.dropitmusic.nl ■ arreba.nl

Oud en Nieuw feest bij DOK
WICHMOND - Na het grootschalige 
succes van de Stugge Veer Cross 
zijn de organisatoren DOK en 
Jong Gelre alweer druk bezig met 
het volgende evenement: oud en 
nieuw.

DJ Harco (bekend van Har-
co & Hein) zal vanaf 00.30 uur 
Wichmond op zijn grondvesten la-
ten trillen met hits uit de ‘nineties 
en zero’s’. Tevens is er een aparte 

ouderwetse bruine kroeg in DOK 
gemaakt, compleet met ‘foute’ 
rode tafelkleedjes. Dus of je nu 
wilt dansen in de spotlight of wilt 
hangen in een ouderwetse kroeg, 
het kan allemaal in Wichmond 
met oud en nieuw. Het evenement 
is toegankelijk voor maximaal 200 
personen. Kleinschalig dus, maar 
grootschalig uitgepakt! Kaarten zijn 
te koop voor vijf euro in DOK, het 
Kulturhus en de Bruna.

   

Kerstviering Vrouwen van Nu
VORDEN - De kerstviering van de 
Vrouwen van Nu afdeling Vorden 
is op woensdag 21 december. Dit 
jaar wordt deze avond verzorgd 
door twee contactgroepen, daarom 
is het een verrassing wat er gaat ko-
men. Het zal ongetwijfeld een fijne 

sfeervolle avond worden. De vrou-
wen van Nu wensen iedereen een 
fijne kerst en een goede jaarwisse-
ling en hoopt een ieder in goede 
gezondheid volgend jaar weer te 
ontmoeten op 18 januari voor onze 
algemene vergadering.

   

Bijeenkomsten Verder na Verlies

VORDEN/WICHMOND - De PKN 
Gemeentes van Vorden, Hervorm-
de wijkgemeente, en Wichmond 
organiseren opnieuw vier bijeen-
komsten rondom rouwverwerking 
in een groep. Samen met anderen 
willen zij op deze bijeenkomsten 
praten over rouw en de verwerking 
ervan. De bijeenkomsten zijn ‘s 
morgens gepland en wel op 1 en 15 
februari, 8 en 22 maart 2017.

Een groep kan bestaan uit zes tot 
acht leden. Voorafgaand aan de 
groepsbijeenkomsten zal een lei-
der van de gespreksgroep indivi-
dueel met de deelnemers een ken-
nismakingsgesprek voeren.

Onder het genot van een kop koffie 
of thee beginnen de bijeenkomsten 
met een korte opening en inleiding 
over het thema van de bijeenkomst. 

Dat thema wordt in overleg met de 
deelnemers vastgesteld. Mogelijke 
thema’s zijn Kennismaking en het 
verhaal van je verdriet delen, Om-
gaan met reacties uit je omgeving, 
Troost, Hoe verder?, Steun aan on-
der andere liederen en gedichten 
en verbondenheid. Afsluiting met 
een gezamenlijke maaltijd. Naar 
aanleiding van de thema’s gaan de 
deelnemers met elkaar in gesprek 
of op een andere, creatieve manier 
aan de slag.

De bijeenkomsten zijn laagdrem-
pelig. De thema’s kunnen nog wis-
selen. Vanzelfsprekend is er tijdens 
de bijeenkomsten ruimschoots 
tijd voor vragen en ervaringen. 
Meer informatie of opgave: Zwen-
nie Langwerden, telefoon 0575-
470430, zwennie@autolangwer-
den.nl. Graag voor 8 januari 2017.

   

Alzheimer-afdelingen fuseren

ACHTERHOEK - Per 1 januari 2017 
fuseren drie afdelingen van Alzhei-
mer Nederland. Het betreft de afde-
lingen Doetinchem en Omstreken, 
Achterhoek en Zutphen, Vorden, 
Lochem en Omstreken. Na de fusie 
heet de afdeling Alzheimer Neder-
land afdeling Oost-Gelderland.

Voor deze fusie is gekozen omdat 
we als bestuursleden verwachten 
gezamenlijk krachtiger en efficiën-
ter een regionaal activiteitenplan te 
kunnen ontwikkelen en een betere 
lokale uitvoering te kunnen realise-
ren. Het nieuwe bestuur, dat is sa-
mengesteld uit de drie huidige be-
sturen met een nieuwe voorzitter, 
ervaart deze fusie als ‘samen staan 
we sterker’. De zes Alzheimer Cafés 
in Doetinchem, Doesburg/Dieren, 
Berkelland, Lichtenvoorde, Zut-
phen en Lochem blijven bestaan 

zoals men gewend is. Natuurlijk 
blijven ook de huidige contacten 
bestaan en blijven de vrijwilligers 
van de drie werkgebieden actief 
betrokken.
De afdeling Oost-Gelderland orga-
niseert verschillende activiteiten 
voor mensen met dementie en hun 
naasten en wijst de weg naar hulp 
in de omgeving. Ook zet de afde-
ling zich in voor een dementie-
vriendelijke gemeenschap.

Wie vragen heeft kan mailen naar 
het nieuwe mailadres van de afde-
ling Oost-Gelderland: oostgelder-
land@alzheimer-nederland.nl. Per 
1 januari 2017 zal de afdeling Oost-
Gelderland op deze website een 
eigen pagina.
   

 ■ www.alzheimer-nederland.nl

STEENDEREN - De kwestie inzake 
het te bouwen vrieshuis op het ter-
rein van Aviko in Steenderen wordt 
dinsdag 14 maart 2017 behandeld 
door de Raad van State. De hoogste 
algemene bestuursrechter zal zich 
buigen over de vraag of Aviko het 
vrieshuis van 35 meter hoogte mag 
bouwen. De gemeente Bronck-
horst stemde eind 2015 al in met 
dit plan, maar een aantal inwoners 
uit Steenderen en omgeving wil de 
bouw tegenhouden. De Raad van 
State sommeerde Aviko eerder dit 
jaar al dat niet begonnen mocht 
worden met de bouw alvorens de 
bodemzaak dient. Beide partijen 
laten weten de zaak met vertrou-
wen tegemoet te zien. Om tijdens 
die bodemzaak goed beslagen ten 
ijs te komen diende de vereniging 
Uit-Zicht, die bestaat uit 150 om-
wonenden, begin december een 
bijna 270 pagina’s dik boekwerk 
in bij de Raad van State. Centraal 
daarin staat een nieuw ontwerp 
van het vrieshuis. Geen gebouw 
van 35 meter hoog, zoals de Aviko 
wil, maar een gebouw dat 6 meter 
de grond in gaat, 17,5 meter hoog is 
en is opgebouwd door middel van 
terrassenbouw waardoor groen 
kan worden aangepland.

‘Hoog vrieshuis blijft beste optie’
Aviko laat in een persbericht echter 
weten dat ‘ook aanvullend onder-

zoek heeft uitgewezen dat de keuze 
voor een 35 meter hoog vrieshuis 
de beste optie is’. “Steenderen is 
voor Aviko een van de locaties die 
is aangemerkt als ‘Centre of Ex-
cellence’ waar productie, opslag 
en transport uitstekend gecom-
bineerd kunnen worden. Om de 
mogelijkheden van deze locatie 
optimaal te kunnen benutten en de 
kwaliteit en continuïteit van Aviko 
voor de toekomst zeker te kunnen 
stellen is - na uitgebreid onderzoek 
en vele afwegingen - besloten tot de 
bouw van een 35 meter hoog vries-
huis.De komst van het nieuwe vries-
huis is voor Aviko en onze vestiging 
in Steenderen van groot belang om 

onze ambities te kunnen blijven 
verwezenlijken. Het past in de voor-
genomen groeistrategie en stelt ons 
in staat om adequaat in te spelen op 
kansen in een sterk competitieve 
markt.” Aviko hoopt zeer spoedig 
na de Raad van State voortgang te 
kunnen geven aan de geplande in-
vesteringen in Steenderen, waarvan 
de bouw van het vrieshuis deel uit 
maakt. Paul Kok van Uit-Zicht roept 
in een e-mail bestuursleden, advi-
seurs en andere belangstellenden 
op de reis naar Den Haag te maken. 
“Op de kop af hebben we nog drie 
maanden om voorbereidingen te 
treffen.”

Zaak vrieshuis Aviko op 14 maart 
voor Raad van State

Het ontwerp voor het vrieshuis van Aviko zoals dat is goedgekeurd door de gemeente 
Bronckhorst. Foto: PR Aviko

Drop It in actie voor het goede doel.

Dinsdag 20 december 2016 21Contact Bronckhorst Noord
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mens, wat ben je mooi

Wil je meer mooie mensen zien, die verrast worden door anderen met hoe mooi ze eigenlijk zijn? Of wil je ontdekken waarom dit je bewezen sterker maakt? 
Je vindt het allemaal op menzis.nl/mooimens

ADVERTENTIE

Links: Hans-Jurgen Striek, trainer/coach van Aniek. Rechts: Aniek van Koot.

Mens, kijk eens naar jezelf. En bewonder, verwonder hoe bijzonder je eigenlijk bent.
Het is soms lastig om in te zien wat je een mooi mens maakt. Terwijl het bewezen is dat dit je sterker maakt. Daarom probeert Menzis 

op allerlei manieren mensen hiermee te helpen. Bijvoorbeeld door ze naar zichzelf te laten kijken door de ogen van een ander.

MooiMens
Wie: 
Wie: Aniek van Koot (26)
Mooi mens omdat: 
zij een doorzetter is, die ondanks haar 
fysieke beperking tot de wereldtop 
van het rolstoeltennis behoort

Aniek van Koot behaalde samen met haar tennispartner Jiske Griffi oen 
goud tijdens de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro afgelopen 
zomer. Zelf won ze nog een zilveren plak bij het enkelspel. Maar 
benoemen wat haar een mooi mens maakt? Dat gaat haar coach 
Hans-Jurgen beter af. “Aniek heeft een enorme vechtlust. Maar ze is 
ook ontwapenend en kwetsbaar.”

“Aniek, wat maakt jou een mooi mens?” Als 
we haar die vraag stellen, blijft het even stil. 
“Ik kan goed koken,” grapt ze. “En ik vind mijn 
forehand heel mooi.” Dan staat ze op om koffi e 
te halen, wat haar goed lukt dankzij haar 
prothese. Hans-Jurgen vindt het echter heel 
makkelijk om op te sommen wat hij mooi 
vindt aan Aniek: “Ze is niet alleen extreem 
gedreven maar krijgt in haar eentje ook opval-
lend veel voor elkaar. Het is mooi om te zien 
hoe zij zich redt. Ze reist in haar eentje de 
hele wereld over, regelt van alles en staat met 
groot gemak de pers te woord.”

