
Met zware straatklinkers is schade 
toegebracht aan de muziekkoepel, 
bestuur is ontdaan. B  5

Husqvarna HT Rally Team met Gerwin Messing, Henk Hellegers en Mirjam Pol. Foto: Henk Teerink

Husqvarna HT Rally Team doet mee aan Dakar 2017
VORDEN - Onder deze naam zal 
HT Rally Raid uit Vorden weer 
deelnemen aan de zwaarste Ral-
ly ter wereld ‘Le Dakar’ zoals de 
Franse organisator ASO de rally 
noemt. Het team zal in totaal uit 
zo’n 30 personen bestaan: rij-
ders, monteurs, chauffeurs en 
begeleiders om het avontuur in 
goede banen te leiden.

Teammanager Henk Hellegers 
heeft de algehele leiding van het 
team. Mirjam Pol, die de Dakar 
ook gereden heeft als deelneem-
ster, zal zorg dragen voor de rij-
ders en het logistieke gebeuren. 
Gerwin Messing is hoofd technie-
ken en zal gesteund worden door 
de monteurs Wesley Aalderink, 
Marcel Hut, Wim Cramer en Mar-
tin Graumann uit Estland. Tom 
Zweerink en Piet Bekkers zijn de 
chauffeurs van het team die zullen 
zorg dragen dat alles op tijd aan-
komt in de bivak. Naast deze man-
nen en vrouw zijn er ook nog tien 

begeleiders van de rijders aanwezig.
De coureurs die uitkomen voor 
het Husqvarna HT Rally Team 
komen uit verschillende landen. 
Arjan Bos en Hans Smit zijn de 
Nederlandse rijders van het team. 
Naast dit tweetal komen de vol-
gende mannen uit voor het team 
uit Vorden: Max Hunt (UK), David 
Thomas (Z.Afr), Carlos Gracida 
(Mex), Anastasiya Nifontova (Rus), 
Alexander Ivanyutin (Rus), Mart 
Meeru (Est), Toomas Trisa (Est) en 
de Austalische rijder Matt Hart.

Van de oorspronkelijk elf gepre-
pareerde Husqvarna FR450RR 
motoren zijn er uiteindelijk tien 
ingeladen in de trucks en bussen. 
De reden voor de achtergebleven 
(inmiddels voor reserveonder-
delen gestripte) rallymotor is dat 
de Amerikaanse rijder CR Gittere 
twee weken voor het inschepen 
een vervelende schouderblessure 
opliep en zijn deelname uit moet 
stellen tot 2018. Gittere is een 

voormalig wegracer die deelge-
nomen heeft aan het Amerikaans 
kampioenschap en de befaamde 
races op het eiland Man.

Met de tien overgebleven rijders 
is het team uit de Achterhoek het 
grootste motorteam in de Dakar 
(bijna 150 deelnemers bij de mo-
toren) Er zijn twee coureurs die 
in het zogenaamde kistenklas-
sement rijden, wat inhoudt dat 
zij geen assistentie van buitenaf 
mogen hebben en zelf de motor 

moeten onderhouden met onder-
delen en gereedschap uit een kist 
van 40x40x100cm. De overige acht 
rijders worden van start tot finish 
begeleid door het team. Daarbij 
worden zoveel mogelijk praktische 
zaken uit handen genomen. De rij-
der kan zich zo richten op de zijn 
hoofdtaken; roadbook en uitrus-
ting klaarmaken voor de volgende 
dag, eten, douchen en slapen.
   

 ■ Lees verder op pagina 7

 

Hieke Bielderman 
behaalt brons 
op Kersttoernooi 
Hoogeveen
REGIO - Op zaterdag 17 december 
vond voor de judoka’s van Nip-
pon Judo Achterhoek het laatste 
toernooi van 2016 plaats, het 
Kersttoernooi in Hoogeveen.

Het drukbezochte toernooi, vol-
ledig in kerstsfeer, is voor veel ju-
doka’s het laatste toernooi voor-
dat ze in januari naar een nieuwe 
leeftijdscategorie gaan. Goud ging 
naar Niek Geleijnse (Ruurlo), Jerre 
Smeets (Groenlo) en Ilsa Beeftink 
(Zelhem).

Zilver was er voor Annemijn Sa-
lomons (Hengelo) en Luuk van 
Nieuwland (Hengelo). Fabienne 
Enklaar (Lochem) won twee keer 
het zilver bij zowel de leeftijds-
categorie -15 jaar als de -18 jaar. 
Brons ging naar de judoka’s Ger-
ben ten Have (Ruurlo) en Hieke 
Bielderman (Vorden).

Coach en trainer Antoinette Hen-
nink kijkt tevreden terug op het 
afgelopen jaar.

210 euro 
voor Serious 
Request
Meiden van groep acht van de 
Vordering hebben nagels ge-
lakt voor het goede doel. De to-
tale opbrengst van 211,15 euro 
komt ten goede aan het goede 
doel van Serious Request. 
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“Het bijzondere“Het bijzondere“H
zit ´m vaak verborgenzit ´m vaak verborgen

in het gewone”

U kunt bij Monuta Vorden terecht na het overlijden van een 
dierbare. Maar wist u dat u ook op een eerder moment al kunt 
kennismaken met mij?

Maak gerust een afspraak met mij om uw wensen te bespreken.
Ik kom vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent.

Uitvaartverzorger Wilko Eijkelkamp

Monuta Vorden
(0575) 552 749
vorden@monuta.nl
www.monuta.nl/vorden

Ik ben 
er voor u.
Voor, 
tijdens 
en na de 
uitvaart.

Melden bij overlijden 
+31 (0)6 . 384 68 567

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Voor als het nodig is...

06 51 61 69 93
www.ster-uitvaart.nl
jeanette@ster-uitvaart.nl

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 15 oktober.

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 23 april.

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 15 oktober.

7 januari

Haar ziekte heeft zij stil aanvaard
vanaf de eerste dag.

Ondanks haar ongemak en pijn
was er telkens weer haar lach.

 
In de middag van 20 december 2016 is op 66 jarige 
leeftijd onverwacht overleden

Joke IJsseldijk

Cliënten en medewerkers 
wooncentrum de Zon, Zozijn

Op 85-jarige leeftijd is in zijn geliefde Canada 
overleden, onze lieve broer, zwager en oom 

 
LAMMERT KLEIN LEBBINK 

echtgenoot van Lilian Hansen 
 

Betsie en Henk Weenk-Klein Lebbink 
Jansje en Gerrit Ruiterkamp-Klein Lebbink 
neven en nichten 
 

         Vorden, 21 december 2016 
 

 
 

GOUDREINETTEN
  5 kilo  2,50

Het team van Huusken groenten en 
fruit wenst u een goede Jaarwisseling 

en een gezond 2017!

geldig op de markt 
Vorden, vrijdag 

29 december



Nieuwe kansen voor Kees Koolen in Dakar 2017
VORDEN - Op 2 januari 2017 staat 
Kees Koolen met een nieuwe quad 
aan de start van de Dakar race die 
dit jaar van start gaat in Paraguay, 
daar is het in dit deel van het jaar 
heet en vochtig en regent het bijna 
iedere dag. De organisatie geeft 
aan dat de Dakar dit jaar ongekend 
zwaar zal worden, met name door-
dat deelnemers al op de derde dag 
tot een hoogte van 4.500 meter zul-
len rijden en dan gedurende zeven 
aaneengesloten dagen in Bolivia 
niet meer onder de 3.700 meter 
hoogte komen. In Bolivia kunnen 
de deelnemers naast de ijle lucht, 
die een flinke aanslag pleegt op het 
lichaam, ook rekenen op kou en 
regen. Een hele dag regen bij tem-
peraturen net boven de 0 graden is 
niet ongebruikelijk.

Op dag 9 en 10 van de rally gaan 
de deelnemers terug naar Argen-
tinië. Dan komen ze weer in on-
herbergzaam gebied met voor de 
deelnemers beruchte plaatsen als 
Fiambala, Chilecito en San Juan. 
Berucht vanwege de hoge tempe-
raturen tot 48 graden en ongekend 
zware ondergronden met duinen 
en zand zo dun als water (fesh 
fesh). Tegelijkertijd varieert de 
hoogte in deze gebieden tijdens de 
rally meerdere keren per dag van 
700 tot 3.500 meter hoogte. De twee 
klassement proeven in dit gebied 
van Argentinië zijn dit jaar aan-
zienlijk langer dan in voorgaande 
jaren. Waar de klassementsproef 
rondom Fiambala andere jaren 
200 tot 250 kilometer is, zijn er dit 
jaar op één dag twee klassements-
proeven in dat gebied van in totaal 
406 kilometer. De dag erna twee 
klassementsproeven van in totaal 
449 kilometer waarbij het dag to-
taal inclusief verbindingsroute tot 
980 kilometer op één dag zal zijn. 
Volgens Koolen onderschatten een 
aantal deelnemers die twee dagen 
(nadat de deelnemers al zeven da-
gen afgezien hebben op de hoog-
vlaktes van Bolivia.)

De Dakar rally lijkt dit jaar kort 
met slechts twaalf wedstrijdda-
gen. Maar tegelijkertijd zullen de 
acht dagen in het midden van de 
race ongekend zwaar zijn met ge-
middeld 430 kilometer klassement 
proeven per dag. In die acht zware 
dagen wordt 85% van de proeven 
verreden en daar zal het onder-
scheid gemaakt worden voor het 
klassement. De twee dagen voor en 

twee dagen na dit midden gedeelte 
kunnen eigenlijk gezien worden als 
aanlooproute en weer terug rijden 
naar Buenos Aires. Volgens Koolen 
is het zaak om ook tijdens deze 
vier dagen alles heel te houden en 
geen domme dingen te doen. Ech-
ter “die centrale acht dagen zullen 
zwaarder zijn dan andere jaren en 
je zal geen andere keuze hebben 
dan de hele dag voluit te gaan en 
hopen dat alles, inclusief jezelf, 
heel blijft”.

Nadat Kees Koolen in 2014 met de 
vrachtwagen aan de finish stond 
van de Dakar en de eerste rijder in 
de geschiedenis werd die de Da-
kar race volbracht in alle voertuig 
categorieën, besloot Kees dat hij 
zich ging toeleggen op de catego-
rie waarmee hij het meeste plezier 
beleefd: de quad. Het is hem niet 
meer alleen te doen om de rally uit 

te rijden maar wil hij op het hoog-
ste niveau presteren. De afgelopen 
twee jaren heeft Kees laten zien 
dat hij met de snelste mannen in 
het klassement mee kan strijden 
om het eremetaal. Echter de quad 
waarmee hij de afgelopen jaren 
deel nam bleek niet betrouwbaar 
te zijn, zodra er meer van het mate-
riaal gevraagd werd om daadwer-
kelijk voorin mee te kunnen. Om 
deze reden is Gerben Vruggink, 
ook uit Vorden en voormalig Dakar 
deelnemer, al in april begonnen 
met het bouwen van een geheel 
nieuwe quad.

Kees: “Gerben gaat al als monteur 
mee naar de Dakar rally en andere 
rally’s sinds 2005. Hij heeft zelf met 
de motor Dakar gereden en heeft 
behalve onze quads en buggy’s 
voor Dakar, de laatste jaren ook 
een groot aantal motorcross quads 

gebouwd voor verschillende toprij-
ders. Daarom is Gerben bij uitstek 
geschikt om een goede quad te 
bouwen voor de Dakar. Naast Ger-
ben hebben ook een flink aantal 
ervaren en deskundige personen, 
zoals Lars ten Harkel, Reiger, Ro-
nald Wentink en Maarten Reewin-
kel hun bijdrage geleverd. Evenals 
voormalig teamlid en wereldkam-
pioen rally Sebstian Husseini uit 
Dubai, het KTM rally team uit Oos-
tenrijk en nog talloze leveranciers. 
Natuurlijk hebben we veel getest 
maar blijft het altijd afwachten hoe 
het met zo’n nieuw product gaat 
aflopen. We hebben er een enorm 
vertrouwen in dat we een echt 
goed product gebouwd hebben en 
in staat zullen zijn ons voorin het 
klassement te melden.”

Het service team tijdens de Da-
kar staat onder leiding van Ger-

ben Vruggink. Ronald Wentink zal 
samen met Gerben als monteur 
werkzaam zijn en Lars ten Harkel 
bestuurt de service vrachtwagen 
tussen de verschillende bivaks; 
een taak die niet onderschat moet 
worden want ook voor het ser-
viceteam kunnen de dagen lang 
zijn onderweg in Bolivia van bivak 
naar bivak. Naast dit serviceteam is 
Bastiaan Nijen Twilhaar onderdeel 
van het team. Hij rijdt met een 4x4 
quad en zijn belangrijkste taak vol-
gens Gerben Vruggink: “back-up 
voor Kees voor het geval de nieuwe 
quad ons in de steek laat. Mochten 
Kees en Bastiaan de quad onder-
weg niet kunnen repareren, dan 
is het doel dat Bastiaan Kees kan 
slepen tot aan het volgende bivak 
waar wij dan de quad kunnen re-
pareren. Natuurlijk hopen we dat 
deze situatie zich niet voor gaat 
doen.”

HENGELO/KEIJENBORG - De orga-
nisatie van het Achterhoeks Beach 
Festival heeft van stichting Pak An 
het bericht mogen ontvangen dat 
zij het Achterhoeks Beach Festival 
een warm hart toe willen dragen! 
Het evenement krijgt volgend jaar 
steun in de vorm van coaching, 
promotie en mogen gebruik ma-
ken van het netwerk van stichting 
Pak An.

De Stichting Pak An is een initiatief 
van de Feestfabriek (Organisator 
Zwarte Cross en Mañana Mañana) 
en Grolsch om de krimp en nega-
tieve beeldvorming over de de-
mografische ontwikkelingen in de 
Achterhoek tegen te gaan. Het Co-
mité van Aanbeveling, waar onder 
meer Gijs Jolink en Guus Hiddink 
toe behoren, heeft het Achterhoeks 
Beach Festival uitgekozen als één 
van de ideeën die steun krijgen. De 

organisatie van het Achterhoeks 
Beach Festival reageerde verheugd 
op dit nieuws. Dorus Jansen: ‘’Het 
is natuurlijk fantastisch dat ons 
concept is uitgekozen door Stich-
ting Pak An. Met deze steun kun-
nen wij ons concept verder laten 
uitgroeien en daarmee een nog 
mooier evenement neerzetten 
voor de Achterhoek!’’

Het evenement wordt in 2017 voor 
de vierde keer georganiseerd en de 
organisatie ziet dat het evenement 
begint te groeien. Frank Schef-
fer: ‘’We hebben het afgelopen 
jaar ontzettend veel aanmeldin-
gen gehad van mensen die graag 
een steentje wilden bijdragen aan 
het evenement. Dit resulteerde in 
een hecht team van enthousiaste 
mensen die met elkaar een pracht 
van een evenement hebben neer-
gezet. Ook voor aankomend jaar 

hebben we de bezettingen alweer 
bijna rond, terwijl het Achter-
hoeks Beach Festival pas begin 
juni plaats vindt.’’ Naast een groei 
in vrijwilligers ziet de organisatie 
ook een stijgende lijn in bezoekers. 
Het weer speelde afgelopen jaar 
niet echt mee beaamt Amando de 
Jong. ‘’ Ondanks het slechte weer 
hebben we toch zo’n 700 bezoekers 
mogen ontvangen.’’

De voorbereidingen voor de vierde 
editie zijn al in volle gang en met de 
steun van Stichting Pak An hoopt 
de organisatie weer flinke stappen 
te kunnen zetten. Het Achterhoeks 
Beach Festival vindt plaats op 3 en 
4 juni op het evenemententerrein 
aan de Kerkstraat in Keijenborg. 
Aanmelden voor het beachvolley-
bal op zondag 4 juni kan vanaf fe-
bruari via de website van het Ach-
terhoeks Beach Festival.

Stichting Pak An steunt 
Achterhoeks Beach Festival

Dakar Quad team met Ronald Wentink, Kees Koolen, Lars ten Harkel en Gerben Vruggink. Foto: Henk Teerink

Antoniuskerk Kranenburg/Vorden 
genomineerd voor het project 
Achterhoek in 3D
KRANENBURG/VORDEN - De Ach-
terhoek is een unieke regio in Ne-
derland, gekenmerkt door mooie 
natuur, een unieke cultuur en ka-
rakteristieke gebouwen. De prach-
tige gebouwen en monumenten 
die onze Achterhoek rijk is, ver-
dienen het om vastgelegd en ten-
toongesteld te worden. Stadslab 
Doetinchem organiseert daarom 
in samenwerking met (de 3D-
werkgroep van) cultuurcentrum 
Gruitpoort het project Achter-
hoek in 3D. De mooiste gebouwen 
van de Achterhoek worden in 3D 
geprint en tentoongesteld in de 
openbare ruimte.

De Achterhoekse gemeenten 
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 
Doesburg, Doetinchem, Montfer-

land, Oost Gelre, Oude IJsselstreek 
en Winterswijk nomineerden ie-
der vijf unieke gebouwen en mo-
numenten uit de gemeente.

De Gemeente Bronckhorst heeft 
onder andere de Antoniuskerk/
heiligenbeeldenmuseum hiervoor 
genomineerd. Inwoners en lief-
hebbers van de Achterhoek kun-
nen vanaf maandag 19 december 
2016 tot en met zondag 15 januari 
2017 stemmen via www.stadslab-
doetinchem.nl/achterhoekin3d. 
Het gebouw met de meeste stem-
men per gemeente wordt in 3D 
geprint en tentoongesteld op ver-
schillende locaties in de Achter-
hoek, waaronder in de binnenstad 
en het Stadsmuseum in Doetin-
chem.
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Laarstraat 19, Zutphen
0575 - 54 16 02
www.tppdiseraad.nl
info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  
 Wij declareren direct voor u
 Geen tandartsverwijzing nodig

diseraad
praktijk voor
kUNStGEBittEN

ik ben 
blij met 
mijn 
klikgebit

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

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

*  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

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!

