
In Vorden zijn de laatste weken 
gevorderde plannen ontplooid voor 
oprichting van belangenvereniging. B  3

De 100-jarirge Neeltje Eijerkamp-Lok met haar jongste achterkleinkind. Ze is honderd jaar later geboren en naar haar overgrootmoeder vernoemd. Foto: Jan Hendriksen. 

‘We gaan gewoon door. Ik heb nog zin in het leven’
Neeltje 
Eijerkamp-Lok 
honderd jaar
VORDEN - “Het is een groot voor-
recht om dit te mogen beleven. En 
daar ben ik iedereen heel dank-
baar voor. Met dank aan vooral de 
zorgmedewerksters van Sensire. 
Die staan driemaal daags voor me 
klaar.” Dit is het eerste dat Neeltje 
Eijerkamp-Lok kwijt wil. De Vor-
dense vierde zaterdag 3 december 

in haar vertrouwde omgeving van 
haar woning in het appartemen-
tencomplex De Galleehof haar 
honderdste verjaardag. Ze staat 
nog midden in het leven: realis-
tisch en humorvol.

Door Jan Hendriksen

Het was voor Neeltje op haar 
kroondag al vroeg dag. Maar liefst 
tien medewerksters van Sensire 
stonden ‘s morgens om kwart over 
zeven al bij haar in de woonkamer 
om haar te feliciteren met gezang 

en slingers. Ook werd de kamer 
door de medewerksters feestelijk 
met vlaggetjes versierd. Het is dan 
ook een gezellige boel als we tegen 
het middaguur een bezoekje bren-
gen aan Neeltje. De buren in het 
appartementencomplex hebben 
naar goede traditie de voordeur 
‘mooi gemaakt’ met dennengroen 
en witte roosjes en in de woonka-
mer sieren prominent in gouden 
kleur de cijfers 100. Familieleden 
druppelen voorzichtig binnen. Het 
gebak van Bakkerij Van Asselt met 
het getal honderd smaakt opper-

best. Neeltje geniet met volle teu-
gen. Vertederend is het moment 
als haar jongste achterkleinkind 
op haar schoot wordt gezet. Ze is 
honderd jaar later geboren en naar 
haar overgrootmoeder vernoemd. 
Vooral bij de wat oudere Vordena-
ren geniet Neeltje nog steeds een 
grote bekendheid. Ze runde samen 
met haar 21 jaar geleden overleden 
man Gert-Willem vele jaren een ta-
baksspeciaalzaak in Vorden.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Jubilaris Eric 
Rouwenhorst
Monteur Eric Rouwenhorst is 
dit jaar liefst 30 jaar in dienst 
van Bosch Car Service Groot 
Jebbink. Dat betekent drie de-
cennia vakmanschap, toewij-
ding en teamspirit.
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0573 - 25 17 61

Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

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

Van € 2399,-
nu voor € 1999,-

Van € 2499,-
nu voor € 1799,-

Winkelprijs 
€ 2699,-

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

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

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

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

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

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

www.vanslingerlandtweewielers.nl

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

Giant Elegance E+ bij ons verkrijgbaar vanaf € 2499,-

Hengelosestraat 14  •  7256 AC Keijenborg
0575-463441  •  www.vanslingerlandtweewielers.nl

T. (0314) 369990 - WWW.THOM.NL Stationsweg 18  Terborg    WWW.MARON.NL

MOOIE NIEUWE 

ACCESSOIRES
VEEL UIT VOORRAAD LEVERBAARELKE

ZONDAG 
OPEN! 

Ontdek wat 
infrarood 
voor u kan 
betekenen
Kijk op pagina 10

Mail of bel
de redactie!

Voor het inzenden van uw nieuws, 
verslagen, tips en aankondigingen.

redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20

Jaargang 78

Dinsdag



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

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

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

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

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

UITVAARTVERZORGING

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40
T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden grotendeels
 vergoed vanuit de basisverzekering.

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

“Veilig in Jezus armen”

In dankbare herinnering aan alle liefde en 
goedheid die wij van haar mochten ontvangen, 
hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen 
van onze lieve en zorgzame moeder en oma

HARMINA 
REGELINK-WUNDERINK

weduwe van Herman Regelink

* 15 augustus 1932 † 1 december 2016

 Voorst:  Wilma en Albert Velthuis
   Esther en Bas
   Erik 
   Iris en Dennis

 Vorden:  Rienke en Henk Steenblik
   Ronald en Rianne, Tavi
   Leonie
   Sander

Julianalaan 3, 7251 EP Vorden.

De herdenkingsdienst en de begrafenis hebben op 
dinsdag 6 december te Vorden plaatsgevonden.

WWW.MARIONPOLMAN.NL 
T 06-55916250  

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

in het gewone”

• Duurzaam schilderwerk
• Behangen
• Winterschilder korting

www.schildersbedrijfzutphen.nl   |   0575 545 601 Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 10 december 

Cafe:
Saints Sinners

Disco:
DJ DION

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

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

Extra koopzondagen
in DECEMBER:

• Ruurlo: Reurlse Winterdag 11 december
• Hengelo Gld: 2e Kerstdag 26 december

Tevens wensen wij u fijne feestdagen  
en een sfeervol 2017!

In sfeervol verlicht stadje Bronkhorst
Donderdagavond 15 december 

van 18.00 tot 21.00 uur.

De deelnemers zijn o.a. 
De Olde Schuure streekproducten en cadeaupakketten – 

Kiki  Glas en Keramiekatelier – De Heeren van 
Bronkhorst  juwelen en antiek – Het Dickens museum  

winkel – Lötters Edelstenen en Beeldengalerie –  
Kaarsenmakerij Bronkhorst – Alofsen Edelsmid –   

Bronkhorst DownTown engelse kleding – 
Horeca: 

Herberg de Gouden Leeuw en het Wapen van Bronkhorst.

Wij zien u graag in Bronkhorst

KERST SHOPPEN

Zijn bankje is leeg
Zijn tuin is stil
Wie hem heeft gekend
Weet wat dat zeggen wil

Vol liefde en bewondering, maar intens verdrietig 
nemen wij afscheid van mijn lieve man, onze 
geweldige pa en trotse opa

Ab Zeevalkink

H Hengelo (Gld), 
5 november 1944

† Steenderen,
4 december 2016

 Toos Zeevalkink-Pardijs
Margreet en George
Jorg, Lars
Jeanette 
Edwin en Christa
Leco, Milo

Er is gelegenheid om afscheid van Ab te nemen op 
vrijdag 9 december van 09.45 tot 10.15 uur in de 
Remigiuskerk, Dorpsstraat 20 te Steenderen.
Aansluitend vindt daar de herdenkingsdienst plaats. 
Daarna begeleiden wij hem naar zijn laatste 
rustplaats aan de begraafplaats aan de Kerkhofweg.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Het 
Anker, J.F. Oltmansstraat 7 te Steenderen.
 
Meidoornstraat 48, 7221 GG Steenderen

Verdrietig zijn we door het overlijden van onze broer, 
zwager en oom
 

Albert Zeevalkink
Echtgenoot van Toos Zeevalkink - Pardijs

Op leeftijd van 72 jaar

Hengelo Gld: Jansje en Ab Steenblik - Zeevalkink
Hengelo Gld: Jan en Hannie Zeevalkink - Kreeftenberg
Hengelo Gld: Wim en Dikkie Zeevalkink - Hulshoff
Vorden: Mia en Jan Ditzel - Zeevalkink
Vorden: Dick † en Toos † Pardijs - Nijhof
Vorden: Johan en Alie Pardijs - Wuestenenk
Neven en Nichten

Steenderen, 4 december 2016

 

Intens verdrietig, maar met fijne en dankbare
herinneringen, hebben wij na een korte ziekteperiode
afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
vader, schoonvader en opa
 

Albertus Jan Kettelerij
Bert

Vorden
23 maart 1947

Ruurlo
4 december 2016

 

Gerrie Kettelerij - Bloemendaal
 

Ard en Dibora Kettelerij - Smeenge
     Jacco, Dennis
 

Ron en Ilse Kettelerij - Korenblek
     Twan, Brent

 

Ruurlo :
 

Vorden :
 

 

Vorden :
 

Onze dank gaat uit naar het team 
Buurtzorg Ruurlo Oost voor al hun goede zorgen.

 

Borculoseweg 62
7261 BL  Ruurlo
 

Bert is thuis, alwaar op donderdag 8 december van
19.00 tot 20.00 uur gelegenheid is tot afscheid nemen
en condoleren.
 

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden op vrijdag 9 december
om 13.45 uur in de aula van crematorium de
Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen.
Hier kunt u van 13.25 tot 13.35 uur ook nog afscheid
van hem nemen.
 

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van het crematorium.



Vordens Belang wil leefbaarheid en 
aantrekkelijkheid Vorden verbeteren
VORDEN - In Vorden zijn in de af-
gelopen weken gevorderde plan-
nen ontplooid voor oprichting 
van een belangenvereniging. Het 
hoofddoel van de initiatiefnemers 
van Vordens Belang is om de aan-
trekkelijkheid en leefbaarheid in 
Vorden te verbeteren in de breed-
ste zin van het woord en dat men 
wil opkomen voor het algemeen 
belang van het dorp en het buiten-
gebied van Vorden.

Door Jan Hendriksen

Terwijl in het naburige Hengelo de 
belangenvereniging Dorpsbelang 
Hengelo onlangs werd opgeheven 
ontstond er gelijktijdig in Vorden 
het plan om een belangenorga-
nisatie op te richten. Tijdens een 
discussie op de Facebookpagina ‘Je 
bent een Vordenaar als...’ wierp Ris-
ke Legtenberg een balletje op. Als 
snel dienden zich enkele Vordena-
ren aan om samen het Vordens Be-
lang op te richten. Inmiddels zijn er 
een aantal bijeenkomsten gehou-
den. Zo is er een oprichtingsbe-
stuur geformeerd die de haalbaar-
heid van de belangenvereniging zal 
aftasten. Hiervoor zal binnenkort 
een onderzoek worden gedaan on-
der de Vordense gemeenschap.
“Het hoofddoel is om de aantrekke-
lijkheid en leefbaarheid in Vorden 
te verbeteren in de breedste zin van 
het woord en dus opkomen voor het 
algemeen belang van ons dorp en 
ons buitengebied. Hiertoe rekenen 
wij wonen, recreëren, natuur, wer-
ken en naar school gaan. We willen 
hierin een duidelijke rol spelen door 
middel van inventariseren, advise-
ren, coördineren, stimuleren en ook 
initiëren. Het gaat om kansen zien 
maar ook om bedreigingen tegen-
gaan! We willen netwerken en een 
laagdrempelig aanspreekpunt zijn 
voor de inwoners, ondernemers, 
gemeente en maatschappelijke par-
tijen”, zo verklaart initiatiefneemster 
Riske Legtenberg.

Bestuur
Vordens Belang in oprichting be-
staat momenteel uit een bestuur 
van vijf personen. Ingrid Keizer is 
voorzitter, Jan Holtrigter fungeert 
als penningmeester terwijl Harry 
Jansen de taak als secretaris op zich 
heeft genomen. Riske Legtenberg 
en Klaartje Legtenberg hebben een 
algemene functie binnen het be-
stuur. Er hebben zich al meer Vor-
denaren aangeboden om het prille 
bestuur te ondersteunen. Het be-
stuur onderzoekt momenteel be-
staande dorpsplannen om een be-
ter idee te kunnen vormen over de 
huidige plannen van de gemeente 
Bronckhorst.

Daarnaast wordt op dit moment 
bij bestaande Dorps Belangen Or-
ganisaties (DBO’s) in Bronckhorst 
informatie ingewonnen. “De ge-
meente Bronckhorst (met twee 
gebiedsambtenaren) is inmiddels 
aangeschoven en voorziet ons van 
informatie. We willen namelijk ook 
een tussenschakel naar de overheid 
zijn. Soms vooral meedenkend, 
soms ook kritisch. Maar wel steeds 

vanuit onze specifieke doelstelling: 
Hoe kunnen we Vorden nog aan-
trekkelijker, mooier en leefbaarder 
maken”, zo zegt Riske Legtenberg.

Wat wil men als belangenvereni-
ging bereiken? Secretaris Harry 
Jansen: “We willen alle zaken be-
hartigen waarbij iedereen in Vor-
den belang heeft. Dit kan zijn de 
zorg, groenvoorziening, leegstand, 
het verkeer, ondernemen in Vor-
den, culturele zaken zoals onder 
meer het Kulturhus, de sporthal 
en het zwembad. En specifiek voor 
ons dorp: het behoud van de kwa-
liteit van ons buitengebied waarin 
wonen, werken en natuur om een 
duurzaam evenwicht vraagt.”

Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met een van de 
bestuursleden en de Facebookpa-
gina raadplegen.
   

 ■ www.facebook.com/
vordensbelang

Neeltje paste zich moeiteloos aan de 
Achterhoekse gewoonten aan

Vervolg van voorpagina

VORDEN - Neeltje Eijerkamp-Lok 
runde samen met haar 21 jaar ge-
leden overleden man Gert-Willem 
vele jaren een tabaksspeciaalzaak 
in Vorden. Eerst op de hoek van 
de kruising Burgemeester Gallees-
traat met de Zutphenseweg. Later 
aan de Zutphenseweg in het win-
kelpand waar nu Keurslager Vlog-
man is gevestigd. “We hadden het 
VVV agentschap in onze winkel. 
Talloze toeristen kwamen dan ook 
de winkel binnen”, zo vertelt Neel-
tje die tot enkele jaren geleden nog 
wekelijks actief was bij Bridgeclub 
Vorden.

Neeltje is geboren in Hilversum. 
Tijdens de mobilisatie leert ze via 
een vriendin haar toekomstige 
man kennen. Neeltje paste zich 
moeiteloos aan de Achterhoekse 
gewoonten aan. Nadat ze samen 
met Gert-Willem de deur van hun 
speciaalzaak hadden dichtgetrok-
ken woonden ze jarenlang naar 
alle tevredenheid aan de Horster-
kamp om 27 jaar geleden naar de 

Galleehof te verhuizen. Neeltje 
Eijerkamp-Lok heeft twee kinde-
ren, vijf kleinkinderen en zes ach-
terkleinkinderen. Zaterdag vierde 
ze met familie, waarvan één klein-
kind en twee achterkleinkinde-
ren overkwamen uit Australië, en 
bewoners van de Galleehof haar 
verjaardag onder meer in de ont-
moetingsruimte van het apparte-
mentencomplex.

Burgemeester Marianne Besse-
link bracht namens de gemeente 
Bronckhorst zaterdagmiddag 
de felicitaties over aan Neeltje. 
Ze kwam niet met lege handen. 
Een mooi bloemstukje siert nu 
de kamer van Neeltje. Evenals al 
die andere bossen bloemen en 
schriftelijke felicitaties zoals die 
van Koning Willem Alexander, de 
Commissaris van de Koning van 
Gelderland Clemens Cornielje en 
diverse Vordenaren. “Op naar de 
101ste verjaardag. We gaan ge-
woon door. Ik heb nog zin in het 
leven”, zo besluit Neeltje het be-
zoek.

   

Oud Vorden publiceert meer dan 
15.000 inwoners van Vorden
VORDEN - Met de publicatie van 
de stamboom Wiekart/Wicar/
Wicard/Wicart met 55 perso-
nen over 10 generaties heeft de 
Genealogiecommissie van Oud 
Vorden een bijzondere mijlpaal 
bereikt.

Dank zij het noeste werk van erelid 
Wim Jansen is met name het Zut-
phense en Vordense deel van de 
familie Wiekart in kaart gebracht.

De in Zutphen woonachtige Ba-
rend Wiekart en Hendrika Jo-
hanna Driesen waren familie van 
het Vordense gezin Hietbrink dat 
een kleermakerij annex kapsalon 
had in een pand aan de Vordense 
Kerkstraat nr. A3. Toen de beide 
ouders Hietbrink-Driessen vroeg 
overleden werden Barend en zijn 
vrouw Hendrika pleegouders over 
de kinderen Hietbrink. Ze beslo-
ten naar Vorden te verhuizen om 
daar hun pleegouderschap voort 
te zetten.

Barend, van beroep schoenma-
ker, trad in dienst bij het Vordense 
schoenmakersbedrijf van Harmen 
Albers op de Nieuwstad en later 
bij de naastgelegen leerlooierij 
van Toone Albers. De herenkap-
salon van Hietbrink werd na diens 
overlijden voortgezet door een 
bediende. Zoon Jan Wiekart (ge-
boren 1904) gaf aan wel interesse 
te hebben in het kappersvak en 
ging als leerling aan de slag in de 
kapsalon.

Jan trouwde in 1929 met Wilhel-
mina Seesink waarbij men in dat-
zelfde jaar een nieuw bedrijfspand 
in de Dorpsstraat betrok. Het echt-
paar kreeg twee zonen, Henk die 
de kapperstraditie voortzette en 

Jan die een bakkerij in de Burge-
meester Galléestraat had.

De genealogiecommissie van Oud 
Vorden stelt zich tot doel de stam-
bomen van Vordense families in 
de periode 1810-1920 (dit in ver-
band met privacy regels) vast te 
leggen, te beginnen met de inwo-
ners van het dorp. Alle gegevens 
zijn te vinden op www.oudvorden.
nl en dan bovenin Genealogie se-
lecteren en daarna Stambomen. 
Hier kunt u alfabetisch kiezen. Tot 
nu toe zijn er 220 stambomen ge-
publiceerd.

Hebt u vragen of zou u ook graag 
uw Vordense stamboom gepubli-
ceerd zien, neem dan per e-mail 
contact op met de genealogiecom-
missie. Het volledige overzicht van 
beschreven namen vindt u bij Ge-
nealogie en dan Namenindex.
   

 ■ genealogie@oudvorden.nl
VORDEN - Een officiële opening 
hoefde voor haar niet. Daniëlle 
van Emous, de eigenaresse van 
de nieuwe kapsalon Pure Hair by 
Daan, dacht afgelopen donderdag 
1 december ‘gewoon’ aan haar 
eerste werkdag te beginnen. Maar 
daar staken familie en vrienden 
toch even een stokje, of eigenlijk 
een lintje, voor. Naast de boog met 
ballonnen in de kleuren van het 
logo, wachtten zij haar ‘s ochtends 
op en werd, met het door Dani-
elle doorknippen van het lintje, de 
kapsalon alsnog officieel geopend.

Door Bernadet te Velthuis

Met partner en kinderen arriveer-
de Daniëlle van Emous om 08.30 
uur aan de Dorpsstraat 30, toen 
het onraad wat ze eerder al rook 
bevestigd werd. 

Blij verrast bij 
aankomst eerste 
werkdag

‘Je bent toch niks van plan he?’ 
had ze vlak daarvoor nog aan haar 
partner Erwin Wagenvoort ge-

vraagd, die natuurlijk in alle toon-
aarden ontkende. Van Emous:”Ik 
stond om kwart over acht al klaar 
om te gaan, bovendien moesten 
de kinderen naar school, en ik 
dacht alleen maar ‘waar wachten 
we nog op, we moeten nu echt 
gaan!’”.

Blij verrast was ze toen ze aan-
kwam en na het doorknippen van 
het lintje gefeliciteerd werd door 
het gezelschap, inclusief stagiaire 
Carmen Vliem en eigenaresse van 
het pand Marianne van der Voort. 

In de kapsalon werd ze vervolgens 
verwend met diverse cadeaus. 
Onder het genot van een kop kof-
fie werd nog even verder gekletst 
voordat familie en vrienden af-
scheid namen en het dan toch 
echt tijd was voor de eerste knip-
beurt.

Voor meer informatie en het ma-
ken van een afspraak, zie de web-
site.
   

 ■ www.purehairbydaan.nl

‘Daan’ wordt verrast met officiële
opening kapsalon

Met het lintje doorknippen werd de kapsalon officieel geopend. Foto: Bernadet te Velthuis

V.l.n.r.: Sander Pardijs, Harry Jansen, Herman de Groot, Riske Legtenberg,  Ineke Marciag, 
Klaartje Legtenberg en Ineke Keizer. Foto Jan Holtrigter.   

NIEUW: WEBSHOP

Alles voor in en om het huis!

www.kleinhesselink.com

Tot 10% korting
op uw zorgverzekering

Kijk wat u kunt besparen op
www.kruiswerk.nl/zorgcollectief
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Aanbiedingen zijn geldig van 5 t/m 11 dec.

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

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

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

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

Tel. 0314 - 623584    

•	 Ontwerpen	van	nieuwe,	en	veranderen
	 van	speciale	sieraden	in	opdracht	o.a.:
	 -	Trouw-	en	relatieringen
	 -	Herinneringssieraden

•	 Reparatie-	en	restauratie	werkzaamheden

•	 Zetten	van	edelstenen

•	 Verkoop	van	gouden	en	zilveren	sieraden

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

BEL: 06-3097 4306 

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

BEL: 06-3097 4306 

Inkoop van o.a.: 
► IJzer ► Metaal

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

Bent u graag thuis met de kerst maar geen zin om te 
koken? Dan kunnen onze koks een mooie feestelijke 
KerstCatering bereiden en bij u thuis  bezorgen. Voor 
info zie website of telefonisch, de cateringfolder ligt 
ook klaar op onze bar. 

Met de Kerstdagen eten in onze bistro? We hebben nog enkele 
plekken vrij, voor informatie over à-la-carte eten met de bijhorende 
tijden zie onze website voor alle informatie of kom naar onze bistro 
waar de folders klaarliggen.  2e Kerstdag is speciaal voor families 
en kinderen!
Heeft u zin in een dagmenu, wij hebben deze iedere dag (uitgezonderd 
zondag) voor € 8.00 (2 gangen menu).

Meld U nu aan voor onze nieuwsbrief via onze website om op de 
hoogte te blijven van alle acties en nieuwtjes!
 
Grand Bistro de Rotonde
Kerkstraat 3, Vorden www.grandbistroderotonde.nl
0575-551519 info@grandbistroderotonde.nl

  Meer dan 100 soorten PVC

Leestenseweg 10
7207 EA Zutphen

T 0575 521796
W www.heijinkbouw.nl

Heijink Bouw, nu óók 
specialist in PVC vloeren!

  300m2 showroom

  Vakkundige montage

PVC 
vloer 

vanaf 

€24,95 
p/m2

dealer van:

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 10 december 

Cafe:
Saints Sinners

Disco:
DJ DION

Bezoeklocaties in Doetinchem, 
Zutphen, Winterswijk, 
Gendringen en Ruurlo.
T: 06 - 26 66 86 66

www.scheidingsplanner.nl

Bezoeklocaties in Doetinchem, 
Zutphen, Winterswijk, 
Gendringen en Ruurlo.
T: 06 - 26 66 86 66

www.scheidingsplanner.nl
Bezoeklocaties in Doetinchem, Zutphen, Winterswijk,
Gendringen en Ruurlo.  

T: 06 - 26 66 86 66
www.scheidingsplanner.nl

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

Week aanbiedingen
De lekkerste uit Marokko, kom proeven.......
CLEMENTINE MANDARĲ NEN 15 voor

                             
Groente koopje de mooiste/sappigste.......
GIEZER WILDERMAN STOOFPEREN 2 kg.

                           

VERSE ZUURKOOL UIT HET VAT 500 gr.

Uit eigen keuken.......
2 GROTE RĲ KELĲ K GEVULDE WRAPS +
GRATIS BAK RAUWKOST NAAR EIGEN KEUZE        

0.99

Geldig van dinsdag 6 december t/m maandag 12 december

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

2.49
2.99

10.00



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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

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

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

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

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

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

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

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

 

Contact
Bronckhorst Noord‘Ontdek de kracht van tekentaal’ bij Van der Staak

VORDEN - Zo luidt de titel van het 
boek dat onlangs is verschenen 
van auteur Josée van der Staak uit 
Vorden. Van der Staak, tekentaal-
docent en tevens tekentherapeut, 
wil hiermee tekentaal onder de 
aandacht brengen. “Tekentaal is 
nog onvoldoende bekend bij het 
grote publiek en dat terwijl zelfs 
grote verzekeraars als OHRA en 
VGZ tegenwoordig de Tekentaal-
therapie (deels) vergoeden”, zo 
vertelt ze in haar woning aan de 
Komvonderlaan 6 in Vorden waar 
tevens de therapieruimte en het 
atelier Amare gevestigd zijn.

Door Bernadet te Velthuis

In haar atelier neemt ze mensen 
met diverse oefeningen mee in de 
wereld van kleur en vorm middels 
tekenen, schilderen of het maken 
van een collage, om hen het ple-
zier van tekenen te laten ontdek-
ken en zodat men zich op een cre-
atieve manier bewust wordt van 
bepaalde onderwerpen in diens 
leven.

“De oefeningen zijn niet moei-
lijk en daarom ook geschikt voor 
mensen die niet kunnen teke-
nen. Het ontdekken en het plezier 
staan altijd voorop”, zo vertelt van 
der Staak enthousiast. Vijfenvijftig 
van deze oefeningen heeft zij ge-
bundeld in haar boek ‘Ontdek de 
kracht van Tekentaal’.

De tekentaaldocente legt 
uit:”Middels het tekenen wordt 
het onderbewuste aangespro-
ken en met de juiste vraagstelling 
worden mensen zich bewust van 
zichzelf, wat hen bezighoudt en 
hoe.”. Hierbij wordt gewerkt vanuit 
een holistische mensvisie, waarbij 
wordt uitgegaan van het feit dat 
‘alles met elkaar in contact staat’.

Tekentaaltherapie
Tekentherapie gaat daarin nog 
een stap verder. Hier liggen vaak 
bepaalde lichamelijke/psychische 
klachten of juist wensen (bijvoor-
beeld stoppen met roken) aan ten 
grondslag, van waaruit een hulp-
vraag wordt geformuleerd. In het 
eerste gesprek wordt de klacht 
en/of wens onderzocht middels 
vraagstelling en een eerste teke-
ning, die tevens het uitgangspunt 
is voor het helend proces. Daarna 
kan wanneer nodig een behandel-
plan worden opgesteld. Afhanke-
lijk van de polis kan Tekentherapie 
(deels) vergoed worden door de 
zorgverzekeraar.

Duizendpoot
De enthousiaste duizendpoot is 
daarnaast voorzitter van de Ver-
eniging Tekentaal, een landelijke 
beroepsvereniging voor tekenthe-
rapeuten, tekentaaldocenten en 
coaches, voorzitter van de stich-
ting Kunst Onder Mensen (KOM) 
en geeft lezingen en workshops 
Tekentaal door het hele land. Ook 
zingt Van der Staak bij uitvaarten 
en verzorgt ze literaire, intieme 
huiskamerconcerten.