Fietsen zonder zijwieltjes
Aniek werd geboren met een aantal afwij-

kingen aan haar rechterbeen, dat onder meer 
veel korter was dan haar linkerbeen. Haar basis-
schooljaren stonden in het teken van pijn en 
verdriet. Ze onderging ingrijpende operaties 
en mede als gevolg van een medische misser 
moest Aniek haar been laten amputeren. “Het 
been was stijf, ik zou nooit op een stoel kunnen 
zitten of fietsen. Dus houden was geen optie. 
Nu heb ik goede en slechte dagen, maar dank-
zij mijn prothese kan ik alles doen,” vertelt ze.

Gelukkig kreeg ze een liefdevolle en vooral 
nuchtere opvoeding. Fietsen zonder zijwieltjes? 
De eerste keer lag Aniek al snel in de brand-

alles wat ze heeft zou willen ruilen voor twee 
gezonde benen. “Daar kom ik nu op terug. Dat 
balen levert niets op. Bovendien vind ik m’n 
leven steeds leuker. Ik reis minimaal 15 weken 
per jaar de hele wereld over. Zo was ik eind 
november naar het WK in Londen en ga ik in 
januari naar de Australian Open. Ik mag mee-
doen met de grootste toernooien en ontmoet 
dé sportlegendes van de wereld. Dat is toch 
geweldig? Van een goede training krijg ik 
trouwens ook enorm veel energie.”

Complimenten geven
Aniek vindt het heel mooi om te horen dat 

Hans-Jurgen zoveel ziet wat haar mooi maakt. 
“Hij vertelde me dit ook tijdens de inhuldiging 
na de Spelen. Ik schoot meteen vol.” Alleen die 
kwetsbare kant, daar werken ze samen nog 
aan. Hans-Jurgen: “Want als een tennispartij 
minder goed gaat, denkt ze meteen dat ze 
niet kan tennissen – al staat ze tweede op de 
wereldranglijst.” 

“Van mijn sportpsycholoog moet ik mezelf 
elke dag drie complimenten geven. Dat is nog 
best moeilijk.” Aniek leert steeds beter omgaan 
met hobbels op haar pad. “Ik trek eerder aan 
de bel als ik ergens mee zit. Daardoor merk ik 
hoeveel mensen om mij heen mij helpen en 
stimuleren. Dat doet mij goed.” Hans-Jurgen: 
“En terecht. Ik word er ook vaak door anderen 
in de sporthal op aangesproken: wat is die 
Aniek toch een leuk mens!”

Gouden medaille, maar complimenten vindt ze lastig

netels. “Morgen gewoon weer proberen,” vonden 
haar ouders. “Ik zie binnen de sport dat veel 
ouders beschermend zijn en altijd meegaan. 
Die van mij hebben me juist vrijgelaten. 
Bijvoorbeeld toen ik op mijn dertiende een 
toernooi in Frankrijk had, was het: ‘Zet ’m op!’ 
En: ‘Hier heb je vijf euro extra beltegoed, je 
laat wel even wat van je horen hè?’” lacht 
Aniek. 

Balen levert niets op
De houding van haar ouders hielp haar om 

te komen waar ze nu is. “Over mijn been waren 
ze realistisch: ‘De amputatie betekent een 
andere afloop dan we hoopten, maar hier 
moeten we het mee doen, het is wat het is.’” 
Toch heeft Aniek lange tijd geroepen, dat ze 





Laatste hand is gelegd aan 
voltooiing van de touwbrug
‘Het voelt als 
een plicht en 
voorrecht om iets 
terug te kunnen 
doen’
Door Alice Rouwhorst

BAAK - “Bevoordeeld ben ik hier 
geboren en het voelt voor mij als 
een plicht én een voorrecht om in 
mijn leven samen met vrijwilligers 
iets terug te kunnen doen voor het 
dorp.” Dit zegt Frans Helmich in 
zijn Hertenbosch waar hij samen 
met een paar werklieden van de 
touwenleverancier de laatste hand 
legt aan de voltooiing van de fraaie 
‘stalen touwbrug’.

Deze (tweede) brug zorgt voor de 
verbinding van het eiland naar de 
overkant van de bosvijver in het 
bos. De wandelaar kon eerst al-
leen maar heen en weer via de eer-
ste brug (november 2015) naar het 
eiland lopen, maar kan nu over het 
eiland via de touwbrug zijn wan-
deling vervolgen.

“De realisatie van deze brug ging 
niet zonder slag of stoot”, vertelt 
Helmich. “Ik had aanvankelijk een 
kettingbrug in gedachten, maar 
we zijn uiteindelijk op deze om-
gekeerde speelse boogbrug met 
touwen uitgekomen, aangespoord 
door de touwbruggen van het 
Noorder Dierenpark in Emmen.”

Door een communicatiefout tus-
sen Helmich en de constructeur 
klopt het hoogteverschil tussen de 
fundering en het laagste punt van 
de brug niet. “De brug zou met 
hoog water in het water komen te 
liggen en de wandelaar zou natte 

voeten kunnen krijgen. Dat is na-
tuurlijk niet de bedoeling!”, ver-
volgt Helmich. “Het is opgelost, 
maar hierdoor is de opstap nog 
erg hoog.”

Hoogteverschil 
fundering en 
laagste punt 
brug opgelost

Met hulp van Baakse vrijwilligers 
zal hiervoor op korte termijn een 
oplossing worden gevonden. “Ik 
ga ervan uit dat de brug langer 
meegaat dan ikzelf, besluit Hel-
mich.” Met het oog op zijn leeftijd 
mag je aannemen dat hijzelf nog 
heel wat jaren van de brug kan ge-
nieten, maar gezien de degelijke 

constructie van de brug zal zijn 
veronderstelling wel uitkomen.

De tweede brug maakt deel uit van 
een groots lopend project in het 
Hertenbosch waar Helmich in sa-
menwerking met bedrijven en vrij-
willigers al geruime tijd mee bezig 
is. Bestaande kikker- en wildpoe-
len en een deel van de bosvijver 
zijn uitgediept. De rest wordt bin-
nenkort uitgebaggerd. Een aantal 
bomen en takken van bomen op 
het eiland die een gevaar kun-
nen opleveren voor wandelaars of 
bruggen, zijn vakkundig gesnoeid. 
Helmich heeft nog genoeg ideeën 
voor de toekomst.

“Het lijkt mij fantastisch als hier 
op het eiland een paar natuurlijke 
speeltoestellen geplaatst worden 
en dat we in de vijver vis kunnen 
uitzetten. Een grote snoek is al ge-
spot! Het parkachtig karakter van 
het Hertenbosch wordt in ere her-
steld.”, zegt een bevlogen Helmich.

‘Loony Groove JazZ Band’ 
bij live@ideaal
ZELHEM - Woensdagavond 21 de-
cember staat de ‘Loony Groove 
JazZ Band’ centraal in het pro-
gramma live@ideaal, dat tus-
sen 20.00 en 22.00 uur vanuit 
de iBeat Recording Studio in 
Zelhem wordt uitgezonden op-
treden. De band speelt live en de 
bandleden worden geïnterviewd 
door de presentator van dienst.

De Loony Groove JazZ Band’ 
speelt jazz in de meest uiteenlo-
pende stijlen van Swing tot Blues 
en van Bebop via Latin Jazz en 
Ballads tot Bossa Nova met re-
pertoire dat afwisselend loopt van 
Diana Krall tot Amy Winehouse 
en van Frank Sinatra tot Michael 
Bublé. Daarnaast komen ook de 
instrumentalen van Jazzgroothe-

den als Oscar Peterson, Charlie 
Parker and many more aan bod. 
In de Loony Groove JazZ Band 
spelen bandleader/arranger Theo 
de Vries, piano en vocals, initiator 
Jurgen van der Sluis, contrabas en 
ladysinger Najara.

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio 
Ideaal. Live meekijken kan op 
woensdagavond vanaf 19.30 uur 
via www.ideaal.org. Bands en ar-
tiesten die ook in het programma 
live willen komen spelen, kunnen 
mailen naar Live@Ideaal.org of 
schrijven naar Ideaal Radio, Tele-
visie & Internet, t.a.v. Live@Ideaal.
org, Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

 

   

Uitslagen bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag Bridgeclub 
Bronkhorst gewone competi-
tie donderdag 15 december, de 
vijfde en laatste avond van de 
derde ronde. In de A-lijn twaalf 
paren, in de B-lijn twaalf paren 
en C-lijn elf paren, met een stilzit 
in die lijn. Twee heel hoge scores 
op de eerste plaatsen in de B-lijn 
en een uitschieter met meer dan 
10% als eerste plaats in de C-lijn.

Uitslag. Lijn A: 1. Hennie van Dru-
ten & Gonnie Hulleman 63,75%, 2. 
Inge & Reint Pellenberg 61,25%, 3. 
Paul Niks & Herman Stapelbroek 
58,75%. Lijn B: 1. Diny Hoftijzer 
& Hans Jansen 70,83%, 2. Aartje 
Bernards & Pop Grizell 67,08%, 3. 
Annelies Schröder & Jan Rondeel 
60,00%. Lijn C: 1. Will ten Holder & 
Lenie Lamers 71,88%, 2. Ria Jansen 
& Rikie Scheers 60,63%, 3. Frieda 
Driever & Harrie Pelgrom 57,50%. 
Paren die promoveren van B naar 
A: Aartje Bernards & Pop Grizell, 
Annelies Schröder & Jan Rondeel 

en Theo Damen & Theo Schut. Pa-
ren die promoveren van lijn C naar 
lijn B: Jan Veenhuis & Joop Rut-
ten, Ria Jansen & Rikie Scheers en 
Frieda Driever & Harrie Pelgrom. 
Gefeliciteerd allemaal.

Volgende week, donderdag 22 
december, Kerstdrive. De tweede 
avond van de speciale competitie 
Topintegraal. Afmelden minstens 
vóór 12.00 uur op de wedstrijddag 
via het mobiele nummer van de 
club: 06-25198329.
Zaterdag 28 januari 2017 Goede 
doelentoernooi bij Café Restau-
rant Den Bremer, aanvang 13.00 
uur. Iedereen kan meedoen. Kos-
ten: 25 euro per paar voor bridgen, 
11,50 euro per persoon voor het 
stampottenbuffet. De opbrengst 
is voor de gezamenlijke zwemba-
den in Hengelo en Steenderen. 
Informatie en opgave bij Hans 
Jansen, telefoon 0575-551892 of 
j.jansen47@kpnplanet.nl.