Woensdag 28 december: Uiensoep met croutons/Boeuf 
Stroganoff met aardappelkroketten en groenten.

Donderdag 29 december: Boerenkool met spekjes, jus, 
rookworst en zuurganituur/vanillepudding met slagroom.

Vrijdag 30 december: Tomatensoep/Zalmfilet met dille saus, 
gebakken aardappelen en groenten.

Zaterdag 31 december: gesloten

Zondag 1 januari: gesloten

Maandag 2 januari: gesloten

Dinsdag 3 januari: Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ 
IJs met slagroom

Het team van Grand Bistro de Rotonde wenst u een voorspoedig en smakelijk 2017!

Het is bijna weer tijd voor planning Nieuwjaar borrels-etentjes.
Leuk idee bij ons in de Bistro, kookworkshop € 35,= op onze 1e verdieping.
Een exclusieve high tea € 18,50, high wine of high bear € 27,50 p.p. of leuke 
buffetjes en arrangementjes die wij graag vrijblijvend naar u sturen/meegeven.

Grand Bistro de Rotonde
Kerkstraat 3, Vorden www.grandbistroderotonde.nl
0575-551519 info@grandbistroderotonde.nl

 

Dagmenu’s van woensdag 28 december t/m dinsdag 3 januari 2017.

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De cursus voor auto start op 24 oktober.De cursus voor auto start op 

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De cursus voor auto start op 2 mei.De cursus voor auto start op 

 9 januari

Thuisservice voor particulier én MKB

• Betrouwbare en goede service aan huis
•	Vakkundige,	snelle	reparaties	en	onderhoud
• Geen voorrijkosten
•	Gratis	vervangende	PC	of	laptop	tijdens	reparatie
• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of kijk op
www.ijsselcomputerservice.nl

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

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

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP, 
familie-opstellingen, systeemtherapie

www.stipterlaan.nl   stip1948@hotmail.com 
0575-54 30 75
De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed    Lid NBVH-SRBAG

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

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

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP, 
familie-opstellingen, systeemtherapie

www.stipterlaan.nl   stip1948@hotmail.com 
0575-54 30 75
De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed    Lid NBVH-SRBAG

, InnerChildWork.

RBCZ
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Bronckhorst Noord‘Visueel maken wat je te bieden hebt’

VORDEN - Dat is het onderschei-
dend vermogen van Aannemers-
bedrijf Ruiterkamp, dat middels 
een bouwkundig tekenprogramma 
niet alleen de 2D maar ook de 3D 
bouwtekeningen voor haar klan-
ten kan verzorgen. Directeur Henk 
Ruiterkamp:”Met deze interne 
specialiteit, kunnen wij naast de 
nieuw- en/of verbouw en restau-
ratie ook het tekenwerk verzorgen 
en visueel maken wat we te bieden 
hebben. De wensen en ideeën van 
de opdrachtgever worden daarmee 
vertaald in een bouwwerk op maat, 
van ontwerp tot uitvoering en na-
zorg”.

Door Bernadet te Velthuis

Waar een architect graag zelf een 
stempel op het ontwerp van een 
bouwwerk zet, gebeurt dit bij Aan-
nemersbedrijf Ruiterkamp niet. 
Ruiterkamp:”De klant bepaalt zelf 
exact hoe hij of zij het hebben wil, 
wij geven slechts vrijblijvend ad-
vies op basis van onze kennis en 
ervaring. “.

Bijzondere restauratieprojecten 
dankzij certificering Aannemers-
bedrijf Ruiterkamp, gevestigd aan 
de Lindeseweg 26 in Vorden, ver-
zorgt het timmer- en metselwerk 
voor nieuwbouw en verbouw en 

mag daarnaast gecertificeerd res-
tauratiewerk uitvoeren. “De jaar-
lijkse audit voor het certificaat 
Kennis en Kunde is pas geleden 
weer volledig goed bevonden”, ver-
telt de directeur niet zonder trots. 
Dankzij deze certificering mag het 
aannemersbedrijf onder andere 
voor Natuurmonumenten diverse 
restauratiewerkzaamheden uitvoe-
ren. Daarnaast gaat Aannemers-
bedijf Ruiterkamp het metsel- en 
restauratiewerk uitvoeren voor de 
oude boogbrug van Kasteel Hack-
fort, welke in het voorjaar opnieuw 
opgebouwd zal worden. “Een voor-
beeld van een mooi project waar 

we dankzij onze certificering aan 
mogen meewerken. Daarnaast is 
Prowonen een goede, constante 
opdrachtgever voor ons, waar wij 
geregeld uiteenlopend klein onder-
houd voor uitvoeren. De komende 
5 maanden staat er veel vast werk 
in opdracht gepland naast de lo-
pende projecten. Een mooi begin 
van 2017”.

‘Met plezier terugkijken op een 
werkzaam leven’ Henk Ruiterkamp 
begon in 1965 als tweede generatie 
mee te werken in het bedrijf, dat 
door zijn vader in 1946 opgestart 
werd. “Sommige families ken ik al 

generaties lang”, zo vertelt Henk 
Ruiterkamp terugblikkend op al die 
jaren bij Aannemersbedrijf Ruiter-
kamp. “Klanten waar ik in 1965 ben 
begonnen, voer ik nu nog werk-
zaamheden uit”. Wel hoopt hij zijn 
werk wat af te bouwen en met de 
derde generatie in de startblokken 
is dit prima mogelijk. Ruiterkamp: 
“Ik vind het belangrijk om het be-
drijf in goede orde na te laten en 
dat ik met plezier terug kan kijken 
op mijn werkzame leven. En dat is 
zeker het geval mag ik wel zeggen”.

Daarnaast is de directeur trots op 
het feit dat het bedrijf altijd voor-
namelijk heeft gewerkt (en nog 
steeds doet) met een team van vast 
personeel: “De meesten kwamen 
van school en gingen pas met hun 
pensioen weer weg. De personeels-
leden zijn de gezichten van het be-
drijf en dit vind ik van groot belang 
naar onze klanten toe”.

Voor meer informatie over Aan-
nemersbedrijf Ruiterkamp en im-
pressies van de 3D bouwtekenin-
gen, kan men een kijkje nemen op 
de website.
   

 ■ info@ruiterkamp.nl ■ www.ruiterkamp.nl

VORDEN - “Hoe laf moet je zijn om 
met zware straatklinkers schade 
aan de muziekkoepel toe te bren-
gen? Alleen al de schade aan de 
vloer is begroot op vierhonderd 
euro. En dan hebben we het nog 
niet over de zinken dakbedek-
king. Want die heeft ook schade 
opgelopen. Hoeveel? Dat is nog 
niet helemaal duidelijk nadat we 
het hebben geïnspecteerd. Geluk-
kig vallen die beschadigingen mee. 
Enkele kleine krassen en deukjes 
daargelaten. Tevens hebben we het 
plafond moeten schoonmaken.”

Door Jan Hendriksen

Voorzitter Harry Jansen van Stich-
ting Muziekkoepel Vorden (SMV) 
was vorige week zeer ontdaan over 
de vernielingen die tussen maan-
dagmiddag 19 december en dins-
dagmorgen 20 december aan de 
muziekkoepel in het Henk Aalder-
ink Plantsoen aan de Emmalaan 
waren toegebracht. Half septem-
ber werd de gerestaureerde koepel 
mede op initiatief van Vordenaar 
Harry Jansen officieel feestelijk in 

gebruik genomen. Maar nu is Jan-
sen in mineur stemming. Enkele 
weken geleden werd de koepel 
ook al besmeurd. “Maar deze ver-
nieling slaat alles. We praten hier 
over een stukje cultureel erfgoed 
waar met respect moet worden 

omgegaan”, zo verklaart Jansen 
die vorige week van de vernieling 
aangifte deed bij de plaatselijke 
wijkagent Cor Kleijkamp. Middels 
een bericht op de facebookpagina 
‘Je bent een Vordenaar als...’ vroeg 
Jansen nadrukkelijk de lezers het 

bericht te delen. Jansen: “Op deze 
wijze komt de dader of de groep da-
ders die hiervoor verantwoordelijk 
is/zijn misschien steeds duidelijker 
in beeld en komt het automatisch 
bij de verantwoordelijken terecht. 
Dat beloof ik je.” Het bericht heeft 
een enorme impact gehad en is in-
middels bijna 300 keer gedeeld.

Preventief
Inmiddels heeft Jansen met zijn me-
de bestuursleden van SMV besloten 
om op korte termijn preventieve 
maatregelen te nemen rondom de 
koepel om volgende vernielingen 
te voorkomen. “Welke dat zijn. 
Dat kan en wil ik nog niet kenbaar 
maken. Maar het is ontzettend 
jammer genoeg wel noodzakelijk.” 
Rond en tijdens de Kerstdagen 
vonden er een tweetal evenemen-
ten rondom en in de koepel plaats. 
Vrijdagavond 23 december was er 
een Herdertjestocht en maandag 
26 december (Tweede Kerstdag) 
vond de tweede editie van de Vor-
dense Uitbuik wandeltocht plaats. 
Beide evenementen kwamen door 
de vernielingen niet in gevaar.

Vernielingen aan Vordense muziekkoepel

Bestuurslid Pim van Zeeburg van Stichting Muziekkoepel Vorden die het dak van de mu-
ziekkoepel schoonmaakt en inspecteert na de vernielingen. Foto: PR

Impressie van een 3D tekening van een woning. Afbeelding: PR

Sfeervol kerstfeest met hapjesbuffet en musical
VORDEN - Afgelopen donder-
dagavond 22 december beleef-
den de leerlingen, broers/zus-
sen, ouders/verzorgers, opa’s en 
oma’s een prachtig kerstfeest in 
en rondom basisschool ‘De Vor-
dering’. Alle ingrediënten waren 
dan ook hiervoor aanwezig: kerst-
mannen, (nep)sneeuw, vuurkor-
ven en sfeervolle verlichting.

De avond begon voor de leerlin-
gen met een heerlijk hapjesbuffet. 
Rond 18.00 uur betraden de ge-
nodigden de Christus Koningkerk 
en kort daarna kwamen de leer-
lingen de kerk binnenlopen met 
een eigengemaakte lampion in de 
hand. Toen iedereen een plekje 
had gevonden werd de kerstmu-
sical ‘een kaart met een geheim’ 

opgevoerd. Een oude man, eige-
naar van een dierenwinkel, vierde 
al jaren geen kerst meer omdat hij 
ruzie had gehad met zijn dochter 
en sindsdien geen contact meer 
met haar had. Kinderen die de 
dierenwinkel bezochten wilden 
graag een ontmoeting regelen 
tussen vader en dochter. Maar 
onverwacht kwamen ze elkaar 
buiten tegen, eind goed, al goed 
dus. Na de viering konden de kin-
deren in school een leuke film be-
kijken of karaoke doen in de hal. 
Ouders/verzorgers en andere ge-
nodigden genoten van een gezel-
lig samenzijn op het schoolplein. 
Voor foto’s, zie de website.
   

 ■ www.devordering.nl Alle ingrediënten voor een prachtig kerstfeest waren aanwezig. Foto: PR

      AGENDA
De Arnhemse Jongens in The Beatles 1960
Vr. 13 jan. / 20.00 uur / € 10,-- p.p.
Muziektheater over een jongensdroom. 
De eerste stappen op de weg naar succes.  
Meezingen mag! Na afloop: loungen bij 
Beatles-songs. 

Pauline Broekema
Vr. 27 jan. / 20.00 uur / € 10,-- p.p.
Lezing van deze NOS-verslaggeefster en 
schrijfster over haar laatste boek “Het 
Boschhuis”.

MOOIWEER
Vr. 10 feb. / 20.00 uur / € 10,-- p.p.
Akoestische formatie met Nederlandse 
luisterliedjes.

Jan Vayne 
Zo. 26 febr. / 15.00 uur / € 15,-- p.p.
Beluister het wondermooie spel van 
Jan Vayne op de concertvleugel.

Suzan & Freek
Vr. 10 mrt. / 20.00 uur. / € 15,-- p.p.
Suzan & Freek coveren liedjes uit vrijwel 
elk genre op een volledig eigen wijze, in 
een akoestische setting!

Muziektheater Rasa Tabula: “Dromen”
Zo. 28 mrt. / 15.00 uur / € 10,-- p.p.
Een spannende, onzekere nacht brengt 
ieders verhaal, verleden en droom tot 
leven!

Kaarten kunt u bestellen via de website of 
aan de zaal. Het theater heeft een beperkte 
capaciteit, vooraf reserveren wordt dan 
ook aanbevolen. De toegangsprijzen zijn 
exclusief consumpties.

Graag tot ziens in Theater Onder de Molen! 
Lindeseweg 29, Vorden (Linde)

www.TheaterOnderdeMolen.nl
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vr 13 jan    Het Gelders Orkest - Barok met Rosanne Philippens
za 14 jan    Chapman for President - Eef van Breen Group
wo 18 jan    Jochem Myjer - Adem in, adem uit / try-out uitverkocht
do 19 jan    Jochem Myjer - Adem in, adem uit / try-out uitverkocht
vr 20 jan    Jochem Myjer - Adem in, adem uit / try-out uitverkocht

za 21 jan    Indecent Proposal – Matteo van der Grijn e.a.
zo 22 jan      Brut Chantant - Marlies Claasen, Bas Steman e.a.
zo 22 jan    Stand-up comedyshow met Ruud Smulders & Vincent Geers
zo 22 jan    Tape Face – More Tape

wo 25 jan    Anne Neuteboom - Weg (luxor theater)
do  26 jan    Fabelhaft - O die zee  
za 28 jan    Ali B - Je suis Ali
zo 29 jan    The Bootleg Sixties, Part Two

Complete theateragenda januari 2017

za 21 jan \ 20.00 uur zo 22 jan \ 13.00 uur

Indecent Proposal \  
Matteo van der Grijn e.a.
Landelijke kaskraker van de makers 
van ‘Fatal Attraction’

Brut Chantant \
Marlies Claasen e.a.
Verhalen en muziek nemen je mee 
naar de mooiste plekken

zo 22 jan \ 16.00 uur zo 22 jan \ 20.00 uur

Stand-up comedyshow

Met Ruud Smulders & Vincent Geers

Tape Face \ More Tape

Bekend van America’s Got Talent

Meer informatie en 
reserveringen via  
www.hanzehof.nl

januari 2017

Theater Hanzehof \ Coehoornsingel 1 \ 7201 AA Zutphen

do 26 jan \ 20.00 uur

Fabelhaft \ O die zee
Homeriaans theaterconcert met 
ijzersterke songs van de huidige 
Nederpoptop. 

Eef van Breen Group \ 
Chapman for President
Een speelfilm-zonder-beeld op 
kleurrijke, meeslepende muziek.

za 14 jan \ 20.00 uur

kleurrijke, meeslepende muziek.

Theateragenda 

BankGiro Loterij Theaterweekend
Voor een tientje op de eerste rij!

Met trots presenteren wij het programma van het BankGiro Loterij Theaterweekend 
in Theater Hanzehof. Reserveer snel: vol = vol!
We hebben vier topvoorstellingen geprogrammeerd van internationale, nationale 
en regionale klasse. En het mooiste: tijdens dit weekend bezoekt u ze maar voor 
één tientje per kaartje!

Theaterweekend diner van sterrenchef Peter Gast
Reserveer voor een 3-gangen menu vol culinaire hoogstandjes voor een zacht 
prijsje. Geserveerd in de theaterfoyer. Slechts een beperkt aantal plaatsen.

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

0.75 l

14.99
0.375 l

6.99

102 stuks

7.99
70 stuks

8.99
30 stuks

8.99
207 stuks

2.99

10 x 60 g

1.69

4 x 90 g

1.89

10 x 60 g

1.79

VUURWERK

Een mix van klassieke items
zoals voetzoekers, grond-
bloemen, grondhuilers, 
knetterballen en ratellinten.

Een mix van klassieke items

Vuurwerk-
pakket XXL

Met o.a. verschillende 
fonteinen, grondbloemen, 

morning glories en 
sterretjes.

Met o.a. verschillende 

Siervuur-
werkpakket

3 verschillende fonteinen 
waarvan de effecten 

variëren in kleur, hoogte 
en intensiteit.

Fonteinen mix
Diverse artikelen die vooral 
geschikt zijn om als ouder 
voor de wat jongere kinderen 
af te steken.

Vuurwerkfeest

Oliebollen
gevuld

Oliebollen
Naturel

Appelbeignets

Natuurlijk Aldi!
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. 

Alles voorAlles voorAlles voorAlles voorOudejaarsavondOudejaarsavond
VERKRIJGBAAR VANAF 28-12

VERKOOP AAN PERSONEN VANAF 12 JAAR.

Klussenbedrijf   R. KAPPERT
www.klussenbedrijf-kappert.nl

Ruurloseweg 87, Kranenburg  -  Tel.: (0575) 556935     -    M. (06) 15540958

Klussenbedrijf R Kappert wenst iedereen 
een heerlijk oudjaar en een goed begin van 2017



‘Laat inbrekers denken dat je 
thuis bent’
BRONCKHORST - De Achterhoek 
gaat momenteel gebukt onder 
een golf van woninginbraken. 
Die inbrekers slaan Bronckhorst 
niet over. “Zorg voor goed hang- 
en sluitwerk en laat lampen aan 
als je weggaat”, waarschuwt wijk-
agent Jacques Tabor.