Boek en gelijknamige workshop
Het boek is verkrijgbaar bij Van 
der Staak zelf en bij alle boek-
handels in Nederland. Ieder boek 

bevat een kortingsbon voor de 
gelijknamige workshop, waarin 
samen met Van der Staak twee oe-
feningen uit het boek worden uit-
gewerkt. De eerstvolgende work-
shop vindt plaats op 11 december 
van 10.00 tot 17.30 uur, waarin kof-
fie/thee, lunch, materiaal en het 
boek inbegrepen zijn. Voor meer 
informatie en opgave, kan men via 
onderstaande gegevens contact 
opnemen.
   

 ■ joseevanderstaak@hetnet.nl ■ 06-51263584 ■ www.joseevanderstaak.nl

Cross RTV 
Vierakker - 
Wichmond met 
drie clubs
WICHMOND - Koen Jansen heeft 
zondag het clubkampioenschap-
pen cross van de wielervereniging 
RTV Vierakker - Wichmond ge-
wonnen. Jansen pakte de leiding 
vanaf de start en wist deze te be-
houden. Vorig jaar wist hij ook 
te winnen. Tot twee ronden voor 
het einde leek het er op dat Erik 
Bouwmeester tweede zou wor-
den op het parcours van de ETP in 
Zutphen, totdat Peter Makkink het 
wiel van Bouwmeester vond en 
hem snel daarna passeerde. Mak-
kink werd tweede en Bouwmees-
ter maakte het podium compleet 
met een derde plek.

De vierde plek ging naar Tom Kra-
jenbrink, die een slechte start had 
en vanaf een zesde plek moest op-
schuiven naar voren. Eddy Heuve-
link kende juist een goede start, na 
de eerste ronde kwam hij als derde 
over de finish. Dit kon hij echter 
niet volhouden en hij eindigde als 
vijfde. Chris Limpers finishte ach-
ter Heuvelink op een zesde plek.

Het jongste lid van de club, Renze 
Makkink, maakt het rijtje com-
pleet en hij finishte als zevende 
in Zutphen. Het clubkampioen-
schappen werd verreden met drie 
clubs: de ETP Zutphen, de Zwalu-

wen Deventer en RTV Vierakker - 
Wichmond. De mannen van RTV 
Vierakker - Wichmond moesten 
als laatste starten maar Jansen zag 
de kans schoon om de laatsten van 
de Zwaluwen meteen in te halen. 
“Dat was de basis voor het gat dat 
ik heb gecreëerd, doordat ik de 
laatste mannen van de Zwaluwen 

snel kon passeren kon ik tijd win-
nen. Uiteindelijk heb ik een be-
hoorlijk gat weten te behouden,” 
blikt Jansen terug. “Ook had ik 
geen last van de blessure aan mijn 
linker knie. Daar had ik de afgelo-
pen drie weken wel veel last van. 
Dat scheelt natuurlijk ook.”

Thijs van Amerongen is als elf-
de gefinisht in de Superprestige 
op het circuit van Spa-Francor-
champs. Na een kwartier gefietst 
te hebben, lag de geboren Vorde-
naar op de zesde plek. Dit kon hij 
echter niet volhouden en wist als 
elfde de meet te passeren.

Koen Jansen prolongeert titel clubkampioenschap

Josée van der Staak wil met haar boek Tekentaal onder de aandacht brengen. Foto: Bernadet te Velthuis

Clubkampioen Koen Jansen. Foto: PR. 

Gun jezelf creativi-tijd!

Wat inspireert je?
Hoe geef je daar vorm aan?

Welke materialen wil je 
daarbij gebruiken? 

Experimenteer en ontwikkel 
je talenten! In overleg ook 
met gastdocenten uit mijn 
netwerk. U bent van harte 

welkom om tijdens 
Kunstzondag Vorden op 
11 december een kijkje te 

nemen!

Atelier the Way
• www.facebook.com/atelierby 
   theway
• 0645005857
• atelierbytheway@gmail.com
• Nieuwstad 23, Vorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden
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Vordense 
kerstmarkt
17 december • 14.00-19.00 uur • Op de markt van Vorden

Vordense Vordense Voor het hele gezin!

• Meer dan 40 standhouders

• Ezel rijden, broodjes bakken 

enz. voor de kinderen

• Heerlijke kerstpreuverie 

• Gevarieerd muzikaal programma

   “Zoals een          
      kerstmarkt 
  hoort te zijn.”

Vordense Vordense 
kerstmarktkerstmarktVordense Vordense Vordense Vordense Vordense Vordense Vordense Vordense Vordense Vordense Vordense 
kerstmarktkerstmarktkerstmarktkerstmarktkerstmarktkerstmarktkerstmarktkerstmarkt

   “Zoals een             “Zoals een             “Zoals een             “Zoals een          
      kerstmarkt    “Zoals een          

verstand van tuin & dierverstand van tuin & dier

Inspiratie vind je op 
welkoop.nl/winter

Vorden Stationsweg 16

Pleinfestijn 
Zaterdag 10-12-2016 

09.00u – 17.00u 
Welkoop Vorden 

Gratis Dogwash - Reserveren s.v.p. 
Houten  
      (kerst)decoraties - Bep Dijkman 
Lederbewerking - Ellen Botter 
Sleutelhangers 
      van hondenhaar - Wendy Ruiterkamp 
Alles over bosbessen - Peppelman 
Kaartjes maken - Lisette Grobben 
Bloemstukken/ - Chantal Boers en 
      kerststukken   Dyanne Wessels 

En natuurlijk de welbekende oliebollen en 
nieuwjaarsrolletjes! 
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Stati onsweg 16 / 7251 EM Vorden / Tel.: 0575-551583

10 - 11 december
Spektakel weekend!

START
KERSTBOMEN

VERKOOP

10 - 11 december

Spektakel 
weekend!
Zaterdagavond
Late Night Shopping + 
LIVE muziek!

18.00 uur tot 22:00 uur

20% korting op de kleding en helmen*

Kerstbomenverkoop

Tevens ontvangt u bij  
aankoop van €150,-  
een GRATIS kerstboom!

Kijk op onze website 
voor alle acties en de rest van het spektakel!

www.motorcentrumeibergen.nl/spektakelweekend

Zondag
Ontdek de Max Verstappen in jezelf! Met de simulator van Sim Twente.

 korting op de kleding en helmen*

Zaterdag open van  

09:00 uur tot 22:00 uur

Zondag open van 

10:00 uur tot 16:00 uur

(* niet geldig op acties en reeds afgeprijsde artikelen)

info@motorcentrumeibergen.nl
www.motorcentrumeibergen.nl

Adres:mail:

website:

Nijverheidsstraat 12
7151 HN Eibergen

tel: 0545 - 47 74 04

START
KERSTBOMEN

VERKOOP

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

0.79
van 0.99

1.89
van 2.35

3.99
van 5.39

1.39
van 1.99

0.89
van 1.59

0.89
van 1.49

1.69

2.79

2.99

1.99

ELSTAR 
APPELEN

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * In de koeling. 

Maandag
05-12 t/m 

zondag 
11-12

Natuurlijk Aldi!

500 g

500 g1, 5 kg

Per kilo

1 kg

BRUINE 
BOLLEN

KIWI

SHOARMA*

MINI KRIELTJES 
MET SCHIL

10 stuks

SCHARRELKIP 
DRUMSTICKS*

100 g84 g

40 g 100 g

Vrijdag
 09-12 t/m 

zondag 
11-12

GroenRijk Steentjes Doetinchem • Wassinkbrinkweg 2 • 0314-621021 • groenrijkdoetinchem.nl

11 DECEMBER
KOOPZONDAG

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR



ZOOV Reisplanner van start
ACHTERHOEK - ZOOV is de nieuwe 
naam voor het vervoersysteem 
dat de hele Achterhoek bereik-
baar maakt voor iedere reiziger. 
Donderdag 1 december werd de 
start gemarkeerd met de officiële 
opening van ZOOV Reisplanner. 
Regiotaxireizigers kunnen vanaf 
nu bij ZOOV Reisplanner (tele-
foon 0900 - 9874) hun ritten voor 
2017 boeken. Per 1 januari gaan 
de taxi’s voor ZOOV rijden.

Door Lydia ter Welle

ZOOV is het initiatief van de Ach-
terhoekse gemeenten Aalten, 
Berkelland, Bronckhorst, Doe-
tinchem, Oude IJsselstreek, Oost 
Gelre en Winterswijk. Met ZOOV 
nemen zij gezamenlijk het stokje 
over van Regiotaxi Gelderland, om 
vanaf 1 januari 2017 het regiotaxi-
vervoer te gaan verzorgen in de 
Achterhoek. Dan draagt de pro-
vincie Gelderland het regiotaxi-
vervoer over aan de Gelderse ge-
meenten. “In de Achterhoek zien 
we dit als een enorme kans om bij 
te dragen aan het leefbaar houden 
van onze mooie streek. In onze re-
gio zijn nu eenmaal niet alle voor-
zieningen vlak om de hoek. Wij 
willen zorgen dat ze wél gemakke-
lijk bereikbaar zijn voor iedereen. 
Als het aan ons ligt, brengen we de 
komende jaren nog veel meer vor-
men van vervoer onder bij ZOOV, 
zoals bijvoorbeeld leerlingenver-
voer. We hebben de ambitie om 
de hele Achterhoek bereikbaar te 
maken voor elke reiziger”, aldus 
wethouder Wim Aalderink van de 
gemeente Winterswijk namens de 
deelnemende gemeenten.

Nieuw bij ZOOV
Nieuw is dat bij ZOOV het pasjessy-
steem verdwijnt. Ook het systeem 
van zones verdwijnt. Reizigers 
betalen een bedrag per km. Ook 
nieuw is dat de ZOOV Reisplan-
ner alle vervoersvormen betrekt in 
het reisadvies. Ook alternatieven 
worden gemeld, zoals het vrijwil-
ligersinitiatief van de Naoberbus 
of de dorpsauto. ZOOV bestaat uit 
ZOOV Reisplanner, ZOOV Klan-
tenservice en ZOOV Beheer. Bij 
ZOOV Reisplanner kunnen reizi-
gers voortaan hun reizen boeken. 
De reisplanner is bereikbaar via 
telefoonnummer 0900 - 9874, de 

website zoov.nl en via een app. 
Nieuw is dat de telefonisten de rei-
ziger ook voorzien van reisadvies, 
als er voor een bepaalde reis ook 
alternatieve reismogelijkheden 
zijn. ZOOV Reisplanner wordt be-
heerd vanuit de regiecentrale van 
personenvervoerder Munckhof 
die voor de gemeenten het vervoer 
uitvoert.

Klantenservice
ZOOV Klantenservice (tel. 0543-
543545) is bereikbaar voor vra-
gen van reizigers en is tevens het 
centrum voor reacties en klachten. 
ZOOV Klantenservice is onderge-
bracht bij de gemeente Winters-
wijk. Datzelfde geldt voor ZOOV 
Beheer. Dit is de organisatie achter 
het Achterhoekse vervoersysteem. 
ZOOV Beheer vertegenwoordigt de 
zeven deelnemende gemeenten.

Callcenter 
Met de start van ZOOV gaat een 
Achterhoekse wens in vervulling: 
lokale invulling van het callcen-
ter. De dertien medewerkers van 
Hamaland die bij het callcenter 
werken, hebben hun werkplek nu 
nog in het voormalige Hamaland-
pand aan de Gallileïstraat in Lich-
tenvoorde. “Maar zij krijgen straks 
hun werkplek in het gemeentehuis 
van Oost Gelre, dat momenteel 
wordt verbouwd”, aldus Paul Gil-
lisen van Munckhof. Hij onderte-
kende op de startbijeenkomst van 

ZOOV de detacheringsovereen-
komst voor de medewerkers. “Wij 
geven reizigers niet alleen advies 
over de reismogelijkheden, ook 
plannen wij de ritten in bij de ge-
contracteerde taxibedrijven”, aldus 
Paul Gilissen van Munckhof. Gil-
lissen geeft aan de start van ZOOV 
op 1 januari met vertrouwen tege-
moet te zien. “Ik zal niet beweren 
dat er niets mis gaat, maar we heb-
ben natuurlijk wel veel geleerd van 
de problemen die zich in de Regio 
Arnhem-Nijmegen voordeden.”

Vervoer start op 1 januari 
Komende weken worden de laat-
ste voorbereidingen getroffen om 
per 1 januari ook met het vervoer 
zelf van start te gaan. Vanaf 1 au-
gustus 2017 komt ook het leerlin-
genvervoer bij ZOOV. Hiervoor 
start de aanbesteding begin vol-
gend jaar.

Reizigers die op dit moment reizen 
via Regiotaxi Gelderland hebben 
reeds informatie over ZOOV ont-
vangen. Komende weken ontvan-
gen zij uitgebreidere informatie.
   

 ■ www.zoov.nl ■ ZOOV Reisplanner: tel. 0900 
- 9874 ■ ZOOV Klantenservice:  
tel. 0543-543545

Mannen Van Af En Toe organiseren 
eerste Huiskamerconcert met HIK

WICHMOND - De mannen van af 
en toe (MVAET) kent men mo-
gelijk wel van de organisatie van 
de 12-uurs Spartametrace in 
Wichmond. De MVAET is een 
groep mannen die tot doel hebben 
minder serieuze zaken naar een 
hoger plan te tillen. In dit kader 
leek het de ‘heren’ dan ook een 
goed idee om een heus Huiska-
merconcert te organiseren.

Om de daad bij woord te voegen 
heeft het lid dat op de Hackfor-
terweg 15a in Wichmond woont, 
op zondagmiddag 18 december 
zijn huiskamer beschikbaar ge-
steld. Op deze dag komt de band 
HIK spelen tussen het bankstel 
en de salontafel. Tevens wordt de 
‘sta lamp’ als lichtshow gebruikt. 
Als de MVAET iets organiseren 
dan doen zij dat goed, dus naast 
een drankje wordt er ook aan 
het hapje gedacht. Daarom is het 
huiskamerconcert gekoppeld aan 
de Midwinterbarbecue zodat alle 
gasten weer met een goed gevulde 
maag naar huis kunnen. Van dit 
prachtige programma kan men 
getuige én deelnemer zijn voor 
slechts 25 euro. Máár; als men 
voorafgaand aan het huiskamer-
concert ook nog deelneemt aan 

de door de MVAET uitgezette 
Spartamet-toertocht dan betaalt 
men voor het geheel slechts vijf-
tien euro!

De MVAET zijn namelijk van me-
ning dat mensen met een Sparta-
met toch altijd door de overheid 
gepakt worden, op deze wijze wil-
len wij dit enigszins compenseren. 
Voor de duidelijkheid vatten wij 
het gehele programma nog even 
samen met daarbij de aanvangstij-
den. Om 12.00 uur is de aanvang 
van de Spartamet-toertocht aan de 
Hackforterweg 15a te Wichmond. 
Rond 15.00 uur eindigt de toer-
tocht op hetzelfde adres alwaar 
dan ook de start is van het huiska-
merconcert. Rond 16.00 uur begint 
vervolgens de Midwinterbarbecue 
die u niet mag missen. Als men dit 
programma mee wil maken dan 
kan men zich persoonlijk aanmel-
den bij één van de bestuursleden 
van de MVAET. Het bestuur wordt 
gevormd door Nout Nijenhuis, 
Geert Harmsen, Frank ten Dam-
me en Gerrit Borgman. Men weet 
ze vast wel te vinden. De MVAET 
brengt een ieder een vriendelijke 
midwintergroet en graag tot zon-
dag 18 december!

   

Traditionele Kerstsamenzang

VORDEN - Op zondagavond 11 de-
cember om 19.00 uur is er in de 
Dorpskerk te Vorden de traditio-
nele kerstsamenzang vanwege de 
Raad van Kerken Vorden/Kranen-
burg. Er staan bekende liederen 
op het programma die de bezoe-
kers ongetwijfeld in kerstsfeer zul-
len brengen. De muzikale begelei-
ding is in handen van de heer W. 
Kuipers, de bekende organist uit 
Apeldoorn die het fraaie orgel van 

de Dorpskerk zal bespelen en hij 
wordt muzikaal terzijde gestaan 
door trompettist Reik Heusink-
veld, eveneens uit Apeldoorn, die 
een extra feestelijk tintje zal geven 
aan het geheel. Verder is er ook 
medewerking van het Gospelkoor 
‘Inspiration’ uit Vorden onder lei-
ding van Piet Piersma. Voor aan-
vang zal er door de organist en 
trompettist al een aantal fraaie 
kerstliederen worden gespeeld. 

   

Filmavond in Vorden

VORDEN - Deze week, donderdag 
15 december, is het weer filma-
vond in Vorden.  Bibliotheek Vor-
den en Het Kulturhus hebben er 
voor gekozen om GEEN reclame 
voor de films in de media te ma-
ken. Dit is kosten sparend. Wel is 
het toegestaan om in de biblio-
theek van Vorden aan te kondigen, 
welke film er vertoond gaat wor-

den. Daar vind u ook het complete 
overzicht voor dit najaar. De avond 
begint om 20.00 uur in Het Kultur-
hus. Kaartjes voor de film zijn ver-
krijgbaar in bibliotheek Vorden, of 
op de avond zelf in Het Kulturhus. 
De kosten zijn 5 euro. 
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

Wethouder Wim Aalderink van Winterswijk, namens de zeven gemeenten, en Paul Gillisen 
van Munckhof dat het vervoer gaat vormgeven, openen de deur van het callcenter, als 
starthandeling van ZOOV. Foto: Lydia ter Welle

(Advertorial)

Jaarlijks pleinfestijn bij 
Welkoop Vorden
Natuurlijk is er, net als voor-
gaande jaren, bij Welkoop Vor-
den rond de Kerst weer veel te 
beleven. Op 10 december van 
9.00 tot 17.00 uur wordt weder-
om de jaarlijkse kerstmarkt, 
ook wel het ‘pleinfestijn’ ge-
noemd, georganiseerd.

Op deze dag zijn bij de Welkoop 
in Vorden diverse demonstraties 
te zien, zoals kerststukken maken 
door Chantal Boers en Dayen-
ne Wessels, die uiteraard ook te 
koop zijn. Lisette Grobben toont 
de diversiteit in kaarten, die zij 
zelf gemaakt heeft. Deze hobby 
vergt veel geduld en creativiteit, 
maar heeft een prachtig resul-
taat. Ellen Botter houdt zich bezig 
met lederbewerking. En wat te 
denken van Wendy Ruiterkamp, 
die van hondenhaar sleutelhan-
gers maakt. Hierbij kan het haar 
van uw eigen hond gebruikt wor-

den, bijvoorbeeld als aandenken 
voor de toekomst. De familie 
Peppelman uit Heelweg kan u 
alles vertellen over in de Achter-
hoek geteelde bosbessen en de 
daarvan gemaakte producten. De 
veredelde bosbes wordt behalve 
als een fruitige lekkernij ook vaak 
als remedie gebruikt bij onder 
andere maag- en darmstoornis-
sen. Natuurlijk mag “onze” Bep 
(Dijkman), met haar (kerst)deco-
raties van hout en kunststof, niet 
ontbreken! Naast dit alles staat 
er een gratis dogwash tot uw be-
schikking. Hierdoor kan uw hond 
schoon de feestdagen in! Reserve-
ren is gewenst in de winkel. Voor 
de lekkerbekken onder ons zijn er 
ook dit jaar weer de nieuwjaars-
rolletjes van de Vrouwen van Nu 
en oliebollen van de Voetbalver-
eniging Vorden verkrijgbaar.
Stationsweg 16 Vorden
tel.: 0575-551583
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www.gotinkinstallatie.nl

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

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

AANGESLOTEN BIJ

koop je bij Gotink Totaalinstallateur!
Een nieuwe badkamer

✔  Alles onder één dak!

✔  Totaalpakket

✔  Eén aanspreekpunt

✔  Ontzorgen

✔  Groot assortiment

✔  Ruime showroom met veel keus in sanitair 
en wand- & vloertegels

✔  Complete installatie en tegelwerken

✔  Badkamers compleet al vanaf €  7.295,-

De Covik B.V te Steenderen, een begrip in de Achterhoek door de diversiteit 
aan geboden werkzaamheden zoals loon-, grond- en sloopwerk, recycling, 
transport, containerverhuur, afval inname en asbestsanering.

De Covik Asbestsanering verzorgt het gehele asbesttraject voor u:

• Asbestinventarisatierapport
• Sloopvergunning
• Eventuele subsidieaanvraag en benodigde meldingen in het LAVS 

(Landelijk Asbest Volgsysteem) t.b.v. de subsidieaanvraag
• Sanering en wettelijke vrijgave
• Leveren en monteren van nieuwe dakplaten (met- of zonder 

zonnepanelen) 
• Samenwerking met gespecialiseerde bedrijven waardoor snelheid van 

handelen en gelijktijdige uitvoering leiden tot het zeer snel realiseren van 
een nieuw dak

• Eén aanspreekpunt voor alle werkzaamheden

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met 
De Covik Asbestsanering B.V. 0575-451502

Covikseweg 3a • 7221 CM Steenderen • tel: (0575)45 15 02 
info@decovik.nl • www.decovik.nl

Uw asbest, onze zorg!

RÉSIDENCE 
LICHTENVOORDE

Vakantiewoningen te koop op een 
unieke locatie in de Achterhoek 

(Lichtenvoorde)

Vakantiewoningen te koop vanaf € 119.500,- 
incl. eigen grond, tuinaanleg en inventaris

Interessant voor eigen gebruik en/of belegging

Nieuw investeringsmodel beschikbaar met een 
gegarandeerd meerjarig netto rendement van 
8% per jaar

Verhuur mogelĳ k via eigen verhuurorganisatie

Waterrĳ k vakantiepark met mooi gelegen 
royale kavels

Nieuw hoofdgebouw met vele faciliteiten, o.a. 
bowling, zwembad, fi tness en vergaderruimte

Za. 10 dec. informatiesessies over de fi scale 
aspecten van het kopen van een vakantiewoning 
(aanmelden verplicht!)

www.chaletindeachterhoek.nl

Résidence Lichtenvoorde
Boschlaan 26 te Lichtenvoorde
T. 06 - 1137 0071 of 088 - 500 2464

Vrĳ dagavond 9 t/m maandag 12 december informatiedagen!
Ontdek Résidence Lichtenvoorde in kerstsferen

(aanmelden verplicht!)



Droom voor Vordenaar wordt 
werkelijkheid
VORDEN - De droom om een boek 
te schrijven voor zijn kinderen 
was er al lang. En zie die droom 
ging onlangs voor Vordenaar 
Reind Krijt (41) in vervulling. 
“Dit kinderboek heb ik geschre-
ven voor mijn kinderen die al-
lemaal een bijzondere rol spelen 
in het verhaal van ‘Ridder Ger-
hardus’. Een ridder die vernoemd 
naar mijn jongste zoon (8) die 
net zoals ik ook Reind heet.”

Door Jan Hendriksen

In de zomervakantie van dit jaar 
begon de geboren en getogen 
Wichmonder in Frankrijk en Span-
je met het verhaal te schrijven voor 
het boek ‘Ridder Gerhardus’ met 
als onder titel ‘De strijd om vrij-
heid’. “Iedere avond las ik een stuk 
voor aan de kinderen en schreef 
een nieuw deel van het verhaal 
dat ik dan de volgende avond weer 
voorlas voor het slapen gaan. Uit-
eindelijk heb ik het verhaal thuis 
helemaal afgemaakt en in de com-
puter gezet. Door tekeningen aan 
het verhaal toe te voegen, die door 
Karolien Blankers uit Zutphen 
zijn gemaakt, is er voor mij een 
droom uitgekomen zoals ik ook in 
het boek beschreven heb”, zo zegt 
Reind Krijt.

Uitdagingen
In het boek ‘Ridder Gerhardus’ is 
Gerhardus een kind dat geboren 
is in het koninkrijk Onip, het land 
waar koning Alpha op een vreselij-
ke manier aan de macht is. Nadat 
hij zijn vader verloren is neemt hij 
zich voor om vrijheid te brengen 
aan de mensen in Onip. Door te 
ontsnappen naar het naaste land 
Arragon wordt hij een echte ridder 
met een missie. Met vele tegensla-
gen en uitdagingen probeert hij 
zijn doel te bereiken, samen met 
vele vrienden die hij maakt. De 
grote vraag is? Zal dit hem uitein-

delijk gaan lukken?

Puur hobby
De reden om dit boek te schrijven 
was voor Reind Krijt om ouders 
en kinderen meer plezier te ge-
ven tijdens het (voor)lezen. “Mijn 
zoon Reind speelt in dit boek de 
hoofdrol. Ook mijn andere kin-
deren, Silke (13) en Bente (11), 
komen in het boek voor en spelen 
een belangrijke rol in de strijd om 
vrijheid. Er is absoluut geen com-
mercieel belang. Het schrijven van 
dit boek is puur een hobby die ik 
misschien wel van mijn moeder 
heb georven. Zij schreef namelijk 

ook al een aantal boeken.” Recent 
bracht Krijt een bezoek aan groep 
vijf van de Vordense Dorpsschool 
waar Reind jr. in zit. Daar legde hij 
uit hoe je een boek uitgeeft en las 
hij ook een stuk voor uit het boek. 
“De kinderen zaten gekluisterd te 
luisteren. Een prachtige ervaring. 
Wellicht is dit het eerste boek van 
mij uit een reeks rond ‘Ridder Ger-
hardus. Wie weet?”

Het boek ‘Ridder Gerardus’ is voor 
vijftien euro te koop bij de Bruna 
in Vorden en bij Reind Krijt zelf 
via het e-mailadres reind.krijt@
hotmail.com.

REGIO - Het publiek kan vanaf nu 
stemmen op de finalisten van de 
MVO awards vastgesteld door de 
vakjury. Voor de regio’s Zutphen-
Brummen-Voorst zijn de finalisten 
Burton Car Company (Zutphen), 
Ferrocal (Brummen) en Groen-
WerkXL (Apeldoorn) en voor de 
regio’s Lochem-Bronckhorst zijn 
Inhetgroen (Baak), Kasper Vrie-
link Dakwerk (Vorden) en WEWI 
(Lochem) de finalisten. Stemmen 
kan op www.zutphenscoort.nl/
stem-nu-op-uw-favoriete-onder-
nemer.

Van alle finalisten is een nomina-
tievideo gemaakt door Pim Hel-
mich van Coopkracht. Niet alleen 
de vakjury, maar ook het publiek 
beslist vanaf nu mee wie de win-
naars van de MVO award 2016 
worden.