   

P.K.V. Nieuws 
VORDEN - Uitslagen van de PKV 
op de Gelderlandshow Wychen. 

Konijnen: Vlaamse Reus: H. 
Hammink 2xF, 2xZG; Witte Nieuw 

Zeelander: H. Bolwiender 3xF, 
3xZG. Wener: H. Nijenhuis 1xF, 
4xZG en Rode Nieuw Zeelander: 
G. Lenselink 3xF, 1xZG.   
 

VORDEN - De afgelopen weken 
was voor de leerlingen van groep 
5 van school Het Hoge het thema 
voor Aardrijkskunde ‘Van bo-
venaf’. Ze leerden hoe een kaart 
in een atlas eruit ziet met een 
legenda en coördinaten. Ook 
gingen ze zelf aan de slag met 
het maken en tekenen van plat-
tegronden.

Hoe ziet iets er van bovenaf uit en 
hoe maak/ teken je dat dan? Ver-
der werden er van papier-maché 
wereldbollen gemaakt en bouw-
werken nagebouwd. Als afsluiting 
liepen de kinderen een speurtocht 
door het dorp aan de hand van 
de kaart van Vorden. Ook was er 
een aantal opdrachten, zodat de 
kinderen in de praktijk zagen wat 
onder andere de symbolen op de 
kaart betekenden. Verrassend was 
de attentie van het VVV waar de 
leerlingen een envelop ophaalden 
en een mandarijn en pepernoten 
kregen.

   

Muzehof Midwinterconcert voor War Child
GORSSEL - In de Hervormde Kerk 
in Gorssel, Hoofdstraat 27, zal op 
21 december vanaf 19.00 uur ge-
musiceerd gaan worden voor War 
Child. Leerlingen en docenten 
van de Muzehof en het Muzecol-
lectief treden samen op met gast-

spelers, de Talentenklas treedt op 
en er wordt gedanst op livemu-
ziek. Ook Midwinterhoorngroep 
Lochem, Popkoor Inner Voices en 
De Harmonie Gorssel-Eefde doen 
mee. De entree is 5 euro, waarvan 
2,50 euro naar War Child gaat. 

Kaarten: receptie van de Muzehof 
en aan de kerk.
   

 ■ warchild.nl/actie/winterconcert ■ muzehof.nl/agenda/
winterconcert-goed-doel

Leerlingen zien ‘Vorden van bovenaf’

Als afsluiting liepen de kinderen een speurtocht door het dorp. Foto: PR

De laatste hand wordt aan de touwbrug gelegd.

Loony Groove Jazz is een akoestische jazzband. Foto: PR
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Vraag naar de advertentiemogelijkheden: 0544-801010  |  advertentie@contact.nl

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314-620 871

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

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

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

3

APk € 19.- 

all-in

WIJ ZIJN HET ADRES VOOR UW WINTERBANDEN.

GRATIS 
WINTERCHECK

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

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

Boeninksteeg 14, Doetinchem - Zelhem
0314-324453

 » Personen- en bedrijfsauto’s
 » In- en verkoop, nieuw en gebruikt
 » APK-keuring
 » Onderhoud en reparatie
 » Schadetaxatie en schadeherstel
 » Ruitreparatie en ruit vervanging
 » Vervangend vervoer / verhuur

WWW.GARAGETEERINK.NL

Enkele occasions uit onze voorraad:
Opel Corsa Blitz
Kia Picanto Super Pack
Ford Ka Titanium
Opel Corsa Berlin
Opel Astra Turbo Edition
Peugeot 107 Active
Peugeot 107 Acces Accent

2014
2012
2009
2013
2011
2012
2012

11.650,--
7.499,--
5.499,--

11.750,--
12.950,--
6.950,--
5.250,--

49.643
46.150
76.489
61.175
48.988
32.726

120.415

Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km

€
€
€
€
€
€
€

Blauw
Grijs

Roze/Paars
Grijs
Grijs
Wit

Geel

GT
GARAGEBEDRIJF
TEERINK B.V.

Wij wensen u fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling

Lankhorsterstraat 28
7234 ST Wichmond 
T  (0575) 44 16 21
E  info@autolangwerden.nl
I  www.autolangwerden.nl

                                www.autolangwerden.nl

Peugeot Boxer 2,2 L2 H2 5-drs, diesel, handgeschakeld  26.514 km 2014 € 16.995
Volkswagen Polo 1,2 tdi Bluemotion 5-drs 121.007 km 2012 € 8.845
Chevrolet Matiz 0,8, 5-drs 59.000 km 2009 €  4.200
Renault Megane Estate 1,5dci GT-Line 5-drs 157.983 km 2012 €  11.250
Volkswagen Golf Plus 1,4 16v 5-drs 140.559 km 2007 € 7.445
Peugeot 207 1,6 16v 3-drs 153.148 km 2006 €  5.945
Nissan Note 1,6 16v 5-drs 151.011 km 2006 €  5.945
Renault Captur 0,9 TCE Dynamique 5-drs 41.512 km 2014 € 16.995
Peugeot 308 1,2 thp 110 pk 5-drs 56.887 km 2014 € 15.495
Peugeot 208 1,2 Vti 5-drs 75.598 km 2012 € 9.950
Renault Clio1,6 16v 3-drs  90.773 km 2007 € 6.250
Hyundai IX 35 1,6 GDI I-mage 5, Benzine, Handgeschakeld 32.013 km 2014 € 21.950

Ford Fiesta 
1,25 16v 3-drs

27.585 km, 2012

€ 9.750 AUTOBEDRIJF
WISSELINK

AUTOBEDRIJF
WISSELINK

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak 
Tel. (0575) 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

FORD FUSION 5-DRS FUTURA 2006 € 4.150
OPEL AGILA EDITION 2011 €  7.150
OPEL CORSA 5-DRS BUSINESS 2009 €  5.950
OPEL ASTRA 5-DRS SPORT 2004 € 4.150
OPEL ZAFIRA 1.8 ELEGANCE 2001 €  2.950
KIA RIO COMFORT 2012 €  9.650
OPEL MERIVA 1.6 BUSINESS 2005 €  4.950
OPEL MERIVA 1.4-16V TEMPTATION 2008 €  6.950
PEUGEOT 207 3-DRS 2006 €  5.950
RENAULT SCENIC 2004 €  3.950
VOLKSWAGEN UP TAKE UP 2012 €  5.750
VOLKSWAGEN GOLF CABRIO 2011 €  12.950
MINI PEPPER 2006 € 8.950
LANDROVER RANGE ROVER V8 2006 €  16.950

CHRYSLER 300 C 2006 €  10.950

Ook voor uw 
zoekopdrachten

www.autobedrijfmelgers.nl

RENAULT 
CAPTUR 0.9 
TCE EXPRESSION
18.667 KM, 2014

€ 16.250,-
DAIHATSU MATERIA 1.3 RYTHM 111.219 2006 € 6.950,-

HYHUNDAI I20 1.2L I-DRIVE 67.742 2012 € 9.450,-

HYUNDAI SANTA FE 2.4I CVVT 4WD STYLE 124.887 2012 € 19.950,-

KIA RIO 1.2 CVVT COMFORT PACK 27.188 2014 € 12.450,-

NISSAN NOTE 1.2 ACENTA 29.326 2014 € 12.950,-

OPEL MERIVA 1.4 TURBO EDITION 86.401 2011 € 12.450,-

PEUGEOT 2008 1.2 VTI ALLURE 41.372 2013 € 15.750,-

TOYOTA COROLLA 1.6 VVT-I SPORT 122.935 2006 € 6.450,-

VW GOLF 1.4 3 DRS EDITION 121.000 2008 € 8.250,-



Opening ‘Rode loper’ begin van druk bezochte kerstmarkt
VORDEN - Met de opening van de 
‘Rode loper’, het pad dat Vorden-
West met het centrum van Vorden 
bindt werd de Kerstmarkt in com-
binatie met een ‘Vordense Kerst-
preuverie’ geopend. Wandelend 
van kraam tot kraam konden de 
bezoeker hapjes proeven en drank-
jes nuttigen. Voor de kinderen was 

er kampvuur waar ze broodjes kon-
den bakken en ezeltje rijden. De 
Kerstmannen verwenden de kin-
deren met cadeautjes en lekkers. 
Prachtige live muziek- en zangop-
tredens voor jong en oud maakten 
de kerstbelevenis compleet.

Foto’s: Achterhoekfoto.nl/John Mokkink
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(Advertorial)

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

Echter, sporten brengt ook de kans op 
blessures met zich mee. Jaarlijks lopen 
sporters in Nederland 3,6 miljoen sport-
blessures op.  Gemiddeld ontstaan bij 
voetbal, hockey en hardlopen de mees-
te blessures. De onderste ledematen 
(heup, been, knie en enkel) raken hier-
mee het meest geblesseerd. 

Logisch, als je nadenkt dat bijvoorbeeld 
met hardlopen de enkel en knie bij de 
landing bijna 4 keer het lichaamsge-
wicht krijgt te verwerken. Dit is ruim 350 
kg bij een volwassen mannelijke loper!

Blessures aan spieren en gewrichten 
ontstaan vaak door zwakke bewe-
gingsschakels. Deze zijn vaak het ge-
volg van restanten van oude blessures 
of het eenzijdige bewegingskarakter 
van bepaalde sporten. Spieren kunnen 
hierdoor verzwakken of verkorten en 
gewrichten gaan minder goed “sporen”. 

Sporters merken hier vaak niets van 
totdat ze tegen een blessure aan lopen. 
Helaas wordt er op dat moment vaak 
alleen naar de “pijnlijke plek” gekeken 
en niet naar het lichaam als geheel.

De chiropractoren van Chiropractie 
Zutphen zijn gespecialiseerd in het op-
sporen en corrigeren van zwakke bewe-

gingsschakels. Het totale bewegen van 
uw lichaam wordt beoordeeld; een knie 
kun je immer niet los zien van een enkel 
of heup! Met specifieke behandeltech-
nieken en oefeningen brengen we het 
lichaam weer terug in balans. Op deze 
manier kunnen blessures niet alleen 
sneller herstellen, maar is er ook min-
der kans dat ze op termijn weer terug-
komen. 