Door Luuk Stam

Aan het begin van de avond vin-
den ze momenteel het meest 
plaats; woninginbraken. Tussen 
vijf en negen ‘s avonds slaat het 
dievengilde toe. Het is precies de 
tijd dat mensen druk zijn met za-
ken als eten koken, eten, afwassen, 
douchen en klaarmaken voor de 
sportclub of de muziek. “Allemaal 
zaken waardoor mensen weinig 
oog hebben voor hun omgeving”, 
zegt Jacques Tabor, wijkagent in 
Zelhem. “Dan valt het niet op als 
er bij de buren iets gebeurt.”

Alleen in de voormalige gemeente 
Zelhem was het dit jaar al 32 keer 
raak. In totaal waren er in de ge-
meente Bronckhorst dit jaar 70 
woninginbraken, 25 meer dan 
in 2015. Uit cijfers van de politie 
blijkt dat er in de hele regio Ach-
terhoek-West meer inbraken zijn 
dan vorig jaar. In de eerste drie 
maanden van dit jaar was er een 
piek. Nadat de politie een tweetal 
uit Twente kon aanhouden, daal-
de het aantal woninginbraken. 
Afgelopen september begon een 
nieuwe golf. “We hebben het idee 
dat we nu met meerdere groepen 
van daders te maken hebben”, zegt 
Tabor, die via zijn Twitter-account 
@polzelhem veel inbraken meldt.

De politie ziet twee werkwijzen 
steeds terugkomen. Bij een aantal 
woninginbraken zijn de daders via 
een plat dak binnengekomen. Bij 
een ander deel maken ze gebruik 
van bovenraampjes. “Vaak gaat het 
om woningen van oudere men-
sen die het hang- en sluitwerk niet 
goed op orde hebben”, stelt Tabor 
vast. “Steeds hebben de daders het 
gemunt op sieraden en geld. Daar-
voor doorzoeken ze het hele huis. 
We hebben zelfs al gezien dat plin-
ten van keukenkastjes waren open-
gebroken om te kijken of er wellicht 
geld achter verstopt lag.”

De wijkagent adviseert mensen 
om wanneer ze hun huis verlaten 
te proberen om thuis de normale 
gang van zaken door te laten gaan. 
“Laat inbrekers denken dat je thuis 
bent. Laat de lampen branden die 
normaal ook branden. Niet één 
lampje. Want als ze vaker terug-
komen, dan valt dat ook op. En 

sleuteldiscipline is heel belang-
rijk. Ook als je wel thuis bent. Doe 
deuren van schuurtjes en achter-
deuren op slot. Ga je op vakantie? 
Zorg dan dat iemand anders de 
lampen aan zet en laat de buren je 
post uit de brievenbus halen.”

Nu de inbrekers vaker actief zijn, 
is de politie ook vaker preventief 
in de woonwijken aanwezig. Toch 
wil Tabor mensen oproepen om 
zelf ook goed de ogen open te hou-
den. “Meld het als je iets verdachts 
ziet. Zie je een onbekende man 
met een rugzak met gereedschap 
lopen? Bel 112. Noteer kentekens. 
En zit je in een Whatsappgroep 
voor buurtpreventie, meld het dan 
ook daar direct.” De wijkagent wil 
graag een speciale oproep doen 
voor hondenbezitters. “Zij komen 
elke dag meerdere keren buiten. 
Vaak op dezelfde tijdstippen. Als je 
de hond uit laat en iets afwijkends 
ziet, geef het ook dan direct door.”

   

Keuken van Hackfort tijdelijk gesloten

VORDEN - De Keuken van Hack-
fort, gevestigd in het koetshuis van 
landgoed Hackfort, sluit op 27 de-
cember tijdelijk haar deuren. De 
exploitatie van de brasserie gaat 
per 1 januari over in andere han-
den. De nieuwe eigenaren laten 

het koetshuis verbouwen om het 
aan te passen aan hun wensen. 
Hoe lang de verbouwing gaat du-
ren is nog niet duidelijk. Op een 
later moment zal bekendgemaakt 
worden wanneer de vernieuwde 
brasserie weer opengaat. Zeker is 

al wel dat de naam ‘Keuken van 
Hackfort’ blijft bestaan. Nieuws 
over de heropening, zie: www.na-
tuurmonumenten.nl/hackfort. 

Avontuur in goede banen 
leiden
Vervolg van voorpagina

VORDEN - Het team zal in totaal 
uit zo’n 30 personen bestaan: 
rijders, monteurs, chauffeurs en 
begeleiders om het avontuur in 
goede banen te leiden.

De motor wordt na een korte brie-
fing met het team weer helemaal 
klaar gemaakt voor de volgende 
dag onder leiding van Gerwin 
Messink. Hij is ook verantwoorde-
lijk voor de opbouw en preparatie 
van de rally motoren voorafgaand 
aan de rally. Samen met de mon-
teurs worden de nieuwe motoren 
tot het laatste boutje uit elkaar ge-
haald en volgens eigen inzicht en 
ervaring weer opgebouwd. Daar-
naast houdt Gerwin toezicht op de 
onderdelen voorraad die meegaat. 
De 200 banden en 64 kratten met 
alle onderdelen moeten allemaal 
een eigen logische plaats vinden 
op en in de truck.

Aangekomen in het bivak loopt 
alles volgens een, ieder jaar aan-
gepast, draaiboek; het is van het 
grootste belang dat er zo efficiënt 
en nauwkeurig gewerkt wordt. Op-
zetten van het bivak, werkplekken, 
tenten, gereedschap etcetera. Tijd 
is de grootste bepalende factor in 
de Dakar. Zeker als er wat minder 
snelle rijders bij zitten kan er vaak 
pas tegen de avond begonnen 
worden met onderhoud en even-
tuele reparatie, gemiddeld zo’n 
drie uur per motor. De monteurs 
werken vaak tot diep in de nacht 
en gaan regelmatig een nachtje 
door. De reis naar het volgende bi-
vak wordt gebruikt om in de auto 
of truck weer wat bij te slapen.

Alles in en om het team staat in 
het teken van 1 gezamenlijk doel; 
de rijders naar de finish brengen 
en alles doen om de motor en de 
rijder in topconditie te houden. 
Voor dat laatste is dit jaar een truck 
aangeschaft waarin de rijders kun-
nen douchen en slapen. Er zijn 
twee slaapkamers met ieder zes 
bedden met een eigen airco (of 
verwarming) Tevens doet de truck 
dient als cateringvoorziening voor 
de rijders en het team. Op deze 
manier wordt veel tijd bespaard 
omdat er niet voor ieder drankje 
of hapje naar de restauratietent 
in het hoofdbivak gelopen hoeft 
te worden (er bevinden zich zo’n 
3.500 mensen in het bivak). Ook 
het opzetten en afbreken van de 
tenten behoort tot het verleden 
waardoor ‘s morgens sneller ver-
trokken kan worden.

Iedere Dakar is een nieuwe uit-
daging. In deze editie zullen de 
externe factoren een belangrijke 

rol gaan spelen: hitte, hoogte, kou, 
regen en weer hitte. In deze volg-
orde zal het voorbij komen vanaf 
de start op 2 januari in Ascuncion 
(Paraquay). Via Argentinië naar 
Bolivia (zes dagen) en weer te-
rug naar Argentinië met de finish 
in Buenos Aires op 14 januari. In 
Bolivia zullen rijders en assisten-
tie vijf dagen tussen 2900 en 4487 
meter hoogte doorbrengen met de 
rustdag op 3700 meter in La Paz, ‘s 
werelds hoogst gelegen grote stad. 
Na het verlaten van Bolivia weer 
terug in Argentinië dat in de buurt 
van Salta wel op een oven lijkt met 
temperaturen dik in de veertig 
graden en bijna dertig graden ‘s 
nachts.

Het team is er helemaal klaar voor 
met uitzondering van de hoogte 
waar ze weinig aan kunnen voor-
bereiden. Alle medicijnen en 
voorschriften zijn doorgenomen 
om het risico van hoogteziekte te 
beperken maar een garantie is dat 
niet. “De voorgaande jaren zijn 
we er redelijk doorheen gekomen 
maar nu we zolang op zo’n grote 
hoogte zijn blijft het een onze-
kere factor. De rijders bereiden 
zich voor in een speciale hoogte 
tent om zo de hoeveelheid rode 
bloedlichaampjes voor de zuur-
stofopname aan te maken.” aldus 
Hellegers.

Communicatie blijft het sleutel-
woord in een team van 30 perso-
nen uit verschillende landen in 
vaak fysiek zware omstandighe-
den. Humor is gelukkig internatio-
naal en kan vaak net dat ene zetje 
in de goede richting geven als het 
even wat minder loopt. “Het ge-
voel dat we er voor elkaar zijn vind 
ik persoonlijk het mooiste binnen 
ons team en dat is iets waar we 
voortdurend aan blijven werken.” 
Dit straalt ook naar buiten uit want 
we hebben dit jaar rijders die voor 
de tweede, derde of zelfs de vierde 
keer voor ons team kiezen.”
.
“Het moment dat alles na de Da-
kar weer in de haven van Buenos 
Aires staat en het hele team ge-
zond huiswaarts kan keren blijft 
het mooiste moment van de rally. 
Dakar is de zwaarste rally ter we-
reld met alle bijbehorende risico’s. 
De uitdaging om de finish te ha-
len, onverwachte omstandighe-
den, teamwork en een gezamen-
lijke passie die je kunt delen met 
de meest uiteenlopende mensen 
uit de wereld maakt dat we er dit 
jaar voor de 19e aan deelnemen.”

Op 25 november zijn de tien mo-
toren, twee trucks, twee 4x4 bus-
sen en twee campers ingescheept 
in het Franse Le Havre.

   

Zonnebloem verzorgt kerstdiners voor 
twintig gasten
VIERAKKER/WICHMOND - Super-
marktketen Jumbo heeft een ac-
tie georganiseerd waarbij klanten 
een gerecht doneerden aan men-
sen die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken met Kerstmis. 
Honderden afdelingen van de 
Zonnebloem hebben zo een gezel-
lig kerstdiner of -lunch bereid voor 
een klein groepje deelnemers. Ook 
de afdeling Wichmond Vierakker 
van de Zonnebloem heeft recent 
meegedaan en kon dankzij de 
actie twee gratis pakketten in ont-
vangst nemen. 

Zo kwamen op woensdag 21 de-
cember twintig gasten op bezoek. 
De woonkamer van een vrijwilli-

ger werd met hulp van enkele vrij-
willigers totaal verbouwd tot een 
gezellige eetruimte. De lange tafel 
versierd in kerstsfeer en kerstmu-
ziek op de achtergrond maakten 
het plaatje compleet. Het diner dat 
de vrijwilligers in twee dozen aan-
geleverd kregen, was inclusief alle 
benodigdheden en ingrediënten.

Dit alles werd bereidt tot een heer-
lijke maaltijd. Met soep, stoofscho-
tels en dessert smaakten voortref-
felijk. Het samen eten, bijpraten 
met anderen en de aandacht die 
zowel de supermarktketen als ook 
de Zonnebloem vrijwilligers gaven 
werd door alle gasten als heel bij-
zonder ervaren.

Wijkagent Jacques Tabor. Foto: Luuk Stam
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Onze openingstijden na Kerst:
di t/m do wk 52 09.00 – 17.30
vrijdag 30/12 09.00 – 21.00
zaterdag 31/12 oudejaarsdag gesloten

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

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

Siemens Home Connect 
De allernieuwste techniek in keukenapparatuur. 
Bedien Siemens apparatuur nu met uw 
smartphone of tablet. 
Test het bij ons.

Wij wensen u een heerlijk 
en gelukkig 2017.

M    M     ooie 
vooruitzichten

Smakelijk thuiskomen

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

Waarom je zou met minder genoegen 
nemen…

Profi teer nu 
van onze showroom-

aanbiedingen!

De grootste collectie fornuizen 
maakt plaats voor een totaal 
nieuwe collectie fornuizen.

Alle showroom-
modellen nu met 
grote kortingen
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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.

“Eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning gaat 
nogmaals omlaag“
B en w besloten vorige week om 
de eigen bijdrage voor Wmo-
ondersteuning te verlagen. Aan-
leiding hiervoor is een landelijke 
aanpassing in de standaard voor 
de maximale eigen bijdrage, om 
inwoners die gebruik maken van 
Wmo-ondersteuning financieel 
tegemoet komen. 

Wethouder 
Antoon Pep-
pelman van 
zorg:  “Omdat 
de aanpassing 
van de lande-
lijke standaard 
niet voor alle 
inwoners gun-
stig is, doet de 
gemeente een 

extra aanpassing. Op die manier 
gaat de eigen bijdrage voor alle 
inwoners die Wmo-ondersteuning 
hebben omlaag.”

Openingstijden rondom de 
feestdagen
Gemeentehuis
Van 27 t/m 30 december is het 
gemeentehuis op de gebruikelijke 
tijden geopend. 
Op 2 januari 2017 is het gemeen-
tehuis iets later open dan u 
gewend bent. Wij zijn u die dag 
graag vanaf 10.00 uur van dienst. 

Sociale teams
Op 27 en 29 december zijn de 
sociale teams van 13.00 tot 
17.00 uur geopend. Op 28 en 
30 december zijn zij gesloten. 
Op 2 januari 2017 zijn de sociale 
teams u vanaf 10.00 uur graag 
van dienst.

Loop ‘ns binnen bij onze  
gebiedsambtenaren
Spreekuren in Hummelo, Hengelo, 
Zelhem en Halle
• ...hebt u ideeën voor uw woon-

omgeving, maar weet u niet bij 
wie u terecht kunt voor hulp 
om uw idee verder uit te wer-
ken?

• ...hebt u iemand nodig om mee 
te denken over het organise-
ren van een bijeenkomst/acti-
viteit?

• ...wilt u weten wat er in omlig-
gende dorpen gebeurt als het 
gaat om uw plannen/initiatie-
ven en hoe u daarvan kunt 
leren of er wellicht bij aan kunt 
haken?

Onze gebiedsambtenaren zijn u 
graag van dienst. Een aantal van 
hen houdt hiervoor onder andere 
maandelijks een spreekuur.  

Halle
De gebiedsambtenaren van Zel-
hem e.o. houden op 6 januari in 
Halle in dorpshuis De Korenaar 
van 10.00-11.30 uur spreekuur. 

Zelhem 
Voor inwoners van Zelhem is 
gebiedsambtenaar Jeanne Wis-
sink op 5 januari in de bibliotheek 
(ruimte van het sociaal team) in 
Zelhem van 10.00-12.00 uur. 

Hengelo
Tot slot houdt Jeanne Wissink  
op 5 januari ook bij Ons Huis in 
Hengelo spreekuur van 14.00-
16.00 uur. 

Ze zien u graag op h�  spreek-
uur! Aarzel ni� , loop bij ze 
binnen, de k�   e staat klaar! 

Voor meer info over onze 
gebiedsambtenaren (ook die van 
de andere delen van Bronckhorst) 
en wat zij voor u kunnen 
betekenen, zie 
bronckhorst.nl/
gebiedsambte-
naren of scan de 
QR-code. 

Kerstboom- en vuurwerk-
inzameling op 4 januari 2017
Jeugd van Bronckhorst: kom helpen 
en verdien een extra zakcentje 
In 2017 combineren we de kerst-
boominzamelingsactie weer met 
de inzameling van vuurwerkafval. 
Hierbij vragen wij de medewer-
king van de schoolkinderen in 
Bronckhorst. Je ontvangt € 0,50 
per ingeleverde kerstboom en 
volle zak vuurwerkafval. 
De speciale vuurwerkafvalzakken 
zijn af te halen op de basisscholen 
en de vuurwerkverkooppunten. 

Op 4 januari 2017 kun je tussen 
13.30 en 15.30 uur de kerstbomen 
en de zakken vuurwerkafval 
brengen naar:
 
Baak: 
parkeerplaats H. Martinuskerk 
Wichmondseweg 17
Halle: 
speelplaats Abbinkskamp
Hengelo: 
parkeerplaats Bleekstraat/
Veemarktstraat (let op is 
gewijzigde locatie!)
Hoog-Keppel: 
zwembad Hessenhal, 
Monumentenweg
Hummelo: 
parkeerplaats de Woordhof, 
Keppelseweg
Keijenborg: 
parkeerplaats tegenover de kerk, 
Pastoor Thuisstraat
Steenderen: 
Burgemeester Buddingh’plein
Toldijk: 
nabij speeltuin, Russerweg
Velswijk: 
speelplaats de Boomgaard

Voor-Drempt: 
parkeerplaats Dorpshuis, 
Kerkstraat 86
Achter-Drempt: 
parkeerplaats bij de sportvelden 
(HC ‘03) 
Vorden: 
gemeentewerf, het Hoge 65A
Wichmond: 
evenemententerrein, Baakseweg
Zelhem: 
stationsplein en gemeentewerf 
Kampweg 2
 

Initiatief Dorpsraad Drempt 
De parkeerplaats in Achter-
Drempt is een nieuwe inzamel-
locatie. De inzameling wordt 
hier verzorgd door de Dorps-
raad Drempt. De gemeente 
faciliteert en zorgt voor de 
vergoeding aan de kinderen. 
Een mooi initiatief!