Van nominatie tot finalist
De genomineerden, ruim 70 be-
drijven, kregen dit najaar het ver-
zoek een aantal vragen te beant-
woorden, bijvoorbeeld over hoe 
zij Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen geïntegreerd heb-
ben in hun bedrijfsvoering, welke 
toekomstplannen zij hebben en 
op welke wijze zij mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt onder-
steunen. De vakjury, bestaande uit 
vertegenwoordigers uit het onder-

wijs, overheid en bedrijfsleven, is 
gekomen tot een top 3 per regio op 
basis van een puntensysteem met 
toelichting. De publiekstemmen 
worden meegenomen naar de 
eindbeoordeling. De finalisten pit-
chen nog een keer voor de vakjury. 
Op basis hiervan en de publieks-
stemmen worden de winnaars 14 
februari bekendgemaakt.

MVO Awards 2016
Zutphen Scoort organiseert in 
samenwerking met Delta en Het 
Plein voor het eerst de MVO 

awards: een waardering voor 
werkgevers die Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen hoog 
in het vaandel hebben staan. 

Zij hebben met name aandacht 
voor hun medewerkers die een 
steuntje in de rug nodig hebben. 
De MVO awards worden uitge-
reikt op 14 februari, de dag van de 
liefde.

Stemmen kan op www.zutphens-
coort.nl/stem-nu-op-uw-favorie-
te-ondernemer

Stem op uw favoriete ondernemer voor 
de MVO Awards 2016

Kasper Vrielink van Kasper Vrielink Dakwerk uit Vorden. Foto: PR

Sint zat te denken..
Slechts 758 rijmwoorden geleden, 
waren we nog beneden. Huppelen 
met jute zakken, om de beurten 
pakjes pakken. Met blije stem en 
rijm op maat, van wat ons in een 
jaar vergaat. Wie lief was en wie on-
dermaats, wie kabbelde of tegen-
draads. Wie wist wat of zij worden 
wil, wie roepen ging en wie juist 
stil. Al wat ons kwam van zwaar tot 
licht, gereduceerd tot een gedicht. 
Het doet me iets, het roert me weer, 
zo lief te hebben doet vaak zeer. De 
onschuld en de blijde angst, het 
kloppen, deurbel en de vangst. Hoe 
vond het weer zijn weg naar hier, 
bezaaide vloer met rood papier.

De oudste die een knipoog geeft, 
het in ‘t geheim zo nieuw beleeft. 
Hoe ze dit complot meedroeg, en 
ook ineens niet veel meer vroeg. 
Haar lijstje slonk zo zienderogen, 
maar nooit zo snel als ons vermo-
gen. Ze zo te mogen overladen, 
de kasten weer te bevoorraden. 
De spel lust en het feestgedruis, 
de rommel in ons kleine huis. Hoe 
ik haast naar adem snak, ze in ‘t 
voorbijgaan steeds weer pak. Mijn 
dartelende duizendpootjes, mijn 
lief, onschuldig idiootjes. De rede 
vast ook, achteraf, dat ik mijzelf 1 
pakje gaf.

Mijn hart is vol, de zak is leeg, jij 
was het mooiste dat ik kreeg. Jij 
weet nog niet van grote mensen, jij 
hebt nog altijd wensen. Voor jou is 
er geen werkeloosheid, jij hebt nog 
alle tijd. Je weet niet van discrimi-
natie, zo minuscuul is jouw frustra-
tie. Geen crisis nog, geen vluchte-

ling, alleen maar van de Efteling. 
Van paardje rijden op mijn rug, en 
kom je na het werk gauw terug? 
Van zullen we nog naar het bos, en 
mag de hond dan lekker los. Geen 
zorgen over groot verdriet, alleen 
nog van dat lust ik niet.

En niet van honger en ontbering, al-
leen maar van verkering. Van teken 
jij een regenboog en wat hangt de 
kapstok hoog. Van liedjes zingen in 
je nakie en mag ik bij de televisie. 
Van kom je bij me, even maar, van 
speldjes, vlechten in je haar. Van 
mogen we met zonder mouwen, 
van eeuwig zal ik van je houwen. 
Van katten en van gekrakeel, van 
altijd blijft mijn hartje heel. Van 
grote troost en kleinen tranen, van 
domino en knikkerbanen. Nog niet 
van zorg of chagrijnig, je weet al al-
les en nog weinig.

Vergeef me de mistroostigheid, en 
hoe mijn hart om voorrang strijdt. 
Het is het snoepgoed, ruim ge-
strooid, dat iets in mij ontdooit. 
En haperend en vol met zin, lees je 
dan de laatste zin. 758 rijmwoor-
den voorbij, wend je je tot mij. 
Peuter je aan stugge dozen, doet 
dat plots je wangen blozen. Lezen 
we van hoe het moet, hebben we 
het goed. Dit is mijn leven, mijn 
cocon, hier binnen schijnt de zon. 
Hier mag het even heel onschul-
dig, hier mag het zachtjes en ge-
duldig. Hier gaan wij stapvoets in 
dressuur, naar bed toe op dit late 
uur. Hier doen wij als Amerigo, de 
kleppen op laag risico.

EvaSchuurman
Column

De reden om dit boek te schrijven was voor Reind Krijt om ouders en kinderen meer ple-
zier te geven tijdens het (voor)lezen. Foto: Jan Hendriksen. 

27.117 mensen profiteren van 
korting op hun zorgverzekering 

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

(Advertorial)

Buurtzorg Vorden viert 
10 jarig jubileum 
Buurtzorg Nederland 
Buurtzorg is een thuiszorg or-
ganisatie die met kleine teams, 
zorg levert aan huis. Ook in Vor-
den is Buurtzorg niet meer weg 
te denken uit de gemeenschap. 
Met inmiddels vier zelfsturende 
teams wordt er gestreefd naar 
betere oplossingen voor de cliënt, 
duurzaam en effectief. Ter gele-
genheid van het tienjarig lande-
lijk jubileum hebben wij met een 
gemêleerd gezelschap, jong en 
oud, feest gevierd in onze thuis-
haven het kulturhus. Het gezelli-
ge buurten werd afgewisseld met 
een optreden van het Vordens 

mannenkoor, zelfs het publiek 
werd uitgenodigd om enkele lie-
deren mee te zingen.  
Ook was er een spontaan muzi-
kaal intermezzo verzorgt door het 
zwarte pietenorkest.
Aan het eind van de middag was 
er gelegenheid om te genieten 
van enkele wellness activiteiten.
Kortom een zeer geslaagde mid-
dag, voor zorgvragers, mantel-
zorgers, medewerkers en andere 
belangstellenden. Met dank aan 
allen die zich vrijwillig hebben 
ingezet om deze middag tot een 
succes te maken.
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Jubilaris Eric selecteert winnaars 
Shell Groot Jebbink
VORDEN - Monteur Eric Rouwen-
horst is dit jaar liefst 30 jaar in 
dienst van Bosch Car Service 
Groot Jebbink. Dat betekent drie 
decennia vakmanschap, toewij-
ding en teamspirit. De altijd vro-
lijke jubilaris selecteerde liefst 
40 winnaars voor de maanden 
oktober en november van het 
Shell Groot Jebbink Prijzen Fes-
tijn.

De 20 winnaars van de maand ok-
tober zijn: Jo Abbink (1 dag gratis 
Pak ‘N Bak), Jesse Boehmer (gratis 
Tankbeurt), B. Kortboyer (week-
end weg met onze oldtimer), 
Anoek Fransen, Gerard Hendriks, 
DJ van de Scheer, K. Ubink en N. 
Groot (allen 5 euro shop tegoed), 
M. van Pijlen, Jaco Voltman, Ro-
nald Regelink, Edith Garritsen, 
Koos Rem, en Dhr./mevr. Korne-
lius (allen Koffie card), J. Wiltink 
(reconditioneringsbeurt voor de 
auto), B. Block en H. Wenneker 
(beiden Shell reinigingspakket), 
Dhr./mevr. Biervliet, Wendy Mok-
kink (beiden LEGO pakket), Don 
Rouwen (set Bosch ruitenwisser-
bladen).

De 20 winnaars van de maand no-
vember zijn: JW Sintmaartensdijk 
(1 dag gratis Pak ‘N Bak), J. Groot 
Enzerink (gratis Tankbeurt), Phi-
lippe Westerik (weekend weg met 
onze oldtimer), Groot Roessink, 
Dhr./mevr. Brinkman, Dhr./mevr. 
Boom, Joka Verhaaren en Gea Va-
neker (allen 5 euro shop tegoed), 
Dhr./mevr. B. Kortboyer, Dhr./
mevr. Steentjes, E Westervoorde, 

Dhr./mevr. Klein Lenderink, Dhr./
mevr. Hovega, R. Wesselink (allen 
Koffie card), Henk Olthaar (recon-
ditioneringsbeurt voor de auto), 
A. Zomer en Dhr./mevr. Beerning 

(beiden Shell reinigingspakket), 
Anita Pierik, Dhr./mevr. Bijlsma 
(beiden LEGO pakket), Dhr./mevr. 
Klok Zederberg (set Bosch ruiten-
wisserbladen).

Grote Veld toertocht door 
bosrijke omgeving
VORDEN - De Vordense Rij- en 
Toer Club (VRTC) de 8 Kastelen-
rijders organiseert zondag 11 de-
cember voor de 34ste keer haar 
‘Grote Veld’ veldtoertocht in de 
mooie omgeving van het bosrij-
ke Vorden en Lochem.

Leden van de VRTC de 8 Kaste-
lenrijders zijn alweer druk in de 
weer met de voorbereidingen om 
de deelnemers op 11 december 
een prachtige tocht te kunnen 
voorschotelen. Deze veldtoertocht 
staat op de kalender van de Ne-
derlandse Toer Fiets Unie (NTFU) 
en staat bij de meeste veldrijders 
hoog aangeschreven op hun te 
fietsen tochten. Ook fietsers die 
geen lid zijn van de NTFU zijn 
van harte welkom en kunnen ook 
deelnemen aan de klassieker on-
der de veldritten.

De start is tussen 8.30 en 10.00 
uur bij de kantine van de voetbal-
vereniging Vorden aan de Oude 
Zutphenseweg 11 in Vorden. De 
deelnemers gaan via het natuur-
gebied Grote Veld met het nodige 
klimwerk naar de Lochemse Berg. 
Daarna gaat de route via buurt-
schap Wilderborch weer terug 
naar het startpunt. Er zijn twee 
afstanden waaruit men kan kie-
zen: 30 of 45 kilometer. De routes 
lopen grotendeels via mooie bos-
paden en zandwegen met tussen-
door een enkele harde weg om 
indien nodig weer even op adem 
te komen. Deze veldtoertocht is 
mogelijk gemaakt mede dankzij 
de zeer goede samenwerking met 
diverse bos- en landgoed eigena-

ren. Voor sommige stukken is een 
eenmalige toestemming verleend 
en de organisatie wil dan ook de 
deelnemers, die de route op de 
gps opslaan verzoeken om niet 
op andere momenten deze mooie 
route voor zichzelf nog een keer te 
rijden waardoor de organisatie in 
de problemen kan komen. Bij de 
controle/verzorgingspost onder-
weg worden een drankje, warme 
bouillon en ook de traditionele 
gehaktballetjes en broodjes ver-
strekt. Altijd een goed en gezellig 
moment om de ervaringen met 
andere deelnemers te delen. Daar 
is ook een materiaal en EHBO post 
aanwezig om eventuele pechge-
vallen verder te kunnen helpen.

De gehele tocht is duidelijk met 
pijlen uitgezet en verder in sec-
ties verdeeld zodat de organisatie 
in geval van nood snel de plaats 
van ongeval/ pech kan bereiken. 
Ook via een 06 nummer, welke de 
deelnemers mee krijgen, is tijdens 
de rit de organisatie bereikbaar. 
Leden van de VRTC de 8 Kastelen-
rijders controleren ‘s morgens re-
gelmatig de rit en brengen indien 
nodig extra pijlen aan.

Na afloop kunnen de deelnemers 
zich douchen, de fiets afspuiten 
en een hapje en een drankje nut-
tigen in de kantine van de voet-
balvereniging Vorden. Leden van 
de NTFU betalen het gebruikelijke 
tarief van vier euro en niet leden 
betalen vijf euro. Jeugdige deelne-
mers betalen half geld.
    ■ www.vrtcvorden.nl

(Advertorial)

Dagtochten met extra korting voor leden van Kruiswerk Achterhoek

Ga gezellig mee en proef de kerstsfeer in Den Bosch, Düsseldorf 
of Amsterdam!
Kruiswerk Achterhoek organiseert in december drie ge-
zellige dagtochten naar verschillende steden. En u kunt 
ook mee! Zowel leden als niet-leden van Kruiswerk kun-
nen zich aanmelden. Leden krijgen € 4,- extra korting en 
betalen voor deze dagtochten slechts € 18,- in plaats van 
€ 22,-. 

De prijzen zijn inclusief busvervoer (heen- en terugreis) en be-
geleiding van een gids. Uiteraard kunt u ook op eigen gelegen-
heid de stad ontdekken en uw favoriete adresjes bezoeken. 

Gaat u met ons mee?

Kerst in Den Bosch

Donderdag 15 december
Wandel mee met de gids en ervaar de rijke historie van Den 
Bosch die teruggaat tot 1185. De kerststal in de Sint-Janskathe-
draal is de trots van deze stad en ook slaan we de Parade zeker 
niet over. Strijk neer in dit winterparadijs voor een lunch of sluit 
de dag af met een traditionele Bossche bol.

Prijs: leden € 18,- (niet-leden: € 22,-)
Opstappen: 09:00 uur station Lochem, 09:30 uur station Zut-
phen, 10:15 uur station Doetinchem.

Kerstmarkt in Düsseldorf

Zaterdag 17 december
Düsseldorf staat bekend om zijn bijzondere kerstmarkten. Op 
de Marktplatz vormt het Düsseldorfer Rathaus het prachtige 
decor van de talloze kraampjes. Op de Heinrich-Heine-Platz 
staan kerstkramen in Jugendstil. Een ‘must’ is ook een be-
zoek aan de Königsallee, de grote shopping-boulevard. 

Prijs: leden € 18,- (niet-leden: € 22,-)
Opstappen: 09:00 uur station Zutphen, 09:45 uur station 
Doetinchem.

Kerst in Amsterdam

Woensdag 21 december
Proef de gezellige kerstsfeer in onze bruisende hoofdstad! 
Wandel mee met de gids of verken de stad op eigen gelegen-
heid. Bezoek één van de vele kerstmarkten of ga lekker win-
kelen in de bekende Amsterdamse straatjes. Niet te missen is 
de schitterende Beurspassage die nog maar net is geopend.

Prijs: leden € 18,- (niet-leden: € 22,-)
Opstappen: 09:00 uur station Zutphen, 09:45 uur station Doe-
tinchem.

Aanmelden
Kijk voor meer informatie en om u aan te melden voor één 
van onze decembertochten op www.kruiswerk.nl/valizo of 
bel 0314 357 430.

Winterparadijs de Parade, Den Bosch Rathaus, Düsseldorf

Beurspassage, Amsterdam

Monteur Eric Rouwenhorst is dit jaar liefst 30 jaar in dienst. Foto: PR
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Ernest Koers speelt al 62 jaar 
op kerkorgels
KEIJENBORG - Voor zijn jubi-
leum als organist kreeg Ernest 
Koers uit Keijenborg zondag 27 
november aan het einde van de 
kerkdienst in de Christus Ko-
ningkerk in Vorden een kerke-
lijke onderscheiding. Deze werd 
uitgereikt door pastoor Harry 
Scheve namens de Nederlandse 
Sint-Gregoriusvereniging (NS-
GV) omdat hij zich al 62 jaar zeer 
verdienstelijk maakt voor mu-
ziek ten dienste van de liturgie.

Door Liesbeth Spaansen

Veertig jaren worden officieel ge-
teld. “Ik speel al vanaf vijftien jaar 
en ik ben nu 77. Elke zondag orgel-
spelen,” lacht hij. Vakantie houdt 
hij niet. “Daar geven we niks om. 
Als het koor vakantie heeft, hoef 
ik niet te komen, maar dan zijn er 
toch een paar die wel willen dat ik 
speel voor de samenzang en dan 
ga ik wel.” De gouden onderschei-
ding heeft Ernest Koers dan ook 
meer dan verdiend. “Af en toe heb-
ben ze een stilteviering, dan hoef 
ik er niet naar toe.” Die zondagen 
kan hij dan besteden aan zijn dui-
ven.

Ernest zat vanaf de lagere school 
op pianoles bij de heer Vente uit 
Zutphen. Hij moest iedere dag 
studeren, maar ging daarna met 
vriendjes voetballen. Later ging 
hij op het orgel spelen. “Mijn va-
der was dirigent van het koor op 
de Kranenburg en zei: ‘Dat kun jij 
wel’. Hij heeft mij het Gregoriaans 
bijgebracht.”

Met vijftien jaar had hij een vaste 
aanstelling als organist in Lochem. 
“Ik woonde op de Kranenburg en 
ging op de fiets van Kranenburg 
naar Lochem, ‘s morgens voor de 
kerkdienst, ‘s middags het lof en 
een keer in de week naar de re-
petitie,” vertelt Ernest Koers. “Dat 
heb ik gedaan tot militaire dienst.” 
Daar gaf de kapitein hem verlof 
om elke zondagmorgen met de 
trein van Deventer naar Lochem 
te gaan om orgel te spelen. Na 
de diensttijd werd hij organist in 
Ruurlo. Na vier jaar trouwde hij 
met Ans, nu vijftig jaar geleden. 
“Tijdens de huwelijksplechtigheid 
in de kerk van Keijenborg wilde 
het kerkkoor van Ruurlo graag ko-
men zingen. Na overleg met het 
koor in Keijenborg mocht dat.”

Vaak staan twee kerkdiensten op 
één zondagochtend op het pro-
gramma. “Ik heb altijd dansmu-
ziek gemaakt, ik stond achter de 
toetsen. Dan kwam ik ‘s nachts om 
twee uur thuis en dan moest ik om 
half negen in Hengelo in de kerk 
zitten. Dan was opstaan moeilijk. 

Maar ik leid er niks onder, als je het 
graag doet, wat maakt het dan uit. 
Je vergeet alles, je bent helemaal 
geconcentreerd op de muziek en 
het koor. En je moet op de dirigent 
letten, maar dat gaat vanzelf.”

In de katholieke kerken van on-
der andere Vorden, Keijenborg, 
Olburgen, Drempt, Hengelo, 
Gaanderen en Vierakker speelde 
hij op de zondagochtend, soms 
de zaterdagavond en rouw- en 
trouwdiensten door de weeks en 
hij begeleidde kerkkoren. Naast 
het spelen gaat er ook tijd zitten 
in het oefenen van nieuwe muziek 
en klaarleggen ervan.

Tijdens het Ceciliafeest op zondag 
27 november zongen de kerkkoren 
van Keijenborg en Vorden samen 
een vierstemmige mis. Naast deze 
verrassing voor de jubilaris, waren 
ook alle kinderen en kleinkinde-
ren aanwezig.

De gouden speld van de Sint Gre-
goriusvereniging werd Ernest 
Koers opgespeld door pastoor 
Scheve, waarbij een oorkonde 
hoorde. Jaap Harmsen sprak de 
jubilaris namens de Sint Grego-
riusvereniging toe. “Harmsen zei 
dat ik nog drukker was op mijn 
leeftijd, dan Bennie Jolink: ‘Die is 
ermee gestopt. Als je vanaf je vijf-
tiende jaar tot je 77ste, 62 jaar lang 
op het orgel speelt in de kerk, dat 
is toch niet normaal’, dat was zo 
mooi, prachtig!”

“Het was een prachtig weekend,” 
besluit Ernest. Zijn vrouw Ans 
had deze zomer zware operaties 
ondergaan, maar zij herstelde 
goed. “Dat we toch vrijdagavond 
25 november onze vijftigjarige 
trouwdag mochten vieren met de 
kinderen en kleinkinderen en de 
onderscheiding. Een weekend om 
in te lijsten.”

   

Oliebollenactie Harmonie Vorden

VORDEN - Harmonie Vorden orga-
niseert, evenals voorgaande jaren, 
de jaarlijkse oliebollenactie op 
vrijdag 9 en zaterdag 10 december. 
Deze actie is één van de belang-
rijke inkomstenbron voor de ver-
eniging.

De oliebollen worden gebakken 
door een aantal eigen leden, die 
daarvoor vrijdagmorgen 9 decem-
ber al extra vroeg opstaan, zodat 
ze u versgebakken oliebollen aan 
kunnen bieden. Vervolgens gaan 
de overige leden en Vrienden deze 
Hollandse lekkernij huis aan huis 
verkopen. De verkoop vindt plaats 
op vrijdagmiddag -en avond en de 
zaterdagmorgen. Het bakken van 

de oliebollen vind dit jaar plaats in 
samenwerking met Bakkerij Joop. 

De opbrengst van de actie wordt 
onder andere besteed aan het op-
leiden van de jeugd. Voor de toe-
komst van de vereniging is het im-
mers van belang voldoende jeug-
dige leerlingen te hebben die op 
termijn kunnen doorgroeien naar 
de slagwerkgroep of het harmo-
nieorkest. Er staat nu een prach-
tig orkest en dat wil de vereniging 
voor de toekomst graag behouden.

Sinds 2014 heeft de vereniging de 
gehele opleiding weer in eigen 
hand genomen. Hiervoor zijn een 
aantal gekwalificeerde en enthou-

siaste vakleerkrachten aangeno-
men. Deze, aan het conservato-
rium opgeleide docenten, begelei-
den de leerling bij de eerste stap-
pen op hun muzikale pad. Om de 
opleiding betaalbaar te houden is 
de opbrengst van deze actie ieder 
jaar weer een mooie opsteker.

Wilt zeker zijn van heerlijke olie-
bollen? U kunt tot donderdag-
avond 8 december een bestelling 
plaatsen via e-mail. Ook is het mo-
gelijk om vrijdag de oliebollen te 
kopen in het Dorpscentrum.
   

 ■ info@harmonievorden.nl 

Ingetogen pianovirtuoos in Jazzclub
VORDEN - Zondag 11 december 
komt Mike del Ferro naar Vorden. 
Hij is een internationaal geroemd 
pianist met een enorme muzi-
kale veelzijdigheid die inmiddels 
heeft geresulteerd in een concert-
praktijk in tot nu toe 120 landen, 
variërend van solo recitals tot 
crossovers met traditionele mu-
ziek. ?Hij is de zoon van operazan-
ger Leonardo del Ferro die onder 
meer met Maria Callas en Leo-
nard Bernstein samenwerkte. De 
zaal gaat open om 15.00 uur en de 
toegang is 12,50 euro p.p. inclusief 
exotische hapjes uit eigen keuken.

Mike begon op 9 jarige leeftijd 
met klassiek piano. Rond zijn 17e 
maakte hij de switch naar jazz 
en wereldmuziek en in 1990 stu-
deerde hij cum laude af op het 
Amsterdams Conservatorium. ?In 
1989 won hij diverse grote prijzen; 
de eerste prijs, een vleugel, op het 
Nationale Pianoconcours Lichte 
Muziek in Rotterdam en de solis-

tenprijs van the International Euro 
Jazz Contest in Brussel.?Mike del 
Ferro heeft inmiddels samenge-
werkt met onder meer Toots Thie-
lemans, Branford Marsalis, Jack 
DeJohnette, Randy Brecker, Jan 
Akkerman, Candy Dulfer, Trijntje 
Oosterhuis en vele anderen. Op 
dinsdagavond 1 november is Mike 
del Ferro te gast bij Jazzclub NR.2 
Lounge te Vorden en zal worden 
bijgestaan door de zeer talent-
volle bassist Glenn Gaddum jr. die 
speelt bij o.a. Ladies of Soul van 
Trijntje Oosterhuis en Anouk. De 
jonge energieke drummer Jamie 
Peet die o.a. speelt bij Rapper Pete 
Philly sluit de gelederen. Het be-
looft een fantastische jazzmiddag 
te worden in Vorden met zeer ge-
talenteerde jonge muzikanten.

Jazzclub NR.2 ligt aan de Indu-
strieweg 2 in Vorden. De volgende 
editie is op zondag 19 februari met 
saxofonist Hans Dulfer en band.

   

Gezamenlijke adventviering senioren

VIERAKKER - Op vrijdag 16 de-
cember 2016 vindt de advent/
kerstviering van seniorensoos/
Oecumenische Vrouwen Groep 
Wichmond -Vierakker plaats in 
het St.Ludgerusgebouw in Vierak-
ker. De Seniorensoos en Oecume-

nische Vrouwengroep organiseren 
deze viering gezamenlijk. Mede-
werking wordt verleend door het 
Oecumenische koor olv Ron Holt-
slag. De avond begint om 19.00 
uur, de zaal zal vanaf 18.30 uur 
open zijn.

Ernest Koers met zijn vrouw Ans en pastoor Harry Scheve. Foto: PR

Kies ook de beste zorg 
voor de beste prijs!

Vergelijk uw zorgverzekering op
www.kruiswerk.nl/zorgcollectief

(Advertorial)

Xmas in the Broncks 

Een erg leuk initiatief van 
Marcel Leferink, raadslid te 
Bronckhorst. De achtergrond is 
verbinden.

De band met koorleden bestaat 
o.a. uit raadsleden, ambtenaren, 
een lid van het College en burgers 

van de gemeente Bronckhorst.
Xmas in the Broncks treedt op tij-
dens de kerstmarkt in Zelhem op 
11 december rond 13.00 uur en tij-
dens de kerstmarkt in Vorden op 
17 december rond 15.00 uur.

Graag tot dan.

Voor het inzenden van uw nieuws, verslagen, tips en aankondigingen.

Mail of bel de redactie!
redactie@contact.nl • (0544) 80 10 20
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31 december 2016 geven wij 
het heft uit handen

Graag willen wij vrienden, 
bekenden en relaties uitnodigen 
voor een hapje en een drankje.

U bent welkom op 29 december 2016 
tussen 16.00 en 20.00 uur

Wij wensen onze opvolgers
 Patricia, René, 

Margot en Michel 
heel veel succes!

Hannie en Volkert

verkrijgbaar in de
volgende winkels:

 Veurslechts

€ 7,50

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

Achterhookser ku’j ‘t neet kriegen!