Wereldberoemde sporters en sport-
ploegen maken gebruik van chirop-
ractoren om tot betere prestaties te 
komen. Voorbeelden hiervan zijn het 
voetbalteam van AC-Milan, Usain Bolt 
en de Giant-Alpecin wielrenteam. 

Chiropractie Zutphen aan de Zaad-
markt heeft tot doel om sporters bij te 
staan die plezier en gezond presteren in 
het sporten voorop hebben staan!

Chiropractie Zutphen
Zaadmarkt 84a, 7201 KM Zutphen
Tel. 0575 - 793030
www.chiropractie-zutphen.nl
U kunt zonder verwijzing een afspraak 
maken.

Chiropractie wordt vaak (groten-)deels 
vergoed vanuit het aanvullend pakket. 

Sporters kiezen 
voor Chiropractie

€ 9,95€ 9,95
per 4 weken*

BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.
Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld, 
T: 0575 46 50 01, hengelo@aerofitt.nl www.aerofitt.nl
Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld, 

* Vraag naar de voorwaarden

Inclusief: Onbeperkt fitness bij Basic AeroFitt,
begeleiding in het weekend, ruime openingstijden,
lockers, Virtual Spinning, 7 dagen per week geopend,
gratis parkeren voor de deur.

ONBEPERKT
FITNESS

Start voor 1 januari
en ontvang 
op je inschrijfgeld.

Start voor 1 januariStart voor 1 januariStart voor 1 januariStart voor 1 januari
en ontvang 
op je inschrijfgeld.
en ontvang 
op je inschrijfgeld.
en ontvang 
Start voor 1 januari
en ontvang 100% korting
op je inschrijfgeld



‘Wij zorgen voor het
verrassingselement’
WINTERSWIJK - De Nederlandse 
kunstbeweging De Stijl werd hon-
derd jaar geleden opgericht. In het 
kader van dit jubileum organiseert 
het Nederlands Bureau voor Toe-
risme en Congressen in samenwer-
king met musea in heel Nederland 
‘Van Mondriaan tot Dutch Design’. 
Via een speciale route door Neder-
land kan kennis gemaakt worden 
met thema’s rondom De Stijl. In 
Villa Mondriaan vond vrijdag de 
kick-off voor Gelderland plaats.

Door Josée Gruwel

Tijdens de kick-off werd duidelijk 
welke organisatie, waarbij alleen al 
in Gelderland negen musea part-
ner zijn, er achter ‘Van Mondriaan 
tot Dutch Design’ steekt. Er werd, 
onder andere door Lies Boelrijk als 
directeur marketing en business 
development van het Kröller-Mül-
ler Museum, ingegaan op de pro-
motie van de inhoudelijke kant van 
De Stijl. Over de groep kunstenaars, 
met oprichter Theo van Doesburg, 
die de internationale kunstwereld 
op zijn grondvesten deed schud-
den met een nieuwe beeldtaal: 
abstractie, primaire kleuren en ho-
rizontale en verticale lijnen. Gerrit 
Rietveld, Bart van der Leck, Vilmos 
Huszár en Piet Mondriaan behoren 
ertoe. Van 1917 tot 1920 gaven ze 
een tijdschrift uit met hun radicaal 
vernieuwende ideeën. “Hun werk 
heeft te maken met Dutch Design, 
want hun ideeën hebben grote in-
vloed gehad op kunstenaars en ar-
chitecten van deze tijd. Zonder De 
Stijl zou de stad er anders uit heb-
ben gezien. Met het programma 
‘Van Mondriaan tot Dutch Design’ 
triggeren we de internationale cul-
tuurtoerist.” Wat het concept is om 
Nederland met dit thema in de eta-
lage te zetten, legde Max Schreuder 
(Partnership Development mana-
ger NBTC Holland Marketing) uit. 
“Nederland is hiervoor in distric-
ten verdeeld en via metrolijnen 
(verhaallijnen) worden alle plek-

ken waar activiteiten plaatsvinden 
inzichtelijk gemaakt. Via promotie 
in binnen- en buitenland worden 
hiermee toeristen en kunstliefheb-
bers aangesproken. In 2015 kwamen 
er vijftien miljoen bezoekers naar 
Nederland. Mensen trekken naar 
plekken met een nieuwe uitdaging. 
De afstanden in Nederland zijn voor 
buitenlandse toeristen marginaal.”

Villa Mondriaan
Villa Mondriaan is trotse partner 
van dit jubileumjaar. Zoals altijd 
toont het museum doorlopend 
het vroege, realistische werk van 
Piet Mondriaan die van zijn acht-
ste tot zijn twintigste in Winters-
wijk woonde. Bijzonder wordt 
de Mondriaan escaperoom, die 
momenteel gebouwd wordt door 
Lisanne Halleriet. The mysterie of 
Mondriaan wordt hierin ontrafeld. 
Op 3 maart, tijdens het jaarlijkse 
evenement ‘Piet is jarig’, start de 
tentoonstelling ‘Figuratie in Stijl’. 
Hierin wordt het spanningsveld 
tussen het gebruik van realistische 
en abstracte vormen uitgelicht en 
onderzocht. Het vroege én late fi-
guratieve werk van de pioniers van 
abstracte kunst staat hierbij cen-

traal. Ook het Paviljoen voor He-
dendaagse Kunst in Villa Mondri-
aan staat het hele jaar in het teken 
van Dutch Design. Vernieuwende 
designers krijgen er een podium. 
Op 28 mei wordt er een muzikaal-
theatraal programma aangeboden 
rond gedichten van Hans Arp die 
tot De Stijl behoorde en op 23 sep-
tember is Winterswijk omgetoverd 
tot boogie-woogie paradijs tijdens 
‘Mondriaan by Night’. “Mensen vin-
den De Stijl vaak moeilijk, maar de 
kunstenaars wilden juist versimpe-
len,” vertelt directeur Judith Kadee 
van Villa Mondriaan. “Wij willen 
het verhaal van deze gepassioneer-
de, dynamische en rechtlijnig den-
kende groep breder trekken. Voor 
ons was het interessant om onder-
zoek te verrichten en bijvoorbeeld 
te ontdekken dat Rietveld ook nog 
heeft geschilderd en Mondriaan 
en Rietveld elkaar nooit in levende 
lijve hebben ontmoet. Ze schreven 
elkaar.” Kern van Kadee’s betoog is 
dat met alle activiteiten de perso-
nen achter de kunstenaars wor-
den ontvouwd. “Wij laten het hele 
plaatje zien, zorgen voor het ver-
rassingselement door vroeg werk 
te exposeren.”

WINTERSWIJK - Vrijetijdsmarkt 
Obelink aan de Misterweg in 
Winterswijk houdt op dinsdag 
27, woensdag 28 en donderdag 
29 december voor de tiende keer 
op rij de jaarlijkse vrijetijds- en 
vakantiebeurs, of, zoals Obelink 
het noemt: ‘drie dagen vakantie-
voorpret’.

Kamperen is nog steeds een van 
de meest populaire manieren om 
vakantie te vieren. Lekker buiten 
zijn, genieten van je vrijheid, niets 
moeten en heerlijk ontspannen. 
Speciaal voor al die kampeerders 
en uiteraard ook voor wie nog niet 
weet wat ze in de vakantie gaan 
doen, houdt Obelink deze vrije-
tijds- en vakantiebeurs.

De beurs biedt gelegenheid om 
alvast een beetje vakantiesfeer op 
te snuiven, te kijken wat er voor 
nieuws op de markt is en zich te 
laten voorlichten over de nieuwste 
snufjes op kampeergebied.

Door de winkel heen komen zo’n 
honderd kraampjes te staan waar 
campings en vakantie-parken uit 
een groot aantal landen van Eu-
ropa zich presenteren. Tevens zijn 
er stands met diverse soorten kaas, 
worst en streekproducten. De VVV 
uit Winterswijk, Aalten, Bredevoort 

en Dinxperlo zijn er, alsmede en-
kele caravan- en camperclubs.

Tijdens de beurs kan de bezoe-
ker ook op alle afdelingen te-
recht voor informatie over tenten, 
voortenten, caravans, vouwwa-
gens, accessoires, tuinmeubelen, 
zwembaden, grills enzovoorts. Op 
de sportafdeling is alles voorhan-
den voor de liefhebber van skiva-
kanties. Alle drie de dagen zijn er 
demonstraties van producten en 
acties, waarbij ook prijzen te win-

nen zijn, zoals een verblijf van een 
week in een tipi in Luxemburg.
Obelink zorgt voor muzikale om-
lijsting, voor een gratis glaasje 
glühwein en diverse lekkere hap-
jes tijdens de barbecuedemon-
straties. De stands zijn bemand 
van 10.00 tot 16.00 uur; het res-
taurant met de kinderspeelhoek is 
open en de toegang en het parke-
ren zijn gratis.
   

 ■ www.obelink.nl

Vakantievoorpret bij Obelink

Op de vrijetijdsbeurs bij Obelink kan iedereen ideetjes opdoen voor vakanties. Foto: PR

Max Schreuder is een van de bobo’s die met het inschilderen van een schilderij à la Mond-
riaan het jubileumjaar over kunstbeweging De Stijl inluidde. Foto: Josée Gruwel

WW daalt in Achterhoek, ook onder 
50-plussers
ACHTERHOEK - In de maand no-
vember is het aantal WW-uitke-
ringen in de Achterhoek met 300 
gedaald tot 6.859 uitkeringen. De-
ze daling met 4,2% is sterker dan 
de landelijke daling van 2,4%. Ook 
50-plussers in de WW profiteren 
van het aanhoudend economisch 
herstel. In de Achterhoek gaan 
nu 4.000 WW-uitkeringen naar 
50-plussers. Dat zijn er ruim 200 
minder dan een jaar geleden.

Door de gunstige ontwikkeling 
van de economie daalt het aantal 
WW-uitkeringen in de Achterhoek 
gestaag. Eind november zijn er 
6.895 uitkeringen. Dat zijn er circa 
300 minder dan een maand eer-
der, en ruim 650 minder dan een 
jaar geleden. Voor de Achterhoek 
komt dat neer op een daling met 
4,2% in de afgelopen maand en 
een daling van 8,9% ten opzichte 

van november 2015. Daarmee is 
de Achterhoek momenteel een 
van de regio’s waar het aantal WW-
uitkeringen het sterkste afneemt.