We pasten ook al eerder dit jaar 
(juli 2016) de hoogte van de eigen 
bijdrage aan. Ook toen gingen (de 
meeste) inwoners er op vooruit. 
We wilden hiermee voorkomen 
dat inwoners die zorg nodig heb-
ben, afzien van zorg vanwege 
hoge kosten. Als de gemeente 
vanaf 2017 de nieuwe landelijke 
standaarden zou hanteren, bete-

kent dat voor een aantal inwoners 
dat de eigen bijdrage zou stijgen. 
Dat willen we voorkomen. Daarom 
past de gemeente nu opnieuw de 
inkomens- en vermogensgrenzen 
aan. Zo gaat iedereen die Wmo-
ondersteuning heeft minder eigen 
bijdrage betalen. Met name de 
meerpersoonshuishoudens gaan 
erop vooruit. Naast deze aan-
passing, heeft de gemeente voor 
inwoners met een inkomen tot 
130% van het minimum een speciale 
regeling om de eigen bijdrage te 
compenseren via de zorgverzekering 
van Menzis.

De verlaging van de eigen bij-
drage gaat in vanaf 1 januari 
2017. Inwoners die een eigen 
bijdrage betalen voor  een voor-
ziening of ondersteuning via de 
Wmo krijgen een persoonlijke 
brief van de gemeente en een 
nieuwe beschikking  van het 
Centraal Administratie Kantoor 
(CAK), dat de eigen bijdrage int.



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.

Pilot met praktijkondersteuning 
of specialistische ondersteuning 
jeugd GGZ voor huisartsen
Samen met huisartsen 
gaat de gemeente onder-
zoeken of de inzet van een 
praktijkondersteuner huis-
arts jeugd GGZ en/of een 
specialistische ondersteu-
ner kinder- en jeugdpsy-
chiatrie een goede aanpak 
is om de jeugdzorg in 
Bronckhorst te optimalise-
ren. Vorige week besloten b en w 
hiervoor een pilot te starten die 
tot eind 2018 duurt. De planning 
is om in februari 2017 de onder-
steuners te laten starten. 

Gemeenten hebben op hun eigen 
wijze de toegang tot jeugdhulp 
geregeld en sturen op een pas-
sende ondersteuning. De huis-
arts, jeugdarts en kinderarts 
hebben ook een zelfstandige 
verwijsfunctie naar jeugdhulp 
(dit is wettelijk bepaald). Drie-
kwart van de ouders met kinde-
ren meldt zich bij de huisarts 
als er psychosociale problemen 
in het gezin zijn. Het blijkt niet 
gemakkelijk om deze problemen 
bij kinderen vroegtijdig te onder-
kennen en daarna passend te 
behandelen. In de huidige 
situatie hebben huisartsen hier 
onvoldoende mogelijkheden of 
kennis voor. Vandaar dat huis-
artsen vaak rechtstreeks naar 
specialistische zorg verwijzen. 

Dilemma’s
Het kan voorkomen dat zowel 
de huisarts als de gemeente 
betrokken is bij hetzelfde gezin. 

Deze situatie plaatst zowel 
gemeente als huisarts voor 
dilemma’s. Bijvoorbeeld de 
afstemming van de in te zetten 
zorg, de informatie-uitwisseling 
en waar de regie ligt voor de 
zorgaanpak. In het takenpakket 
van de ondersteuners is opgeno-
men dat zij de samenwerking 
zoeken met consulenten van de 
gemeente, zorgaanbieders en 
andere samenwerkingspart-
ners, zodat het gezin samen-
hangende zorg krijgt.

Taken
De praktijkondersteuner Jeugd 
GGZ is een zorgprofessional 
die generalistisch is opgeleid 
(bijvoorbeeld verpleegkundige 
of, maatschappelijk werker). 
De praktijkondersteuner kan 
eenvoudige of enkelvoudige 
jeugdproblematiek begeleiden 
of toeleiden naar behandeling.
De specialistische ondersteuner 
is vaak een GZ-psycholoog met 
specialisatie kind en jeugd. Deze 
specialist kan de meer complexe 
problematiek diagnosticeren en 
behandelen. 

Vraagt u zich wel eens af wat een 
burgemeester doet? Bij welke bij-
eenkomsten zij zoal aanwezig is? 
Wanneer ze inwoners, bedrijven 
en organisaties ontmoet en 
spreekt over wat er speelt en 
leeft in Bronckhorst? 
In deze rubriek leest u meer over: 
 
Eind november was ze bijvoor-
beeld bij het Lekker Bezig Festi-
val. Een gezellige happening met 
kraampjes en activiteiten met als 
thema Gezond zijn en blijven. 
Inwoners konden gezond-
heidschecks doen en tips krijgen 
voor gezond eten en bewegen. 
Ruim 250 mensen kwamen langs. 
Ze opende een speciaal watertap-
punt, waar bezoekers van het 
centrum drinkwater kunnen 
tappen. Deze staat naast de 
opnieuw opgebouwde histo-
rische dorpspomp.

Ook haalde ze Sinterklaas binnen 
in Vorden. Leuk natuurlijk met 
haar eigen dochters in het 
publiek. Begin december stond 
een onverwachte rampenoefening 

met Zutphen op stapel. Het scena-
rio was een bus met kinderen die 
te water raakte en een dijk die 
dreigde door te breken. De hulp-
diensten oefenden ter plaatse en 
de gemeentelijke crisisorganisa-
ties, waarvan de burgemeester 
het hoofd is, deden dat in de 
gemeentehuizen. Marianne Bes-
selink: “Goed om te oefenen in de 
samenwerking en te weten dat je 
op elkaar kunt rekenen!” 

Speciaal was ook een heuse 
crosstraining op circuit De Hek-
senplas in Hummelo. Bronckhorst 
is een gemeente met vele motor-
liefhebbers en wedstrijden op dit 
gebied. “Erg leuk om een keer op 
een crossmotor te zitten en 
geweldig om het enthousiasme 
van de mensen van deze vereni-
ging te zien.” 

Het college bezoekt regelmatig 
ondernemers in Bronckhorst om 
te horen wat er speelt in het 
bedrijfsleven. Half december ging 
de burgemeester samen met 
de wethouders en de bedrijven-
contactfunctionaris bijvoorbeeld 
langs bij De Covik in Steenderen. 
Een mooi bedrijf in onder andere 
grondverzet, sloopwerk en 
asbestsanering, waar de 
gemeente ook zelf geregeld 
mee werkt. 

Ook bracht ze een bezoek aan het 
Dickens festival in Bronkhorst, 
een prachtige happening om de 
kerst mee in te luiden. Burge-
meester Besselink genoot onder 

andere van het poppenspel 
Scrooge and Marley. 

Clemens Cornielje, Commissaris 
van de Koning van Gelderland, 
kwam op bezoek en sprak samen 
met de burgemeester onder meer 
met deelnemers aan de cursus 
Politiek Actief. De cursus zetten 
we samen op met omliggende 
gemeenten om inwoners actief te 
betrekken bij de (lokale) politiek. 
Er was zoveel animo voor van 
Bronckhorster inwoners dat we 
hier nog een tweede cursus in 
gang hebben gezet. De Commis-
saris kreeg een rondleiding bij 
solarpark De Kwekerij en nam 
een kijkje bij het nieuwe winkel-
concept van shop Melange in Hen-
gelo. Daarna zat ze een bijzondere 
gemeenteraadsvergadering met 
de Commissaris voor waarin 
gesproken werd over de bevol-
kingsdaling, onze woonvisie en 
enkele lopende projecten.

 Burgemeester Besselink Beleeft



“Wij verlengen de sloopregeling overbodige 
gebouwen in het buitengebied”
De gemeente zet de financiële 
stimulans voor het slopen van 
overbodige gebouwen in het bui-
tengebied in 2017 voort. Er is 
veel belangstelling voor de pilot 
sloopregeling, die in mei van 
start ging en tot eind 2016 loopt. 
Ongeveer 90% van het budget 
voor 2016 is inmiddels aange-
vraagd. Naar verwachting komt 
er in 2018 een regionale sloop-
regeling. 

Wethouder 
ruimtelijke 
ordening 
Arno Spek-
schoor: “ Ter 
overbrugging 
zetten we de 
huidige 
slooprege-
ling voort tot 
de regionale 

regeling van kracht wordt. Hier-
voor is een bedrag van € 100.000,- 
gereserveerd.”

Tegengaan verpaupering in 
buitengebied 
De verwachting is dat vanwege 
schaalvergroting in de landbouw, 
afname van het aantal inwoners, 
ontgroening (afname aantal jon-
geren) en vergrijzing de komende 
jaren veel gebouwen in het bui-
tengebied overbodig worden. 
Overbodige gebouwen brengen 
extra onderhouds- en verzeke-
ringskosten met zich mee. Voor-
malige agrarische gebouwen zijn 
vaak niet voor andere doeleinden 
te gebruiken. Door het niet gebrui-
ken en de onderhoudskosten ligt 
verval op de loer. Sloop is een 
manier om verpaupering door 
leegstaande gebouwen in het bui-
tengebied te voorkomen. Daarom 
biedt de gemeente deze sloopre-
geling, als tegemoetkoming om de 

stap naar sloop makkelijker te 
kunnen zetten. Denk bijvoorbeeld 
aan het slopen van een kleine 
schuur, een woning of een oude 
veeschuur. Met name schuren 
hebben vaak asbestdaken die vol-
gens landelijk regelgeving uiter-
lijk in 2024 verwijderd moeten 
zijn. De sloopregeling kan gecom-
bineerd worden met de landelijke 
subsidieregeling voor het verwij-
deren van asbestdaken. Ook is de 
sloopregeling te combineren met 
de Achterhoekse pilot ‘zon op erf’. 

Vergoeding
Particulieren of ondernemers die 
opstallen bezitten in het buiten-
gebied kunnen aan de regeling 
meedoen. De vergoeding is € 10,00 
per m2 met een maximum van 
€ 7.500,- en een vergoeding van 
maximaal € 5.000 voor interne 
kosten voor een bestemmings-
wijziging per adres.

Randvoorwaarden
Randvoorwaarden voor deel-
name aan de pilot zijn:
• het gebouw staat in het buiten-

gebied van de gemeente 
Bronckhorst

• het gebouw is nog niet gesloopt
• het gebouw is legaal gebouwd
• het terugplaatsen van gebou-

wen op hetzelfde bouwperceel 
is niet toegestaan.

• combinatie met andere rege-
lingen is mogelijk (denk aan 
asbestsanering en de regeling 
‘zon op het erf’)

• de ontwikkeling wordt land-
schappelijk ingepast

• er wordt geen nieuw (agra-
risch) bedrijf gevestigd

• de aanvrager wijzigt de 
bestemming naar wonen als 

 de gemeente dat nodig acht en 
ontvangt daarvoor een bijdrage

De volledige regeling is te vinden 
op www.bronckhorst.nl/sloop-
regeling of scan de QR-code.  

U vindt hier ook 
een formulier 
om uw inte-
resse kenbaar 
te maken. 

Wat gebeurt er op de nieuwbouw 
brandweerpost/gemeentewerf in 
Hengelo?
De afgelopen tijd is weer hard 
gewerkt op het terrein waar de 
nieuwbouw van de brandweer-
post/gemeentewerf in Hengelo 
verschijnt. De staal- en dakcon-
structies die de basis vormen 
voor het gebouw zijn gereed. Aan 
het hoofdgebouw worden aan de 
buitenkant de staalbeplatingen, 
die de buitenwanden vormen, 
aangebracht. In de toekomstige 
werkplaatsen en bij de wasplaats 
buiten zijn de vloeren gestort. Bin-
nen worden veel wanden opge-

metseld. De planning is dat het 
pand in het voorjaar gereed is en 
de brandweer en collega’s van 
cluster Buiten dan vanuit het pand 
gaan werken.

Cruyff Court Hummelo dicht rond 
Oud en nieuw 

B en w houden iedere dinsdag-
middag van 17.00 tot 17.30 uur 
inloopspreekuur in het gemeente-
huis. Wegens de feestdagen gaat 
het spreekuur op 3 januari 2017 
niet door. 

Het eerstvolgende spreekuur is 
op 10 januari.

Graag tot dan!

3 januari geen inloopspreekuur b en w

Om eventuele (vuurwerk)over-
last 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 voetballief-
hebbers op de gebruikelijke 
tijden weer een balletje trappen 
op het court. Namens de vrijwil-
ligers die de dagelijkse afsluiting 
in de avonden verzorgen harte-
lijk dank voor het begrip en een 
fijne kerstvakantie gewenst.

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:
• Hofstraat 4, kappen kastanjeboom, aanvraag ontvangen

Drempt:
• Zomerweg 28, ontheffing sluitingsuur nieuwjaarsdag, vergunning verleend

Halle:
• Landeweerweg 2A, bouwen woning, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Zelhemseweg 3, kappen 3 populieren, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• J.F. Oltmansstraat 5, ontheffing sluitingsuur nieuwjaarsdag, vergunning verleend

Vorden:
• Hamsveldseweg nabij begraafplaats, onderhoud hakhoutwal, aanvraag ontvangen
• Raadhuisstraat 6, ontheffing sluitingsuur nieuwjaarsdag, vergunning verleend

Zelhem:
• Dr. Grashuisstraat 5, ontheffing sluitingsuur 1e kerstdag en nieuwjaarsdag, vergunning  
 verleend
• Hummeloseweg 85, uitbreiden productiecapaciteit, besluit genomen door provincie 
 Gelderland
• Keijenborgseweg 27, ontheffing sluitingsuur nieuwjaarsdag, vergunning verleend
• Stationsstraat 18, het kappen van 6 bomen, vergunning geweigerd

Blijf op de hoogte!

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

Wij wensen u een voorspoedig 2017
 



 

De Achterhoek is een unieke regio in Nederland, gekenmerkt door mooie 
natuur, een unieke cultuur en karakteristieke gebouwen.Stadslab Doetinchem en  

Cultuurcentrum Gruitpoort organiseren samen het project Achterhoek in 3D waarbij 
deze prachtige gebouwen tentoongesteld worden. 

De Achterhoekse gemeenten nomineerden vijf unieke gebouwen en monumenten. 
We vragen jou als inwoner of liefhebber van de Achterhoek om te stemmen op jouw 

favoriet. Het gebouw met de meeste stemmen per gemeente wordt in 3D geprint 
en tentoongesteld op verschillende locaties in de Achterhoek, waaronder in de 

binnenstad en het Stadsmuseum van Doetinchem.

Stemmen is mogelijk tot en met zondag 15 januari 2017.

 

 
Breng je stem uit en maak kans op een miniatuur 3D-print van het door jou gekozen gebouw!

Breng je stem uit via: www.stadslabdoetinchem.nl/achterhoekin3d

Gemeente Aalten
Kerkje de Rietstap, Dinxperlo

Boerderij Eskes, Aalten
Oude St. Helenakerk, Aalten

Theekoepel, Bredevoort
Wenninkmolen, Lintelo

Gemeente Berkelland
Kasteel Huize Ruurlo, Ruurlo
Havezate De Kamp, Neede

De Borculose watermolens, Borculo
De Mallumsche Molen, Eibergen
RK-kerk H. St. Cecilia, Rietmolen

Gemeente Bronckhorst
Kasteel Vorden, Vorden

Watermolen Hackfort, Vorden
Gemaal Grote Beek, Bronkhorst

Sint-Antioniuskerk, Kranenburg
Ruïne-toren, Baak

Gemeente Doesburg
De linies van Doesburg, Doesburg

De Waag, Doesburg
Het Arsenaal, Doesburg

Grote of Martinikerk, Doesburg
Stadhuis, Doesburg

Gemeente Doetinchem
Sint Catharinakerk, Doetinchem

Kasteel Slangenburg, Doetinchem
Villa Ruimzicht, Doetinchem

Stadion De Vijverberg, Doetinchem
D-Toren, Doetinchem

Het project Achterhoek in 3D wordt mede mogelijk gemaakt door:  

Gemeente Montferland
Kasteel Huis Bergh, ‘s-Heerenberg
Gouden Handen, ‘s-Heerenberg
Albertusgebouw, Didam
Torenmolen, Zeddam
R.K. Kerk – Onze Lieve Vrouwe, Didam

Gemeente Oost Gelre
Werenfriduskerk, Zieuwent
Vestingwerken Groenlo, Groenlo
Molen Hermien, Harreveld
Nieuw Calixtus, Groenlo
Café De Koppelpaarden, Lichtenvoorde

Gemeente Oude IJsselstreek
Huis Wisch, Terborg
Hofshuus, Varsseveld
Dru cultuurfabriek, UlftW
Landfort, Megchelen
Pand Deurvorst, Terborg

Gemeente Winterswijk
Villa Mondriaan, Winterswijk
Jacobskerk met Mondriaanprojectie, Winterswijk
Steengroeve(theater), Winterswijk
Strandbad met paviljoen, Winterswijk
Synagoge, Winterswijk

De genomineerde gebouwen per gemeente zijn: 

(Advertorial)

Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek BV
voor een nieuw aanzicht
Peter Harmsen is al twintig jaar 
directeur van het bedrijf Harm-
sen Voegwerken & Reinigings-
techniek BV dat bekend staat 
als een betaalbare specialist in 
onderhoud, restauratie, isoleren 
en de renovatie van gevels. Met 
grote vakkundigheid neemt het 
bedrijf gevels van particuliere en 
bedrijfsmatige opdrachtgevers 
onder handen met als resultaat: 
een compleet nieuw aanzicht en 
dit met een verhoogd energie la-
bel door goed geïsoleerde gevels 
aan te bieden.