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

Aalten:
Meneer Kees

Welkoop 
Borculo: 
Welkoop

Doetinchem:
Boekhandel Raadgeep 

& Berrevoets
Het Onland

Primera Overstegen
Eibergen:

Meneer Kees
Welkoop

Groenlo:
Boekhandel Wiegerink

Bruna
VVV Groenlo

Hengelo:
Boekexcellent

Kilder:
Attent Lanke 

Lichtenvoorde:
Drogist de Gaper

Meneer Kees
VVV Lichtenvoorde

Welkoop

Neede:
Tabakorie Rona 

Ruurlo:
Readshop
Welkoop 
Silvolde:
Welkoop

Ulft:
Arc en Ciel

Vorden:
Bruna

Sander Pardijs
Welkoop

Warnsveld:
Boek en Co

Winterswijk:
Bruna

Welkoop
Zeddam:
BROODS
Zelhem:
Readshop

Zutphen:
Boek en Buro 

€ 9,95€ 9,95
per 4 weken*

BASIC

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

* Vraag naar de voorwaarden

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

ONBEPERKT
FITNESS

Start voor 1 januari
en ontvang 
op je inschrijfgeld.

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



Kampioenswedstrijd Ratti 
J015
KRANENBURG - Na 9 wedstrijden 
ongeslagen (acht gewonnen en 
één gelijk) mocht de jeugd onder 
15 van Ratti zaterdag 26 november 
thuis aantreden voor de kampi-
oenswedstrijd. Onder mistige om-
standigheden was Oeken/Brum-
men vandaag de tegenstander in 
‘stadion de Eik’. Vooraf was er een 
teamfoto met spandoek en vuur-
werk gevolgd door een respectvolle 
minuut stilte ter nagedachtenis aan 
wijlen Henk Ijben.

De wedstrijd begon rommelig en 
het was duidelijk dat de spelers 
kampten met ‘kampioenszenu-
wen’. De passes kwamen vaak niet 
aan, er werd veel balverlies geleden 
en het duurde lang voordat de eer-
ste kans werd gecreëerd. Het was 
Pascal Havekes (tevens topscoor-
der) die de bal voor langs schoot. 
Ondanks enkele corners en mooie 
individuele acties kwam Ratti niet 
tot scoren. Aan de andere kant was 
het wel bijna raak. Vanaf de lin-
kerflank belande een afstandsschot 
boven op de lat en Ratti kwam met 
de schik vrij. Met een 0 - 0 ruststand 
werd de kleedkamer opgezocht.
In de tweede helft bleef het spel-
beeld ongeveer hetzelfde. In eerste 
instantie waren er weinig kansen. 
De wedstrijd kwam dan ook pas 
laat (20 minuten voor het einde) 
op gang. Het was Oeken/Brummen 
dat uit de kluts wist te scoren. Met 
nog 20 minuten te gaan wist Ratti 
wat hun te doen stond. Aanvallen 
en scoren, en dat gebeurde ook. 
Vanaf de rechterflank was het Seye 

Groot Roessink die met een fan-
tastische boogbal van afstand de 
keeper van Oeken/Brummen ver-
sloeg. De euforie was groot, maar 
Ratti wilde meer. Het ging op jacht 
naar drie punten en een glansrijk 
kampioenschap. En dat kwam er. 
Ondanks enkele gevaarlijke tegen-
stoten van Oeken/Brummen was 
het invaller en gelegenheidslinks-
buiten Nick Lichtenberg (normaal 
gesproken keeper of linksback) die 
met een bekeken schop de keeper 
passeerde in de korte hoek. Een 
paar minuten billen knijpen volg-
den, maar Ratti hield voet bij stuk 
en het kampioenschap was een 
feit met een 2-1 eindstand. Na af-
loop was er heerlijke cake en wat 
drinken in de kantine. Het bestuur 

schonk een bijdrage ter ere van 
het kampioenschap en er was een 
trofee/aandenken voor alle spe-
lers. Ook mocht de Jip en Janneke 
champagne worden ontkurkt, een 
waar confettifestijn volgde. Sinter-
klaas deed eveneens een duid in 
het zakje en trakteerde de spelers 
op een heerlijke chocolade letter. 
Ter afsluiting mocht het gehele 
team op kosten van Hilux genieten 
van een lekker maaltje bij Plaza 
Vorden. De spelers en staf kijken 
terug op een fantastisch najaar sei-
zoen met veel inzet en boven alles 
een goede sfeer en veel spelplezier. 
Ratti bedankt zijn sponsors, de ou-
ders en alle andere betrokkenen 
die hebben bijgedragen aan de 
spelvreugde en het succes.

Dash doet goede zaken in 
Emmen
VORDEN - Zaterdag 3 december 
mocht de Vordense formatie aan-
treden tegen Emmen’95. Met 
maar liefst vijf blessures kwam het 
aan op de nog acht overgebleven 
fitte speelsters. De spoeling is dun, 
maar er komen betere tijden aan.

De start van de eerste set was 
goed. Dash serveerde goed en 
liet Emmen de fouten maken. De 
sfeer was goed en zelfs de scheids-
rechters genoten van enkele lange 
rally’s. Met goed teamwerk en veel 
reddingsballen, wist Dash de set 
eenvoudig naar zich toe te trekken 
met 17-25. Set twee was anders. 
Emmen kon nu gelijk meedoen in 
de eerste paar punten. De service 
druk was hoger en de rally’s wer-
den rommelig. Door wat persoon-
lijke fouten kwam Emmen weer 
op achterstand, maar Dash wist 
niet te profiteren. Met 2 punten 
verschil maakte de thuisploeg de 
set af 25-23 en trok de stand weer 
gelijk.

Set drie was een redelijke kopie 
hiervan. Al stond Vorden eerst nog 
een paar punten voor. Emmen 
kwam aan het einde van de set 
goed terug en door een discutabel 
punt op 24-25, was de set voorbij. 
Dash keek tegen een 1-2 achter-
stand aan en wist wat het te doen 
stond.
 
Dash knokte zich terug en liet Em-
men niet in haar spel komen. Bij 
de stand van 14-19 kwamen de 

tellers erachter dat Dash niet goed 
stond opgesteld. Echter, ze kon-
den niet echt concreet benoemen 
wat er mis is gegaan. Even leek het 
erop dat de stand omgezet zou 
worden naar 15-18. De scheids-
rechters konden alleen niet aan-
geven op grond waarvan deze be-
slissing werd gemaakt. Dus werd 
het van tafel gegooid en kon er 
weer gevolleybald worden na een 
lange break. Dit gaf Dash de boost 
om te laten wat ze waard zijn. Met 
één fantastische serveserie stond 
het binnen een paar minuten 2-2 
in sets (14-25).

Dit goede spel werd doorgezet in 
de 5e set. Het leek alsof er van ver-
moeidheid geen sprake was on-
danks de krappe selectie. Dankzij 
een tactische wissel en een muur 
aan het net waar de aanvalsters 
van Emmen niet langs kwamen 
werd de set vrij gemakkelijk bin-
nen gesleept met 10-15.

Dit zijn belangrijke punten en 
daarom werd met trots het Vor-
dense volkslied gezongen door de 
zaal in Emmen. Volgende week 
staat er weer om 17.45 uur een 
thuiswedstrijd op het programma 
tegen Oranje Nassau D1. Zij staan 
momenteel op een tweede plek, 
maar in deze bijzondere compe-
titie is van alles mogelijk. Dus er 
gaat weer hard getraind worden 
om wat punten uit deze wedstrijd 
te slepen.

   

De spelers en staf kijken terug op een fantastisch najaar seizoen. Foto: PR

Unieke Achterhoekers en hun 
ambassadeurs - Het praktijkverhaal

Aan het woord
Ambassadeur Rutgers Milieu
Rutgers Milieu is sinds enkele maan-
den ambassadeur van de campagne 
Unieke Achterhoekers, toch heeft het 
bedrijf al sinds de oprichting in 2007 
mensen in dienst die een afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben. Rienko 
Rutgers: “Ooit bleek uit een persoon-
lijkheidstest dat ik wat heb met de 
zorg. Dat klopt, want ik steek ande-
ren graag een helpende hand toe.  
Als echte Achterhoeker kreeg ik twee 
motto’s mee van thuis; niet lullen 
maar poetsen, en voor elkaar zorgen.” 

Zelfvertrouwen vergroten
Rienko: “Ik vind het belangrijk dat 
medewerkers zich kunnen ontwikke-
len en als het mogelijk is, doorgroei-
en naar ander werk. Dat is goed voor 
hun zelfvertrouwen.” Om meer men-
sen een kans te geven zich verder te 
ontplooien, beginnen er met regel-
maat nieuwe Unieke Achterhoekers 
bij Rutgers Milieu. “Dat rouleren is 
goed voor iedereen. Mensen die een 
arbeidsritme hebben opgebouwd, 
kunnen verder en mensen die thuis-
zitten krijgen een kans zichzelf te be-
wijzen.” 

Door Marja Hengeveld-Hallie

Rutgers Milieu in Doetinchem heeft drie specialismen. Het eerste is af-
valmanagement, oftewel bedrijven adviseren wat de beste manier is 
om hun afval te verwerken. De tweede tak is het inzamelen en verma-
len van kunststofafval tot bruikbare grondstoffen. Derde specialisme 
is het inzamelen en verwerken van afgekeurde brandblussers. Ook de-
ze worden gerecycled. Bij Rutgers werken 15 medewerkers. Eigenaar 
Rienko Rutgers: “Vanaf het begin werken bij ons mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. Dat doe ik uit volle overtuiging, want in de 
Achterhoek zorg je voor elkaar.”

Unieke Achterhoekers, wie zijn dat?
Natuurlijk, als mens zijn wij allemaal uniek. Dus eigenlijk is iedereen die in de 
Achterhoek woont een Unieke Achterhoeker. Het initiatief Unieke Achterhoe-
kers aan het werk richt zich op werkzoekenden die zelf geen wettelijk minimum-
loon kunnen verdienen. Zoals mensen met een Wajong- (jonggehandicapten)
uitkering, mensen met een beperking die een bijstandsuitkering ontvangen en/
of gebruikmaken van de sociale werkvoorziening. Al deze Unieke Achterhoekers 
hebben zo hun eigen talent.

Mark Harwig 
(vrachtwagenchauffeur)
Mark Harwig (32) is één van de Unie-
ke Achterhoekers die bij Rutgers Mi-
lieu werkt. Omdat hij Asperger heeft, 
is communiceren voor hem wat 
moeilijker. Maar Mark is goed in zijn 
vak. Hij maakt soms wel 6 ritten op 
een dag. Mark: “Ik haal bij bedrijven 
in de regio containers op. Zo maak 
ik veel rij-uren, maar ga tussendoor 
steeds terug om de containers te los- sen. Dat is een prettig werkschema 

en zo heb ik tijd om een sigaretje te 
roken, een bak koffie te drinken en 
een praatje te maken met mijn col-
lega’s. Zij kennen me en accepteren 
me zoals ik ben: een beetje afstande-
lijk, maar altijd gemotiveerd.” Mark 
moet iedere dag vroeg uit de veren. 
Hij woont in Nijkerk, op 1 uur rijden 
van zijn werk. Hieruit blijkt dat hij 
een echte volhouder is. “Die reistijd 
maakt het best pittig, daarom ben ik 
ook een half jaar weggeweest. Maar 
die andere baan beviel toch niet. Ge-
lukkig mocht ik terugkomen bij Rut-
gers, daar ben ik nog steeds blij om. 
Hier voel ik me op mijn gemak.”

Van thuiszitten word je niet beter
Rienko is ervan overtuigd dat nie-
mand van thuiszitten beter wordt. 
Rienko: “Werken maakt gezonder! 

Daarom hoop ik van harte dat meer 
werkgevers aanhaken bij deze cam-
pagne en ook ambassadeur worden. 
Ons bevalt het werken met Unieke 
Achterhoekers erg goed. Het geeft 
veel voldoening, en met elkaar heb-
ben we de grootste lol!”

Continu mensen nodig
Wilt u een Unieke Achterhoeker de 
kans geven zich verder te ontwikke-
len? Neem dan contact op met het 
Werkgeversservicepunt Achterhoek: 
0314-39 95 78 voor meer informatie.

“Werken met Unieke 
Achterhoekers bevalt 
prima. Het geeft mij 
veel voldoening”

“Bij Rutgers Milieu 
voel ik me op mijn 
gemak”

Dinsdag 6 december 2016 13SportContact Bronckhorst Noord



De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: CDA (8), GBB (5), VVD (4), PvdA (3), D66 (3) en Groen Links (2). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes 
raadsfracties. De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. 
Reacties kunt u sturen naar het e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

Contact met de POLITIEK

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

Bij de laatste raadsvergadering heeft de 
VVD-fractie tegen het voorstel gestemd om de 
tarieven voor het legen van de grijze container 
met 38% te verhogen. Enerzijds begrijpen wij 
dat men de burger wil aanmoedigen om beter 
te scheiden, maar anderzijds moeten de juiste 
kosten op de juiste plaats worden neergelegd. 
Nu zijn veel kosten, die feitelijk in het vastrecht 
thuishoren, in het variabele tarief per lediging 
van een grijze container verwerkt. De VVD-frac-
tie is van mening dat het veel goedkoper kan. 
Andere vuilophalers bieden hun diensten aan 
tegen lagere tarieven. Als Berkel Milieu het daar 
niet voor kan doen, dan moet de gemeente 
overstappen naar een andere dienstverlener. 
In Bronckhorst is dat echter lastig, daar het op-

zeggen van het contract een 
periode van meerdere jaren 
kent. Daarbij zijn wij ook 
nog eens aandeelhouder 
van Berkel Milieu, hetgeen de kwestie nog ver-
der compliceert. De VVD-fractie is van mening 
dat wij geen aandeelhouder van Berkel Milieu 
moeten zijn. De belangen van afnemer en aan-
deelhouder zijn tegengesteld aan elkaar. De 
VVD-fractie is voorstander van het omgekeerd 
inzamelen. Dat wil zeggen dat al het afval bij 
u wordt opgehaald, met uitzondering van het 
grijze afval. In de gemeente Oost Gelre heeft 
men dit ingevoerd en binnen 1 jaar ging men 
van 139 kg grijsafval per inwoner naar 43 kg. 
Dat is minder dan 1 kg per week per inwoner. 
Ook in Bronckhorst is de burger vast wel bereid 
om, als men toch het glas in de glasbak doet, 
ook even een zakje grijsafval mee te nemen. Dit 
systeem mag van de VVD-fractie versneld wor-
den ingevoerd. Beter scheiden betekent meer 
opbrengst voor papier, glas, plastic en dergelij-
ke en minder kosten voor de verbranding van 
het restafval. Al met al meerdere zaken die het 
voor de burger, bij een goede aanpak, aanzien-
lijk goedkoper kunnen maken.

Tariefstijging afval

pvdafractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.pvda.nl

Afgelopen gemeenteraadvergadering is er 
gesproken over het grondstoffenplan – wat 
we voorheen afvalstoffen noemden – voor 
de komende jaren. Het plan is gemaakt met 
ruime betrokkenheid van inwoners waar-
onder discussie-avonden en inwonerpa-

nels. Er waren veel belangstellenden bij de 
behandeling van het grondstoffenplan.

Komend jaar is het vastrecht wat minder 
en moeten mensen voor de grijze container 
meer gaan betalen. Dat lijkt heel redelijk. 
Voor mensen op minimumniveau zijn er 
mogelijkheden voor kwijtschelding. Onze 
fractie heeft de toezegging gekregen dat er 
onderzocht wordt of er mensen zijn die on-
evenredig getroffen worden door de verho-
ging van de grijze container, bijvoorbeeld 
als mensen te maken hebben met ziekte of 
een chronische aandoening.

Afval gaat niet alleen over kosten, maar is 
veel meer: onze leefomgeving, het milieu, 
de wereld beter achterlaten voor toekom-
stige generaties, onze kinderen en kleinkin-
deren …..

De fractie van de 
PvdA pvda@bronckhorst.nl

Meer grondstoff en 
en minder afval

cdafractie@bronckhorst.nl •  www.cdabronckhorst.nl

Heb je goede ideeën over de zorg voor jon-
geren en ouderen? Vind jij het belangrijk 
dat je leefomgeving er schoon uitziet? Dat 
het veilig is op straat?
Is het ook zo dat je in gezelschap heel vaak 
tegen anderen zegt: “Ik zou het wel weten 
hoe ze het moeten aanpakken in de poli-
tiek, het onderwijs of de zorg”.
Vind jij ook dat iedereen verantwoordelijk 
is voor een goed bestuur en dat er goed ge-
luisterd moet worden naar de mening van 
allerlei belangengroepen?
Dan is het misschien een goed moment om 
politiek actief te worden. De politici pra-
ten over bovengenoemde zaken en nemen 
daarover uiteindelijk ook de beslissingen.
Deze beslissingen hebben veelal een toe-
komstgerichte impact. Worden er wel of 
geen woningen gebouwd en waar komen 
ze dan? Hoe gaat de verkeersafwikkeling 
in de toekomst? Worden alle basisscholen, 
gebouwen waar het licht ook ’s avonds 
brandt, omdat er ook een buurthuis inzit 
en voor- en naschoolse opvang wordt ver-
zorgd. Wordt het noaberschap een begrip 
wat betekent dat je omkijkt naar je buren/

naasten en hen zoveel 
mogelijk helpt in situ-
aties waarin zij het zelf 
niet meer helemaal 
zelfstandig redden? 
Maar met deze hulp van buren/vrienden 
het wel redden om op de vertrouwde plek 
te blijven wonen.
Ben je daarnaast ook heel erg betrokken 
bij Bronckhorst, een prachtige plattelands-
gemeente in de mooie Achterhoek en vind 
je ook dat deze gemeente een plaats moet 
blijven waar het goed wonen, werken en re-
creëren is, dan daagt het CDA Bronckhorst 
u uit om een vergadering van onze fractie 
bij te wonen. 
Want er is een grote behoefte aan (jonge) 
mensen die mee willen denken en beslis-
sen over onze gezamenlijke toekomst. Het 
CDA Bronckhorst  staat voor al deze uitda-
gingen en wil u daarbij graag betrekken.
De CDA fractie wenst u fijne kerstdagen en 
een heel goed 2017.  
En mocht u politieke interesse hebben, 
maak het dan waar in het komend jaar!
C.jansen@Bronckhorst.nl

Wat houdt je tegen?

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

De raad heeft  
besloten… Toch?

Geregeld leest u in teksten dat ‘De raad iets 
besloten heeft’, ook het College van B&W 
schermt geregeld met de term: ‘U als raad 
heeft besloten’. De raad is immers het hoog-
ste orgaan van de gemeente en neemt in die 
zin besluiten.

GBB wijst U erop dat wij regelmatig een stem-
verklaring afleggen tijdens raadsvergaderin-
gen en dat het College nadien in zaken die 
niet zo lopen als het College had verwacht 
ook stelt: U als Raad heeft besloten.

In een aantal voorkomende actuele gevallen 
is de mening van GBB een andere dan die 
van de meerderheid van de raad. Niet omdat 
wij per definitie tegen alles zijn hetgeen door 
College en coalitie wordt voorgesteld, maar 
wel omdat wij van mening zijn dat er recht 
gedaan dient te worden aan de belangen van 
ALLE betrokkenen c.q. inwoners van Bronck-
horst.

Wilt u met ons in gesprek over een onder-
werp? Wij horen graag van u.

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.groenlinks.nl

Banen en paddenstoel-
kwekerij op koff iedrap!
De gemeenteraad stelde vorige week het 
nieuwe grondstoffenplan van Bronckhorst 
vast. In onze gemeente wordt al veel afval 
gescheiden. Met het nieuwe grondstoffen-
plan doen we daar nog een schepje boven 
op als bijdrage aan het klimaatprobleem 
van de opwarmende aarde.
D66 wethouder de heer Engels is een mo-
dern bestuurder. Hij heeft vanaf het eerste 
moment bewoners om inbreng gevraagd. 
En de wethouder luisterde ook naar de 
raad die eerst een proef wil met het om-
gekeerd inzamelen om meer waardevolle 
grondstoffen terug te winnen. Zo hoort het 
volgens GroenLinks in Bronckhorst; bur-
gemeester en wethouders werken samen 
met bewoners, bedrijven en met de ge-
meenteraad. Op navraag van GroenLinks 
liet dezelfde wethouder weten nog op zoek 
te gaan naar  kansen voor een circulaire 
economie. Circulaire economie betekent 
producten maken die hergebruikt kunnen 
worden. Bedrijven die dat doen verdienen 

goed. Reeds bestaande voorbeelden zijn 
hergebruik van beton in de wegenbouw en 
een kwekerij van paddenstoelen op koffie-
drap. Daarom wil GroenLinks een onder-
zoek naar mogelijke businesscases in onze 
gemeente. Dat is goed voor nieuwe banen 
in onze gemeente en het klimaat. 
GroenLinks heeft zin in de toekomst.

Titus Smit, 
gemeenteraadslid GroenLinks Bronckhorst



Jaargang 11, nr. 49 6 december 2016

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.

Drie genomineerden voor ‘Vrijwilliger van het jaar’ bekend
Tot 15 november kon u personen of groepen 
aanmelden die de titel ‘Vrijwilliger van het 
jaar’ verdienen. Een commissie beoordeelde 
de aanmeldingen en heeft drie genomineer-
den geselecteerd. Daarbij is onder andere 
gekeken naar de tijdsperiode dat het vrijwil-
ligerswerk is verricht, de verscheidenheid 
en de omvang van het vrijwilligerswerk. De 
genomineerden zijn in willekeurige volgorde:

Buurtbusvereniging Wichmond-Vierakker
De buurtbus Vierakker-Wichmond, lijn 193, rijdt 
een vaste route van station Vorden, via Wichmond 
en Warnsveld,  naar station Zutphen. De buurtbus 
rijdt in opdracht van de provincie Gelderland en 
wordt door vrijwillige chauffeurs bemand. 
De bussen, eigendom van vervoerder Arriva, 
vertrekken vanuit de vaste standplaats bij garage 
Langwerden. De bus rijdt de route van maandag 
t/m vrijdag tussen 7.28 en 19.38 uur, op zaterdag 
van 13.00 tot 17.28 uur. Het rijschema is goed 
afgestemd op het openbaar vervoer. Belangrijk 
verschil met de streekbus is dat de buurtbus op 
verzoek ook stopt buiten de halteplaatsen, om 
reizigers in of uit te laten stappen. Rond de 25 
vrijwilligers zetten zich gemiddeld 3 uur per week 
in als chauffeur. Sommigen van hen doen dit al 
10 jaar! Mevrouw Ten Dijk, één van de vrijwilligers 
vanaf de oprichting van de vereniging, ontving 
daarvoor in 2016 al een koninklijke onderschei-
ding. De buurtbus vormt een belangrijke verbin-
dende factor tussen de kleine kernen. Met een 
gezellig praatje en maximale service staat de 
dienstverlening bij de chauffeurs voorop. Zowel 
jong als oud rijdt regelmatig met plezier een 
stukje mee. De Buurtbusvereniging bestaat in 
maart 2017 al 35 jaar! Zeer verdiend en de 
hoogste tijd dus om de vrijwilligers te nomineren 
voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2016’. 

Vutters V.V. Zelhem 
De sportieve en bruisende voetbalvereniging 
Zelhem werd op 31 mei 1941 opgericht. Het 
aantal jeugdleden groeit al jaren stevig. Na de 
privatisering van de club werd een groter beroep 
gedaan op de zelfredzaamheid van de vereniging. 
Gelukkig kunnen ze bij alle activiteiten rekenen 
op een grote groep vrijwilligers. Met name de 
‘vutters’ zijn onmisbaar en houden de club op alle 
gebieden draaiende. Dit is een groep van onge-
veer 10 vrijwilligers, met een gemiddelde leeftijd 
van 70 jaar, die de handen uit de mouwen steekt. 
Door hun tomeloze inzet ligt de voetbalaccommo-
datie er fantastisch bij. Na een gezamenlijk kopje 
koffie gaan de vutters iedere maandag en vrijdag 
aan de slag met onderhoud aan de velden en 
vlaggenmasten, snoeien en maaien en reparatie-
werk aan gebouwen en verlichting. Gemiddeld 
werken zij per week zo’n 6 uur bij de club, maar 
als het seizoen er om vraagt zijn zij ook bereid op 
zaterdagen extra werk te verrichten. Bij diverse 
activititeiten zorgen de vutters dat de materialen 
klaar staan en ze ondersteunen de jaarlijkse 
sportdagen voor de jeugd. Kortom, de vutters 
vormen al ruim 20 jaar de harde kern van V.V. 
Zelhem! Vanwege hun enorme waarde voor de 
club verdienen de vutters de nominatie voor 
‘Vrijwillliger van het jaar 2016’.  

Stichting Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
In het jubileumjaar 2016 van de Stichting Hulp-
dienst Hengelo en Keijenborg, waarin ze 40 jaar 
bestaan, is het goed om deze vrijwilligers eens in 
het zonnetje te zetten. De 50 vrijwilligers van de 
stichting bieden aandacht en hulp aan mensen 
op 3 onderdelen: 
• Vrijwillige Hulpdienst: vooral praktische en 

eenvoudige hulp van korte duur, even insprin-
gen wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld vervoer 
naar het ziekenhuis, doen van boodschappen

•  Bezoek en Oppas Service Ouderen: onder-
steunt partner of kinderen die de zorg voor 
een naaste op zich nemen. Deze mantelzor-
gers kunnen even van huis, terwijl de vrijwil-
liger de hulpbehoevende verzorgt, er mee 
gaat wandelen, voorleest of er gewoon is

•  Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 
(VPTZ): vrijwilligers ondersteunen stervenden 
en hun naasten in de laatste levensfase. De 
verzorger kan dan zelf rust nemen. De vrijwil-
liger heeft een wakende functie, luistert naar 
de zieke of maakt een praatje met de mantel-
zorger. Belangrijk is vooral er te zijn. De vrij-
willigers van de Stichting Hulpdienst zijn een 
onmisbare schakel in de dorpsgemeenschap 
en zijn daarom genomineerd voor de titel 
‘Vrijwilliger van het jaar 2016’

Bekendmaking ‘Vrijwilliger van het jaar’
Wie ‘Vrijwilliger van het jaar 2016’ wordt, maakt 
wethouder Peppelman bekend tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente op 5 januari in het 
gemeentehuis. De groep die ‘Vrijwilliger van het 
jaar 2016’ wordt, ontvangt naast de eretitel een 
geldbedrag van € 500,- De andere twee genomi-
neerden krijgen een geldbedrag van € 50,-.

Publieksprijs
Daarnaast is er ook dit jaar weer een publieks-
prijs te vergeven. Via www.facebook.com/
gemeentebronckhorst kunt u laten weten welke 
groep volgens u de titel ‘Vrijwilliger van het jaar 
2016’ verdient. De vrijwilligersgroep met de 
meeste stemmen wint de publieksprijs. 