Alle leeftijdsgroepen
De WW daalt bij alle leeftijdsgroe-
pen. Eind november ontvingen 
jongeren tot 27 jaar in de Achter-
hoek 364 WW-uitkeringen. Dat is 
19% minder dan een jaar geleden. 
Ook de leeftijdsgroep 50-plus pro-
fiteert van het economisch herstel. 
Het aantal WW-uitkeringen voor 
50-plussers is in de Achterhoek 
in een jaar tijd gezakt tot onder 
de 4.000. Doordat er minder ont-
slagen vallen, komen er ook veel 
minder nieuwe uitkeringen bij. 
In 2015 werden er in de periode 
januari tot en met november nog 
meer dan 3.000 nieuwe uitkerin-
gen verstrekt aan 50-plussers, in 
2016 zijn dat er tot nu toe 2.600.

Dikkevretsaovend
Nog maar een dag of tien en we 
gaan het jaar 2017 in. Met na-
tuurlijk veel goede voornemens, 
waaraan we ons toch weer niet 
houden. Zoals een paar pondjes 
afvallen. Want mensen, mensen, 
wat schransen we toch die laatste 
weken van het jaar.

Ik doe daar slechts tot op zekere 
hoogte aan mee. Al een paar jaar 
is het bij ons gewoonte dat op 
kerstavond de kinderen en klein-
kinderen komen gourmetten. En 
ja, dan wordt er flink geschranst, 
reken maar! Maar een uitgebreid 
diner op eerste of tweede kerst-
dag, nee daar doen we al heel 
lang niet meer aan. Een beetje uit 
protest tegen die culinaire over-
daad, waarmee de supermarkten 
ons om de oren slaan. Al jaren 
ben ik op eerste kerstdag dik te-
vreden met een bord boerenkool 
en worst. En op tweede kerstdag 
gaan we, heel makkelijk, naar de 
Chinees.

Met dat veel en lekker eten op 
kerstavond en niet zozeer de 
kerstdagen zelf houden we trou-
wens een Achterhoekse traditie 
in stand. Ook in vroeger eeuwen 
werd er vooral op de avond voor 
kerst flink gebunkerd. Maar aan 
onze voorouders waren die mini 
stukjes vlees en pannenkoekjes 
van het gourmetmenu niet be-
steed. Nee, niet voor niets werd 
kerstavond in de Achterhoek ook 
wel ‘dikkevretsaovend’ genoemd! 
Er werd vooral heel veel gegeten.

Meester Heuvel refereert daar-
aan, als hij in zijn boek Oud-
Achterhoeksch Boerenleven de 
kerstavond in zijn jeugdjaren 
beschrijft. In de keuken van zijn 
ouderlijk boerenhuis werden die 
avond pannenkoeken gebakken 
met veel spek en worst. Waarvan 
je net zoveel mocht eten als je 
maar wilde. Maar daar bleef het 
dan wel bij. Jammer voor de jon-
ge Heuvel, maar zijn moeder vond 
het niet fatsoenlijk om ‘den boek 
zo duchtig op de leest te zetten’. 
Elders deed men dat wel en kwa-
men op ‘mirreweentersaovend’ 
(weer een andere benaming voor 

kerstavond) aardappelen en ‘zat 
vleisch’ op tafel. Of werden er al 
‘jaarskoeken’ gebakken. Rölle-
kes of kniepertjes dus. Misschien 
daarom wel, dat nog in mijn 
jeugd in mijn dorpje Noordijk de 
kerstavond werd aangeduid als 
‘kookaovond’.

In en rond Ruurlo (waar ze weer 
een andere benaming hadden 
voor de avond voor kerst) werd 
naast spekpannenkoeken, nieuw-
jaarskoeken en fruit en noten nog 
een bijzonder gerecht geserveerd. 
Dat blijkt uit een misschien al wel 
eeuwenoud rijmpje:

Deelaövendjen, deelaövendjen,

Dan maak’ wi’j alles op.

Dan slacht mien vaar ‘n pekkel-
herink,

En dan krieg ik den kop.

Waarbij het overigens niet uit-
gesloten is, dat in de oorspron-
kelijke tekst sprake was van een 
varken, in plaats van een zoute 
haring. Een halve varkenskop was 
namelijk ook een typische kerst-
avondlekkernij.

Als geboren Needenaar die maar 
al te graag oude tradities in stand 
hield (ze desnoods nieuw leven 
inblies) zeurde mijn vader al be-
gin december mijn moeder de 
oren van het hoofd. Op kerst-
avond wilde hij tegen twaalf uur 
rode kool eten, met bloedworst 
erbij. Want dat hoorde zo, be-
weerde hij. Dat deden ze in zijn 
jeugd in Neede allemaal. Mijn 
moeder kreeg hij echter niet zo 
gek dat ze ‘s avonds laat nog 
aan de slag ging in de keuken. En 
zelf was hij nu eenmaal van een 
generatie die hooguit een ei kon 
bakken. Zo bleef het bij ons thuis 
op kerstavond bij een kop warme 
chocolademelk. Wel met een 
kerstkransje erbij. Dat mochten 
we, na het samen kerstliedjes zin-
gen, uit de kerstboom halen. De 
kaarsjes in die boom waren dan 
al opgebrand…

Zwaleman

Dinsdag 20 december 2016 29Contact Bronckhorst Noord



Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Tekenaar AutoCAD m/v

Heb jij affiniteit met beton en zou je graag beginnen in een 
startersfunctie met veel doorgroeimogelijkheden?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Ter uitbreiding van het tekenteam zijn wij op zoek naar een starten-
de tekenaar, of naar een tekenaar met enige jaren werkervaring. 
In deze uitdagende functie maak je samen met je collega’s ont-
werptekeningen van prefab betonconstructies. Hiervoor staan de 
meest actuele computer- en tekentoepassingen tot je beschikking. 
Naast het ontwerpen heb je dagelijks contact met je klanten en 
geef je advies over de juiste en praktische toepassingen van de 
producten. Omdat je veel contact hebt met klanten, leveranciers en 
de productie, is het van belang dat je over goede communicatieve 
vaardigheden beschikt. Voor deze functie zoeken wij een proactie-
ve en collegiale kandidaat met ambitie.

Software Engineer m/v

Wil jij complexe vragen omzetten in gebruiksvriendelijke 
software? En wil jij dit doen voor een vooraanstaand 
bedrijf dat software levert aan één van de meest interes-
sante branches binnen Nederland?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als software engineer houd je je primair bezig met het voorbe-
reiden en uitvoeren van softwaretests. Hierbij horen ook de com-
municatie en verslaglegging. Je bent verantwoordelijk voor het 
schrijven van testscripts en het configureren en correct uitvoeren 
van testtrajecten op softwareapplicaties. Tot jouw taken behoort 
ook het inrichten van een OTAP-ontwikkelstraat en het opzetten 
van unittests en testplannen. Daarnaast zal je ook meewerken aan 
het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten. Je bent in staat hel-
der te communiceren met betrokkenen en je kunt goede adviezen 
uitbrengen.

Onderhoudsmonteur cv-ketels m/v

Heb je ervaring met het installeren van verschillende soor-
ten cv-ketels en ben jij per direct beschikbaar?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie van cv-monteur ben je verantwoordelijk voor het 
onderhoud aan de meest voorkomende cv-ketels zoals Nefit, 
Intergas, Daalderop en Remeha. Daarnaast houd jij je bezig met 
dagelijkse storingen zoals het vervangen van een mengkraan, een 
lekkage en andere loodgieterswerkzaamheden. Jij gaat dagelijks 
zelfstandig op pad met een servicebus in de regio van Lochem. 
Voor deze functie is het daarom van belang dat je klantvriendelijk, 
servicegericht en nauwkeurig te werk gaat. Je hebt geen 9 tot 5 
mentaliteit en bent enthousiast en collegiaal.

Operator Plus m/v

Ben jij de ervaren operator die zich graag wil ontwikkelen 
tot productie engineer?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als operator plus houd jij je de eerste tijd bezig met de werkzaam-
heden van een basis operator. Je bent verantwoordelijk voor de 
te verwerken producten volgens de planning. Je werkt actief mee 
en zorgt dat je kwalitatief hoogstaande producten produceert. Je 
signaleert tijdig afwijkingen en denkt mee om het productieproces 
te optimaliseren. Deze laatste taak zal na verloop van tijd steeds 
belangrijker worden. Je gaat je steeds meer bezig houden met het 
analyseren van het productieproces om verbeteringen door te voe-
ren en te begeleiden. Tevens ben je mede verantwoordelijk voor 
het introduceren van nieuwe producten en de daarbij behorende 
processen. Verder ga je je bezig houden met de planning en denk 
je actief mee om de capaciteit van de productie te verhogen.

Montagemedewerker m/v

Ben jij de technisch onderlegd en wil je graag als mon-
tagemedewerker aan de slag?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als montagemedewerker ben je verantwoor-
delijk voor het afmonteren en stellen van 
diverse producten. Je hebt ervaring met het 
lezen van technische tekeningen en kan met 
diverse handgereedschappen werken. Het is 
belangrijk dat je flexibel inzetbaar bent, want 
het kan voorkomen dat je af en toe op een 
andere afdeling ingepland wordt. Deze functie 
is bij uitstek geschikt voor een beginnend 
timmerman / montagemedewerker.

Hittech Bihca BV, onderdeel van Hittech Group, gevestigd in Winterswijk, is 
al meer dan 30 jaar een toonaangevende systemsupplier voor de halfgeleider 
industrie, de medische industrie en de markt voor laboratorium, analyse 
en meetapparaten en instrumenten. Wij zijn specialist in hoogwaardige 
fijnmechanica in de werkvelden CNC frezen, CNC draaien, CNC vlakslijpen 
en CNC vonken. Er worden nauwkeurige verspaningsproducten gemaakt, 
waarbij kwaliteit, kosten en stipte levertijden hoog in het vaandel staan. 
Dit is mede mogelijk doordat Hittech Bihca beschikt over een uitgebreid en 
modern machinepark dat in geacclimatiseerde omstandigheden zijn werk doet. 

Ter versterking van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

CNC frezer fulltime
Jouw profiel:
Je hebt bij voorkeur kennis van Heidenhain en/of Fanuc besturingen.
Je hebt ervaring met 3 assig frezen.
Je bent flexibel, nauwkeurig en gestructureerd.
Je kunt zelfstandig werken en hebt een collegiale instelling.
Je hebt passie voor het verspaningsvak.
Je bent bereid in 2 ploegendienst te werken.