Eigenlijk wilde Peter Harmsen 
automonteur worden en volgde 
daarvoor ook een MTS-opleiding: 
“Ik vond vooral het sleutelen aan 
auto’s leuk, maar toen was er al de 
ontwikkeling dat het werk in de ga-
rage steeds meer een kwestie van 
uitlezen was. Intussen ging ik al 
vaak met mijn vader mee die een 
voegbedrijf had en zag dat daar wel 
brood in te verdienen was, maar ik 
was meer ondernemer dan voeger. 
Midden jaren ‘90 richtte ik mijn ei-
gen bedrijf op, gespecialiseerd in 
renovatie. Dat vind ik mooi. Je be-
gint met niets en creëert iets waar 

jezelf en de opdrachtgever trots op 
zijn. Renovatie biedt mij meer uit-
dagingen. Je voert een opdracht uit 
van dagen, weken of enkele maan-
den en dan is het klaar.”

Visitekaartje
In twee decennia is Harmsen Voeg-
werken en Reinigingstechniek BV 
sterk gegroeid en sinds het najaar 
van 2016 staat er aan de Winkels-
weg een fraaie, ruime bedrijfshal. 
Harmen biedt een breed pakket 
diensten aan: van gevelrenova-
tie, voegwerkherstel,steigerbouw, 
gevelrestauratie tot impregneren, 
straalwerkzaamheden en het iso-
leren van spouwmuren. Daarmee 
is er voor elk probleem een pas-
sende oplossing. Harmsen vindt 
dat ook belangrijk:  “Ik probeer in 
een gesprek vooraf te achterhalen 
wat de opdrachtgever wil en los 
alles eromheen ook op, zodat de 
mensen één aanspreekpunt heb-
ben. Alles op maat. Een renovatie 
moet ervoor zorgen dat ze er mini-
maal 20 tot 30 jaar geen omkijken 
meer naar hebben en geen onder-
houd hoeven te plegen. Maar als 
ik iets moois heb neergezet, rijd ik 
daar met plezier langs. Het is toch 

een visitekaartje. Doorgaans kom 
je ook maar één keer bij een pand, 
dat is anders dan bv. een schilder. 
Ik moet het dus ook hebben van 
kwaliteit leveren voor een betaal-
bare prijs, waardoor de tevreden 
mensen het vanzelf doorvertellen. 
Een prachtige opdracht momen-
teel is het Koelhuis achter het sta-
tion in Zutphen.”

Gevelrenovatie en 
gevelrestauratie
Harmsen Voegwerken & Reini-
gingstechniek BV biedt een zo 
compleet mogelijk gevelrenova-
tie-plan, afhankelijk van de staat 
van het pand en de wensen van de 
opdrachtgever. Van oudsher is het 
bedrijf een specialist op het gebied 
van aanbrengen van voegwerken. 
Oude voegwerken kunnen worden 
uitgehakt, gerenoveerd of nieuwe 
aangebracht. 

Door de gevel te impregneren of 
te hydrofoberen kan opname van 
vocht door regen worden verme-
den of sterk gereduceerd. Gevel-
reiniging en na-isolatie van spouw-
muren kunnen een essentieel on-
derdeel van het project zijn. 

Harmsen mag zich door het vak-
manschap en gebruik van hoog-
waardige apparatuur zeker specia-
list in gevelrenovatie noemen.

Subsidie
Er bestaan allerlei subsidieregelin-
gen van overheidswege, zoals de 
subsidieregeling om omvangrijke 
energiebesparende maatregelen 
in bestaande koopwoningen te 
stimuleren. Bij uitvoering van twee 
of meer omvangrijke maatregelen 

zoals isolatie van dak, gevel, vloer/
bodem of spouwmuur en plaatsen 
van hoogrendementsglas kan men 
15-20% van de kosten terug krijgen 
van het Rijk. Peter Harmsen kan 
belangstellenden hierover uitge-
breid informeren.

Harmsen Voegwerken & 
Reinigingstechniek B.V.
Winkelsweg 2 Hengelo
0575 – 465311
www.harmsenvoegwerken.nl



Kerstgroepen kunnen 
mensen blij maken
KRANENBURG/VORDEN - Ook dit 
jaar is er tot nu toe weer veel be-
langstelling voor de Kerstgroe-
pententoonstelling in het Heili-
genbeeldenmuseum. Ruim 200 
prachtige groepen, uit de omvang-
rijke verzameling van Ida en Peter 
Diemer, staan opgesteld in het in 
kerstsfeer gebracht museum. De 
bezoekers verwonderen zich over 
de uitingen van de kerstcultuur 
in andere landen. Ook de vele ge-
bruikte materialen is heel bijzon-
der.

Veel aandacht is er ook voor de 
Cuypersgroep van het museum 
zelf, waar in de rotsen nu een Ar-
rivatreintje rondrijdt. In de hal van 
de kerk is de kerstgroep van de 
geloofsgemeenschap H.H. Mar-
telaren van Gorcum uit Rekken 
opgesteld. Deze groep bestaat uit 

met stof aangeklede figuren. Ook 
uit de gesloten Andreaskerk te 
Brummen is een grote kerstgroep 
geplaatst. In de klankbeeldruimte 
wordt het klankbeeld over Drieko-
ningen vertoond. Tweede Kerst-
dag ‘s middags is er harpmuziek 
door Chantal Dohmen. Zij brengt 
mooie kerstliederen ten gehore.

‘Kerst op de Kranenburg’, is in het 
Heiligenbeeldenmuseum aan de 
Ruurloseweg 101 in Kranenburg 
bij Vorden. Geopend tot zondag 
8 januari 2017 van 11.00 tot 17.00 
uur, iedere dag, behalve Eerste 
kerstdag en Nieuwjaarsdag. De 
toegangsprijs is 4 euro. Kinderen 
tot 12 jaar zijn gratis welkom.
   

 ■ heiligenbeeldenmuseum.nl

2016
Ergens aan het eind van de zo-
mer ontdekte ik een persoonlijk 
berichtje in een goed verstopte 
berichtenbox op Facebook. Het 
was een berichtje van een vrouw 
die ik niet kende. Het was al in 
juni verstuurd. Zij had destijds 
een bericht van mij op Facebook 
gelezen. Dat ging over Lennart. 
U heeft ook over hem gehoord of 
gelezen. Lennart was het 4-jarige 
jongetje dat in Zelhem om het 
leven kwam bij het meest trieste 
verkeersongeval dat de Achter-
hoek dit jaar meemaakte.

2016 was een achtbaan. Een acht-
baan die op deze laatste dagen 
van het jaar zomaar nog eens flink 
over de kop kan gaan. We weten 
het niet. We lachen soms om een 
dreigingsniveau, maar beseffen 
ook meer dan ooit dat zelfs een 
vrachtwagen een moordwapen 
kan zijn. Wat we zien op het jour-
naal lijkt vaak ver van ons bed, 
maar ook Keijenborg is niet altijd 
even rustig. En hoe ver is de oor-
log nog weg als de nieuwe buren 
er net voor zijn gevlucht?

Zo’n achtbaan heeft ook mooie 
aspecten. Sportieve hoogtepun-
ten. Max Verstappen! Wat was dit 
het jaar van Max Verstappen. Nee, 
hij werd geen wereldkampioen. 
Maar het was heel lang geleden 
dat de Formule 1 menig Neder-
lander naar het puntje van de 
stoel bracht. De balkoefening van 
Sanne Wevers in Rio! Ik durf het 
niet eens terug te kijken omdat ik 
bang ben dat ze er dan alsnog af 
valt, maar wat was het gaaf! En 
wat te denken van Peter Sagan? 
Usain Bolt? Cristiano Ronaldo?

Geluk zat ‘m ook in de kleine din-
gen. In het feit dat de enig over-
gebleven slager in het dorp een 
ons fricandeau voor je afsnijdt. 
De Giro in Hummelo. De goal van 
De Graafschap tegen Ajax. Boi Foi 
Toch op de kermis in Keijenborg. 
Het voetbalfeest tijdens de derby 
in datzelfde dorp. Wolfersveen 
kampioen! Zonsondergangen om 
in te lijsten. Een zomeravond op 
het terras. Een bliksemactie voor 
een zieke Hengelose. Nieuw asfalt 
voor de Varsselring. Veertig jaar 
stratenvolleybal.

Wat is een jaar? In een jaar kun je 
ook met veel tegenslag een schit-
terend bedrijfspand neerzetten. 
Je kunt een gemeentehuis bezet 
houden. Je kunt de bijna volle-
dige collectie van je gesloten mu-
seum elders een prachtige plek 
geven. Je kunt als icoon afscheid 
nemen van het veldrijden. Je kunt 
op vakantie gaan. Die vakantie la-
ten uitgroeien tot een wereldreis 
zonder einddatum. En je kunt een 
boek schrijven. Over de motor-
cross in de Achterhoek. Over een 
groot voetballer die is heenge-
gaan. Of over je criminele broer.

Ik lees het berichtje nog eens. Het 
berichtje is afkomstig van een 
vrouw die werkte op het kinder-
dagverblijf in Gouda waar Len-
nart naartoe ging. Ze schrijft over 
Lennart. Ze schrijft een zin die me 
raakt. Er staat: ‘Hij was lief, vrolijk 
en hij kon de hele wereld aan met 
zijn altijd stralende lach.’ Ik ben 
even stil. Mensen als Lennart, hoe 
klein ook, we hebben ze nodig. 
Deze wereld heeft ze nodig. Klein 
jongetje, waar je ook bent, wil je 
in 2017 een beetje bij ons zijn? 

‘We hopen natuurlijk dat we de
verwachtingen waar kunnen maken’
VORDEN - Wat de kaartverkoop 
betreft is de belangstelling voor 
de documentaire ‘Ode aan Vor-
den’ groot. Inmiddels drie avon-
den uitverkocht en nog steeds 
vragen mensen om kaarten. Fons 
Rouwhorst: “Dat betekent dat 
we naar een vierde voorstelling 
gaan en wel op zondagmiddag 
5 februari. We hopen natuurlijk 
dat we de verwachting van de 
toeschouwer waar kunnen ma-
ken. Ik kan mij ook voorstellen 
dat de vele acteurs die hebben 
mee gedaan zichzelf graag willen 
terugzien.”

Er zijn de afgelopen jaren heel veel 
opnames gemaakt. Het maken van 
opnames duren vaak lang maar in 
de montage wordt het geheel re-
gelmatig teruggebracht naar en-
kele seconden. Dat komt omdat 
je een tijdsbeeld maakt van 2015-
2016 van Vorden en omgeving en 
hierin zoveel mogelijk wilt laten 
zien.

Vaak worden historische of be-
langrijke figuren in een stand-
beeld vereeuwigd en worden in 
een beeld gevangen om te blijven 
voortleven. Onlangs overleed een 

markant figuur uit de Kranenburg: 
Bennie Wunderink. Fons: “Ik ben 
blij dat we Bennie op een manier, 
zoals zoveel mensen hem kennen, 
voor eeuwig hebben vastgelegd in 
de documentaire”.

De wereld waarin we nu leven is 
het product van menselijk hande-
len. Dat laat sporen na. Rouwhorst: 
“We hopen dat dit document spo-

ren nalaat voor de komende gene-
raties. Het is mooi om de film na 
vijf of tien jaar terug te zien. Dan 
zie je wie er destijds allemaal aan 
de activiteiten hebben deelgeno-
men, hoe ze er toen uitzagen en 
hoe de Vordense gemeenschap en 
buurtschappen zich manifesteer-
den. Op deze manier heeft het do-
cument ook een cultureel-histori-
sche waarde.”.

Samen 
aanschuiven bij 
Hotel Bakker
VORDEN - Op maandag 12 decem-
ber zat jong en oud oergezellig 
tussen de middag bij Hotel Bakker 
aan de maaltijd in het teken van de 
komende Kerstmis.

De jonge garde bestond uit ze-
ventien jeugdige springveren uit 
groep drie van de Vordering, ver-
gezeld door hun juf Martine. En 
de oudere garde was vertegen-
woordigd door een kleine dertig 
alleenstaanden, die wel vaker voor 
de gezelligheid bij Bakker aan tafel 
aanschuiven.

Met zijn allen genoot men van het 
eten. Zo was er voor de ouderen 
een heerlijke reerollade en voor 
de jeugd patatjes, knakworsten, 

frikadellen en kroketten. Dit alles 
onder de enthousiaste en bezie-
lende leiding van Loke Bakker en 
door Simone Boerstoel op de viool 
gespeelde kerstliedjes. 

Wat een hartverwarmend initiatief 
van Hotel Bakker waar jong en oud 
elkaar spontaan konden ontmoe-
ten. 

Hartverwarmend initiatief waarbij jong 
en oud samen genieten

Samen in gesprek tijdens het diner. Foto: PR

Blij dat we Bennie Wunderink tijdens opnames hebben vastgelegd. Foto: PR

Schimmenspel tijdens kerstviering
‘De Vordering’

Ouders verzorgen 
bijzonder 
optreden
VORDEN - Vrijdagochtend 23 de-
cember stroomde basisschool ‘De 
Vordering’ om 08.30 uur snel vol 
met leerlingen en ouders/verzor-
gers. Want, aansluitend aan de bel 
van 08.30 uur startte de kerstvie-
ring. Dit jaar geen optredens van 
de leerlingen maar van enkele 
ouders! Zij speelden het bekende 
Kerstverhaal middels een schim-
menspel terwijl het verhaal werd 
voorgelezen door een leerkracht. 
Het was muisstil in de hal en alle 
aanwezigen genoten volop van dit 
bijzondere optreden.Ouders/verzorgers verzorgen optreden. Foto: PR

LuukStamCO
LU

MN

27.117 mensen profiteren van 
korting op hun zorgverzekering 

via het Zorgcollectief!
Tot 10% korting op uw premie
www.kruiswerk.nl/zorgcollectief
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Nieuwe parkeergarage Zutphen opent 16 januari
ZUTPHEN - Er wordt hard gewerkt 
aan de nieuwe parkeergarage in 
Noorderhaven. Deze garage is van 
NS en wordt geëxploiteerd door 
Q-park. Maandag 16 januari 2017 
gaat de parkeergarage open. Vanaf 
dat moment moet er ook op straat 
betaald worden.

Vanaf dat 
moment moet 
er ook op straat 
betaald worden

De wijk Noorderhaven is een deel 
van het centrumgebied van Zut-
phen. Daarom gaat er hetzelfde 
parkeerbeleid gelden. Op dit mo-
ment parkeren onder anderen 
forenzen en bezoekers nog gratis 
‘achter het station’. Dat gaat dus 
veranderen. Zowel in de parkeer-
garage als op de openbare par-
keerplaatsen in Noorderhaven 
moet vanaf 16 januari betaald 
worden. Dit geldt natuurlijk niet 
voor parkeren op eigen terrein.

Tarieven
In de P+R zijn zo’n 375 betaalde 
parkeerplaatsen. Het uurtarief in 
de parkeergarage is € 1,60. Voor 
treinreizigers geldt een geredu-
ceerd dagtarief van maximaal € 
3,50. Abonnementen lopen via 

Q-Park. Op de openbare parkeer-
plaatsen buiten de parkeergarage 
betaal je € 1,70 per uur. Het ge-
bied en de tijden waarop betaald 
moet worden, zijn duidelijk aan-
gegeven met borden en op de par-
keerautomaten. Betalen moet van 
maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 
18.00 uur en vrijdag (koopavond) 
tot 21.00 uur.

Het kan met pin, creditcard of via 
belparkeren. Het is ook mogelijk 
om een parkeerabonnement aan 
te schaffen voor de openbare par-
keerplaatsen in Noorderhaven. Dit 
kost € 530,40 voor een jaar. Kijk 
voor meer informatie op www.
zutphen.nl/parkeren.

Handhaving
Verder is het goed om te weten dat 
de huidige P+R en het tijdelijke 
parkeerterrein Het Koelhuis ver-
dwijnen zodra de parkeergarage 
in gebruik wordt genomen. Team 
Handhaving ziet er samen met 
grondeigenaren op toe dat wild-
parkeren op bouwterreinen en 
stroken niet meer plaatsvindt.

Nieuwe parkeergarage in Noorderhaven. Foto: Bas Bloem

Rondweg N345 
De Hoven/
Zutphen
ZUTPHEN - De provincie Gel-
derland heeft de aanleg van de 
rondweg N345 De Hoven/Zut-
phen opgedeeld in twee delen, 
de spooronderdoorgang en de 
rest van de rondweg. De spoor-
onderdoorgang mag de provin-
cie niet zelf bouwen, hiervoor 
heeft ProRail het alleenrecht. De 
provincie heeft ProRail daarom 
opdracht gegeven de spooron-
derdoorgang te realiseren. In-
middels heeft ProRail hiervoor 
een aannemer gecontracteerd. 
Naar verwachting begint deze 
aannemer nog voor de zomer 
met de werkzaamheden. 

De provincie is nog in gesprek 
met grondeigenaren over de 
aankoop van grond. Daarnaast 
wordt het contract om een aan-
nemer te selecteren afgerond. 
In het voorjaar van 2017 orga-
niseert de provincie een inloop-
avond over de nieuwe rondweg. 
De provincie wil drie maatrege-
len nemen om de rondweg be-
ter in te passen in de omgeving. 
Hiervoor wordt begin volgend 
jaar het ontwerp-inpassingsplan 
‘Aansluiting de Teuge en herbe-
stemming bij de Baankstraat’ 
afgerond. Naar verwachting kan 
het ontwerp-inpassingsplan be-
gin februari 2017 zes weken ter 
inzage gelegd worden. Rond de 
zomer hoopt de provincie het 
inpassingsplan definitief vast te 
kunnen stellen.
   