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

Buurtbusvereniging Wichmond-Vierakker

Drie van de vutters V.V. Zelhem

Stichting Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Statushouders vieren hun 
eerste Sinterklaas
De statushouders die dit najaar 
begonen met hun inburgerings-
traject via het intensieve pro-
gramma van ‘Bronckhorst heet 
Welkom’ vierden vorige week
hun eerste (en voor een aantal 
tweede) Sinterklaasfeest in 
Nederland. 

Dat was een bijzondere happe-
ning. De kinderen en hun ouders 
zongen uit volle borst sinter-
klaasliedjes en Sinterklaas had 
uiteraard voor alle aanwezigen 
een cadeautje meegenomen. 

Via ‘Bronckhorst heet Welkom’ 
burgeren statushouders met 
een versneld en uitgebreid 
programma  in. Het traject 
biedt naast een taalopleiding, 
ook aandacht voor gebruiken, 
een kennismaking met het 
verenigingsleven in hun dorp 
en een oriëntatie op de arbeids-
markt. De Sinterklaasviering 
maakte deel uit van het onder-
deel Gebruiken & omgangs-
vormen in het programma.

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de 
nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2017 om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis aan de 
Elderinkweg 2 in Hengelo. 

Alle inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven 
zijn van harte welkom. Een prima gelegenheid om in 
ongedwongen sfeer onder het genot van een hapje en 
een drankje elkaar het beste toe te wensen. 

Tijdens de avond is ook de verkiezing ‘Vrijwilliger van 
het jaar’ en de huldiging van een aantal bijzondere 
Bronckhorster kampioenen!   

Wij begro� en u graag de 5e!

Nieuwjaarsr� eptie op 5 januari a.s.  
Komt u ook?



Belastingtarieven 2017
In november stelde de gemeente-
raad de tarieven voor de gemeen-
telijke belastingen voor 2017 vast. 
Het gaat onder meer om de OZB, 
het rioolrecht en de afvalstoffen-
heffing. De belastingaanlag valt 
eind februari bij u in de bus. 

De gemeente besteedt het heffen 
en innen van de belastingen en 
de WOZ uit aan het Gemeentelijke 
Belastingkantoor Twente (GBT). 
Uw aanslag betaalt u dus aan 
het GBT, op rekeningnummer 
NL72BNGH0285141228.

Hieronder ziet u een overzicht van de tarieven: 

  Tarieven   2017  2016  
    
Rioolrecht  € 263,40  € 261,00  
 
afvalstoffenheffing      
vast recht  € 87,72 € 93,09  
containers gft 80 ltr € 0,82  € 1,48  
 140 ltr € 1,44  € 2,60  
 240 ltr € 2,47  € 4,45  
containers restafval 80 ltr € 6,52 € 4,70  
 140 ltr € 11,41  € 8,23  
 240 ltr € 19,57  € 14,11  
vuilniszak gft  € 0,21 € 0,37  
vuilniszak restafval  € 2,00 € 1,88  
      
onroerende zaakbelasting
percentagen van de heffingsmaatstaf     
eigenaren woningen   0,1286  0,1294 
eigenaren niet-woningen   0,1969  0,1846 
gebruikers niet-woningen   0,1508  0,1414 
      
grafrechten      
algemeen onderhoud  € 126,00  € 125,00  
onderhoud eigen graf  € 10,00 € 10,00  
      
Forensenbelasting      
 de belasting bedraagt bij een woz waarde van :    
€ 0                tot € 100,000  € 270,00  €  269,00
€ 100.000 tot € 200.000  € 309,00  €  307,00
€ 200.000 tot € 250,000   € 347,00  €  345,00
€ 250.000 tot € 300,000  € 388,00  €  386,00
€ 300.000 tot € 350.000  € 424,00 € 422,00  
€ 350.000 tot € 400.000  € 464,00  € 462,00  
€ 400.000 of meer  € 505,00 € 502,00

 

     
  Tarieven              2017                 2016

   p.p.p.n. per jaar   p.p.p.n.   per jaar 
Camping  
toeristische plaats € 0,72 € 106,70 € 0,71 € 105,22
seizoenplaats € 0,72 € 112,30  € 0,71 € 110,76  
vaste jaarstandplaats € 0,72 € 117,50 € 0,71 € 115,87  
     
Mini-camping       
toeristische plaats € 0,72 € 82,08 € 0,71 € 80,94
seizoenplaats € 0,72 € 86,40 € 0,71 € 85,20
       
Hotels € 1,50 € 150,00 € 1,49   € 149,00  
     
Bed & Breakfast /  € 0,91 € 63,70 € 0,90 € 63,00 
pensions /kampeer-
boerderij / herberg / 
groepsaccommodatie
- meer dan 
 8 slaapplaatsen € 0,55 € 30,80 € 0,55 € 30,80  
- maximaal 
 8 slaapplaatsen € 1,21   € 1,20    
    
Groepskamperen 
buiten reguliere 
kampeerterreinen
- meer dan 
 8 slaapplaatsen € 0,55   € 0,55    
    
Recreatieparken /       
overige vakantie-
onderkomens:
woningen, zomerhuisjes, 
recreatiebungalows, 
kamerverhuur, 
trekkershutten, ruimten 
in kastelen, cottages, 
conferentie- en 
vakantieoord etc. met 
max. 8 slaapplaatsen € 1,21   € 1,20    
    
Watertoeristenbelasting
Jachthaven jaarligplaats € 0,72 € 86,40 € 0,71 € 85,20 

Gemeente brengt beschut werk onder bij PMS Hengelo
Mensen met een arbeidsbeper-
king kunnen soms, met wat 
aanpassingen, aan de slag bij een 
reguliere werkgever. Anderen 
hebben meer begeleiding en 
aanpassing van hun werkplek 
nodig dan van een werkgever 
is te verwachten. Zij hebben 
een ‘beschutte werkplek’ nodig. 
Voor deze mensen verandert er 
binnenkort iets in Bronckhorst. 

Een deel van onze inwoners met 
een beschutte werkplek werkt op 
dit moment bij de sociale werk-
voorziening Delta in Zutphen. 
Omdat er sinds 2015 geen 
nieuwe instroom meer mag 
plaatsvinden bij sociale werk-
voorzieningen, willen we de 
werknemers graag lokaal een 
werkplek bieden. Dat betekent 
dat medewerkers die nu een 
beschutte werkplek bij Delta 
hebben, een andere werkplek 
krijgen. Voor 25 medewerkers 

hebben wij een geschikte werk-
plek gevonden bij het bedrijf 
Papermanagement Services in 
Hengelo. Ze starten daar in 
januari 2017. Wethouder 
Seesing: “PMS heeft al jaren 
ervaring met mensen met een 
grote tot zeer grote afstand tot 
de arbeidsmarkt. We hebben er 
dan ook het volste vertrouwen in 
dat zij een passende werkgever 
is voor de mensen die eerst bij 

Delta werkten en dat zij hen goed 
begeleiden bij deze voor hen 
grote verandering.”

Afspraken met PMS
Met PMS hebben we afspraken 
gemaakt over werkplekken, 
overgang en begeleiding van 
medewerkers en over de samen-
werking met Delta en gemeente. 
De afspraken zijn opgenomen in 
een overeenkomst voor de duur 
van 5 jaar. Voor de medewerkers 
die, via Delta, gedetacheerd zijn 
bij een ander bedrijf verandert er 
niets.
 
Participatiewet
Met de komst van de Participatie-
wet (1 januari 2015) en de af-
schaffing van de Wet sociale 
werkvoorziening zijn gemeenten 
onder andere verantwoordelijk 
voor het aan het werk helpen 
van mensen met een arbeids-
beperking. 

Ondertekening contract door 
Richard Geeraths (directeur PMS) en 
wethouder Seesing. 

ZOOV Reisplanner neemt vervoer Regiotaxi over

Vanaf 1 januari 2017 neemt 
ZOOV Reisplanner het vervoer 
van Regiotaxi Gelderland over. 
ZOOV is een nieuwe organisatie, 
opgericht namens zeven Achter-
hoekse gemeenten (Aalten, 
Berkelland, Bronckhorst, 
Doetinchem, Oost Gelre, Oude 

IJsselstreek en Winterswijk), 
die het Regiotaxi-vervoer van 
de provincie overneemt. 

Voor het plannen en boeken van 
een reis vanaf 1 januari kunt u 
nu al terecht bij de ZOOV Reis-
planner, tel. 0900-9874 of www.
zoov.nl. ZOOV gaat gebruik maken 
van sociale media en er is een app 
in het leven geroepen om een reis 
eenvoudig te kunnen boeken. Ook 
kunt u om een reisadvies vragen. 
Reizen met ZOOV wordt makkelijk 
en inzichtelijk, met tarieven per 
kilometer in plaats van zones. 

Vervoerder Munckhof regelt 
het vervoer voor ZOOV. 

Meer informatie
Reizigers hebben inmiddels een 
persoonlijk informatiepakket in de 
brievenbus gekregen. Voor vragen 
kunt u ook contact opnemen met 
het sociaal team in uw buurt. 
Zie www.bronckhorst.nl/sociale-
teams. Zij helpen u graag. 

Onderhoud circuit Varsselring Hengelo (Gld) klaar

De gemeente Bronckhorst heeft 
dit najaar herstelwerkzaam-
heden aan circuit de Varsselring 
in Hengelo (Gld) uitgevoerd. 
Het racecircuit bestaat uit een 
ronde van ca. 5 kilometer over 
een gedeelte van de Varssel-
seweg, Veldermansweg, een 
deel van de Rijnweg en de 
Venneweg. 

De Varsselring is bijna 50 jaar 
oud en trekt jaarlijks duizenden 
bezoekers. Ieder jaar in mei is 
Hengelo in de ban van de inter-
nationale wegraces op het 
circuit. Daarin wordt gestreden 
om verschillende kampioen-
schappen in onder ander de 
Supersport, Superbike en 
zijspannen. 

Werkzaamheden
De staat van het wegdek was de 
afgelopen jaren sterk achteruit 
gegaan. Er is een nieuwe laag 
asfalt op de wegen aangebracht 
en schade door boomwortels is 
hersteld. De Hengelose Auto & 
Motorvereniging (Hamove) heeft 
zelf gezorgd voor de nieuwe 

belijning, verbetering van de 
aansluiting van de inritten en 
herstel van de bermen.

Opening vernieuwde circuit
Samen met betrokken en 
omwonenden opent wethouder 
Paul Seesing op donderdag 
8 december het vernieuwde 
circuit. Wethouder Seesing: “De 
Varsselring is een mooi circuit, 
prachtig gelegen bij de Henge-
lose bossen. De wegrace is 
een geweldig evenement voor 
Bronckhorst, met internationale 
allure. Ik ben blij dat we met het 
onderhoud van het circuit weer 
kunnen in staan voor veilige 
races, maar ook het reguliere 
weggebruik faciliteren.”

Rode loper naar centrum Vorden uitgerold op 17 december
Op 17 december om 14.00 uur 
wordt de ‘rode loper’ naar het 
centrum Vorden uitgerold. De rode 
loper is een wandel- en fietspad 
die Vorden-zuid verbindt met het 
winkelcentrum van Vorden uitge-
voerd in rode steen. Het uitrollen 
van de rode loper vormt tegelij-
kertijd de symbolische opening 
van de jaarlijkse Kerstmarkt van 
de lokale ondernemers. 
De rode loper is onderdeel van de 
herinrichting van de Baakse Beek 
in Vorden. De herinrichting is het 
resultaat van een nauwe samen-
werking tussen inwoners, lokale 
ondernemers, Waterschap Rijn 
en IJssel, Natuurmonumenten, 
Geldersch Landschap, provincie 
Gelderland en gemeente. 

Kraam op Kerstmarkt
Bezoekt u de Kerstmarkt? Neem 
dan even de moeite om ook bij de 
Baakse Beek te gaan kijken en 
bezoek vooral onze kraam op de 
Kerstmarkt, waar medewerkers 
van de betrokken partijen aan-
wezig zijn voor tekst en uitleg.

Werkzaamheden
Half oktober startten de werk-
zaamheden. Begin november was 
de eerste mijlpaal: de plaatsing 
van de nieuwe brug over de 
Baakse Beek, als verbinding 
van de wijk Vorden zuid naar het 
centrum. Het overige werk staat 
gepland voor het voorjaar van 
2017. De beek meer zichtbaar en 
beleefbaar maken voor inwoners 

en toeristen is het belangrijkste 
doel van de herinrichting. Er komt 
onder meer een wandelroute van 
‘kasteel naar kasteel’ en de beek 
krijgt een doorwaadbare plaats. 

De Baakse Beek



Nieuwe gemeentegids Bronckhorst NU af te halen 
in de buurt! 

De spiksplinternieuwe gemeente-
gids Bronckhorst najaar 2016/ 
2018 is uit. Een kleurrijke en 
handige wegwijzer voor alle inwo-
ners van de gemeente. Deze keer 
wordt de gids niet huis aan huis 
verspreid, maar kunt u deze 
afhalen op verschillende punten 
in Bronckhorst! Tijdens de 
openingstijden van deze locaties 
kunt u hier terecht en de gids 
gratis afhalen. Dit kan vanaf deze 
week. We hebben ervoor gekozen 
de gids niet meer huis aan huis te 
verspreiden omdat veel mensen 
de informatie ook digitaal zoeken. 
Voor hen is de gids via www.
bronckhorst.nl altijd online (als 
speciaal e-book) te raadplegen. 

Zoals u gewend bent, staat ook de 
nieuwe gids weer boordevol infor-
matie over verenigingen, scholen, 
stichtingen, bedrijven en instel-
lingen in Bronckhorst. Daarnaast 
bevat de gids vanzelfsprekend de 

nodige informatie over het 
gemeentebestuur, de ambtelijke 
organisatie, onze wijze van dienst-
verlenen en de producten en dien-
sten die wij verstrekken. Ook is 
er aandacht voor de geschiedenis 
en bezienswaardigheden van de 
plaatsen die Bronckhorst vormen, 
onze trouwmogelijkheden, 
gebiedsambtenaren en het 
Bronckhorster inwonerpanel. 

Let op: het kan zijn dat de 
gegevens van uw vereniging of 
instantie onlangs zijn gewijzigd 
of binnenkort veranderen. Mailt 
u dan naar FMR-producties, 
de uitgever van de gids, via 
info@fmrproducties.nl. In de 
digitale gemeentegids worden 
de gegevens door FMR-producties 
zo spoedig mogelijk aangepast. 
Uw vereniging kan dan binnen-
kort wel met de juiste, nieuwe 
gegevens op www.bronckhorst.nl 
(in het e-book) staan. 

Haal de gids op bij de volgende 
punten:

Drempt
• Dorpshuis Drempt

Halle
• Dorpshuis De Korenaar

Hengelo
• Gemeentehuis
• Albert Heijn
• Bibliotheek

Hoog-Keppel
• De Hessenhal

Hummelo
• Dorpshuis De ruimte

Keijenborg
• Dorpshuis De Horst

Steenderen
• Geschenkwinkel Beuseker
• Bibliotheek

Toldijk
• Flophouse

Vorden
• Kulturhus 
• Albert Heijn 
• Bibliotheek

Zelhem
• Jumbo Hollak
• Zwembad De Brink
• Bibliotheek

Ook bij onze sociale teams 
kunt u een gemeentegids 
ophalen.

ROZ biedt advies en begeleiding 
aan ondernemers met schulden
Ondanks dat de economie een 
voorzichtig herstel laat zien, zijn 
er nog altijd veel ondernemers 
in financiële problemen. Het ROZ 
(Regionale Organisatie Zelfstan-
digen) kan deze ondernemers in 
veel gevallen helpen. Helaas 
zien zij dat deze groep onder-
nemers nog altijd geen of op een 
(veel) te laat moment een beroep 
op hen doet voor ondersteuning. 
De reden hiervoor is veelal 
‘schaamte’, maar wie schulden 
heeft hoeft zich niet te schamen. 
Ondernemen kent immers 
pieken en dalen. 

Schuldhulpverlening
Het ROZ kan ondernemers in de 
gemeente Bronckhorst niet 
alleen via het Bbz (Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen) 
financiële ondersteuning bieden, 
maar zij verzorgen ook schuld-
hulpverlening voor onderne-
mers en ex-ondernemers. Silke 
Eitink, specialist schuldhulpver-
lening: “Onze schuldhulpverle-
ning is er op gericht om in 
potentie goede bedrijven in de 
lucht te houden. Wij adviseren 

en begeleiden bij het afwikkelen 
van de schulden. We helpen de 
oorzaken in kaart te brengen en 
proberen regelingen te treffen 
met schuldeisers. Wanneer een 
bedrijf toch beëindigd moet 
worden omdat er te weinig 
toekomstmuziek in zit, proberen 
we alsnog een schuldenregeling 
te treffen om zo een persoonlijk 
faillissement te voorkomen”.

Kent u ondernemers in financiële 
problemen of met schulden? 
Wijs ze op het ROZ. Of bent u 
die ondernemer met schulden? 
Neem zo snel mogelijk contact op 
met het ROZ, tel. (074) 24 15 100,
schuldhulpverlening@rozgroep.nl. 
Meer informatie: www.rozgroep.nl/
schuldhulpverlening 

Weten hoe u energie kunt besparen in huis? 
Energiecoaches komen graag langs met handige tips (gratis)

Bij energiebesparing in huis 
denken veel mensen aan het 
aanschaffen van zonnepanelen 
of het aanbrengen van isolatie. 
Dat zijn zeker goede mogelijk-
heden. Daarvoor is echter best 
een investering nodig. En 
mensen met een huurwoning zijn 
hiervoor aangewezen op hun 
verhuurder. Er zijn ook veel 
gemakkelijkere manieren om 

energie te besparen in huis. 
In de Achterhoek zijn speciaal 
opgeleide energiecoaches die u 
hiermee op weg kunnen helpen. 
De energiecoaches zijn vrijwilli-
gers. Zij helpen u kosteloos en 
vrijblijvend om inzicht te krijgen 
in uw energieverbruik en uw 
energierekening. Of u nu in een 
huurhuis woont of een koophuis 
heeft. Ze komen bij u langs en 
geven u concrete tips hoe u 
energie kunt besparen. Daarbij 
gaat het niet om grote investe-
ringen of dure verbouwingen, 
maar om hele simpele aanpas-
singen in uw dagelijkse woon- 
en leefgedrag zoals het type 
verlichting en verwarming in uw 
huis, de hoeveelheid water die u 

verbruikt, de apparatuur die u 
gebruikt en de hoogte van uw 
energierekening. Daarmee kunt 
u snel en eenvoudig energie 
besparen en dus geld. Met hele 
simpele maatregelen zijn al snel 
honderden euro’s per jaar te 
besparen! 

Een bezoek aanvragen?
Meer informatie over de Achter-
hoekse energiecoaches of een 
bezoek van een energiecoach 
aanvragen? Ga dan naar www.
verduursaamenergieloket.nl/
energiecoach, bel het loket via 
tel. (0314) 82 03 60 of mail: 
info@verduursaamenergieloket.nl. 
Het bezoek en advies van de 
coach is gratis. Doen! 

Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente maakt 
hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts informeren wij u over 
wat er bij ons speelt en kunt u reageren op berichten of een vraag stellen. Dit 
gebeurt al bijna dagelijks. Naast sociale media informeren wij u ook via deze 
gemeentepagina’s, onze website en allerhande bijeenkomsten en gesprekken. 
Omdat op onze sociale media soms bijzondere reacties en handige info voorbij 
komt, delen we in deze rubriek graag enkele berichten met u:

Veel afval is geen afval, maar 
grondstof voor nieuwe produc-
ten. De gemeente stimuleert 
inwoners dan ook afval zoveel 
mogelijk te scheiden. Jong 
geleerd is oud gedaan. Ook 
scholen bieden wij ‘afval’pro-
jecten aan. Kinderen zien hoe 
makkelijk afval scheiden is en 
leren al al op jonge leeftijd 
waarvoor ‘afval’ gebruikt kan 
worden. Zo gingen ze op school 
De Garve in Wichmond van kunststof afval 3D printen. 
Op www.regio8.nl is hiervan een filmpje te zien. 

Tijdens de jaarlijkse Dag van de 
Mantelzorg zetten wij 220 mantel-
zorgers uit onze gemeente weer 
in het zonnetje met een heerlijke 
verwendag in Hummelo. De aan-
wezigen die allen zorgen voor een 
naaste met een (chronische) ziekte 
genoten van een ontspannen dag 
met activiteiten als lachyoga, 
bierproeverij, cabaret en zang, 
massage, bloemschikken en een 
heerlijke lunch. Wel verdiend!

 Tweets van de maand

Volg ons op twitter (@gem_bronckhorst) 
of like ons op facebook 
(www.facebook.com/gemeentebronckhorst)!

Breng de feestdagen veilig door!
De feestdagen staan voor de 
deur, feesten waarbij saam-
horigheid en gezelligheid de 
boventoon voeren. Bij deze 
feestdagen horen natuurlijk 
een hoop (kerst)versierselen, 
kaarslicht en lekker eten. 

De brandweer geeft u graag 
tips om de feestdagen 
gezellig, maar ook (brand)
veilig te vieren. 

Deze tips gaan over waar u 
rekening mee moet houden 
bij uw kerstverlichting, 
feestkleding, het afsteken 
van vuurwerk, gourmetten 
en fonduen etc. Het zal niet 
de eerste keer zijn dat het 
misgaat tijdens de feest-
dagen. Laat het niet bij u 
gebeuren en lees de handige 
adviezen op www.brand-
weer.nl/brandveiligheid

Raadsvergadering 
15 december 2016
Op 15 december a.s. vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare 
vergadering begint om 19.00 uur 
(Let op: is een afwijkende 
aanvangstijd). U bent van harte 
welkom om de vergadering bij te 
wonen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:
• Vaststelling verordening 
 blijverslening gemeente 

Bronckhorst

 De raad wordt gevraagd de 
‘Verordening Blijverslening 

 gemeente Bronckhorst’ vast te 
stellen en in te stemmen met 
gemeentelijke garantstelling 
voor de blijversleningen. Via de 
gemeente kunnen eigenaar-

 bewoners een lening krijgen, 
hypothecair of consumptief, 
waarmee zij een woningaan-
passing kunnen financieren. 
Het doel is inwoners te facilite-
ren bij het zo lang mogelijk zelf-
standig blijven wonen in hun 

 eigen woning en de bestaande 
woningvoorraad geschikt 

 maken voor de toekomst

• Verordening op beheer en 
 gebruik van gemeentelijke 
 begraafplaatsen 
 De raad wordt gevraagd de ver-

ordening uit 2012 in te trekken 

Uit de raad



en de verordening van 2016 
vast te stellen. De nieuwe ver-
ordening is geactualiseerd en 
op enkele punten verduidelijkt 

Volg de vergaderingen live!
Via bronckhorst.nl/live kunt u 
vergaderingen van de raad live 
volgen. Neem eens een kijkje. 

U hoeft hiervoor dus niet per se 
naar het gemeentehuis.

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen aan de raad?
Tijdens commissievergaderingen 
kunt u inspreken over onder-
werpen die op de agenda staan. 
Over onderwerpen die niet op de 

agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agenda-
punt ‘Mogelijkheid tot inspreken 
over niet-geagendeerde onder-
werpen’ in de commissie-
vergadering.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt 

een aantal spelregels, zoals 
min. 48 uur voor de vergadering 
aanmelden en spreektijd max. 
5 minuten per persoon. Voor 
meer informatie of aanmelden 
voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, 
via tel. (0575) 75 02 50 of 
griffie@bronckhorst.nl. 

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda 
staan van 
deze vergadering, 
verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl/
gemeenteraad of 
scan de QR code.

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:
• Dollemansstraat 11, functieverandering agrarisch naar verblijfrecreatie, ontwerp 
 wijzigingsplan

Bronckhorst:
• Bronckhorst, Landelijk gebied Veegplan 2017-1 één zelfstandige ontwikkelingen,   
 ontwerpbestemmingsplan

Drempt:
• Binnenweg 10, tijdelijk plaatsen en bewonen woonunit, vergunning verleend
• Braambergseweg ong., kappen eik en beuk, aanvraag ontvangen
• Strengsche Veld nabij nr. 10, kappen eik, aanvraag ontvangen

Halle:
• Hoek Halseweg / Halle-Nijmanweg, organiseren Knalbal, vergunning verleend,

Hengelo (Gld):
• Elderinkweg 9, gedeeltelijk wijzigen agrarisch naar wonen, gewijzigd vastgesteld   
 bestemmingsplan
• Lankhorsterstraat 9, bouwen loods, aanvraag ontvangen
• Varsselseweg 43, bouwen afdak, aanvraag ontvangen
• Zelhemsewewg 20D, veranderen inrichting, melding beoordeeld

Toldijk:
• Zutphen-Emmerikseweg 19, veranderen schuur, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Addinkhof 2, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen

• Baakseweg 8, restaureren brug, aanvraag ontvangen
• Eikenlaan ong., kappen eik, aanvraag ontvangen 
• Kostedeweg 11, veranderen bedrijf, vergunning verleend 
• Mispelkampdijk 9, veranderen uitrit, vergunning verleend

Zelhem:
• Brinkweg 14, aanleg uitrit (Prinses Marijkestraat), aanvraag ontvangen
• Halseweg 27A, verbouwen en vergroten huisartsenpraktijk, vergunning verleend
• Huusakker 16, bouwen woning, vergunning verleend
• Pluimersdijk 1, kappen lindeboom, vergunning verleend
• Stationsstraat 2 / Marktplein, organiseren Kerstmarkt, vergunning verleend

Mededelingen
Belastingverordeningen 2017 
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde in november de volgende verordeningen vast:
• de Verordening onroerende-zaakbelastingen Bronckhorst 2017
• de Verordening rioolheffing Bronckhorst 2017
• de Verordening reinigingsheffingen Bronckhorst 2017
• de Verordening forensenbelasting Bronckhorst 2017
• de Verordening toeristenbelasting Bronckhorst 2017
• de Verordening begraafrechten Bronckhorst 2017
• de Legesverordening Bronckhorst 2017
• de Verordening kwijtschelding 2017

Deze verordeningen treden in werking met ingang van 1 januari 2016. 

Voornemen tot opnemen onbekend adres
Na onderzoek bleek dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij 
ingeschreven staat. Omdat hij zelf geen aangifte van adreswijziging heeft gedaan, hebben 
wij betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen om op de persoonslijst 
het gegeven op te nemen van een onbekend adres. Hierdoor wordt hij opgenomen in het 
Register van Niet Ingezetenen (RNI). Dit heeft ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland 
zijn namelijk verplicht om de gegevens te gebruiken zoals opgenomen in de BRP/RNI.

Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen wij betrokkene ook op deze wijze 
in de gelegenheid om, binnen twee weken na deze publicatie, informatie over het huidige 
woonadres te geven. Ontvangen wij binnen twee weken geen nadere adresinformatie dan 
schorten wij de bijhouding van de persoonslijst. Het gaat om de inschrijving van:
Naam:     Geboren op:  Voornemen uitschrijving naar:
B. Jedan     16-01-1973  Onbekend

Wegwerkzaamheden
• Steenderen, in het weekend van 17 en 18 december 2016 pakken 

we de kruising Dr. A. Ariensstraat - Nijverheidsweg aan. 
 De kruising is dat weekend daarom afgesloten. Via borden staat 

de omleiding aangegeven. De voorbereidende werkzaamheden 
starten eerder, maar dan kunt u de kruising gewoon gebruiken.

Blijf op de hoogte!

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

Uit de raad - vervolg -

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

hartstichting.nl

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?



Kerstrecital in Russische sferen in de 
Vordense Dorpskerk
VORDEN - Op zondagmiddag 11 
december aanstaande, aanvang 
15.30 uur, geen ultradiepe bas-
stemmen van zwaar bebaarde 
Russische zangers in de Dorpskerk 
van Vorden maar de volle warme 
klank van een mezzosopraan en 
het sublieme spel van een jong pi-
anotalent. Beiden van Russische 
origine. Het hele programma is 
dan ook in het Russisch.

Valeria Boermistrova heeft samen 
met de pianiste Sofia Vasheruk een 
uitgelezen en uitgebreid program-
ma met een scala aan componisten 
uit diezelfde landstreken samenge-
steld. Tijdens dit concert vertolkt 
Sofia solo op de piano tevens een 
aantal composities van Tsjaikovski 
en Rachmaninov. Ze begeleidt 
Valeria met liederen en aria’s van 
Rimski-Korsakov, Glière, Dargo-
myszjki, Gretchaninov, Glinka, 
Rachmaninov, Cui en Tsjaikovski. 

Sofia Vasheruk (1988) af op 6-ja-
rige leeftijd haar eerste concert als 
begeleidster van een koor in Duits-
land. Ze studeerde aan de Chopin 
Academie in Moskou en studeerde 
daar in 2007 cum laude af. Ze werd 
uitgenodigd om in Nederland haar 
studie te vervolgen op het ArtEZ 
Conservatorium in Enschede bij 
prof. Michail Markov. In 2012 stu-
deerde zij af met de hoogst mo-
gelijke score. Ze behaalde vele 
prijzen en brak door nadat ze in 

het ‘Muziekgebouw aan het IJ’ in 
Amsterdam het pianoconcert no. 1 
van Tsjaikovski speelde.

Valeria Boermistrova, studeerde in 
Moskou koordirectie en zang aan 
het Musical College. Ze trad regel-
matig op in Rusland en in enkele 
West-Europese landen. Ze vervolg-
de haar zangstudie aan de Schola 
Cantorum Braziliensis in Basel. 
Thans heeft zij een levendige con-
certpraktijk en is actief in diverse 
professionele ensembles. 

Sinds 1995 vormt zij een vast duo 
met Henk Linker. Samen treden ze 

op met muziek vanaf de 14e - t/m 
de 20e-eeuw. Ze gaven concerten 
in Nederland en o.a. Zwitserland, 
Duitsland, Rusland en de Verenig-
de Staten.

Toegang 12 euro, t/m 16 jaar vrije 
toegang. Kaarten aan de kerk.
   

 ■ www.vasheruk.com ■ www.orgel-mezzo.nl ■ www.vriendenvande- 
dorpkskerkvorden.nl ■ concerten@vriendenvande-
dorpskerkvorden.nl ■ 0575-556381

   

Zang- en ontmoetingsdienst Achterhoek
ZELHEM - Zondagmiddag 11 december is er in Zelhem een zang- en 
ontmoetingsdienst georganiseerd door Stichting de Opdracht. Dit zal 
plaatsvinden in Cultureel centrum De Brink, Stationsplein 12 (Ingang 
zaal via parkeerplaats achterzijde, Industrieweg). 

In deze bijeenkomst, die om 16.00 
uur begint, hoopt de heer H.G. 
Dijkman uit Vorden voor te gaan. 
Een zang- en muziekgroep uit 

Westerhaar zal meewerken aan 
deze samenkomst. Kees van Dus-
seldorp zal de samenzang op pi-
ano begeleiden. 

De toegang is vrij, wel is er een col-
lecte. Na afloop is er koffie. Bel of 
raadpleeg de website voor meer 
informatie.
   

 ■ 0314 - 622878 ■ www.stichtingdeopdracht.nl

Vorden voorkomt op 
nippertje verlies
VORDEN - Vorden 1 heeft afge-
lopen zondag op het nippertje 
haar derde achtereenvolgende 
1-0 verlies kunnen voorkomen. 
In de laatste 10 minuten, inclu-
sief blessuretijd, wist de formatie 
van trainer Michel Feukkink de 
1-0 achterstand om te buigen in 
een 1-2 winst. Het laatste kwar-
tier was sowieso een zeer hec-
tisch gedeelte van de wedstrijd, 
want met maar liefst 4 rode 
kaarten, waaronder de trainer 
en de grensrechter, moest Vars-
seveld niet alleen een nederlaag 
slikken, maar ook nog eens twee 
plaats verwijzingen. Het is dui-
delijk welke persoon na afloop in 
de kantine en de bestuurskamer 
als meeste besproken werd.

Vorden 1 begon erg sterk aan de-
ze altijd lastige uitwedstrijd in en 
tegen Varsseveld. Het positiespel 
was goed verzorgd, op het mid-
denveld waren Roy Böhmer en 
Koen Oosterhuis zeer dwingend 
aanwezig en ook het aanvalsspel 
was goed verzorgd. Het 1e elftal 
kon zichzelf echter niet belonen 
en toen na een minuut of 25 de 
wedstrijd wat meer in evenwicht 
kwam, sloeg Varsseveld direct 
toe, want in de 30e minuut werd 
een kopbal vanuit een corner bij 
de 2e paal ingekopt. 

In het laatste kwartier werd Vars-
seveld nog een keer erg gevaar-
lijk toen de snelle buitenspeler 
vanaf de rechterkant de bal te-
rug legde op ongeveer 14 meter 
en de spits vanuit de draai ge-
vaarlijk in schoot. Keeper Robin 
Verstege reageerde echter attent 
en tikte deze inzet uit de linker 
benedenhoek. Vorden had nog 
een goed lopende aanval over de 
rechterkant waarbij de voorzet 
van Bart Stokman maar net naast 

werd getikt door een verdediger 
van Varsseveld.

Na de rust bleef Vorden de meest 
dwingende ploeg en ging het op 
jacht naar de gelijkmaker. Het 
elftal had een zeer hectische 
slotfase nodig om zelfs tot de 
volle winst te komen, want een 
kwartier voor tijd ging een mid-
denvelder in de fout en ontving 
de rode kaart na een overtreding 
op Koen Oosterhuis. 

Toen 10 minuten later de rechts-
buiten ook nog eens twee keer 
binnen een minuut geel kreeg, 
kon ook deze speler vertrekken. 
Met 11 tegen 9 bleef Vorden rus-
tig opbouwen en benutte het 
de zijkanten goed, waardoor er 
steeds maar weer gevaarlijke 
situaties bleven ontstaan bij de 
voorzetten van vooral de linker-
kant. Uit één van deze voorzet-
ten van Sam Abbink kon Bart 
Stokman bij de 2e paal binnen 
tikken en bracht zodoende de 
stand in de 89e minuut op 1-1. 

Bij de aftrap van Varsseveld 
bleef de trainer Sander Hoop-
man maar in het veld staan en 
commentaar leveren en prompt 
kreeg hij ook de rode kaart. Vor-
den ging echt voor de winst en 
voor Varsseveld was het ‘vrou-
wen en kinderen eerst’ in deze 
slotfase, maar na wederom een 
goede aanvalsopzet via de lin-
kerkant gaf Sam Abbink de bal in 
de 98e minuut voor op Frank Hi-
ddink en deze ontpopte zich tot 
matchwinner van Vorden; 1-2.

Vorden speelt as. Zondag haar 
laatste (thuis)wedstrijd van het 
kalenderjaar 2016 en treed dan 
aan tegen de nummer laatst 
Babberich. 

Pianiste Sofia Vasheruk. Foto: PR

(Advertorial)

Uniek eten & drinken
Uniek eten & drinken begeleidt 
mensen met een achterstand 
tot de arbeidsmarkt. Op deze 
manier biedt Uniek deze jonge-
ren/volwassenen kansen in een 
beschermde leer- en werkom-
geving. De begeleiding wordt 
met name in de vorm van dag-
besteding en dagopvang aan-
geboden

De bijzondere talenten van de me-
dewerkers worden gestimuleerd 
zodat zij zich verder kunnen ont-
plooien en ontwikkelen.

Naast écht goede koffie serveert 
Uniek eten & drinken zelfge-
maakte taarten.
Ook is er een aantrekkelijke me-
nukaart met diverse soepen, 
broodjes maar ook warme ge-
rechten en bijzondere hapjes 
voor bij de borrel.

Om de twee dagen hebben ze 
een wisselende dagschotel voor 
een aantrekkelijke prijs.

Locatie verhuur
Het bijzondere pand is ook af te 
huren voor onder andere verga-
deringen, verjaardagen, diners of 
feesten.

Eerste kerstdag is Uniek eten & 
drinken geopend.
Voor meer informatie over het 
unieke kerstbuffet kunt u contact 
opnemen via onderstaande ge-
gevens.

Adres gegevens:
Uniek eten & drinken
Dorpsstraat 34
Vorden
Tel. 0575 – 473 123
www.uniekvorden.nl 
e-mail: info@uniekvorden.nl 

www.kaasboerderijweenink.nl

Zondag 11 december bij Kaasboerderij Weenink

Midwinterhoornwandeltocht
Aanvang 9.30-11.30 uur, 7,5 10 en 15 km.

Koffie vooraf, glühwein halverwege en snert na afloop.

Ook voor
kerstpakketten

(Advertorial)

Nieuwe ronde zonnepanelen Energie Coöperatie Wichmond-Vierakker

Profiteer nu van geldelijk rendement van 
12 à 13 procent!
Bent u het ook zat dat uw spaargeld nog maar 
0,5 procent rente oplevert en misschien nog wel 
minder? Grijp dan nu uw kans. Energie Coöperatie 
Wichmond-Vierakker (ECWV) gaat opnieuw 
zonnepanelen installeren. Heeft u als postcode 
7207, 7223, 7233, 7234, 7251 of 7255? Dan krijgt u 
de unieke gelegenheid om deelnamecertificaten te 
kopen en te genieten van een geldelijk rendement 
van jaarlijks 12 à 13 procent. En dat 15 jaar lang 
gegarandeerd door de overheid.

Eén deelnamecertificaat kost € 225,-. Koopt u dus 10 
certificaten voor € 2.250,- dan levert u dat bij een ren-
dement van 12 procent jaarlijks € 270,- op. Dit is een 
voorzichtig gemiddelde. Vaak zal het meer zijn. De 
meest recente cijfers laten bijvoorbeeld zien dat het 
rendement over het afgelopen jaar - en het was een 
vrij normale zomer - ruim 15 procent zal bedragen. 
Dat is € 35,- per paneel/certificaat. Het is met name 
de speciale overheidssubsidie die dit hoge rendement 
mogelijk maakt. Daardoor kunnen de investerings-
kosten laag worden gehouden.

Belangstelling?
Of de nieuwe ronde definitief doorgaat, is afhankelijk 
van het verkrijgen van de overheidssubsidie. Om 
daarvoor in aanmerking te komen, moet de ECWV 
nog dit jaar de namen hebben van minimaal 50 
potentiële deelnemers. 

Een ECWV-deelnamecertificaat betekent: 
•  12-13% rendement op uw spaargeld. 

•  Minimaal 15 jaar gegarandeerd door de overheid.
•  Eenmalige inleg  (inclusief verzekering en onder-
 houd).

Dus, wees geen dief van uw eigen portemonnee en 
draag ook nog eens uw steentje bij aan een beter 
milieu. Stuur vandaag nog geheel vrijblijvend een mail 
naar info@ecwv.nl en geef aan met hoeveel certificaten 
u deel wilt nemen. Meer weten? Kijk op www.ecwv.nl

Een deel van de zonnepanelen die eerder dit jaar op de 
sporthal in Wichmond werden geïnstalleerd.

Dinsdag 6 december 2016 19Contact Bronckhorst Noord



Ledenvergadering/nieuwjaarsborrel 18 januari om 19.30 uur bij Hotel Bakker in Vorden
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

‘Jop en Hilbert 
lopen stage dankzij 
Innovatiehub’
Voor bedrijven is het niet altijd gemak-
kelijk om een stagiair te vinden. Dat ter-
wijl er genoeg studenten op zoek zijn 
naar een stageopdracht. De Innovatiehub 
Doetinchem biedt uitkomst.

Door Luuk Stam

Voorheen hadden ze bij machinebedrijf Baltes 
in Steenderen meestal één stagiair per jaar. 
Hooguit twee. “We wilden er wel meer”, geeft 
bedrijfsleider Hans Hutten aan. “Maar we wis-
ten nooit goed bij wie we op de scholen moes-
ten zijn. En door de drukke dagelijkse werk-
zaamheden hadden we ook niet de tijd om ons 
daar echt in te verdiepen.”

Inmiddels zijn er bij het Steenderense bedrijf 
jaarlijks zes of zeven stagiairs aan de slag. Dit 
dankzij de Innovatiehub. Hierbij onderhoudt 
één externe coördinator voor meerdere be-
drijven de contacten met de scholen. Baltes is 
onderdeel van het Doetinchemse Wopereis 
en zodoende lid van de Doetinchemse innova-
tiehub. Namens deze hub zorgt Manon 
Sessink voor de koppeling tussen de bedrij-
ven en de scholen en voor de begeleiding van 
in totaal zo’n 15 stagiairs en afstudeerders. 

Dat is niet alleen mooi voor de bedrijven, 
maar ook voor de studenten. “Dit is een mooi 
systeem”, vindt Jop Wensink (21) uit 
Bredevoort. Hij is student Technische 
Bedrijfskunde aan de Saxion Hogeschool in 
Enschede. Wensink doet onderzoek naar de 
vraag hoe Baltes ervoor staat op het gebied 
van de VCA-certificering en wat het bedrijf 
eventueel op het gebied van veiligheid, ge-
zondheid en milieu nog kan verbeteren.  

Als de stagiair een verslag inlevert, kijken zo-
wel Hans Hutten als Manon Sessink dat na. 
Hutten als stagebegeleider binnen het bedrijf. 
Sessink als coördinator vanuit de Doetin-
chemse Innovatiehub. “Hans kijkt vooral naar 
het inhoudelijke gedeelte van een verslag”, 
legt Jop Wensink uit. “Manon kent precies de 
eisen van school en let daar dus op. Zo krijg je 
heel goede begeleiding. Dat werkt super fijn.”

Hilbert Vos (25) uit Hengelo is vierdejaarsstu-
dent Werktuigbouwkunde aan de Christelijke 
Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hij onder-
zoekt bij Baltes een nieuw leidingstel onder de 
bakovens op warmte-uitzetting en sterkte. En 
ook hij is tevreden over de stageopdracht die 
hij via de innovatiehub wist te bemachtigen. 
“Dit is echt een mooie opdracht met veel uit-
daging. Op school tik je veel dingen een klein 
beetje aan, maar hier ga je veel dieper op de 
stof in.” 

Beide studenten zijn nog tot eind januari vol-
gend jaar bij Baltes aan de slag. “De tijd vliegt 
echt voorbij”, vindt Jop Wensink. Hans Hutten 
is zeer tevreden over de studenten. Hun werk 
komt dan ook goed van pas. Zo moet het 
nieuwe leidingstelsel ervoor zorgen dat de 
bakovens beter bestand zijn tegen de enorme 
temperaturen. En het verkrijgen van het VCA-
certificaat is ook zeer gewenst. “De Aviko gaat 
dat binnenkort eisen”, weet Hutten. “Dat wil ik 
voor zijn.”

Colofon

Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Zzp’er kan bij Pentrax Zelhem al na 
één jaar NHG-hypotheek krijgen
Het Waarborgfonds Eigen Woningen 
(WEW) gaat vanaf 1 december Nationale 
Hypotheek Garantie (NHG) verstrekken aan 
zzp’ers die minimaal twaalf maanden zelf-
standig werken. Die termijn ligt nu nog op 
drie jaar. Het WEW werkt samen met twee 
partijen in Nederland. Eén daarvan is 
Pentrax Advies met vestigingen in Den 

Haag en Zelhem. De organisatie is van me-
ning dat iedereen evenveel mogelijkheden 
voor een verantwoorde financiering van de 
eigen woning moet hebben, ongeacht de 
aard van het dienstverband en contract-
vorm.

www.nhg.nl/zzp

Bedrijventerrein Vorden beloond 
met keurmerk Veilig Ondernemen
Bedrijventerrein ‘t Werkveld in Vorden 
heeft opnieuw het Keurmerk Veilig 
Ondernemen Bedrijventerreinen Continu 
Samenwerken (KVO-B) behaald. Dit is een 
waardering voor bedrijventerreinen waar 
ondernemers, gemeente, politie, brand-
weer en eventuele andere partijen samen-
werken om de veiligheid te verbeteren. Zo 
maken zij afspraken over hoe overlast, cri-

minaliteit en onderhoud en beheer aan te 
pakken. 

Het keurmerk KVO-B wordt uitgereikt door 
MKB Nederland in samenwerking met het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij 
nemen bedrijventerreinen iedere drie jaar 
opnieuw onder de loep. Het Vordense be-
drijventerrein had het keurmerk al eerder.

Martine zag kleine salon uitgroeien tot 
succesvolle onderneming
Martine Hendriksen (43) runt in Hengelo 
een kappers- en schoonheidssalon. Sinds 
kort is ze lid van de BKB Bronckhorst. 
“Als ondernemers kun je van elkaar le-
ren.”
 
Door Luuk Stam

Met één stoel begon de nu 43-jarige Martine 
Hendriksen midden jaren negentig haar 
schoonheidssalon. Ze wilde klein blijven. Nu is 
het twintig jaar later en moet de Hengelose 
concluderen dat dit niet helemaal is gelukt. 
Toch spreekt ze van een droom die is uitgeko-
men. “Zo’n mooie zaak mogen leiden, dat is 
geweldig.” Martine Hair & Beauty Salon telt 
tien stoelen, heeft tien medewerkers en trekt 
klanten vanuit de gehele regio.

Aan de Sint Michielsstraat trok Hendriksen in 
2006 in het pand waar tot dat moment de pa-
tatwagens van haar schoonouders stonden. 
Na eerst tien jaar vanuit huis te hebben ge-
werkt, leverde die nieuwe zaak haar wel slape-
loze nachten op. “Ik dacht eerst: was ik maar 
gewoon thuis blijven zitten”, vertelt ze nu. 

“Was het niet te mooi en te luxe? Gelukkig wa-
ren de reacties heel positief en kregen we er 
veel nieuwe klanten bij.” 

De prachtige nieuwe zaak bleef dan ook niet 
onopgemerkt. Wat heet. Zelfs internationaal 
kwam er aandacht. Niet lang na de opening 
kreeg de Hengelose kappers- en schoonheids-
salon in Italië een plek bij de mooiste veertig 
ter wereld. “Daar was ik wel even stil van”, blikt 
Hendriksen terug. “Je zag allemaal mooie sa-
lons langskomen. Van Tokio tot in New York. 
En dan ineens Hengelo Gelderland. Dat was 
heel bijzonder om mee te maken.”   

Sinds kort is Martine Hendriksen met haar be-
drijf lid van de Bedrijven Kring Bronckhorst 
(BKB). De onderlinge betrokkenheid vindt ze 
heel belangrijk. “In een dorp als Hengelo kun je 
op allerlei gebieden samenwerken”, stelt 
Hendriksen. “Je weet wel wie de ondernemers 
hier zijn, maar je hebt geen idee wat die men-
sen precies doen. Je merkt ook dat onderne-
mers elkaar hier vaak vooral als concurrenten 
zien. Dat is jammer. Je kunt juist van elkaar le-
ren. Samen ben je veel sterker.” Martine Hendriksen is onlangs lid geworden van de Bedrijvenkring Bronckhorst. Foto: Luuk Stam

Jop Wensink en Hilbert Vos lopen stage bij machinebedrijf Baltes in Steenderen dankzij de 
Innovatiehub. Foto: Luuk Stam. 



Te Pas veertig jaar lid    
PV de Koerier
ZELHEM - Afgelopen weekend hul-
digde postduivenvereniging de 
Koerier uit Zelhem haar jaarlijk-
se kampioenen. Elke kampioen 
kreeg zijn of haar waardering 
onder een flink applaus en een 
mooi diploma, uitgereikt door de 
voorzitter Hans Menkhorst en se-
cretaris Sander Gemmink.

Deze avond 3 december was voor 
de club en haar leden extra bijzon-
der omdat er een lid veertig jaar 
een trouwe clubgenoot was. Deze 
avond werd de heer E.G. Te Pas in 
het zonnetje gezet.

Een mooie speld, een grote bos 
bloemen en een lekkere fles om 
de winter door te komen werden 
overhandigd en met een warm ap-
plaus werd er stilgestaan bij dit bij-
zondere clubmoment.

Namens alle leden en het bestuur 
wil de vereniging hem nogmaals 
bedanken voor de waardevolle 
periode van leuke momenten en 
hopen nog jarenlang van hem als 
lid te mogen genieten in de gezel-
ligste club van de Achterhoek.

 

Levende kerststal en  
sfeervolle kerstmarkt
BAAK - In en rondom de kerk 
wordt op zondag 11 december 
de jaarlijkse, gezellige kerst-
markt gehouden. De organisatie 
pakt het dit jaar grootser aan dan 
voorgaande jaren; er is van alles 
te zien, te doen, te koop en te be-
leven. Er wordt een zeer gevari-
eerd programma gepresenteerd.

Voor het eerst is er tijdens de kerst-
markt een levende kerststal met 
Jozef, Maria, het kindje Jezus, de 
ezel en schapen. Zorgboerderij De 
Mettemaat uit Hengelo verzorgt 
deze uitbeelding van het eeuwen-
oude kerstverhaal. Het koor Fee-
ling uit Drempt treedt om 11.45 
uur op. Feeling is een koor van on-
geveer dertig enthousiaste vrou-
wen onder leiding van Ine Buiting. 
Zij zingen tijdens deze kerstmarkt, 
zoals hun naam al aangeeft, vele 
(kerst)liederen met gevoel.

Vanaf 13.00 tot ongeveer 14.00 uur, 
afhankelijk van de belangstelling, 
rijdt een paard met wagen ritjes 
door het mooie dorp. Dit onder-
deel van het programma is onder 
voorbehoud in verband met de vo-
gelgriep. Jonge sporters van gym-
nastiek- en dansvereniging DOG 
Baak geven om 14.00 uur een de-
monstratie in Concordia, dat naast 
de kerk is gelegen. De leden van 
Dance4kidz geven een spetteren-
de dansvoorstelling, de gymmeis-
jes van groep 4 hebben een kleur-
rijk attribuut bij hun performance 
en de selectiegroep turnen showt 
hun kunnen op de tumblebaan.

Beeldhouwatelier Baak is deze 
dag ook open. De beeldentuin van 
Anne van der Vliet-Brouwer ligt 

ook naast de kerk, maar aan de 
andere kant en is via de kerktuin 
te bereiken. Hier zijn vele kunst-
werken in de tuin en het atelier te 
bewonderen. In het verwarmde 
Martinushuus, het achterste deel 
van de St. Martinuskerk aan de 
Pastoriestraat hebben ruim dertig 
deelnemers een grote diversiteit 
aan mooie, bijzondere, lekkere en 
nostalgische artikelen uit de re-
gio uitgestald. Zo zijn er sieraden 
van diverse materialen, warme 
sjaals, hoeden, jam en chutneys, 
vleesproducten, houtsnijwerk, 
bloemstukken, kaarten, glaskunst, 
brocante, curiosa, keramiek, ac-
cessoires en natuurlijk kerstarti-
kelen. Het Breicafé Baak heeft de 
afgelopen tijd onder andere heel 
veel knuffels gebreid voor deze 
kerstmarkt. De opbrengst van de 
verkoop hiervan komt geheel ten 
goede aan het Martinushuus.

Voor de kinderen staat dit jaar 
weer de knutseltafel klaar. Voor 
vijftig cent kunnen ze kerstkaarten 
en kerstboomhangers maken of 
kaarsen versieren met kneedwas 
of iets anders knutselen. De kraam 
met de overheerlijke oliebollen, 
koffie, thee of glühwein met wat 
lekkers staat vanzelfsprekend 
weer in de kerk. De eet- en drink-
hoek wordt verzorgd door de ge-
zamenlijke horeca. De kerstmarkt 
in Baak is op zondag 11 december 
van 11.00 tot 16.00 uur en heeft 
voor elk wat wils. Iedereen is van 
harte welkom.

Bel voor meer informatie.
   

 ■ 0575-441554

   

Kerst op de Kranenburg
KRANENBURG - Evenals in voor-
gaande jaren organiseert het 
Heiligenbeeldenmuseum in de 
H. Antonius van Paduakerk te 
Kranenburg de tentoonstelling 
‘Kerst op de Kranenburg’. Daar-
bij zullen honderden kerstgroe-
pen in de sfeervol in kerstsfeer 
ingerichte kerk worden tentoon-
gesteld.

Naast de vele kerstgroepen uit 
onze eigen collectie en de bij de 
kerk behorende Cuypersgroep in 
grotopstelling zullen dit jaar de 
topstukken van de uitgebreide 
verzameling van Ida en Peter 
Diemer uit Veenendaal opgesteld 
staan. Zij zijn beide enthousiaste 
verzamelaars van kerstgroepen en 
leden van de Vereniging van de 
Vrienden van de Kerstgroep. Daar-

naast worden de recent verworven 
grote kerstgroep uit de inmiddels 
gesloten Andreaskerk te Brum-
men en de in bruikleen gestelde 
kerstgroep van de geloofsgemeen-
schap H. H. Martelaren van Gor-
cum uit Rekken tentoongesteld. 
Tevens zal dit jaar het klankbeeld 
over de Driekoningen te bewon-
deren zijn.