Hittech Bihca biedt:
Een uitdagende, zelfstandige en verantwoordelijke functie in een 
professionele werkomgeving. Er is volop ruimte voor initiatief en 
zelfontplooiing, waarbij het realiseren van de doelstellingen en resultaten 
als uitgangspunt dienen. Verder biedt Hittech Bihca BV een uitstekend 
pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming 
met de zwaarte van de functie, conform de CAO Metalektro.

Solliciteren op deze vacature
Is je interesse gewekt? Solliciteren kan door een CV en 
beknopte motivatie te sturen naar fassink@hittech.com 
Jongeren die interesse hebben in een BBL opleiding 
in de verspaning en die techniek als hobby hebben
kunnen ook reageren. Voor meer informatie 
over deze vacature kun je contact opnemen met 
Fenny Assink (HR) 0543 - 551207

Hittech Bihca BV
Verlengde morsestraat 25, 7101 ND Winterswijk
0543 - 551212    www.hittech.com

 
        Hittech Bihca BV  

Hittech Bihca BV is onderdeel van de Hittech Group en heeft ca 600 personeelsleden. 

Bihca maakt in Winterswijk met ca 65 medewerkers producten voor de semiconductor industrie 
(zoals ASML), de analyse markt, de luchtvaart en zelfs sinds kort voor de …Formule 1. 

Dankzij de expertise van onze medewerkers zijn wij in staat producten te maken uit moeilijke 
metalen waarvan andere bedrijven hebben aangegeven deze niet te kunnen bewerken. Het betreft 
hier o.a. Titanium, Hastelloy®, Duplex, Invar , etc. Uiteraard 
beschikken onze medewerkers over een goed geoutilleerde 
werkplaats met vele CNC machines, maar ook een tweetal 
clean rooms, een bijzondere reinigingsstraat, nauwkeurige 
meetapparatuur, ecp apparatuur, etc. 

Verder biedt Hittech Bihca sinds enkele jaren reeds 3D 
geprinte metaalproducten aan evenals DMD producten.  

Wij wensen alle medewerkers, klanten, 

leveranciers en toekomstige medewerkers  

een plezierig volksfeest toe. 
 

Hittech Bihca bv   Verlengde morsestraat 25   7101ND Winterswijk  0543551212      www.hittech.com 

  

Carrier van 125 kg titanium, 
compleet bij Bihca gemaakt 

  20 Jaar garantie

Leestenseweg 10
7207 EA Zutphen
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W www.heijinkbouw.nl

Heijink Bouw, de nummer 
1 in maatwerkkasten!

  Gratis inmeten en advies 

  100% maatwerk
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incl. vakkundige
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Medische diensten 
Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen, tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

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

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

Tandarts
19 t/m 26 december, incl. Kerst, B.W.A.M. Polman, Lochem, tel. (0573) 25 14 83.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Politieteam Achterhoek-West
Hamburgerbroeklaan 11, 7005 AJ Doetinchem
Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn
Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur en za. van 10.00 tot 12.00 uur.
Spoed? Bel: 112. Géén spoed? Bel: 0900 – 8844

Steunpunt politie Hengelo
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (in het gemeentehuis).
Geopend op donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.
Spreekuurlocatie Steenderen, Dorpsstraat 16, 7221 BP Steenderen.
Geopend op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
Voor het doen van aangifte dient u altijd een afspraak te maken via 0900-
8844. Aangifte doen kan ook via internet. Kijk op www.politie.nl/aangifte 
voor meer informatie.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire Medipoint thuiszorgwinkels
Vorden, Raadhuisstraat 1, winkel.vorden@medipoint.nl
Geopend ma. t/m vr. van 9.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur.

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

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

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 verpleeg-
kundige aanwezig. Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld. 
Tel. (06) 20 58 55 54, e-mail: warnsveld@buurtzorghuis.nl 
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

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

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

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

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

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: maandag: 13.00 - 16.00 uur, dinsdag t/m donderdag: 
10.00 - 16.00 uur en zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.

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

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

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

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

Vrijwillige ouderen adviseurs KBO gemeente bronckhorst (VOA)
Coordinator: Frida van der Schot, tel. 0575-462992. Hulp bij aanvragen 
WMO. Huishoudelijke hulp, woningaanpassing, keukentafelgesprek etc.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zaterdag 24 december, 20.30 uur, Ds. J. Kool, Kerstnachtdienst in de 
Hervormde Dorpskerk m.m.v. Harmonie Vorden.
22.30 uur, Ds. J. Kool, Kerstnachtdienst in de Hervormde Dorpskerk 
m.m.v. Mirjam Berendsen en Mirjam van de Burg.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zaterdag 24 december - Kerstavond 
20.30 uur: Kerstnachtdienst (1) in de Dorpskerk, voorganger ds. J. Kool, 
m.m.v. Harmonie Vorden 
22.30 uur: Kerstnachtdienst (2) in de Dorpskerk, voorganger ds. J. Kool, 
m.m.v. Mirjam Berendsen, orgel en Mirjam v.d. Burg - fluit  
1e C: Werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa;  
2e C: Evangelisatiecommissie 

Protestantse gemeente Wichmond  
Zaterdag 24 december, 20.00 uur, voorganger: Ds. T. Wiersum, Kerkdienst
Kerstavond. 
Zondag 25 december, 10.00 uur, voorganger: Dhr. R. Baauw, Kerkdienst, 
Kerstmis + gezinsdienst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 december. Woord en Gebedsviering, 10.00 - 20.00 uur, 
Heilige Willibrord, Kerstavond, Werkgroep.
Zaterdag 24 december. Woord en Communieviering, 22.30 - 23.30 uur, 
Heilige Willibrord, Kerstavond.
Zondag 25 december. Eucharistie viering, 09.30 - 10.30 uur, 
Heilige Willibrord, Kerstmis.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 24 december. Woord en Communieviering, 
22.00 - 23.00 uur. Kerstavond.
Zondag 25 december. Woord en Communieviering, 
09.30 - 10.30 uur Kerstmis.

Contactjes
Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. 
Is men als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister 
bij de Kamer van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria 
en wordt de tekst als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale 
advertentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 8,77 (incl. btw) voor 
80 karakters. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan derden, € 6,05 (incl. btw) extra. Reacties naar Achterhoek 
Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer 
af te halen bij het kantoor van opgave. 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 watverza-
meld wordt. Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel 
gewoon Frits Peppelinkhau-
sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 
51 60 15 16.

Te Huur KERSTMAN en DIC-
KENS kostuums DS Design 
Molenkolkweg 33 Steende-
ren. 0575-452001.

Kringloop en Dagbeste-
ding De Boedelhof aan de 
Enkweg 17b in Vorden. tel. 
0575-555456di t/m vrij 9.00 
- 17.00 zat. 9.00 - 16.00laat-
ste zaterdag vd maand ma-
gazijnverkoop (nu 24-dec).
alles met een stekker heel of 
defect kunt u bij ons kwijt, 
maar ook prullaria, kleding, 
speelgoed en meubels (in-
dien verkoopbaar). dus het 
BEST brengt u uw tas naar 
de plaatselijke kringloop.

Kerstbomenverkoop bij 
Eetcafé De Veldhoek: klein  
€ 10,=, groot € 12,50  
Tel.: (06) 1049 9025.

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

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

VLOOIEN
MARKT

MA. 26 DECEMBER
(2e KERSTDAG)

VAN 9.00-16.00 UUR

Info Kraam HUUR

ANIMO-VLOOIENMARKTEN.NL
06-39108152

SPORTHAL SPORTS 
PLANETS DE PALS Emmerik 5

WESTERVOORT

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



We stellen uw loyaliteit erg op prijs. We stellen daar graag iets tegenover:

 » onze loyaliteit naar u
We zijn betrokken en waar nodig kritisch. Niet alleen in het belang van onze eigen 
 verzekerden, maar in het belang van iedereen.

 » vrije artsenkeuze
DSW heeft zich als enige zorgverzekeraar hevig verzet toen de minister de vrije 
 artsenkeuze wilde inperken. Als voorvechter van de vrije artsenkeuze vinden wij het 
vanzelfsprekend dat u zelf de zorgverlener kiest die bij u past. 

 » altijd de juiste polis
DSW heeft maar één polis en één premie die voor iedereen hetzelfde is. Alle  ziekenhuizen 
en 99% van de overige zorgverleners zijn door DSW gecontracteerd. DSW verzekerden 
hoeven zich dus niet af te vragen of ze wel de juiste polis hebben.

 » snelle uitbetaling
De meeste zorgverleners rekenen de kosten van uw behandeling rechtstreeks bij DSW 
af. Als u zelf een nota ontvangt, betalen wij die gemiddeld binnen twee werkdagen uit.

 » geen medische selectie
Wij stellen geen vragen over uw gezondheid. Bij DSW is iedereen welkom, óók voor de 
aanvullende verzekering.

 » veel ervaring en een hoge klanttevredenheid
Als u belt, nemen we de tijd voor u en denken we met u mee. DSW is al een aantal jaren 
op rij uitgeroepen tot beste zorgverzekeraar, met de hoogste klantwaardering. 

Overstappen 
zonder rompslomp 

U kunt zich eenvoudig aanmelden via 
aanmelden.dsw.nl of door te bellen 
naar (010) 2 466 466. 

a a n m e l d e n . d s w . n l

Overstappen kán eenmalig zijn 
DSW heeft de meest loyale verzekerden! De kans is dus groot dat u blijft. 
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Echte mensen
Het eigen risico, de eigen bijdrage, wat zit er in de basisverzekering en wat niet? Het gaat om uw gezondheid dus het 
is logisch dat u precies wilt weten hoe het met uw zorgverzekering zit. Hoewel een groot deel van onze administratie 
geautomatiseerd verloopt, kiest DSW bij de Klantenservice heel bewust voor echte mensen. Ook bij onze loketten kunt u 
als vanouds zonder afspraak terecht. 

snel een antwoord krijgen. Een mens begrijpt dat, een 
computer niet. Menselijk contact moet bij een zorg-
verzekeraar  altijd beschikbaar zijn. Ook bij DSW hebben 
we heus wel eens gediscussieerd over de vraag of het 
niet makkelijker is de beller een keuzemenu te bieden. 
Een computer is immers altijd paraat. We hebben  ervoor 
gekozen daar niet aan te beginnen. Naast de voor ons 
alledaagse vragen komt het soms voor dat mensen 
ontredderd of zelfs boos bellen. Je hoort dan al vaak de 
opluchting als de telefoon door een mens van vlees en 
bloed wordt opgenomen. Het lukt ons vrijwel altijd om 

JEROEN COUPERUS, 38 JAAR, VRIJETIJDSMANAGER OP ZOEK NAAR 
NIEUWE UITDAGING
“Bij DSW zitten er geen addertjes onder het gras. Dat vind ik fijn. Het is 
gewoon open, eerlijk en duidelijk. Eén polis en de keuze uit drie aanvul-
lende pakketten. That’s it. Als je belt, krijg je iemand aan de lijn en geen: 
kies een 1, kies een 3, kies een 7 en dan een 9, om vervolgens als je eindelijk 
iemand aan de lijn krijgt, alsnog te horen dat je een 8 had moeten kiezen. 
Misschien ben ik old-fashioned, maar menselijk contact vind ik het fijnst”.