 ■ www.gelderland.nl/
N345-dehoven
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BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Netwerkweg 10 • 7251 KV Vorden
06-22467236 • (0575) 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl

● Gemiddeld 8,9 voor 
 klantvriendelijkheid
● Gemiddeld 8,6 voor 
 vakmanschap
● Geen voorrijkosten
● Een vakman voor al 
 uw werkzaamheden
● Ruime garantie
● Al 10 jaar een succesvolle formule

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

André van der Horst
‘t Spiker 45, 7231 JM Warnsveld

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

a.vanderhorst@klussenier.nl
www.klussenier.nl

Dyanne Schiphorst
tel. (0544) 80 10 34
verkoop@contact.nl

Nancy Weevers
tel. (0544) 80 10 35
verkoop@contact.nl

Bas Bloem
tel. (06) 52 58 49 92

bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Drukklare advertenties
(certified pdf) aanleveren tot
uiterlijk maandag 9.00 uur.

Materiaal voor nog op te maken
advertenties aanleveren kan tot

uiterlijk vrijdag 12.00 uur.

Contact Bronckhorst Noord bestrijkt 
zowel online als met de papieren editie 
(in een oplage van 4.800 exemplaren) 

het gebied Vorden, Delden, Kranenburg, 
Linde, Medler, Mossel, Veldwijk, 

Vierakker, Wichmond, Wientjesvoort
en Wildenborch.

Bel of mail
met onze

media-adviseurs

Wilt u ook adverteren?
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Nagels lakken voor Serious Request
VORDEN - Donderdagavond 22 
december na de kerstviering in de 
kerk, hebben de meiden van groep 
8 van basisschool ‘De Vordering’, 
ontzettend veel nagels gelakt van 
kinderen, ouders/verzorgers en 
opa’s en oma’s. Ze steunen hierbij 
niet alleen Serious Request, maar 
ook Tijn van 6, die deze actie lan-
delijk gestart is. Wat een geweldig 
initiatief van hem. Op ‘De Vorde-
ring’ is 211,15 euro opgehaald, een 
mooi resultaat voor een goed doel.

   

Nieuwjaars- 
rolletjes bij ‘De 
Werf’
VORDEN - Ideële kringloopwin-
kel ‘De Werf ’ nodigt zaterdag 7 
januari iedereen uit om tussen 
09.00 en 12.00 uur langs te ko-
men in haar kringloopwinkel op 
de Enkweg voor een kop koffie 
met een nieuwjaarsrolletje. Niet 

alleen kunt u dan ons uitgebreide 
assortiment bewonderen, maar 
ook kunt u elkaar de beste wen-
sen voor 2017 geven in een gezel-
lige ambiance. Ook in 2017 zal ‘De 
Werf’ een deel van haar opbrengst 
gaan gebruiken voor het financi-

eel ondersteunen van acties die 
zijn gericht op het welzijn van de 
Vordense gemeenschap. Hierover 
wordt u binnenkort nader geïn-
formeerd. Op 31 december is ‘De 
Werf’ gesloten.

   

Kerstviering PCOB

VORDEN - Vrijdagmiddag 16 de-
cember kon waarnemend voor-
zitter Ton Knevel vele belangstel-
lenden in De Soos welkom heten 
voor de jaarlijkse Kerstviering van 
de PCOB afdeling Vorden en om-
streken. Hij opende dit samenzijn 
met gebed.

Door een voorbereidingsgroep 
was een mooie kerstliturgie sa-
mengesteld, afwisselend met te 
zingen liederen, schriftlezing en 
gedichten. Marian Stortelder, 
pastoraal medewerkster van De 
Wehme, verzorgde de meditatie. 
Zij was verbaasd over de grote op-
komst, zelfs meer dan in een zon-

dagse kerkdienst. Zij vroeg de aan-
wezigen ‘wat heeft u aangetrokken 
hier naar toe te komen?’. Zij sprak 
de wens uit dat we in het alledaag-
se, het verhaal van het Kind , Gods 
licht mogen ervaren. Na de pauze, 
waar traktatie van warme choco-
lade volgde met een overheerlijke 
kerstkrans, werd de liturgie voort-
gezet. Hierna hield bestuurslid 
Wim de lange een kerstvertelling 
over ‘De Wijzen uit het Oosten’. Hij 
ging in op de namen van de drie 
Wijzen, waar er één vermoedelijk 
uit Syrië kwam. Dit kwam naar 
voren over oude geschriften van 
dit land. Hij vroeg zich af of dit de 
laatste oorlog zou zijn van dit boei-

ende land. Hierna vertelde Marian 
Stortelder nog een kerstverhaal in 
moderne setting over ‘de herber-
gier van Bethlehem’ .

De voorzitter bedankte de inlei-
ders voor de prachtige vertellin-
gen en Anneke Rigterink voor het 
spelen op het elektronisch orgel. 
Hij wenste de aanwezigen Geze-
gende Feestdagen toe. Hij riep de 
aanwezigen op tot bijwoning van 
de volgende vergadering op don-
derdagmiddag 26 januari,waar de 
heer D.de Riet uit Groenlo een 
parodie zal brengen op Dorus. 
Hiermee werd deze geslaagde 
kerstviering afgesloten.

Ondernemersfonds verwelkomt 
initiatieven die bijdragen aan een 
leefbare kern
HENGELO - Augustus dit jaar is van-
uit een burgerinitiatief de Stich-
ting Ondernemersfonds Hengelo 
opgestart. Doel van de stichting 
is het leefbaar houden en com-
pact krijgen van kleine kernen en 
om leegstand tegen te gaan. Het 
ondernemersfonds ondersteunt 
initiatieven die daaraan bijdragen 
financieel, maar organiseert deze 
niet zelf. Iedereen die een voor het 
publiek gratis toegankelijk evene-
ment organiseert in het gebied van 
het ondernemersfonds (kern Hen-
gelo) kan aanspraak maken op fi-
nanciële steun vanuit de Stichting 
Ondernemersfonds Hengelo, mits 
de activiteit aan de daarvoor op-
gestelde criteria voldoet. Hiervoor 
kan men contact opnemen met 
het ondernemersfonds.

Door Bernadet te Velthuis

Naast evenementen, zijn ‘ver-
fraaiing en aankleding van de 
kern’ en ‘geld reserveren voor een 
compacter centrum’ de andere 
twee pijlers van Stichting Onder-
nemersfonds Hengelo. De laat-
ste pijler is een langdurig proces, 
waarbij de stichting bijvoorbeeld 
ondernemers wil stimuleren zich 
te verplaatsen om zo gezamenlijk 
een compacte kern te creëren. Het 
bestuur maakt zich hier sterk voor 
en is al in gesprek met diverse par-
tijen. Daarnaast wil de stichting 
ook ondernemers en verenigingen 
buiten de kern stimuleren om de 
kern te betrekken bij activiteiten 
die plaatsvinden.

De Stichting Ondernemersfonds 
is een pilot dat ontstaan is vanuit 
de behoefte om een gezamenlijk 
fonds te creëren waar iedereen 
zijn steentje aan bijdraagt aan ac-
tiviteiten die de vitaliteit van het 
centrum vergroten. Zowel om be-
staande initiatieven te behouden, 
als ruimte creëren voor nieuwe. 
Om hiervoor financieel voldoende 
armslag te krijgen en te voorko-
men dat sommige ondernemers 
betalen, terwijl anderen ‘meelif-
ten’, kwam men tot de conclusie 
dat reclamebelasting heffen de 
enige manier zodat iedereen mee-
doet.

Vanuit de initiatiefnemers Bart 
Veen uit Vorden, Tonnie Berger-
voet uit Hengelo en Henk Hollak 
uit Zelhem is vervolgens een voor-
stel gedaan richting de gemeente 
voor het heffen van reclamebelas-
ting bij ondernemers in de kern. 
Dit geld wordt vervolgens gestort 
in het ondernemersfonds voor de 
uitvoering van de drie pijlers. De 
gemeente is hiermee akkoord ge-
gaan voor de duur van drie jaar. 
Daarna zal de pilot geëvalueerd 
worden en wordt besloten of het 
doorgezet zal worden.

Het bestuur bestaand uit voorzit-
ter Tonnie Bergervoet , secreta-
ris Hans Eland, penningmeester 
Reint Beunk en bestuursleden 
Hans Langeler en Yvonne Kuil-
boer zal twee keer per jaar een 
bijeenkomst organiseren voor alle 
deelnemers. In het voorjaar zal de 
bijeenkomst in het teken staan van 
het resultaat en de verantwoording 
van het voorgaande jaar, inclusief 
nieuwe voorstellen voor de plan-
ning van het komende jaar om dit 
vervolgens in het najaar te gaan 
evalueren. Vanuit de gemeente 
ontvangen ondernemers hiervoor 
de uitnodigingen.

Voor de stichting is het commu-
niceren met alle deelnemers die 
bijdragen aan het fonds lastig, 
omdat gegevens over deelnemers 
waarbij reclamebelasting wordt 
geheven vanwege het vertrou-
welijke karakter niet vanuit de 
gemeente verstrekt worden. Het 
ondernemersfonds is daarom zelf 
bezig met het maken van een lijst 
met e-mailadressen, zodat het via 
mailing zoveel mogelijk deelne-
mers kan bereiken. Ondernemers 
die op de hoogte willen blijven van 
het ondernemersfonds kunnen 
contact opnemen met het onder-
nemersfonds.

Wilt u meer informatie of een be-
roep doen op het ondernemers-
fonds? Neem dan contact op via 
onderstaand e-mailadres of tele-
foonnummer.
   

 ■ evenementen@
ondernemersfondshengelo.nl ■ 0575-461521 

ZELHEM - Woensdagavond 28 de-
cember staat de band ‘Arrow Re-
vival’ centraal in het programma 
live@ideaal, dat tussen 20.00 en 
22.00 uur vanuit de iBeat Recor-
ding Studio in Zelhem wordt uit-
gezonden. De band speelt live en 
de bandleden worden geïnter-
viewd door de presentator van 
dienst.

Zanger-gitarist René Ebbers heeft 
de band in 2008 opgericht. Hij had 
al vanaf zijn 18e levensjaar erva-
ring opgedaan in diverse bands. 
Na wat wisselingen in bezetting, 
heeft de band al geruime tijd met 
steady basis met Nico Vink op bas 
en rots in de branding Ap de Swart 
als slaggitarist. In 2014 kwam Ge-
rian Focking de band versterken 
als drummer.

De bandnaam is ontleend aan het 
radiostation Arrow Classic Rock 
FM, dat exact het repertoire ten 
gehore bracht dat de oprichter 
voor ogen had. Bij Arrow weet het 
publiek welke nummers ze, qua 
stijl, op de setlist kunnen vinden. 
Classic rock, muziek met een pop-
pie sausje, waarbij de focus ligt 
op de ‘70, ‘80 en ‘90 met bands 
als Cold Play, Pink Floyd, Simple 
Minds en The Cure.

Arrow Revival Band bij LIVE@IDEAAL

Arrow Revival. Foto: PR

De meiden van groep acht haalden hiermee ruim 210 euro op. Foto: PR

(Advertorial)

Wil jij meer energie hebben, 
voelen dat je fitter bent en afvallen? 
Dat kan met de training ‘suikerbewust slank’
Lekker eten, geen honger heb-
ben, meer energie krijgen, 
voelen dat je fitter bent,  beter 
in je vel zitten, voelen dat je 
lichaam in balans komt en ge-
makkelijk 5 tot 10 kg afvallen, 
dat is ‘suikerbewust’ eten in 
een notendop. 

Zonder dieet, repen of shakes 
maar met eerlijk, gezond en be-
taalbaar voedsel uit de super-
markt. ‘Suikerbewust slank’ is een 
training waarin je alle geheimen 
van een gezonde leefstijl ontdekt, 
waarin je ook handvatten krijgt 
aangereikt om succesvol de over-
tollige kilo’s kwijt te raken. 

Om vrijblijvend kennis te maken 
met mijn manier van werken 
ben je van harte welkom bij een 
voorlichtingsbijeenkomst. Kijk 
op mijn site: www.coachings- 
praktijkbronckhorst.nl voor de 
geplande data. 

Aanmelden kan via de mail: 
info@coachingspraktijkbronck-
horst.nl of per telefoon: 
06 - 27216508.

Maria Onstenk
Verpleegkundige en 
voedingscoach

Tot 10% korting
op uw zorgverzekering

Kijk wat u kunt besparen op
www.kruiswerk.nl/zorgcollectief
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30% korting op alle 2e matrassen*

Goed en gezond slapen

√  Slaapadvies op maat          √  365 dagen slaapgarantie            √  Best getest door consumenten

op alle 2  matrassen

€985,-

van €1407,-
nu vanaf

Boxspring StockholmInclusief 2 matrassen en een topper!
Dekbed Pontos (140x200)

Synthetisch
Ook verkrijgbaar in 4-seizoenen editie

van 199,-
nu voor

€139,-

Hoofdkussen Edel
100% natuurlatex, vormvast

van 179,-
nu voor

€125,-

Sync Support Zones®

Doetinchem
Doetinchemseweg 95 (Woonboulevard naast Auping plaza)
0314 392 058
www.morgana.nl/doetinchem

30%
kortingNU 30% jubileumkorting

op talloze producten!

zondag 8 - 15 - 22
én 29 januari open!

Ook verkrijgbaar in 4-seizoenen editie

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel

het  jaar eindigt
zoals’t begon

met oliebollen
10 voor
8,00

Arnhemsestraat 4, Brummen 
0575-561 277

Beukerstraat 97, Zutphen
0575-512 001

Adelaarstraat 12, Doetinchem
0314-645899

10.00-12.00uur

19 januari
Inloopspreekuur

www.prowonen.nl

Huren & Inkomen
Wat kost een huurwoning? Wat moet mijn inkomen zijn?
Krijg ik huurtoeslag? Verdien ik niet te veel voor een huurwoning?
Wat kan ik maximaal huren? Telt het inkomen van mijn kinderen ook mee?

Kom naar het inloopspreekuur en u krijgt antwoord op deze en andere vragen!

 Adres |Tedinkweide 2, 271RB Borculo Telefoon |(0545) 28 50 00 Website | www.prowonen.nl 



Eerste Boakse Knal Festival laatste dag van het jaar
BAAK - “We hadden als vrienden-
groep al een paar jaar achtereen 
tegen elkaar gezegd dat we weer 
richting Baak wilden. Dit jaar 
hebben we de koe bij de horens 
gevat en er ook daadwerkelijk 
werk van gemaakt. En zie hier 
het eerste Boakse Knal Festival 
op 31 december is een feit!”

Door Alice Rouwhorst

Aan het woord is Roy Wolbrink 
die, zoals hij zelf zegt, al zolang hij 
kan herinneren carbid schiet. Sa-
men met zijn vrienden komt hij elk 
jaar op 31 december bijeen om te 
knallen. Het carbid schieten vond 
jaren aan de Wolfstraat in Baak en 
sinds twee jaar aan de Hoogstraat 
in Toldijk plaats. “Maar de mees-
ten van ons komen uit Baak en we 
wilden graag weer terug naar het 
dorp. We zijn op zoek gegaan naar 
een geschikte locatie. Verschillen-
de opties kwamen voorbij waaron-
der het paasvuurterrein. Maar dat 
vonden we toch nog te ver van het 
dorp af.”

Het idee kwam ter sprake in café 
Herfkens en werd direct omarmt 
door de uitbater. “En zo kwam van 
het één het ander”, vervolgt Tineke 
Herfkens. “Tijd voor wat nieuws 
op oudjaarsdag! Het potbiljarten 
dat we hier al jaren op deze dag or-
ganiseren hebben we verschoven 
naar de dertigste. Deze zet maakt 
ruimte voor het eerste Boakse 
Knal Festival op het evenemen-
tenterrein. Dit organiseren wij, de 
Baakse Horeca Combinatie waar 
ook café Het Wapen van Baak deel 
vanuit maakt, dus samen met de 
vriendengroepen”.

Wolbrink heeft andere vrienden-

groepen gevraagd om mee te doen 
en deze waren zeer enthousiast. 
Een vriendenclub, die gestopt 
was met het carbid schieten, heeft 
hierdoor zelfs de melkbussen weer 
van zolder gehaald! Op de laatste 
dag van het jaar wordt er vanaf 
het middaguur aan de rand van 
het dorp tegenover Huize Baak op 
een deskundige en veilige manier 
met carbid geschoten uit zo’n acht 
melkbussen.

“Onderwijl kunnen de bezoekers 
genieten van een hapje, drankje 
en muziek in een tent die we er-

bij plaatsen. Van alles is er, waar-
onder een broodje worst, gehakt-
balletjes, knakworsten, warme 
chocolademelk en uiteraard ook 
glühwein. Kinderen kunnen zich 
uitleven op een springkussen of 
kindercarbid schieten! Geen echt 
carbid hoor, maar verfblikjes. We 
hebben voor hen gehoorbescher-
ming geregeld, maar het is niet ver-
keerd om je eigen oordoppen mee 
te nemen”, vertelt Humphrey Herst, 
uitbater van het Wapen, die even 
tussen de bedrijven door aanschuift 
bij het gesprek.

“En hopelijk is het heel gezellig en 
brengt het gebeuren een gevoel van 
saamhorigheid!”, vult Roy aan. Het 
knallen stopt rond de klok van vijf/ 
zes uur. Geborreld kan er nog tot 
een uur of acht.

Mocht dit eerste Boakse Knal Festi-
val naar wens verlopen dan zal het 
wat de Baakse Horeca Combinatie 
betreft een jaarlijks terugkerend 
evenement worden. Het liefst groot-
ser van opzet, met livemuziek en 
meer spelletjes voor de kinderen. 
Zie voor meer informatie de Face-
bookpagina Boaks Knal Festival.