Officiële opening
U bent van harte uitgenodigd 
voor de officiële opening van deze 
kersttentoonstelling op vrijdag 9 
december 2016. U bent welkom 
vanaf 10.30 uur waarbij u met 
een kopje koffie wordt ontvangen. 
Aansluitend aan de opening zal 
het klankbeeld in de ontvangst-
ruimte worden vertoond en wordt 
u rondgeleid door de expositie.

   

Kranenburgse kerstfair
KRANENBURG - Op zondag 11 de-
cember van 11.00 tot 17.00 uur 
organiseert het Kranenburgs 
Belang voor de tweede keer 
de ‘Kranenburgse Kerstmarkt’ 
naast het klooster van Kranen-
burg op het voorterrein van het 
Heiligenbeeldenmuseum en de 
Cuypers pastorie. 

Op het voorterrein van de kerk en 
pastorie wandel je op zondag 11 
december een echte kerstwereld 
in!Terwijl je geniet van de kraam-
pjes met ambachtelijke heerlijk-
heden uit de Achterhoek zoals 
honing, wijn, biologische kaas, 
noten, wijn en bonbons zijn er 
ook met de hand gemaakte siera-
den, speelgoed, kaarsen, ansicht-

kaarten en nog veel meer. Er zul-
len houtvuren branden en er zijn 
oliebollen, appelflappen, chocola-
demelk of glühwein verkrijgbaar. 

Ook kun je een bezoek brengen 
aan het Heiligenbeelden museum 
dat open is met een nieuwe prach-
tige tentoonstelling van kerststal-
len.

Ook wordt er een kerstwandeling 
georganiseerd. De route is onge-
veer 10 km met een pauze en ver-
snapering onderweg. Starten kan 
tussen 13.00 uur en 14.00 uur bij 
de kraam van het Kranenburgs 
Belang. Voor wie wil is er bij terug-
komst bij de pastorie erwten- of 
tomatensoepen stokbrood. 

VORDEN/WARNSVELD - Langs de 
Oude Borculoseweg verhoogt 
Natuurmonumenten de veilig-
heid voor ruiter en weggebrui-
ker door het realiseren van een 
verbinding tussen verschillende 
ruiterroutes door het bos. De 
werkzaamheden bestaan uit het 
klepelen van de bosgrond. Er 
hoeven geen bomen te wijken. 
Het werk is eind 2016 afgerond.

De verbinding wordt gelegd tus-
sen ruiterpad Onderlaatse Laak en 
loopt via ‘t Waliën naar het Grote 
Veld. Het nieuwe pad van 1,4 km 
kruist de Almenseweg en sluit aan 
op de Enzerinckweg. Het wordt 
niet een heel breed pad, maar rui-
ters hoeven zo niet meer langs de 
Oude Borculoseweg te rijden.
Het was een grote wens van paar-
denpensions en -bezitters rondom 
het Grote Veld om dit stuk veiliger 
te kunnen afleggen. Daarnaast 
werd de berm door de paarden 
kapot gereden. Tevens knapt Na-

tuurmonumenten stukken ruiter-
pad op het Grote Veld op. De ver-
binding wordt mede mogelijk ge-
maakt dankzij een mooie bijdrage 

van de gemeente Bronckhorst in 
samenwerking met Achterhoek 
Toerisme en vrijwilligers van Na-
tuurmonumenten.

Werkzaamheden voor creëren van
veilige ruiterroutes

Aanleg ruiterpad met behulp van vrijwilligers/Gert Breuker. Foto: Natuurmonumenten

VORDEN - Het Vordens Mannen-
koor, onder leiding van Christo 
Guenov, geeft hun jaarlijkse kerst-
concert op zondag 18 december 
in de Dorpskerk Vorden. Het con-
cert is tevens de afsluiting van het 
tachtigjarig jubileum. Aanvang 
14.00 uur. Het koor heeft vanwege 
de afsluiting van het jubileum-
jaar gekozen om nog een keer de 
gasten uit te nodigen die hebben 
meegewerkt aan hun twee jubile-
umconcerten: Miranda Berends 
(zang), Ludo Eijkelkamp (bariton 
solist van het koor), Magdalena 
Kadziolka (dwarsfluit), Timmy 
van Lingen (zang), Rita en Wendy 
(Vordens zangersduo), Monique 
Sleumer (zang) en Lucian Vender-
ink (pianobegeleiding). Vordens Mannenkoor sluit jubileumjaar af met Kerstconcert. Foto: PR

Kerstconcert Vordens mannenkoor 
sluit jubileumjaar af

Postduivenvereniging de Koerier huldigt E.G. te Pas. Foto: PR
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Wij wensen u een 
bloemrijk 2017 toe

Dorpsstraat 57 - 7261 AV Ruurlo - Tel.: 0573 - 451 407

Zondag 11 december 20% KORTING 
op het gehele assortiment

m.u.v. aanbiedingen

Zondag 11 december 2016 13.00 - 17.00 uur
Dorpstraat & KerkpleinReurlse 

Winterdag 11 december
Reurlse 

Winterdag

Zondag 11 december vanaf 13:00 uur wordt 
er in Ruurlo weer een Reurlse Winterdag 
georganiseerd. 

Bij binnenkomst vanaf het Julianaplein vind 
je De Sleppers, en wordt er bierbostelbrood 
gebakken in een takkenbossenoven. Erg 
mooi om te zien en te proeven. Alain Sche-
pers, biersommelier, vertelt alles over bieren 
en brouwen. Hilda Haselberg schildert por-
tretten. Voor kinderen is er een sleebaan en 
een prachtige rendiersimulator waar je op 
kan zitten. Het mannenkoor Leedvermaak 
zorgt voor de muzikale noot.

Bij de kerk presenteert Scouting Ruurlo zich 

in een Bushcraft-sfeer op het Winterplein.  Er 
is een kampvuur waar stokbrood gebakken 
kan worden. Met een GPS kunnen jongens 
en meisjes een route lopen door het dorp. 
Kinderen kunnen een vogelhuisje in elkaar 
zetten en versieren, paracord-armbandjes 
knopen en haarklipjes maken. Je kan een 
vuurtje stoken met Firesticks en een wandel-
stok maken. 

De kerk is geopend, er is muziek en je kan een 
Kerstwens opschrijven en in een boom han-
gen. Tijdens de Kerstviering zal er aandacht 
aan worden geschonken. IVN.NMA heeft een 
stand waarbij je de natuur kan beleven met 
je zintuigen. Spannend om mee te maken! 

Eerste en tweede kerstdag geopend!
3 gangen-menu € 26,- 

Grand café - Restaurant - Zalen - Cateringservice

Dorpsstraat 11, 7261 AT  Ruurlo • Email info@deluifel.nl
tel. (0573) 45 13 12 • fax (0573) 45 35 25 • www.deluifel.nl

Het team De Luifel
wenst u fijne feestdagen en een 

Bourgondisch 2014

Beide Kerstdagen
Vanaf 12.00 uur geopend

Ook met Kerstmis 3 gangen 
keuzemenu voor € 24,50 p.p.

Lunch en diner a la carte.

Om het kampvuur speelt Casper gitaar en 
zingt erbij. Je kan meezingen als je wil.

In de Dorpsstraat wordt een modeshow ge-
houden en op het Kerkplein treedt het koor 
Schouder aan Schouder op.

Voor de inwendige mens wordt er Glühwein, 
oliebollen, kniepertjes en erwtensoep geser-
veerd. En natuurlijk ontbreekt de warme cho-
comelk niet. En er is een heuse winterBBQ.

Een Reurlse Winterdag/Winterplein aanstaande zondag in Ruurlo

Een verzekeraar 
waar u nog gewoon
binnen kunt lopen
Waar vind je dat nog?

Univé Oost
Ruurlo
Dorpsstraat 1 
088 - 3 300 300



 

“De Keizerskroon” 
Reurlse winterdag 

In ’t Veurhuus 

Real Time 

 

“De Keizerskroon” 
Reurlse winterdag 

In ’t Veurhuus 

Real Time 
Gewoon Gezellig

Administratie en Adviesburo Schroer
Kerkstraat 2
7261 GG RUURLO
T (0573) 45 14 85
E rb@aaschroer.nl
I www.aaschroer.nl

Altijd geholpen
door iemand
die u kent

Winnaar 

CCDNA 

Award 2016

‘banken’

cadeau bij onze betaal-rekening*

Ook voor hulp bij
overstappen
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Julianaplein 4, Ruurlo
Telefoon (0573) 452148

Tijdens Reurlse Winterdag 
zondag 11 december

vanaf 17.00 uur 

de Sleppers

 

Knippen zonder afspraak 

Kleuren of permanenten graag even bellen.            

Tegen inlevering van deze bon 

 10% korting op uw kappersbehandeling of product.   

WINTERDAG COMBIWINTERDAG COMBIWINTERDAG COMBI
0,5l cola,fanta, sprite of
 warme chocolademelk

****
winterburger met o.a. spek

****
frietjes

7,50
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Achterhoek Nieuws b.v.  •  Bleekwal 10  •  7131 DB Lichtenvoorde

Afmeting      Prijs

130 x 70 mm      Contact Noord en Midden: €  105

doorplaatsen in Zutphen-Warnsveld: € 50

Oplage:  36.600 exemplaren 
Verschijning:  week 51 (19-25 december 2016) 
Deadline:  
Prijzen:  

maandag 12 december 
excl. btw (incl. full colour)

Reserveer nu alvast ruimte voor uw 
kerstwens met foto.
In week 51 (week voor Kerst) wordt er 
een bijzondere fotopuzzel in Contact 
Bronckhorst Noord en Midden geplaatst 
(met de mogelijkheid tot doorplaatsing 
naar Zutphen-Warnsveld).

De puzzelstukjes bestaan namelijk uit 
stukjes van advertenties die elders in de 
krant geplaatst zijn.

Voor u als adverteerder daarom dé 
unieke gelegenheid om middels een 
advertentie uw kerstwens te publiceren. 
Uw advertentie zal tenslotte uitgebreid 
bekeken worden tijdens het puzzelen.
Ook leuk voor de lezers van Contact, 
want dit jaar is de hoofdprijs:

1 MINUUT 
GRATIS WINKELEN 

BIJ PLUS ELAND 
IN HENGELO GLD.

De beste wensen in 
weekblad Contact

Reserveer voor maandag 12 december 2016 
uw kerstwens:

verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30

Wilt u een foto erbij laat het tijdig weten, 
we komen graag bij u langs!

in:

Olburgen

Gorssel

RhaRha

OlburgenOlburgenOlburgenOlburgen

BronkhorstBronkhorstBronkhorst

SteenderenSteenderenSteenderen

ZutphenZutphen

Twello

VoorstVoorst

BrummenBrummen

De allerbeste wensen...

Zutphenseweg 7 Vorden  -  Tel.: (0575) 551505  -  www.siemerinkopticien.nl

Wij wensen u fijne Kerstdagen 
en een briljant 2016

Zutphenseweg18, Vorden       -      Tel.: (0575) 551384

Wij wensen u fi jne Kerstdagen 

en een smaakvol 2016

Echte bakker 
van Asselt

Zutphenseweg 16, Vorden - Tel.: (0575) 551321 - www.vlogman.keurslager.nl

Wij wensen u smaakvolle Kerstdagen 

en een gezond Nieuwjaar

Etos V� den wenst u allen fijne 

Kerstdagen en een gezond 2016

Zutphenseweg 3, Vorden - Tel.: (0575) 554082 - www.barendsen-etos.nl

Kerkstraat 1b, Vorden    -   Tel.: (0575) 553222   -   www.vvvbronckhorst.nl

VVV � onckh� st wenst u 

� e� ige Kerstdagen en een 

inspirerend Nieuwjaar

Burgemeester Galleestraat 9  -  Tel.: (0575) 551381 -  www.visser-mode.nl

Wij wensen u stijlvolle 

Kerstdagen en een gezond 

en gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen U � jne Feestdagen en 

een Goed lopend Nieuw jaar

Dorpstraat 4, Vorden   -  Tel.: (0575) 553006   -   www.giesenshoes.nl

Dorpsstraat 1, Vorden  -  Tel.: (0575) 848635     -    www.hetmeestershuis.nl

Onze juffen & meesters wensen 

u Meesterlijke Feestdagen

G R A N D C A F É

Aangepast lesrooster
van 1 november 2015 t/m 29 februari 2016

Het Meestershuis
De Keuken

maandag 10.00 - 20.00 uur        11.30 - 19.00 uur

dinsdag studiedag

woensdag 10.00 - 20.00 uur 11.30 - 19.00 uur

donderdag 10.00 - 20.00 uur 11.30 - 19.00 uur

vrijdag 10.00 - 00.00 uur 11.30 - 20.30 uur

zaterdag 10.00 - 00.00 uur 11.30 - 20.30 uur

zondag 10.00 - 21.00 uur 11.30 - 20.00 uur

In het Meestershuis kunt u vanaf 6 personen een tafel reserveren. Komt 

u met minder personen dan hebben wij bij een vol Meestershuis meestal 

binnen 5 a 10 minuten een tafeltje voor u beschikbaar. Alle gerechten die 

besteld worden voor de genoemde sluitingstijden van de keuken worden 

nog gewoon uitgeserveerd.

Het Meestershuis is een bijzondere locatie. Wij organiseren graag uw feest 

zowel zakelijk als privé denkend aan een thema-avond, een bruiloft, een 

verjaardagsfeest, een bedrijfsborrel, een vergadering of bedrijfspresenta-

tie.
Wilt u meer weten over onze 

uitgebreide mogelijkheden 

dan horen wij dat 

natuurlijk graag!

Dorpsstraat 1  |  7251 BA Vorden  |  0575 - 84 86 35

info@hetmeestershuis.nl  |  www.hetmeestershuis.nl

Wij wensen u 

smaakvolle Kerstdagen 

en een gezond 2016

Kapelweg 14, Vierakker    -    Tel.: (0575) 441434     -    www.den4akker.nl

Dorpsstraat 12, Vorden    -    Tel.: (0575) 551393    -   www.profi lebleumink.nl

Team  V� den , 
Zutphen en 
Warnsveld 
wensen  jullie gezellige 

Kerstdagen en een
sp� tief Nieuwjaar �

�

�

Toegang €2,50�

   winterwonderland

Openluchttheater Lochem�

Zaterdag 10 december 16.00 uur

嘀爀愀愀最 渀愀愀爀 搀攀 瘀漀漀爀眀愀愀爀搀攀渀⨀

Bedrijfsafvall Containerverhuur Heinhuis handel Metaal recycling Auto onderdelen

Heinhuis Recycling
Ballastweg 10
7151 JC Eibergen (NL)
Tel. (+31) 0545 472052
info@heinhuis.nl

Heinhuis Ruurlo
Spoorstraat 78
7261 AG Ruurlo (NL)
Tel. (+31) 0573 – 453945 
info@heinhuis-ruurlo.nl

Stadtlohner Recycling
Vredener Straße 230
48703 Stadtlohn (DE)
Tel. (+49) 2563 – 9314 – 0
info@Stadtlohner-Recycling.de

 Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84
Ruurlo - Dorpstraat 27 - Tel. (0575) 45 31 93

www.spannevogel.nl

Onze winkel in Hengelo Gld.  
Is op Tweede Kerstdag open van 11.00 – 17.00 uur

Gezellig
winkelen

in je
eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



Koopavond in sfeervol Bronkhorst
Mooie cadeaus en 
leuke acties van 
diverse winkeliers
BRONKHORST - De ondernemers 
uit het stadje Bronkhorst hebben 
de handen ineen geslagen en or-
ganiseren een koopavond op don-
derdag 15 december van 18.00 tot 
21.00 uur. Het stadje is sfeervol 
verlicht en bij elk huis en elke win-
kel staat een verlichte kerstboom.

Marian Zuidema van Bronkhorst-
DownTown verkoopt in december 
al vijf jaar John Bardale kleding in 
Bronkhorst. Om dit jubileum te 
vieren wilde zij een koopavond or-
ganiseren voor haar vaste klanten.
Tijdens een gesprek met een an-
dere ondernemer die open dagen 
gaat organiseren voor zijn vaste 
klanten, ontstond het idee om 
dit samen te doen, om elkaar te 
versterken. Na de andere onder-
nemers te hebben gesproken, die 
ook erg enthousiast waren, wordt 
nu gezamenlijk een koopavond 
georganiseerd.

Deze avond zijn mooie cadeaus te 
verkrijgen en er zijn leuke acties 
bij onder andere De Olde Schuure 
- streekproducten en cadeaupak-
ketten, Kiki - Glas en Keramieka-
telier, De Heeren van Bronkhorst 
- juwelen en antiek, Het Dickens 
museum - winkel, Lötters Edel-
stenen en Beeldengalerie, Kaar-
senmakerij Bronkhorst, Alofsen 

Edelsmid, BronkhorstDownTown 
- Engelse kleding.

Daarnaast is het gezellig en sfeer-
vol bij de Bronkhorster horeca: 
Herberg de Gouden Leeuw en het 
Wapen van Bronkhorst.

Midwinterhoornblazers van d’Olde 
Roop komen de sfeer verhogen.

Lichtjes op Bronckhorster 
oorlogsgraven
BRONCKHORST - In de Gemeente 
Bronckhorst zullen op kerst-
avond 24 december kaarsjes 
worden aangestoken op Oor-
logsgraven in Hengelo, Hum-
melo, Baak, Steenderen, Olbur-
gen, Zelhem, Halle en Vorden. 
De kaarsjes zullen de hele nacht 
blijven branden.

Het wordt de tweede keer dat de 
graven in het kaarslicht worden 
gezet. Met het aansteken van de 
lichtjes wil de initiatiefnemer voor 
Bronckhorst Gerrit Bruggink, en 
vrijwilligers bijdragen aan de kerst-
gedachte. “We willen onze dank-
baarheid tonen aan de mannen die 
ruim zeventig jaar geleden hun le-
ven hebben gegeven, waardoor de 
mensen nu in vrede kerst kunnen 
vieren. Dit jaar wordt dit gedaan 
door vrijwilligers uit de gemeente. 
De doelstelling is, om de scholen 
erbij te gaan betrekken, dit om voor 

de toekomst de gedachte aan onze 
bevrijders en vrijheid waarin we 
nu leven te blijven gedenken met 
een kleine dankbare gedachte door 
middel van een kaarsje op het graf 
van de bevrijders. Op kerstavond 
met schemer, dit zal zijn rond 16.00 
en 17.00 uur zullen de kaarsjes ont-
stoken worden. Van deze zullen 
dan foto’s gemaakt worden en ge-
plaatst worden op de website van 
Lichtjes op Oorlogsgraven. 

Oorlogsgraven zijn niet alleen die 
van gevallen Nederlandse of ge-
allieerde militairen. Maar ook de 
mensen van het verzet. Er is niet 
een landelijk protocol voor het 
plaatsen van lichtjes. “U mag de 
lichtjes plaatsen zoals u zelf wilt, 
maar wilt u er wel voor zorgen dat 
wat u doet waardig is?”
   

 ■ lichtjesopoorlogsgraven.jimdo.com

   

Fusie Alzheimer Nederland afdeling 
Zutphen, Lochem, Vorden
REGIO - Per 1 januari 2017 fuse-
ren drie besturen van Alzheimer 
Nederland. Het betreft de afde-
lingen Achterhoek, Zutphen, Vor-
den, Lochem e.o. en Doetinchem 
e.o. Na de fusie heet de afdeling 
Oost-Gelderland. Voor deze fusie 
is gekozen omdat de bestuurs-
leden verwachten gezamenlijk 
krachtiger en efficiënter een regi-
onaal activiteitenplan te kunnen 
ontwikkelen en een betere lokale 
uitvoering te kunnen realiseren. 
Tevens kan er efficiënter worden 

omgegaan met mensen en mid-
delen. Het nieuwe bestuur, dat is 
samengesteld uit de drie huidige 
besturen met een nieuwe voorzit-
ter, ervaart deze fusie als ‘samen 
staan we sterker’. De zes Alzhei-
mer Cafés in Berkelland, Lich-
tenvoorde, Zutphen, Lochem, 
Dieren/Doesburg en Doetin-
chem blijven bestaan zoals men 
gewend is. Natuurlijk blijven ook 
de huidige contacten bestaan en 
blijven de vrijwilligers van de drie 
werkgebieden actief betrokken.

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag Bridgeclub 
Bronkhorst woensdag 30 novem-
ber, de derde avond van de derde 
ronde gewone competitie. In de A-
lijn tien paren, in de B-lijn dertien 
paren en C-lijn elf paren. Een com-
bitafel tussen paren van lijn B en 
lijn C. In de A-lijn twee scores bo-
ven de 60%, in de B- en C-lijn geldt 
dat voor beide eerste plaatsen.

Uitslag. Lijn A: 1. Joke Damveld & 
Hans Oldhoven 61,88%, 2. An Wor-
tel & Paul Niks 60,31%, 3.Will Snel-
der & Bert Botschuyver 55,98%. 

Lijn B: 1. Margaret Heijting & 
Gerda Tankink 61,67%, 2. Karen 
Notten & Joop te Veldhuis 59,17%, 
3. Aartje Bernards & Pop Grizell 
55,83%. Lijn C: 1. Emmy Stegeman 
& Harrie Pelgrom 60,94%, gedeel-
de tweede plaats met 59,38%: Jan 
Veenhuis & Joop Rutten en Paulien 
Gasseling & Minie Peters. Volgende 
week weer bridgen op donderdag 8 
december, de vierde avond van de 
derde ronde. Afmelden minstens 
vóór 12.00 uur op de wedstrijddag 
via het mobiele nummer van de 
club: 06-25198329.

   

De Muzikale Ontmoeting
ZELHEM - In het interkerkelijke 
programma De Muzikale Ontmoe-
ting bij Radio Ideaal is er weer een 
studiogast uitgenodigd. Drs. H.J. 
Boon uit Zelhem zal op maandag 
12 december aan het programma 
meewerken. Op maandag 19 de-
cember zal Pastor J. van Kranen-

burg een overdenking houden. Dit 
programma wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 
uur uitgezonden via Radio Ideaal. 

Muzikale verzoekjes kunnen t/m 
vrijdags voor de uitzending aan-
gevraagd worden via 0314-622878.

   

IVN stadswandeling Bronkhorst
BRONKHORST - Natuurorganisatie 
IVN Noord-Midden Achterhoek 
heeft zondagmiddag 11 december 
een stadswandeling georganiseerd 
in Bronkhorst. Ervaren gidsen zul-
len de deelnemers in kleine groe-
pen voorgaan en vertellen over de 
ruim duizendjarige geschiedenis 
van deze plaats en de vele mooie 
latere huizen en andere panden. 
De gidsen gaan ook in op de stra-
tegische ligging van het voorma-
lige kasteel: langs de IJssel op een 
rivierdekzandrug. De tocht begint 

om 14.00 uur op de grote parkeer-
plaats aan de oostkant van Bronk-
horst (voor navigatiegebruikers: 
Onderstraat 14 Bronkhorst) en 
duurt ongeveer 2 uur. Aan de wan-
deling zelf zijn geen kosten ver-
bonden, maar een gift is welkom. 
Aanmelden is niet nodig. Voor na-
dere informatie, bel of mail Gerard 
Wesselink.
   

 ■ 0575-441489 ■ dikkieengerard@gmail.com

Vijfhonderd 
judoka’s streden 
om prijzen
ACHTERHOEK/VORDEN - Zaterdag 
3 en zondag 4 december was Nip-
pon Judo Achterhoek te vinden 
op het Frans Odijk Judotoernooi 
in Wijk bij Duurstede. Meer dan 
vijfhonderd judoka’s streden hier 
mee om de prijzen.

Nippon Judo Achterhoek was met 
elf judoka’s aanwezig waarvan er 
negen in de prijzen vielen. Zater-
dag 3 december mocht Isabelle 
Enklaar (Lochem) bij de meisjes 
-12 jaar het goud mee naar huis 
nemen. Op zondag 4 december 
was het de beurt aan de -15 en 
-18 jarigen. Onder leiding van de 
coaches Antoinette Hennink en 
Ricardo Chirco ging het goud ging 
naar de judoka’s: Hieke Bielder-

man (Vorden), Jonna Groot Ze-
vert (Groenlo), Katja Kuznetsova 
(Lichtenvoorde), Naomi Loffeld 
(Ruurlo), Ilsa Beeftink (Zelhem) 
en Annemijn Salomons (Hengelo 

Gld). Zilver was er voor Luuk van 
Nieuwland (Hengelo Gld). Gerben 
ten Have (Ruurlo) en Nila Meul-
man (Barchem) vielen helaas net 
buiten de prijzen.

Gouden medaille voor judoka
Hieke Bielderman

Gouden medaille voor judoka Hieke Bielderman. Foto: PR

In sfeervol Bronkhorst wordt een koopavond gehouden. Foto: Liesbeth Spaansen

HENGELO - Jolanda Epping-
broek was donderdag 1 decem-
ber alweer 12,5 jaar in dienst bij 
Schoenmode Hermans in Hen-
gelo. Ze maakte destijds de over-
stap vanuit de kledingbranche en 
vond een prima aansluiting in de 
schoenen. “Je gaat in beide bran-
ches met mensen en mode om en 
biedt voor de mensen een luiste-
rend oor”, weet eigenaresse Elise 
Wiendels. De medewerkster van 
Schoenmode Hermans wandelt 
graag in haar vrije tijd en loopt 
ook in Nijmegen de Vierdaagse 
mee. Namens al het personeel 
van de winkel werd zij gefelici-
teerd met deze mijlpaal. Jolanda Eppingbroek. Foto: PR

Jolanda 
12,5 jaar in 
dienst bij
Schoenmode 
Hermans
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Voor vakwerk ga je naar 
de specialist

Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren • Laminaat

Houten vloeren • Bamboe vloeren

Vloeronderhoud • Raamdecoratie

Gordijnen • Behang

Krijtverf • Horren

De
schilders 
met een 
glimlach

telefoon
0575 515831

internet
www.terlak.nl

Schilderwerk

Beglazing

Wandafwerking

Spuitwerk

Verhuur materialen
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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

Bas Bloem
tel. (06) 52 58 49 92

bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

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

Materiaal voor nog op te maken
advertenties aanleveren kan tot

uiterlijk dinsdag 12.00 uur.

Contact Zutphen-Warnsveld bestrijkt 
zowel online als met de papieren editie 
(in een oplage van 24.600 exemplaren) 
het gebied Zutphen, Warnsveld, Eefde, 
Epse, Gorssel, Joppe en Kring v. Dorth.

Bel of mail
met onze

media-adviseurs

Wilt u ook adverteren?
 