FATIMA HANZOULI, 
45 JAAR, BLOEMIST
“Met drie kinderen waarvan 
twee boven de 18 die studeren, 
ben ik veel geld aan  zorgpremie 

kwijt. Ik ben blij dat ik het  eigen risico gespreid kan 
 betalen. Het is fijn dat je in Nederland medische hulp 
kan krijgen als je dat nodig hebt. Ik vergelijk het weleens 
met Tunesië. Daar kom ik vandaan. Toen mijn vader heel 
veel pijn had, kon hij pas twee maanden later worden 
 geholpen in het  ziekenhuis. Pas nadat mijn broer en ik 
geld hadden  ingezameld, kon hij dezelfde dag terecht.”

‘Menselijk contact moet bij 
een zorgverzekeraar altijd 

 beschikbaar zijn.’

verzekerde aan het woord

verzekerde aan het woord

vragen te  beantwoorden en zorgen weg te nemen. Dat 
geeft ons voldoening en het verveelt nooit. De beste 
service aan onze verzekerden kunnen bieden, vinden 
wij  belangrijker dan de efficiency die we met een keuze-
menu zouden bereiken. Bovendien geeft klantcontact 
ons de mogelijkheid te leren wat er onder onze klanten 
leeft en wat zij écht belangrijk vinden”.

Om telefonisch steeds goed bereikbaar te zijn en om te 
voorkomen dat bellende verzekerden steeds doorver-
bonden moeten worden, heeft DSW deskundige  mensen 
paraat. Joke Seesing (zie foto) werkt al sinds 2006 op 
Klantenservice bij DSW. “Om je werk goed te doen, moet 
je behalve over kennis, ook over  inlevingsvermogen 
 beschikken. Vaak hebben mensen al op  internet  gekeken 
en bellen ze omdat ze iets niet  begrijpen.  Iemand wil dan 
natuurlijk een medewerker aan de telefoon die de vraag 
begrijpt en je direct verder kan helpen. Het is mensen-
werk en natuurlijk worden bij DSW ook wel eens fouten 
gemaakt. Als we dat merken, zetten wij dat recht. Het 
menselijke contact is het leuke aan het werk. We horen 
veel. Soms is het een leuk verhaal, en soms is het heel 
aangrijpend. Als ik dan aan het loket zit denk ik weleens: 
‘Ik zou wel een arm om je heen willen slaan’.” 

Geen keuzemenu wanneer u belt

Win een fiets!
Geef antwoord op de vraag en maak kans op 
een fiets!

Welke ongezonde gewoontes neemt u niet 
mee naar volgend jaar?

Vertel het ons met tekst of beeld via 
 Facebook, Twitter of per post. Gebruik de 
hashtag #DSWeergaloos2017.
Of stuur een reactie samen met uw contact-
gegevens naar: 
DSW Zorgverzekeraar
O.v.v.: Winactie fiets
‘s-Gravelandseweg 555
3119 XT Schiedam

De winnaar wordt op 16 januari 2017 
 geïnformeerd.

Bij Gezieneke Aris, hoofd van de afdeling  Klantenservice, 
staat de menselijke maat in persoonlijk contact  voorop. 
“Bij ons kun je bijna alles online regelen. Via internet, 
mail, onze MijnDSW-app, Facebook en Twitter zijn wij 
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Toch 
kan persoonlijk contact de voorkeur hebben van onze 
verzekerden. Iemand die zorg nodig heeft, heeft wel 
wat anders aan zijn hoofd dan het doorspitten van 
voorwaarden. Die wil gewoon even kunnen bellen en 

Doe het zelf met de MijnDSW-app 
voor Apple en Android
• declaraties indienen en raadplegen
• eigen risicostand inzien
• uw betalingen raadplegen
• post bekijken
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Liever echt gewaardeerd, 
dan betaald gewaardeerd
Vergelijkingssites worden betaald. Maar niet door ons.

Is het u al eens opgevallen dat veel, zogenaamd onafhankelijke, vergelijkingssites een winkelmandje hebben? Eigenlijk 
zijn het webshops geworden, die door de zorgverzekeraars worden betaald voor elke afgesloten verzekering. 
DSW betaalt daaraan niet mee en zal daarom op die sites dan ook niet snel als beste keuze worden gepresenteerd.  
De meeste mensen kiezen voor DSW op aanbeveling van tevreden familieleden of bekenden. Daar zijn we trots op.  
We  worden liever echt gewaardeerd dan betaald gewaardeerd. Ook in 2016 is DSW door Klantenmonitor Zorgverzeke-
ringen, het enige onafhankelijke en door alle zorgverzekeraars erkende onderzoek, weer als beste zorgverzekeraar naar 
voren gekomen. 

verzekerde aan het woord

verzekerde aan het woord

Klantenmonitor Zorgverzekeringen voert jaarlijks onaf-
hankelijk onderzoek uit onder 27 zorgverzekeraars. DSW 
staat daarin, net als vorig jaar, op nummer één! 
Uit het onderzoek blijkt dat DSW verzekerden het meest 
bereid zijn om DSW bij anderen aan te bevelen. Dit wordt 
uitgedrukt in de zogenoemde Net  Promotor  Score (NPS). 
Met een Net  Promotor  Score van +43 behaalt DSW, met 
grote voorsprong op alle andere zorgverzekeraars, de 
hoogste  loyaliteitsscore. DSW-verzekerden geven DSW 
voor de kwaliteit van de dienstverlening met een 8,4 de 
hoogste  waardering. 

Collectiviteitskortingen kunnen alleen 
gegeven worden op een premie die te 
hoog is vastgesteld. 
Bij DSW geven we niemand korting, maar 
betaalt iedereen, individueel of collectief 
bij DSW verzekerd, dezelfde scherpe prijs. 
Eigenlijk is dat heel logisch. 

NIELS VAN ROOIJ, 36 JAAR, ROTTERDAMMER MET GROENE VINGERS
“Op TV zag ik dat DSW directeur Chris Oomen kritiek had op het aanbieden 
van  goedkope polissen  aan gezonde mensen. Hij legde uit dat zieke  mensen 
dan veel meer voor hun polis moeten betalen en dat dat oneerlijk is. Zijn visie 
komt overeen met hoe ik denk dat we de zorg voor elkaar moeten  regelen. 
Daarom ben ik naar DSW overgestapt. Je hebt toch een zorgverzekering 
 nodig, dan betaal ik liever aan een zorgverzekeraar die ik vertrouw en die 
 ergens voor staat!”

MARIJN JONGELING, 34 JAAR, ZELFSTANDIG 
ONDERNEMER
“Ik ben al heel lang bij DSW verzekerd. Toen ik voor 
één jaar ergens anders verzekerd was, merkte ik wat 
ik miste. Ik kreeg toen allerlei nota’s die ik zelf moest 
declareren. Daar heb ik bij DSW geen last van. Ik regel 
bij DSW alles online en word echt blij van het gemak 
en de snelheid waarmee dat gaat.  Als ondernemer 
wil ik daar allemaal geen omkijken naar hebben”.

Haastige spoed is 
soms best goed!

Wij betalen uw zorgnota’s gemiddeld binnen 
twee dagen aan u terug.
Als u met uw telefoon of tablet via de MijnDSW-
app een foto van uw nota maakt, wordt die 
 onmiddellijk door ons verwerkt. Uit een onafhan-
kelijk onderzoek van SAMR blijkt dat onze klanten 
de afhandeling van nota’s met een 8,6  waarderen. 
Overigens zult u niet vaak zelf een zorgnota 
 krijgen, want 99% van de zorgverleners declareert 
rechtstreeks bij ons.

@DSW_ZorgDSW Zorgverzekeraar

Onafhankelijk onderzoek: 
“DSW is de beste”

Uit de media

Bron: NRC, 7 december 2016

DSW premie laagste van top 5

Hoeveel betaalt u meer v oor 
de kort ing v oor een ander?

Bij wie bent u 
eigen l ijk verzekerd?

Hoeveel betaalt u meer v oor Hoeveel betaalt u meer v oor 



2

Een goede aanvullende verzekering voor fysio-
therapie garandeert niet dat u de noodzakelijke 
 behandelingen daadwerkelijk vergoed krijgt.
Onlangs was weer in het nieuws hoe fysiothera-
peuten door zorgverzekeraars onder druk worden 
gezet om niet meer dan een door de zorgverze-
keraar bepaald aantal behandelingen te geven, 
zelfs niet als de patiënt ervoor verzekerd is en de 
behandelingen nodig zijn. Meer en meer proberen 
zorgverzekeraars hun macht tot zelfs in de behan-
delkamer te doen gelden. DSW doet hier niet aan 
mee. Zorgverleners zijn professioneel genoeg om 
zelf met de patiënt te bepalen welke behande-
lingen noodzakelijk zijn. Zij zijn al aan voldoende 
kwaliteitsrichtlijnen van de eigen beroepsgroep 
gebonden. Daar moeten zorgverzekeraars zich 
niet mee bemoeien. 

Zelf uw zorgverlener kiezen

Ziekenhuizen  sluiten 
afdelingen, maar 
 ziekenhuiszorg moet 
dicht bij huis blijven

Kleinere regionale ziekenhuizen hebben het moeilijk.  
Ze voelen zich gedwongen te fuseren en afdelingen te 
sluiten. Zo zijn belangrijke afdelingen als de afdelingen 
verloskunde en spoedeisende hulp uit diverse regionale 
ziekenhuizen verdwenen of dreigen te verdwijnen.
DSW vindt dat dit niet in het belang van de patiënt is. Het 
belang van de patiënt gaat altijd boven het belang van 
fuserende ziekenhuizen. Goede en noodzakelijke zieken-
huiszorg moet dichtbij de mensen beschikbaar blijven. 
DSW vindt dat de zorg niet verder moet verschralen en 
wil daarom de regionale zorg zoveel mogelijk behouden. 