WARNSVELD - Op oudejaarsdag 
zal de familie Jolink weer olie-
bollen en appelbeignets gaan 
bakken en verkopen, waarvan 
de opbrengst geheel ten goede 
komt aan Stichting Hartekind. 
Helaas overlijdt er in Nederland 
nog elke twee dagen een kind 
aan de gevolgen van een hartaf-
wijking, daarmee is het doods-
oorzaak nummer 1 bij kinderen. 
Stichting Hartekind wil door 
middel van het financieren van 
wetenschappelijk onderzoek de 
overlevingskansen en dagelijkse 
kwaliteit van leven van deze har-
tekinderen verbeteren. Stichting 
Hartekind heeft vrijwilligers op-
geroepen oliebollen te bakken 
voor de stichting en ook de fa-
milie Jolink uit Warnsveld doet 
hieraan mee. Kom daarom op 31 
december tussen 10.00 en 17.00 
uur naar de Lage Lochemseweg 
6 in Warnsveld en koop een zakje 
oliebollen of appelbeignets.

Karin Jolink: “Alweer twee jaar 
geleden is onze zoon Joris gebo-
ren met een eenkamerhart, een 
ernstige hartafwijking. Met acht 
dagen oud heeft hij een levensred-
dende openhartoperatie onder-
gaan. In de toekomst wacht hem 
nog een operatie voor een nieuwe 
hartklep. Om ervoor te zorgen dat 
hij en alle andere hartkindjes goed 
geholpen kunnen worden, is veel 
onderzoek nodig naar aangeboren 
hartafwijkingen. Daarom gaan wij 
ook dit jaar weer oliebollen en ap-

pelbeignets bakken op oudejaars-
dag voor Stichting Hartekind.”

Onder het genot van een glüh-
wein, biertje of warme chocomel 
kan tevens worden geluisterd naar 
de klanken van de carbidbus. De 
opbrengst van de drankjes zal ook 
ten goede komen aan de stichting. 
Iedereen is van harte welkom om 
gezellig samen met de familie het 
jaar knallend af te sluiten en te-
gelijkertijd bij te dragen aan het 
onderzoek naar aangeboren hart-
afwijkingen!

Bestellen
Alvast wat bestellen? Ook dat kan 
eenvoudig door een mail te sturen 
naar hartekindoliebollen@gmail.
com. De bestelling zal dan op ou-

dejaarsdag vanaf 10.00 uur klaar 
liggen. U krijgt tien oliebollen voor 
4,50 euro of vijf appelbeignets 
voor 4,50 euro.

Stichting Hartekind
Stichting Hartekind is het enige 
goede doel in Nederland die zich 
uitsluitend inzet voor wetenschap-
pelijk onderzoek naar aangeboren 
hartafwijkingen bij kinderen. Hun 
doelstellingen zijn betere overle-
vingskansen voor hartekinderen 
en het verbeteren van de dage-
lijkse kwaliteit van leven, door 
het stimuleren en financieren van 
relevant wetenschappelijk onder-
zoek en het ondersteunen van 
projecten en initiatieven zoals de 
PacePro en de Hartpas. Kijk voor 
meer informatie over stichting 

hartekind op de website.
   

 ■ hartekindoliebollen@gmail.
com ■ www.hartekind.nl

Familie Jolink bakt oliebollen en appelbeignets voor 
stichting Hartekind

Het carbid zal knallen tijdens het eerste Boakse Knal Festival op de laatste dag van het jaar. Foto: Achterhoekfoto/John Mokkink

Zoon Joris is geboren met een ernstige hartafwijking. Foto: PR

Bridgen in Toldijk
BRONCKHORST - Uitslag Kerstdrive 
Bridgeclub Bronkhorst op donder-
dag 22 december. Tweede avond 
van de competitie Topintegraal. 
Twee lijnen van elk 17 paren, 
waarin dezelfde spellen gespeeld 
zijn. Met een willekeurige inde-
ling zodat ook C spelers tegen A 
spelers moesten spelen, dat is niet 
gemakkelijk.

Er waren mooie prijzen te winnen 
voor de paren die op de nummers 
1,5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 en 34 ein-
digden. Eerste prijs boven de 60%, 
voor een paar dat normaliter in 
de B lijn speelt. Hier worden de 
uitslagen vermeld van de negen 
hoogst geëindigde paren.

1. Dini Volkers & Dick Kwakkel 
60,16%, 2. Inge & Reint Pellenberg 
60,03%, 3. Aartje Bernards & Miep 
Bruinsma 58,85%, 4. Joke Damveld 
& Hans Oldhoven 57,94%, 5. Dick 
Brinkman & Hans Dekker 56,64%, 
6. Erica Schut & Marijke Hilder-
ink 56,51%, 7. Irene Lichterberg & 
Theo Schoenaker 56,12%, 8. Riekie 
Nieuwenhuis & Joop te Veldhuis 
55,47%. 9. José en René Winkel-
man 55,34%.

Voorzitter bedankte de organisato-
ren van deze avond, had voor ons 
allen de beste wensen én iedereen 
ging naar huis met een fles mooie 
wijn. Volgend jaar, donderdag 5 
januari 2017, de eerste avond van 
de vierde competitie van dit sei-
zoen. Afmelden minstens vóór 
12.00 uur op de wedstrijddag via 
het mobiele nummer van de club: 
06-25198329.

Goede doelentoernooi
Zaterdag 28 januari 2017 Goede 
doelentoernooi bij Café Restau-
rant ‘Den Bremer’, aanvang 13.00 
uur. Iedereen kan meedoen! Kos-
ten: € 25,00 per paar voor bridgen, 
11,50 euro per persoon voor het 
stampottenbuffet. De opbrengst 
is voor de gezamenlijke zwemba-
den in Hengelo en Steenderen. In-
formatie en opgave bij Hans Jan-
sen, telefoon 0575-551892 of mail 
j.jansen47@kpnplanet.nl.

Kies ook de beste zorg 
voor de beste prijs!

Vergelijk uw zorgverzekering op
www.kruiswerk.nl/zorgcollectief

HELP DE 
ALLERARMSTE
VROUWEN IN 
AZIË OP WEG! 

MET EEN KLEINE LENING 
EEN GROOTS EFFECT

www.microkredietvoormoeders.org
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Ja, ik breng oliën en vetten weg
naar een inleverpunt!

GEEF GEBRUIKTE 
OLIËN EN VETTEN 
EEN TWEEDE LEVEN

gebruikte oliën en vetten worden biobrandstof

Ook voor de olie van oliebollen

www.frituurvetrecyclehet.nl

Geïnteresseerd of meer 
info? Neem contact met 
ons op: T (0575) 517 718

Wij wensen u
een gelukkig 

2017!

De Stoven 31
7206 AZ  Zutphen
www.coenders.it

Geïnteresseerd of meer 
info? Neem contact met 
ons op: T (0575) 517 718

Wij wensen u
een gelukkig 

De Stoven 31

Wij zijn op 
zoek naar:

MONTEURS

Op de drempel van het nieuwe jaar
danken wij u voor het in ons gestelde

vertrouwen en de goede samenwerking.
Alle medewerkers wensen u een

Voorspoedig 2017
Alle medewerkers wensen u eenAlle medewerkers wensen u eenAlle medewerkers wensen u eenAlle medewerkers wensen u een

Voorspoedig 2017Voorspoedig 2017Voorspoedig 2017
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl • www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D e  M a k e l a a r s  v a n  B r o n c k h o r s t

Fotografen van Achterhoekfoto.nl wensen iedereen een goed nieuw fotojaar
ACHTERHOEK – In 2016 bekeken 752.277 bezoekers uit 98 verschil-
lende landen van herkomst een of meer van de 622 geplaatste repor-
tages van Achterhoekfoto. Maar liefst 1.847.299 pageviews stonden 
op de teller van www.achterhoekfoto.nl. 

Door Liesbeth Spaansen

Achterhoekfoto.nl is opgericht op 
20 augustus 2009 door initiatief-
nemer John Mokkink. De website 
biedt aan amateurfotografen die 
zich professioneel willen presen-
teren een ideaal platform. Deze 
groep fotografen wisselde in die ja-
ren van samenstelling, maar groei-
de uit tot een leuke club dames en 
heren met passie voor hun werk.

In juli 2012 kwam de samenwer-
king met Gerhard Weevers tot 
stand.  Hij beheert bijvoorbeeld de 
websites Achterhoekagenda.nl en 
Achterhoeklocaties.nl. Het over-
leg leidde ertoe dat Weevers de 
hosting van de website van Ach-
terhoekfoto.nl op zich nam en een 
vernieuwde website maakte, af-
gestemd op de moderne commu-
nicatiemiddelen. Daardoor werd 
het gemakkelijk om afzonderlijke 

foto’s, maar ook complete fotore-
portages te delen via social media. 
Op de nieuwe website staan even-
eens banners van sponsoren. 

Op 31 maart 2015 werd de nieuw-
ste website van Achterhoekfoto.
nl gelanceerd, met diverse nieuwe 
onderdelen, zoals topfotografen 
en best gewaardeerde fotorepor-
tages. Organisaties, bezoekers, 
verenigingen enzovoort, kunnen 
door middel van het invullen van 
het formulier ‘Fotoreportage aan-
vragen’ een verzoek indienen voor 
het maken van foto’s van een eve-
nement. De fotografen kunnen 

dan aangeven of zij gelegenheid 
hebben om het evenement te be-
zoeken en daarna de foto’s op de 
website publiceren.

Een fotoserie van een evenement 
overdag wordt nog dezelfde avond 
op de website geplaatst, de avon-
devenementen de volgende och-
tend. Dat wordt zeer gewaardeerd, 
wat te zien is aan het nog steeds 
stijgende bezoekersaantal. 

De fotografen Marja Sangers-Bijl, 
Paul Harmelink, Henk den Brok, 
Harry Jansen, Annie Basters, Henk 
Derksen, Liesbeth Spaansen, Al-

bert Schreuder, Hans Grievink, 
Michel Schwartz, Henk ter Horst, 
Gerbert Vruggink, Marian Ooste-
rink, Johan Braakman, Leo van 
Eden, John Mokkink, Patrick Kuy-
per, Tamara Schreuder-Hissink, 
Henk Oltvoort, Jozef Hendriks (op 
de foto ontbreken Jasper Blaauw, 
Gradus Derksen en Annet Nijen-
huis) kunnen terugkijken op weer 
een succesvol jaar en wensen ie-
dereen voor het nieuwe fotojaar 
alle goeds toe.

De fotografen van Achterhoekfoto.nl. 
Foto: John Mokkink

De liefde en het plezier dat een huisdier je kan geven is fantastisch. Logisch dat je dan 
het beste wilt voor je dier. Maar hoe kom je er nu achter of een dierspecialist daadwer-
kelijk kennis van zaken (dieren) heeft? Nou, dat is simpel. 
Dat zie je aan het Dierbaar-keurmerk. Bij bedrijven met 
het Dierbaar-keurmerk weet je zeker dat je huisdier in 
goede handen is. Meer weten? Kijk dan op dierbaar.nl

Extra zekerheid 
voor jou 
en je huisdier! dierbaar

het keurmerk voor de huisdierenbranche



Quintus D1 winterkampioen
HENGELO - Zaterdag 17 en zondag 
18 december stonden de laatste 
wedstrijden van 2016 op het pro-
gramma. De D1 stond ongesla-
gen aan kop en kon dit succes be-
vestigen met wederom winst. De 
winterkampioen kon na afloop 
genieten van taart in de kantine.

Jongens C1 verloren zaterdag 17 
december in een matige wedstrijd 
tegen Olympia Hgl./Stormvogels 
HC1 in Sportcentrum Hengelo 
(Veldwijk) door helaas veel balver-
lies. Uitslag 22-14.

Halverwege de competitie stond 
Quintus D1 stijf aan kop, onge-
slagen zonder verliespunten, een 
positief doelsaldo van +104 en 
vier punten los van de nummer 2. 
Zondag 18 december was Loo D2 
de tegenstander in de Kamp. Goed 
samenspel en goede verdediging 
resulteerde in een goede uitslag. 
Loo had weinig in te brengen. 
Eindstand 19-3. In de kantine was 
er taart voor de winterkampioen, 
welke de ouders hadden geregeld. 
Top!

Quintus D2 speelde tegen AES D3 
uit Arnhem. De eerste helft ging 
wat rommelig van start. Tweede 
helft ging beter en met mooie 
aanvallen van de meiden werd er 
gewonnen met 11-6. Ook leuk dat 
er meiden scoren die dat nog niet 
gedaan hebben. Gewoon gooien, 
nooit geprobeerd is altijd mis. 
Mooi eerste seizoen helft gehad 
met de meiden. Iedereen fijne 
feestdagen. Groeten Erik.

Op 18 december ontvingen de 
heren Quintus 1 hun laatst tegen-
stander van 2016. Dit waren de 
heren uit Arnhem van Udi. Quin-
tus was gebrand op een overwin-
ning zodat het gat op de nummer 
1 in de ranglijst dichter gemaakt 
kon worden. De wedstrijd begon 
sterk met een solide dekking van 

Quintus. Echter was de aanval 
daarentegen wat minder sterk 
waarbij in de afronding te veel ge-
mist werd. Uiteindelijk gingen de 
beiden ploegen de rust in met een 
stand van 12-7 in het voordeel van 
Quintus. In de tweede helft ble-
ven de Hengeloërs goed werken 
in de dekking en kreeg het wei-
nig doelpunten tegen. Maar in de 
aanval bleef het matig, al werden 
er desondanks nog wel een aan-
tal knappe doelpunten gescoord. 
Eindestand 19-12 in het voordeel 
van Quintus. Quintus DC1 speelde 
thuis tegen Reehorst DC1. Uitslag 
20-15. De Quintus heren 2 speel-
den thuis tegen Zwolle 2. Quintus 
miste veel kansen waardoor er 
met rust tegen een kleine achter-
stand werd aangekeken, 6-7. Ook 
na rust bleef het ongekend en on-
nodig spannend. In slotseconden 
wist Zwolle helaas de gelijkmaker 
te maken. Eindstand 14-14.

De heren 3 van Quintus moesten 
uit spelen tegen de heren van Bor-
have H1 in Borne. De eerste helft 
kon Quintus nog aardig meeko-
men maar de tweede helft werden 

de Hengeloërs overlopen door 
Borhave en kwam zelf haast niet 
meer aan scoren toe eindstand 
34-12.

De wedstrijd van Quintus E1 te-
gen Erix E1 in de Hamalandhal 
in Lichtenvoorde ging redelijk ge-
lijk op. Ruststand 3-3. De gehele 
wedstrijd stond Quintus met 1 of 
2 punten voor, aan het einde werd 
er echt geknokt. Erix scoorde nog 
net voor tijd, eindstand 8-8.

Programma 8 januari 2017, thuis 
Sporthal de Kamp: 09.00 uur Quin-
tus E1 - AES Arnhem E2, 09.55 uur 
Quintus D1 - Erica ‘76 D1, 10.40 
uur Quintus D2 - Erix D2, 11.25 
uur Quintus HS1 - Erica ‘76 HS1, 
12.35 uur Quintus DC1# - Minerva 
DC1, 13.35 uur Quintus HS2 - Eri-
ca ‘76 HS2.

Programma 8 januari 2017, uit: 
13.00 uur Reflex HC1 - Quintus 
HC1: Van Pallandthal, Varsseveld.
   

 ■ www.svquintus.nl

Rotary beloont 
duiker met meest 
knotsgekke outfit
ZUTPHEN - Net als vorig jaar orga-
niseert de Zutphense Rotaryclub 
Rio aan de IJssel een Nieuwjaars-
duik in het Bronsbergermeer. Op 
zondag 8 januari om 16.00 uur 
vindt de Nieuwjaarsduik plaats. 
Deelname aan de duik kost 5 euro 
inclusief één consumptie.

Dappere duikers kunnen zich 
vooraf of op de dag zelf inschrij-
ven bij Aerofitt vlakbij het Brons-
bergermeer, Bronsbergen 27. Om 
15.45 uur wordt begonnen met 
een gezamenlijke warming up. Na 
de warming up is het zover en zal 
het startschot voor de duik klinken. 
Niemand minder dan de Zutphen-
se wethouder Coby Pennings zal 
het startschot lossen. Net als vorig 
jaar beloont de Rotary de duiker 
met de meest knotsgekke outfit met 
een leuke prijs. Daarnaast zijn er 
prijzen voor de grootste groepsin-
schrijving en het hoogste sponsor-
bedrag.

De opbrengst van de Nieuwjaars-
duik gaat naar de actie ‘Water 
voor water’. Deze actie heeft als 
doel wereldwijd schoon water te 

verzorgen. Voor deze Nieuwjaars-
duik is de kwaliteit van het water 
natuurlijk gegarandeerd goed. Net 
als de kwaliteit van ons Neder-
lands drinkwater. Helaas is schoon 
(drink) water niet overal in de we-
reld vanzelfsprekend. Maar liefst 
3.000 kinderen sterven elke dag als 
gevolg van ziektes veroorzaakt door 
vies (drink) water. “Dagelijks zoveel 
kinderen die sterven omdat er ge-
woon geen schoon water is, dat 
moet echt stoppen en we hopen 
dan ook op een mooie opbrengst”, 
aldus Rotary voorzitter Henk Jan 

Dulon Barre.