Hoewel collectieve verzekeringen vaak helemaal geen 
voordeel meer bieden, is 70% van de mensen collectief 
verzekerd. Zij stappen niet snel over, omdat zij denken nu 
voordeliger uit te zijn. 

Wij adviseren iedereen die collectief verzekerd is, zijn 
 premie en dekking kritisch te bekijken. Het is vaak 

Vrije artsenkeuze 
is een recht!
Heb ik wel de juiste polis? 
DSW verzekerden hoeven daar
niet over na te denken.
Het recht om zelf te kunnen bepalen naar welke dokter je gaat, is voor ons zo 
vanzelfsprekend dat iedereen die bij DSW verzekerd is daar op kan rekenen. 
Om je dokter zelf te mogen kiezen, hoef je bij DSW geen duurdere polis aan te 
schaffen. Wij hebben voor iedereen, individueel of collectief bij DSW verzekerd, 
één polis en één premie. Wij hebben met elk ziekenhuis en met ongeveer 99% 
van de overige zorgverleners een overeenkomst. DSW verzekerden hoeven zich 
niet af te vragen of ze de juiste polis hebben.

DSW besteedt veel aandacht aan zorgfraude. Die inspanningen zijn er niet voor niets. Fraudebestrijding is belangrijk 
omdat fraude de premie flink kan opdrijven en de solidariteit ondermijnt. De afdeling Bijzonder Onderzoek van DSW 
spoort veel meer fraude op dan landelijk gemiddeld. Daarmee staat DSW al jaren op de eerste plaats. 
Indien DSW fraude vaststelt heeft dat voor de fraudeur ernstige consequenties. Fraude mag wat DSW betreft, nooit 
lonen. 

Vrije artsenkeuze 

Het recht om zelf te kunnen bepalen naar welke dokter je gaat, is voor ons zo 
vanzelfsprekend dat iedereen die bij DSW verzekerd is daar op kan rekenen. 
Om je dokter zelf te mogen kiezen, hoef je bij DSW geen duurdere polis aan te 
schaffen. Wij hebben voor iedereen, individueel of collectief bij DSW verzekerd, 
één polis en één premie. Wij hebben met elk ziekenhuis en met ongeveer 99% 
van de overige zorgverleners een overeenkomst. DSW verzekerden hoeven zich 

Zorgverzekeraars 
willen zelfs in de 
behandelkamer 
invloed hebben

PAUL RIETKERK, GETROUWD, GEPENSIONEERD EN ACTIEF BASKETBALLER 
“Vier jaar geleden was ik nog collectief via KPN verzekerd. DSW heeft geen collec-
tieve verzekering maar toch stapte ik over, want het scheelde eigenlijk niets in de 
premie. Bij DSW kan ik heel goed zien welke zorgverleners voor mij declareren en 
waarom. Zo weet ik waar de kosten die voor mij worden gemaakt vandaan komen 
en of de rekening voor het eigen risico klopt. DSW heeft maar één polis en daar-
mee kan ik in elk ziekenhuis terecht. Dat is wel zo makkelijk.”

verzekerde aan het woord

 mogelijk zonder collectiviteit beter verzekerd te zijn 
voor dezelfde of een lagere premie. De meestal via de 
 werkgever aangeboden mogelijkheid aan de collectieve 
zorgverzekering mee te doen, lijkt een extraatje maar is 
dat als je goed kijkt meestal niet. 

DSW heeft nooit kortingen gegeven aan collectieve 
 verzekeringen. Het oerwoud aan polissen is al ingewik-
keld genoeg. Daarom biedt DSW iedereen, individueel 
of collectief verzekerd, één polis en één premie waarbij 
u vrij bent uw eigen zorgverlener te kiezen. Wij stellen 
geen medische vragen, ook niet voor de aanvullende ver-
zekeringen. Iedereen is welkom. Vergelijk ons gerust met 
uw huidige collectieve zorgverzekering en kies de beste!

Collectief verzekerd? Kijk uit! 
Blijf niet gevangen in uw collectiviteit!

... u met een budgetpolis vaak niet in een 
Universitair Ziekenhuis terecht kunt?

 DSW verzekerden hoeven zich niet af te 
vragen of ze de juiste polis  hebben en 
kunnen in elk ziekenhuis terecht.

Wist u dat ...

Waarom besteedt DSW zoveel 
aandacht aan zorgfraude?

Collectieve kortingen kunnen 
alleen maar worden gegeven 
op een premie die feitelijk te 

hoog is vastgesteld.



1 DSW: één polis en één premie! € 108,- per maand
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@DSW_Zorg

DSW Zorgverzekeraar

Chris Oomen
Voorzitter Raad van Bestuur

Zorgverzekeraars moeten de olie en niet het zand in 
de machine zijn.
Iedereen in Nederland kan op goede zorg rekenen. 
 Hieraan geven tienduizenden professionals dag in 
dag uit met hart en ziel gestalte. Zij staan met hun 
handen aan het bed, of doen onderzoek om  betere 
 behandelingen en nieuwe technieken te vinden. 
 Behandelingen die nog maar kort geleden onmogelijk 
waren, zijn nu heel  gewoon. Dat is toch fantastisch? 
Wij willen de olie, en niet het zand in deze machine zijn. 
Zorgverzekeraars  dienen een publiek belang en  hebben 
ook als taak de zorg  vooruit te helpen. Zowel de premie-
betaler als de zorgverlener mogen dat van ons  verlangen. 
We dienen het belang van onze verzekerden, dat is 
onze  elementaire taak. Het is het morele en  principiële 
 kompas  waarop DSW haar koers al jaren bepaalt en ook 
zal blijven  bepalen.

En als je meer betaald hebt dan gebruikt …
Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Zolang 
 iedereen bereid blijft voor elkaar te betalen, zal goede 
zorg voor iedereen beschikbaar blijven. En, ik heb het 
al vaker gezegd, en zal het vast nog wel eens zeggen, 
mocht je na een lang en mooi leven ontdekken dat je je 
hele leven meer premie hebt betaald dan dat je aan zorg 
hebt gebruikt. Dan heb je pas écht geluk gehad!

Ik wens u prettige feestdagen en een voorspoedig 2017 
toe!

december 2016

Beste lezer,

Het vertrouwen dat mensen in veel dingen konden 
 hebben, is niet meer zo vanzelfsprekend als het ooit 
was. Wantrouwen heeft de laatste jaren aan terrein 
 gewonnen. Daar maak ik mij zorgen om. Toch zijn er 
 gelukkig genoeg ontwikkelingen om met vertrouwen 
naar uit te kijken. 

Vertrouwen
Het gebrek aan vertrouwen in zorgverzekeraars zorgt 
ervoor dat steeds meer mensen naar het ziekenfonds 
terug verlangen. Mijn oprechte overtuiging is dat de zorg 
van een nieuw ziekenfonds niet beter en evenmin goed-
koper wordt. In een blog dat ik hierover schreef en op de 
website van DSW te vinden is, vertel ik waarom. Toch kan 
ik de emoties van de mensen die naar het ziekenfonds 
 terugverlangen heel goed begrijpen. Het is echter niet het 
huidige zorgstelsel, maar de manier waarop zorgverzeke-
raars ermee omgaan dat het vertrouwen heeft  geschaad. 
De zorgverzekeringswet die we nu hebben is in beginsel 
goed. Deze is ingevoerd om iedereen,  ongeacht leeftijd, 
gezondheidstoestand of  financiële  positie, tegen  gelijke 
voorwaarden toegang te bieden tot  dezelfde  goede 
zorg. Helaas wordt de wet niet altijd uitgevoerd zoals 
die  bedoeld is. Daar zit naar mijn mening het probleem. 
Wellicht heeft u gezien dat ik de laatste jaren herhaalde-
lijk zaken aan de orde heb gesteld die niet in het belang 
van de verzekerde zijn en waarbij de bedoelingen van de 
zorgverzekeringswet duidelijk uit het oog  verloren zijn.  
Ik zou deze krant kunnen vullen met voorbeelden daar-
van, maar ik zal me tot één alinea beperken.

De budgetpolis is zo’n voorbeeld. De budgetpolis waar-
bij je geen keuzevrijheid hebt, richt zich op jonge en 
 gemiddeld gezondere mensen die het niet erg vinden 
om hun keuzevrijheid voor een lagere premie in te ruilen. 

Zij verwachten immers toch niet naar het ziekenhuis te 
hoeven. Een dergelijke polis is verwerpelijk omdat zorg-
verzekeraars die zo’n polis bieden vooral gezonde en dus 
‘goedkope’ verzekerden aan zich bindt. Ook hoog op mijn 
lijstje van ergernissen staan de wervingsacties van één 
van de grootste zorgverzekeraars, die onder een andere 
naam - om zelf onherkenbaar te blijven - jonge en hoog-
opgeleide mensen benadert om over te stappen. Ook dit 
is een manier waarop vooral voor de verzekeraar  gunstige 
verzekerden aangetrokken worden. Polissen die de vrije 
artsenkeuze beperken zijn mij ook een doorn in het oog. 
Want deze vrijheid is een elementair recht. En dan ten 
slotte nog de collectiviteitskortingen. De korting voor 
de een, moet door de ander worden betaald. DSW verzet 
zich tegen dit soort praktijken omdat hiermee  bepaalde 
 groepen mensen selectief worden  bevoordeeld ten  koste 
van anderen. Deze dingen zijn stuk voor stuk  strijdig 
met de bedoeling van de wet die een voor  iedereen 
 gelijke  toegang beoogt. Is het gek dat de zorgverzekeraar 
 bepaald niet met vertrouwen worden geassocieerd?

Liever principieel dan commercieel
DSW wil niet de grootste zijn, maar wel de beste blijven.  
Dat is ons weer gelukt. Zowel de toezichthouder de 
 Nederlandse Zorgautoriteit als de Klantenmonitor 
 Zorgverzekeringen (het enige echt onafhankelijke 
 onderzoek) hebben DSW tot beste zorgverzekeraar 
 uitgeroepen. Het onderscheid dat DSW als kleine, 
 onafhankelijke zorgverzekeraar maakt, is niet onopge-
merkt gebleven. Veel mensen zijn de laatste jaren naar 
ons overgestapt en hebben daarmee nadrukkelijk voor 
een principiële in plaats van commerciële zorgverze-
keraar gekozen. Zij verzekeren bij ons de zorg voor hun 
belangrijkste goed, hun gezondheid. Dit in ons gestelde 
 vertrouwen wordt door ons hogelijk gewaardeerd.