Duik daarom mee of kom kijken 
en sponsor onze actie ‘Water voor 
water’. Voor meer informatie en een 
filmpje van vorig jaar kun je kijken 
op onderstaande website. Foto’s 
van vorig jaar zijn te vinden op de 
website van Achterhoekfoto.nl
   

 ■ www.rioaandeijssel.nl ■ www.achterhoekfoto.
nl/viewer/4135/eerste-
nieuwjaarsduik-in-zutphen

Tweede Zutphense Nieuwjaarsduik 
Bronsbergermeer

Maar liefst 74 deelnemers deden mee aan de eerste Nieuwjaarsduik van Zutphen (janu-
ari, 2016). Foto: Alize Hillebrink-Korf

Winterkampioen Quintus D1 aan de taart in de kantine van Sporthal de Kamp. Foto: PR

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland 
gaat verder als zelfstandige stichting
REGIO - Veilig Thuis Noord Oost 
Gelderland is het advies- en 
meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Sinds 1 
januari 2015 zijn de advies-, 
meld- en steunpunten Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling 
van de 22 gemeenten in de regio 
Noord Oost Gelderland samen-
gevoegd. Op 15 december 2016 
is de Stichting Veilig Thuis Noord 
Oost Gelderland opgericht.

Een nieuwe organisatie, waar alles 
bij elkaar is ondergebracht en niet 
meer bij verschillende organisa-
ties. De directeur- bestuurder van 
de Stichting is Azime Gulhan. De 
stichting levert een bijdrage aan 
het creëren van veiligheid in de 
thuissituatie en het stoppen van 
geweld.

Over Veilig Thuis 
Veilig Thuis Noord Oost Gelder-

land is het advies- en meldpunt 
voor iedereen, die met (vermoe-
dens van) huiselijk geweld en/
of kindermishandeling te maken 
heeft of krijgt. Niet alleen voor 
slachtoffers en plegers, ook voor 
bezorgde omstanders en profes-
sionals. Veilig Thuis is er voor kin-
deren en volwassenen die hulp 
nodig hebben. Soms komt men 
er op eigen kracht niet uit. Samen 
wordt vervolgens gewerkt aan een 
prettige thuissituatie waar veilig-
heid voorop staat. Veilig Thuis is 
24 uur per dag en 7 dagen in de 
week bereikbaar op 0800 2000.

De gemeenten
Veilig Thuis Noord Oost Gelder-
land is werkzaam in diverse ge-
meenten in de regio, waaronder in 
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 
Doetinchem, Montferland, Oost 
Gelre, Oude IJsselstreek, Winters-
wijk en Zutphen.

Petticoat
Pattie is een meiske dat leeft op 
het Groningse platteland in de 
jaren vijftig. Ze is gezegend met 
een lieflijk gezichtje en een al 
even lieflijk stemmetje en droomt 
ervan, een beroemd zangeres te 
worden. Op een dag vertrekt ze 
naar de grote stad om haar droom 
waar te maken. Of dat lukt, zullen 
we waarschijnlijk pas in de laatste 
aflevering weten.

In een paar zinnen heb ik daar-
mee verteld waar het in de Ne-
derlandse dramaserie Petticoat 
(deze week is aflevering zes al-
weer te zien) om draait.

Beetje zoetsappig, dacht ik bij 
het zien van de trailer die ons tot 
kijken moest verlokken. Deson-
danks verheugden mijn geliefde 
en ik ons op deze nieuwe serie. 
In de verwachting dat-ie van het-
zelfde genre en net zo goed zou 
zijn als Moeder ik wil bij de revue. 
Daarvan hebben we echt geno-
ten, nu alweer vier jaar geleden. 
Dat deze nieuwe serie boven-
dien aandacht zou schenken aan 
de sociale strijd in de Groningse 
strokartonindustrie (ik kreeg on-
middellijk die markante kop van 
Fré Meis weer op mijn netvlies) 
maakte ‘m voor mij alleen maar 
nog aantrekkelijker.

Met een pot thee en een schaal-
tje biscuitjes onder handbereik 
(helemaal in geest van de jaren 
vijftig dus) nestelden we ons op 
24 november op de bank, om bij 
de eerste aflevering eens lekker 
nostalgisch terug te blikken op 
het Nederland van onze jeugdja-
ren. Vooraf was me wel met klem 
gevraagd om niet (zoals gebrui-
kelijk, volgens mijn wederhelft) 
overal luidkeels commentaar op 
te leveren. En ik geloof eerlijk ge-
zegd, dat ik dat ook niet heb ge-
daan. Zelfs niet toen ik een auto 
door beeld zag rijden, die volgens 
mij in de jaren vijftig nog niet eens 
ontworpen was.

En toch… we zijn we niet verder 
gekomen dan die eerste afleve-
ring. Niet omdat het verhaal niet 
aardig was, niet omdat er slecht 
gespeeld werd en dus ook niet 

omdat ik er doorheen praatte. 
Nee, we zijn afgehaakt vanwege 
één ergernis, die we hartstoch-
telijk deelden. Tot onze verbijs-
tering bleek namelijk een groot 
deel van de gesproken tekst on-
dertiteld. Let wel: alleen Pattie 
en de andere acteurs die voor 
Groningers moesten doorgaan 
en daarom ook zogenaamd Gro-
nings spraken. Ja, zogenaamd! 
Want met echt Gronings (Neder-
saksisch en sterk verwant aan 
ons Achterhoeks) had het niks 
te maken. Eigenlijk spraken ze 
slechts met een Gronings accent. 
Een noordelijke tongval, zo u wilt. 
Maar minstens net zo goed te ver-
staan als de acteurs die ‘stads’ 
spraken. En die dus niet onderti-
teld werden!

Nou is het ondertitelen van een 
Nederlandstalige tv-serie niet 
echt nieuw voor mij. We kijken 
(vanaf diezelfde bank, maar dan 
zonder thee en biscuitjes) ook 
graag naar Witse. Een Vlaamse 
serie, die voor ons Nederlanders 
eigenlijk best te verstaan is. Gro-
tendeels, tenminste. Maar het 
Vlaams kent een heleboel woor-
den en uitdrukkingen, waarvan 
wij noorderlingen nooit gehoord 
hebben. En sommige personages 
in Witse spreken een Vlaams dia-
lect dat voor ons echt niet te vol-
gen is. En dan ben je blij met een 
vertaling onderin het beeld.

Voor het echte, authentieke Ach-
terhoeks (dat bijna niemand meer 
spreekt, alleen Hans Keuper nog) 
zou dat ook gelden. Ook daarbij 
zou ondertiteling op z’n plaats 
zijn. Dat zou me ook niet ergeren. 
Maar als een Amsterdamse ober 
denkt dat ik rookworst wil heb-
ben als ik rauwkost bestel, dan is 
dat omdat hij me gewoon niet wíl 
verstaan. Alleen al omdat hij aan 
mijn tongval nu eenmaal hoort 
dat ik van achter de IJssel kom. 
En zelfs als ik dan mijn keurigste 
Nederlands spreek ben ik in zijn 
ogen nog een boer. Tja, en boeren 
bestellen nu eenmaal rookworst. 
Dat weet iedere Mokumse ober. 
Daarvoor heeft hij geen onderti-
teling nodig.

Zwaleman
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Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Productiemedewerker m/v

Ga jij nauwkeurig te werk en kun jij je goed concentreren?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als productiemedewerker voer jij de visuele controle van metaal-
producten uit. Jij controleert de eindproducten op fouten, bramen 
en vet. Wanneer producten afgekeurd zijn zorg jij dat ze bij de juiste 
persoon terecht komen. De producten die afgekeurd zijn boek je 
af. Naast het controleren bedien je de machines die de producten 
schoonmaken. Bij gebleken geschiktheid kan het voorkomen dat jij 
sturing geeft aan de controleurs.

CNC Programmeur m/v

Heb jij ervaring met CNC programmeren en ben je een 
echte aanpakker? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als CNC programmeur ben je verantwoordelijk voor het voorberei-
den, instellen en programmeren van CNC machines. Je gebruikt 
jouw kennis en vaardigheden om tot een optimaal eindproduct te 
komen. Je gaat hierbij te werk met Esprit software. Je gaat aan de 
slag in een groeiend bedrijf dat volop aan het uitbreiden is.

Financieel Administratief Medewerker m/v

Ben jij goed met cijfers en voel jij je thuis in de 
administratie?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als financieel administratief medewerker zorg jij er voor dat de 
administratie goed verloopt. Jouw belangrijkste taak is het beheer 
van de debiteuren. Hiervoor moet je stevig in jouw schoenen staan. 
Daarnaast verwerk je boekingen van de bank en werk je deze bij. 
Ook grootboekwerkzaamheden behoren tot jouw takenpakket. Je 
verzorgt de btw en intrastat aangifte. De nadruk ligt bij deze functie 
op het beheer van de debiteuren.

Productiemedewerker m/v

Ben jij de technisch onderlegd en wil je graag als 
montagemedewerker aan de slag?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als montagemedewerker ben je verantwoordelijk voor het afmon-
teren en stellen van diverse producten. Je hebt ervaring met het 
lezen van technische tekeningen en kan met diverse handgereed-
schappen 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 begin-
nend timmerman / montagemedewerker.

Signmaker m/v

Heb jij ervaring in de sign-branche en wil jij graag aan de 
slag bij een groeiend bedrijf?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als signmaker ben je met name verantwoor-
delijk voor het aanbrengen van folie op diver-
se materialen en het afdrukken van digitale 
bestanden. Hierbij verzorg je ook de voor-
bereiding van de werkzaamheden. Je bent 
tevens verantwoordelijk voor het onderhoud 
van deze sign-machines. Het is belangrijk dat 
je tijdens je werkzaamheden nauwkeurig en 
gestructureerd te werk gaat. Bij deze vacature 
ligt de nadruk voornamelijk op de uitvoerende 
werkzaamheden.

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

Margriet Bolding

Patrick Nederkoorn

Op een mooie Pinksterdag

Marcel de Groot

Tosca

Zo zijn we niet getrouwd

Het komt nu wel heel dichtbij

Met o.a. Lone van Roosendaal

#HELD

Charkov Staats Opera en Ballet Theater

Margriet Bolding, geroemd om haar eigenzinnige 
humor en mooie liedjes, snijdt in haar theaterwerk 
zeer herkenbare thema’s aan.

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

Patrick is columnist voor ‘Met het Oog op Morgen’ en 
verbonden aan het cabaretteam van ‘Spijkers met 
Koppen’. Hij speelt nu zijn tweede programma voor u.

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

Na 15 jaar gaat Marcel de Groot opnieuw het theater 
in met een eigen programma met gloednieuw reper-
toire en hier en daar wat ouder werk.

Charkov Staats Opera en Ballet Theater brengen met 
Tosca op hun eigen, weergaloze manier naar het 
theater. Begeleid door een groot orkest.

20:30 uur - Cabaret

20:00 uur - Klassiek Concert

20:30 uur - Cabaret

20:00 uur - Theaterconcert

20:30 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Opera
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25

wo.

wo.
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wo.

De Klokkenluider (6+)

Het Gelders Orkest

Van de Notre Dame

Nieuwjaarsconcert met Opera-highlights

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.

14:00 uur - Jeugd & Familie
4

wo.

do.

JANUARI 2016

Frans Miggelbrink
Oudejaarsconference Twee

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

20:30 uur - Cabaret
30
vr.

DECEMBER 2016
za. 7 januari

Theateragenda
Nieuwjaarsconcert met 

Opera Highlightstips! Sopraan Annemarie Kremer
schittert bij Het Gelders Orkest!

DONDERDAG 5 JANUARI

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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
27 december 2016 t/m 1 januari 2017, incl. Oud  en  Nieuw M. Hermans, 
Vorden, tel. (0575) 55 22 53.
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 31 december Oudejaarsdag, 19.30 uur: ds. F.W. Brandenburg.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Eindejaarscollecte.
Zondag 1 jan. 2017 Nieuwjaarsontmoeting, 10.00 uur, dhr. P. van Veen 
uit Harderwijk. 1e C: Diaconaal werk; 2e C: Bloemen in de kerk (Krm)

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zaterdag 31 december Oudejaarsdag, 19.30 uur: mevr. J. Ruiterkamp.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Eindejaarscollecte.
Zondag 1 januari 2017, Nieuwjaarsontmoeting, 10.00 uur: ds. J. Kool.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Bloemen in de kerk (Krm)

Protestantse gemeente Wichmond  
Zaterdag 31 december, 20.00 uur, Hr. de Haan, Toldijk.
Zondag 1 januari, 10.00 uur, Ds. D. Bos, Doetinchem. 

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 31 december, 17.00 uur, Woord- en Communieviering, 
Voorganger: diaken Ten Bruin, Dames-/Herenkoor, lector mevrouw 
C. Roelofs. Weekendcollecte t.b.v. de restauratie van het orgel.
Zondag, 1 januari, geen viering

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 7 januari, Nieuwjaarsborrel, (Christus Koningkerk).

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.

T.k. nw. tapijttegels meer 
dan 100 verschillende kleu-
ren/motieven vanaf 0.90 p/
tegel=3.60 per m2. 0545-
472574 of 06-12300129.

Bert van Genderen koopt en-
haalt uw boeken en betaaltà 
contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles watverza-
meld wordt.Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.

Wij gaan OPRUIMEN van-
wege verhuizing. Atelier 
Henk Eggersman geeft extra 
korting op alle sieraden. Oc-
casions &amp; nieuw vanaf 
heden t/m 11 februari. Open 
do-vrij-zat 10.00 - 17.00 uur. 
Burg. Galleestraat 8 Vorden. 
Tel.: 0575- 550725.

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

Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf”, Enkweg 11 in Vor-
den kunt u elke ochtend (be-
halve zondags en s-maan-
dags) van 09.00 tot 12.00 uur 
en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 terecht voor een groot 
assortiment meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken enz.Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.
com. Tevens kunt u via ons 
telefoonnummer een af-
spraak maken voor het op-
halen van spullen.

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

ZONDAG 8 JANUARI 
Voor de 1 STE keer in

Info Kraam HUUR

ANIMO-VLOOIENMARKTEN.NL
06-39108152

*SAZA TOPSPORTHAL*
Sportweg 1, van 10-17 uur

DOETINCHEM

VLOOIEN
MARKT

ZONDAG 15 JANUARI 
10.00 - 17.00 uur

Info Kraam HUUR

ANIMO-VLOOIENMARKTEN.NL
06-39108152

HESSENHAL
Monumentenweg 30 

HOOG-KEPPEL

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Het mooiste vuurwerk 
koop je bĳ 

Voor fanatieke vuurwerkliefhebber hebben wĳ  dit jaar 
weer schitterend siervuurwerk. Ontdek de e� ecten van 
zowel onze Silver Label lĳ n, onze Red Label lĳ n als ook 
de bruutste e� ecten van onze Knock out lĳ n. 

Dit jaar exclusief bĳ  Welkoop: Showbricks. Dit is een 
kliksysteem waarmee de verschillende onderdelen aan 
elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo kun je eenvoudig je 
eigen show samenstellen. Je hoeft hierbĳ  maar één lont 
aan te steken.
Kĳ k ook op www.goedvuurwerk.nl/showbricksinfo.

In onze Silver Label lĳ n zit het meest unieke vuurwerk 
vol met verrassingen, speciaal geselecteerd door onze 
vuurwerkexperts. Onze Red Label lĳ n bevat compacte 
topproducten die wĳ  groot en scherp hebben ingekocht. 
Zo krĳ gt u de beste kwaliteit tegen de scherpste prĳ s. De 
Knock Out lĳ n haalt zĳ n inspiratie uit het professionele 
vuurwerk. Maximale burst en grote, volle e� ecten staan 
garant voor een gruwelĳ k goede Oudejaarsavond.

Daarnaast hebben we voor elk budget een pakket. Onze 
vuurwerkexperts hebben speciaal voor jou 5 pakketten 
samengesteld. Elk pakket staat garant voor een mooie 
vuurwerkshow. Om het optimale uit deze show te halen 
bevat elk pakket een advies in de volgorde waarop de 
losse onderdelen afgestoken kunnen worden.
Nieuwsgierig geworden? Bekĳ k dan de vuurwerkvideo op 
www.goedvuurwerk.nl/pakketten. Het vuurwerk van Wel-
koop is niet meer wég te denken tĳ dens de jaarwisseling! 

Naast goed vuurwerk met spectaculaire e� ecten staat 
veiligheid bĳ  ons hoog in het vaandel. Wĳ  vinden het be-
langrĳ k om extra aandacht aan veiligheid te geven. Als 
Welkoop zĳ n wĳ  aangesloten bĳ  www.4VuurwerkVeilig.nl. 
Hiervoor geven wĳ  onder andere voorlichting op diverse 
basisscholen. Kĳ k ook op onze site voor tips over het vei-
lig omgaan met vuurwerk en de juiste persoonlĳ ke be-
schermingsmiddelen. 

In de winkel hebben wĳ  de folders en bestellĳ sten volop 
op voorraad liggen. Wanneer u nog sneller en gemakke-
lĳ ker wilt bestellen, kĳ k dan op www.goedvuurwerk.nl

Graag zien we jou weer in één van onze 
winkels en willen je alvast namens 
alle teams van Welkoop Hengelo Gld, 
Toldĳ k, Vorden en Zelhem een gezond 
en gelukkig 2017 toewensen!

Welkoop Hengelo
Spalstraat 37, 

7255 AB Hengelo
Tel.: 0575 – 461713

Welkoop Toldĳ k
Zutphen Emmerikseweg 35

7227 DG Toldĳ k
Tel.: 0575 – 451441

Welkoop Vorden
Stationsweg 16
7251 EM Vorden

Tel.: 0575 – 551583

Welkoop Zelhem
Doctor Grashuisstraat 11

7021 CL Zelhem 
Tel.: 0314 - 621 238