Alle piraten verzameld bij boekpresentatie
Overhandiging 
van het eerste 
exemplaar aan 
etherpiraat
HENGELO - Boekpresentaties 
van Uitgeverij Hermans zijn 
nooit saai. Het boek ‘Geheime 
Zenders in de Achterhoek’ is za-
terdag voor een stampvolle zaal 
gepresenteerd in Zalencentrum 
De Radstake. Talloze voormalige 
piraten en meer dan vijfhonderd 
liefhebbers waren aanwezig bij 
de overhandiging van het eer-
ste exemplaar door auteur Hugo 
Heideman aan de bekendste 
Achterhoekse etherpiraat Ben-
nie Roozegaarde. Daarna maak-
ten veel mensen gebruik van de 
mogelijkheid om hun gekochte 
exemplaar te laten signeren door 
Hugo Heideman en Bennie Roo-
zegaarde. Met optredens van 
Tinus Hoekstra en De Paloma’s 
werd deze Piratenavond een da-
verend succes.

De eerste reacties op deze nieu-
we publicatie van Uitgeverij Her-
mans waren uitermate lovend. 
Enkelen legden het boek na een 
eerste snelle goedkeuring even 
weg om in het feestgewoel te stor-
ten. Het lezen en bekijken van de 
foto’s kon voor hen wel op een 
later moment. Anderen konden 
niet wachten en zochten toch al 
een rustiger plekje om het boek 
door te bladeren.

In deze uitgave schrijft Hugo 
Heideman (Zelhem, 1969) over 
het roemruchte radiopiratentijd-
perk. Rond piratenzenders heeft 

altijd een zweem van mysterie 
en illegaliteit gehangen. Er werd 
in een kat-en-muis spel steeds 
grootscheeps jacht gemaakt op 
etherpiraten door politie en Ra-
dio Controle Dienst. Peilingen, 
razzia’s en politie-invallen waren 
aan de orde van de dag. Ze lieten 
zich er niet door uit het veld slaan 
en zonden snel weer uit vanuit 
hun studio in een kippenschuur, 
duivenhok of zolder. De meeste 
piraten bedoelden het goed en 
wilden niet meer dan hun veelal 
Nederlandstalige liedjes in de 
ether brengen, omdat deze op de 
landelijke zenders niet aan bod 
kwamen.

Geheime 
zenders waren 
mateloos 
populair

In het noorden en oosten van het 
land waren de geheime zenders 
vooral in de jaren ‘70 en ‘80 mate-
loos populair en zeker in de Ach-
terhoek. Elk dorp kende tiental-
len geheime zenders. Het meest 
bekend was Radio Milano dat in 
het hele land te beluisteren was. 
Twee politie-invallen in de boer-
derij van Bennie Roozegaarde 
in Zelhem brachten honderden 
mensen op de been die de acties 
probeerden te saboteren.

Bij de eerste inval legden om-
standers een dood varken op een 
politieauto en droop de politie af. 

Twee jaar later werd na een half 
jaar voorbereiding een hele poli-
tiemacht inclusief M.E. ingescha-
keld. Tevergeefs, want de zender 
werd nooit gevonden en Roo-
zegaarde heeft de verblijfplaats 
nooit onthuld. Zelfs het landelijke 
nieuws schonk er veel aandacht 
aan. Uniek in het boek zijn de 
nooit eerder gepubliceerde foto’s 
van de inval in 1981.

Hugo Heideman was zelf een ac-
tieve piraat met zijn zender Radio 
Ariande en werd al op jonge leef-

tijd besmet met het piratenvirus. 
Hij verzamelde verhalen van een 
groot aantal piratenzenders uit de 
Achterhoek, waardoor een fraai 
beeld wordt geschetst van een 
tijd die voor piraten en luisteraars 
erg spannend was, maar bovenal 
voor de liefhebbers veel nostalgie 
op zal roepen.

Heideman interviewde niet al-
leen collega-piraten, maar ook 
Otto Duursma die als opper-
wachtmeester bij politie-invallen 
aanwezig was en Wim Eelderink, 

als technicus en antennespecia-
list een belangrijk man voor veel 
piraten. Heideman beschrijft te-
vens de overgang naar een legale 
lokale omroep als Radio Ideaal 
die in december 25 jaar bestaat.

Hugo Heideman is zondag 4 de-
cember te gast bij het radiopro-
gramma OVT van de VPRO op 
Radio 1. Hiermee is door uitge-
ver Hermans weer een bijzonder 
stukje Achterhoekse historie vast-
gelegd.

Zesde editie van 
het Achterhoek 
Wielerspektakel
REGIO - Ook de zesde editie van 
het Achterhoek WielerSpektakel 
heeft de Stichting Kanjers voor 
Kanjers geen windeieren gelegd. 
De belangstelling, en dat zowel 
actief als passief, was afgelopen 
zondag andermaal van dien aard 
dat de organisatie van dit jaarlijkse 
wielerevenement aan Kanjers voor 
Kanjers voor al het goede werk ten 
behoeve van kinderen een donatie 
van 8.500 euro kon toezeggen.

Door Theo Huijskes

De Radstake in Varsseveld ademde 
afgelopen zondag gedurende de 
gehele dag een echte wielersfeer 
uit. Zowel binnen, en dat in alle 
vertrekken alsmede in de paar-
denmanege, maar ook op de bui-
tenterreinen van dit bekende uit-
gaanscentrum was het een drukte 
van belang; een gezellige drukte 
wel te verstaan. Het vastgestelde 
programma kende met tal van 
aantrekkelijke onderdelen ook dit 
jaar een echt gevarieerd karakter. 
Bovendien werkte het weer goed 
mee, zodat iedereen na afloop te-
vreden huiswaarts keerde.

De coördinatie van de totale or-
ganisatie lag bij John Theissen, 
tevens bestuurslid van Kanjers 
voor Kanjers, in goede handen. 
Met name over het aantal deelne-

mende sporters was Theissen zeer 
tevreden. “In totaal begroeten wij 
vandaag 1.075 deelnemers aan 
het Achterhoek WielerSpektakel, 
waarbij het een extra vermelding 
verdient dat hiervan maar liefst 
850 sporters deelnemen aan de 
veldtoertocht. Dit geeft aan dat 
wij hier te maken hebben met een 
evenement dat bij jong en oud 

bijzonder in de smaak valt. Maar 
de eerlijkheid gebiedt mij wel te 
zeggen dat dit alles niet mogelijk 
is zonder de medewerking van 
talrijke sponsoren en vrijwilligers. 
Daarbij heb ik het met name over 
materiële sponsoring. Sponsoren 
die materialen, specifieke attri-
buten en dergelijke beschikbaar 
stellen om alles in goede banen te 

kunnen leiden. Zonder hen kun-
nen wij alles wel willen, maar be-
reiken wij in de praktijk weinig tot 
niets.”

Onder de aanwezigen waren van-
zelfsprekend ook enkele ambas-
sadeurs van Kanjers voor Kanjers. 
Naast oud-wielrenner en tegen-
woordig ploegleider Tristan Hoff-

mann, naar wie ook de jaarlijks in 
Frankrijk of Italië te houden chal-
lenge is vernoemd, kwam ook Jelle 
van Gorkom een kijkje nemen en 
daarbij tevens prijzen uitreiken.

Van Gorkom, winnaar van een zil-
veren medaille op het onderdeel 
BMX tijdens de dit jaar gehou-
den Olympische Spelen in Rio de 
Janeiro, was bijzonder goed ge-
mutst na enkele trainingsweken in 
Zuid-Afrika.

Niet mogelijk 
zonder hulp 
sponsoren en 
vrijwilligers

“Naast uiteraard het verrichten 
van de nodige trainingsarbeid heb 
ik enkele fantastische weken ge-
had. Even weg uit Nederland, waar 
ik in de afgelopen maanden volop 
in de belangstelling stond. Daar-
naast met vriendin Doete, die daar 
momenteel verblijft, mooie dagen 
doorgebracht. Iets waar wij bei-
den erg aan toe waren. Afgelopen 
vrijdag in Nederland teruggekeerd 
en nu uiteraard even mijn gezicht 
laten zien bij dit wielerspektakel. 
Een fantastische organisatie en 
een mooi deelnemersveld. De 
wielersport leeft hier volop!”

Opbrengst 8.500 euro voor Kanjers voor Kanjers

Bennie Roozegaarde van Radio Milano tussen uitgever Willy Hermans en schrijver Hugo Heideman met het eerste exemplaar van het 
boek Geheime Zenders in de Achterhoek. Foto: Radio Ideaal/Gerrie Evers

Grote deelname andermaal aan het Achterhoek WielerSpektakel. Foto: Theo Huijskes
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mens, wat ben je mooi

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

ADVERTENTIE

Enthousiast, betrokken en vrolijk: dat is Joke Meinen. Ze werkt als 
coördinator Welzijn graag aan initiatieven die mensen met elkaar 
verbinden en die nét even anders zijn. Haar leidinggevende Henk 
Hogevonder van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé vindt haar 
een mooi mens. “Ik wens elke zorginstelling een pareltje als Joke.”

Als we Joke vragen wat haar een mooi mens 
maakt, haalt ze haar schouders op. Ze dóet 
gewoon. Is een mensen-mens, vindt het 
belangrijk er te zijn voor anderen. Om vrolijk-
heid te brengen, een arm om iemand heen te 
slaan of iemand zich welkom te laten voelen. 
“En ik ben altijd enthousiast,” lacht ze. Haar 
leidinggevende Henk valt bij: “Dat klopt! En 
bij Joke is het what you see is what you get.” 
Joke is Joke, of ze nou met de burgemeester 
praat of met een cliënt. 

Met jongeren op de scootmobiel is een hit
Als Joke ergens in gelooft, dan gaat ze 

ervoor. Dus helpt ze elke week muzikanten 
van De Vrolijke Noot – de ‘Jostiband van Aalten’ –
met het instuderen van noten. Ze voorkomt 
samen met een paar buren dat de zandbak, 
waarvoor ze jarenlang hebben gestreden, weer 
verdwijnt uit de straat. En ze stort zich vol 
op projecten op haar werk, zoals Huis in de 
Buurt, waar iedereen in de omgeving een fijne 
ontmoetingsplek heeft. 

Het nieuwste project waaraan ze werkt, ‘It 
scoot be here’, is een regelrecht succes. “Zelfs 
in New York willen ze het concept overnemen,” 
lacht Joke. 16 senioren uit Aalten zijn gekop-
peld aan 16 jongeren die de opleiding Zorg & 
Welzijn volgen. Elke maand gaan ze samen op 
pad. Met de scootmobiel of elektrische rolstoel 
doen ze bijvoorbeeld een speurtocht door 
Aalten. Onderweg drinken de maatjes samen 

het stellen van prioriteiten. En ik vind het 
juist nóg belangrijker er voor anderen te zijn. 
Dat ik mijn moeder elke morgen even bel, doe 
ik niet uit verplichting. Het voelt voor mij 
juist waardevol, dat ik er mag zijn voor haar.”

Parel 
Haar inzet en enthousiasme maken dat ze 

werkelijk íedereen meekrijgt in de dingen die 
ze doet, ziet Henk. Een vorige directeur deed 
zonder morren mee aan de pyjamamodeshow 
die Joke organiseerde, en de burgemeester 
hielp laatst bij een evenement mee om mensen 
in rolstoel naar hun plek te brengen. 

Wat gedaan moet worden, regelt Joke met 
groot gemak. Joke: “Ik vind dat regelen heer-
lijk, ik heb dynamiek nodig. En uitdagingen. 
Zeker nu met de bezuinigingen vind ik het 
leuk te zoeken naar wat wél mogelijk is.” 
Daarbij houdt ze van laagdrempelig, van 
vrolijkheid en gekkigheid. 

Bruisend
Hoe vindt Joke het om te horen waarom 

Henk haar bijzonder vindt? Ze wordt stil. Dan 
herhaalt ze het nog maar eens: “Ach. Ik dóe 
gewoon.” 

“Nuchter en bescheiden; dat is zo typerend 
voor de Achterhoeker,” vindt Henk. “Je doet 
zoveel méér dan je werk. Je betekent veel voor 
mensen. Bij activiteiten komen ze ook echt 
voor jou, voor de warmte en gezelligheid die 
je meebrengt. Omdat je zo’n mooi mens bent.” 
Lachend: “Als je wilt dat het bruist en dat mensen 
plezier hebben, moet je Joke bellen.”

Nét even anders en een stuk leuker

ergens koffie en maken ze de nodige selfies. 
“Zo komen de werelden van oud en jong bij 
elkaar,” zegt Joke enthousiast. 

Doordenderende trein
Henk vindt Joke een mooi mens vanwege 

haar betrokkenheid. “Bij collega’s, mensen in 
de buurt, haar gezin, bij de hele Aaltense 
gemeenschap. Dat geeft haar zichtbaar veel 
energie. Dat straalt ze uit. Uitdaging is wel dat 
ze door dat enthousiasme altijd als een trein 
doordendert.” Inderdaad, dat herkent Joke. Ze 
houdt er niet van om nee te verkopen. 

En soms holt ze zichzelf voorbij, zoals in 
het jaar waarin haar kind ziek was en ze 
ondanks haar slaapgebrek en zorgen op volle 
kracht doorwerkte. En zoals in de afgelopen 
jaren, waarin ze veel naaste familieleden 
verloor. “Ik ben gelukkig beter geworden in 

Links: Henk Hogevonder, leidinggevende van Joke. Rechts: Joke Meinen

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

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

MooiMens
Wie: 
Joke Meinen (47) 
Mooi mens omdat: 
ze een enthousiaste verbinder is en zoekt 
naar wat wél mogelijk is om het leven 
voor anderen mooier te maken.



‘Dat hun licht mag blijven stralen’
VIERAKKER - Overal ter wereld 
worden elk jaar op de tweede zon-
dag van december kaarsjes ontsto-
ken voor de overleden kinderen 
met de gedachte: ‘Dat hun licht 
mag blijven stralen.’ De wereld 
wordt zo even letterlijk wat lichter 
voor mensen die een kind(je) ver-
loren hebben. Daarnaast is er het 
besef dat zij niet alleen zijn met 
hun verdriet en gemis.

Op zondagavond 11 december 
wordt voor alle inwoners van de 
gemeente Bronckhorst en omge-
ving voor de derde keer een bijeen-
komst georganiseerd rondom We-
reldlichtjesdag. Voorgaande jaren 
was het in Keijenborg en Steende-
ren. Dit jaar wordt de viering van 
19.00-19.30 uur gehouden op de 
R.K. begraafplaats van de H. Willi-
brordkerk, Vierakkersestraatweg te 
Vierakker.

Voor wie is deze bijeenkomst?
Voor ouders, broertjes, zusjes, 
grootouders, andere familieleden 
en iedereen die zich verbonden 
voelt met een overleden kind: zij 
zijn allemaal welkom. De pijn van 
het gemis, het verlies van hoop en 
dromen die niet uitkwamen ver-
binden mensen die elkaar verder 

niet kennen. Sommige mensen 
herdenken een volwassen kind, 
anderen komen voor een kindje 
dat niet eens de tijd kreeg voor zijn 
eerste ademhaling. Er is tijd om sa-
men stil te staan bij alle overleden 
kinderen. In deze, niet kerkelijke, 
bijeenkomst zal onder begeleiding 
van Gerrie Vos-Hiddink en Maria 
Schotman-Harmsen, beiden ritu-
eelbegeleider, een viering plaats-
vinden waarin zij troost, kracht en 
moed (door)geven in een sfeer van 

lichtjes, namen noemen, zang en 
muziek. Muzikale medewerking 
wordt verleend door een gelegen-
heidskoortje begeleid door de klan-
ken van een keyboard. Het is mo-
gelijk de naam van een overleden 
kind door te geven. Tijdens de vie-
ring worden de namen genoemd. 
Er is gelegenheid om een lichtje te 
plaatsen Zo blijven ons de namen 
van de kinderen in herinnering, de 
kinderen die mensen niet kunnen 
en willen vergeten…….

Monumentje
Op de begraafplaats is een gedach-
tenismonumentje voor overleden 
kinderen. Op een houten zuil is een 
grote steen waarin de contouren 
van een foetus te herkennen zijn. 
Onderaan de zuil een cirkel van 
blauwe knikkers. De symboliek van 
de knikkers zullen worden gebruikt 
in de viering.

Het kerkhof wordt voor de gelegen-
heid verlicht. Voor mensen die niet 
zo lang kunnen staan zijn er stoelen 
aanwezig. Na afloop is er gelegen-
heid om met elkaar na te praten bij 
een kopje koffie, thee of chocolade-
melk in de kerk. Bij erg slecht weer 
vindt de viering plaats in de kerk. 
Voor informatie en het opgeven 
van de te noemen namen kunnen 
belangstellenden bellen of mailen. 
Gerrie Vos en Maria Schotman ho-
pen velen te mogen begroeten bij 
deze World Wide Candle Lighting.
   

 ■ Maria Schotman: 06-44338522, 
mariaschotman@gmail.com ■ Gerrie Vos: 06-38700488, 
gerrie@de-levensloop.nl

LIEVELDE - Kaasboerderij Weenink 
houdt op zondag 11 december 
weer een midwinterhoornwandel-
tocht. Ook dit jaar weer in samen-
werking met de midwinterhoorn-
groep Lievelde.

De tocht gaat door het Grieze Veld, 
een natuurgebied ten oosten van 
Lievelde en door het Modderslat. 
Aan de Zwolseweg is er een pauze-
punt. Er is keuze is uit drie afstan-
den: 7,5, tien of vijftien kilometer. 
Er kan tussen 09.30 en 11.30 uur 
gestart worden bij Kaasboerderij 
Weenink aan de Eimersweg 3 in 
Lievelde. Onderweg staan vuurkor-
ven waaraan de wandelaar zich kan 
warmen. Bij de start is er koffie met 
iets lekkers. Onderweg is er glüh-
wein en warme chocoladedrank 
en na afloop staat voor wandelaars 
een kop huisgemaakte erwtensoep 
klaar. Ook is er gelegenheid au-
thentieke kerstinkopen te doen op 
de kaasboerderij, waar ook kerst-
pakketten worden gemaakt en 
verkocht. Op de boerderij van de 
familie Weenink worden ook crea-
tieve workshops zoals kaasmaken, 

koken en schilderen gehouden 
waarvoor diverse arrangementen 
mogelijk zijn. De midwinterhoorn-
wandeltocht is met tradities om-
geven. Het midwinterhoornspelen 
wordt voor het eerst beschreven 
in 1485 en kwam vooral voor in 
de grensstreek, waar smokkelaars 
er dankbaar gebruikt van maakten 
om elkaar te waarschuwen voor 
de ‘kommiezen’ (douaniers). Te-
genwoordig wordt er in groepjes 
geblazen op kerstmarkten en open 
zondagen en zoals nu tijdens win-
terwandelingen. 

Op vier plekken langs de route 
staan leden van de groep via me-
lodieuze tonen - ‘de olde roope’ 
genoemd - naar elkaar te blazen in 
een vraag- en antwoordspel. Nooit 
zal er tegelijk worden geblazen, 
want dat is volgens de traditie een 
heiligschennis. “Op de eerste zon-
dag van advent ‘blaost ze an’ en op 
Driekoningen (6 januari) ‘blaost 
ze af’ “, vertelt Peter Weenink. Dat 
zogenaamde ‘afblaozen’ gebeurt 
ook bij Kaasboerderij Weenink. 
De midwinterhoorngroep Lievelde 

oefent bij Kaasboerderij Weenink 
en de leden zouden de groep nog 
graag willen uitbreiden met een 

mix van heren en dames. “Nieuwe 
blazers zijn welkom bij onze groep”, 
zo vertellen ze.

Midwinterhoornwandeling rond Lievelde

Op enkele plekken langs de route staan midwinterhoornblazers. Foto: PR

Het gedenkteken in Vierakker. Foto: PR

Santa Run voor het goede doel Kanjers voor Kanjers
LOCHEM - Zaterdag 17 december 
is het zover, de derde Santa Run 
vindt plaats. Honderden Kerst-
mannen en -vrouwen rennen, 
kruipen en springen voor het goe-
de doel over een parcours van 3,9 
kilometer door het centrum van 
Lochem. Je mag zoveel rondjes lo-
pen als je wilt of kunt. De organi-
satie daagt deelnemers uit om ook 
anderen uit te dagen. Het goede 
doel van de Santa Run is dit jaar 
stichting Kanjers voor Kanjers. 
Kinderen dicht bij huis blij ma-
ken. Dát is wat Kanjers voor Kan-
jers voor ogen heeft. Want ook in 
Oost-Gelderland zijn kinderen die 
niet, of onvoldoende in staat zijn 
om te spelen en sporten. Door het 
organiseren van sportieve evene-
menten en donaties van particu-

lieren en het bedrijfsleven, maakt 
Kanjers voor Kanjers dromen van 
kinderen waar. Het geld dat wordt 
ingezameld komt volledig ten 
goede aan projecten voor sport en 
spel voor kinderen in de buurt. Je 
kunt je opgeven via de website of 
bij de plaatselijke VVV in Lochem, 
Ruurlo of Borculo. Deelname en 
een eigen Santa Pak kosten €12,50 
waarvan de volledige opbrengst 
gaat naar Kanjers voor Kanjers. 
Wil jij met jouw bedrijf een an-
der bedrijf uitdagen? Of wil je een 
eigen sponsorloop binnen het 
parcours van de Santa Run orga-
niseren? De organisatie moedigt 
dat allemaal aan en verzoeken je 
vriendelijk om contact op te ne-
men via lochem.rotarysantarun.
nl of bel Corine Bos 06 40233606.

Honderden Kerstmannen en -vrouwen rennen voor het goede doel over een parcours. 
Foto: Tetske Rouweler

‘Fools of Funk’
ZELHEM - Woensdagavond 7 de-
cember staat de band ‘Fools of 
Funk’ 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 presentatoren van 
het programma.

‘Fools of Funk’ staat voor flitsende 
Funk, swingende Soul, daverende 
Disco en puike Pop met nummers 
die de geschiedenis van de popu-
laire muziek laten herleven. Uit de 
jaren ‘60 en ‘70 staan nummers 
van onder andere James Brown, 
Aretha Franklin, Stevie Wonder 
en Earth, Wind & Fire op de set-
list. “Maar ook eigentijdse top 40 
nummers. Denk aan Alain Clark, 
Anouk, Amy Winehouse, Joss Sto-
ne en natuurlijk The Tower Of Po-
wer”, aldus de band. De negenkop-
pige band bestaat uit twee spette-
rende zangeressen, een groovie 
gitarist (goed voor driestemmige 
zang), een vlammende drummer, 
drie vette blazers, een funky bas-
man en een heuse ‘lesley’ sound 
toetsenist.

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio Ide-
aal. Live meekijken kan op woens-
dagavond vanaf 19.30 uur via 
www.ideaal.org. 

AGEM IS FINANCIEEL 
ONAFHANKELIJK

26 november, 2016
AGEM is niet meer afhankelijk van fi-
nanciële bijdragen van de gemeenten. 
“Het was afgesproken dat we in 2016, 
voor onze duurzame doelstellingen, 
voor het laatst een bijdrage, als start-
kapitaal, van de gemeenten ontvan-
gen”, aldus directeur Guus Ydema.

Voorspoedig
Bij de presentatie van de jaarcijfers consta-
teerde Ydema dat de transitie voorspoedig 
verloopt. “Niet alleen de verduurzaming van 
de energie in de Achterhoek, ook onze eigen 
bedrijfsvoering ontwikkelt zich voorspoedig. 
We genereren na 2016 voldoende inkom-
sten om op eigen benen te staan. In 2017 
stopt, zoals gepland, de bijdrage van de acht 
gemeenten die AGEM hebben opgericht. Het 
doel om een energie-neutrale Achterhoek te 
realiseren is nog lang niet bereikt. Dit staat 
voor 2030 gepland. Ook daarover ben ik po-
sitief gestemd.

Betrokkenheid vergroten
En uiteraard is het essentieel dat iedereen 
de schouders er onder zet: bedrijven, inwo-
ners en maatschappelijke organisaties. Hier 
werken we als AGEM hard aan. Steeds meer 
mensen beseffen dat er veel moet gebeuren 
om zelf in onze energiebehoefte te voor-
zien. Dit levert tevens veel mooie projecten 
op voor particulieren en het bedrijfsleven in 
de Achterhoek”.

Wat verandert er voor AGEM?
Er verandert niet zo heel veel. Er ligt een plan 
om de burger meer te betrekken bij AGEM 
en de Achterhoekse energietransitie in het 
bijzonder. Zo zijn er gedachten over het in-
stellen van een raad van commissarissen 
met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, 
lokale energie-initiatieven en gemeenten. 
Dat levert een bredere inbedding in de sa-
menleving op. Net zoals destijds bij de Tafel 
van Groenlo, waar het plan voor AGEM is 
ontstaan.
Voor klanten en partners verandert er niets. 
We zetten in 2017 de huidige koers voort 
en gaan nog meer projecten begeleiden. En 
natuurlijk willen we aan meer Achterhoekers 
en Achterhoekse organisaties groene ener-
gie uit de streek leveren. Maar dat ligt voor 
de hand.

www.agem.nu

ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!
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Meilink wint Best Logistics 
Award DISCA’16
BORCULO - Meilink uit Borculo is 
uitgeroepen tot de beste industri-
ele toeleverancier 2016 van Neder-
land. Hiermee sleepte Meilink de 
prestigieuze Best Logistics Supplier 
Award DISCA’16 in de wacht. Een 
prestatie die het bedrijf volledig 
toeschrijft aan de innovatieve en 
dynamische inzet van alle mede-
werkers. Algemeen directeur Peter 
Rikken: “Deze prijs is een waarde-
ring van onze klanten en de ver-
dienste van iedereen die hier werkt. 
Samen maken wij de belofte van 
Meilink waar.”

De Dutch Industrial Supplier & 
Customer Awards (DISCA) 2016, 
een initiatief van LINK Magazine 
in samenwerking met ING Bank, 
softwareontwikkelaar ISAH en het 
Nederlands Octrooibureau NLO, 
werden voor de vijftiende keer in 
successie uitgereikt. Uniek aan deze 
prijs is dat bedrijven zich er niet zelf 
voor kunnen nomineren, maar dat 
hun klanten en/of toeleveranciers 
dat voor hen doen. Dit betekent 
dat Meilink deze prijs won dankzij 
de enorme support van haar klan-
ten. “Het beste compliment dat de 
medewerkers van Meilink kunnen 
ontvangen”, aldus de directie van 
Meilink.

Beslissende rol voor publiek
Net als vorig jaar speelde het publiek 
in de zaal, bestaande uit onderne-
mers en managers, een beslissende 
rol bij de uiteindelijke keuze van 
de genomineerden. Zij kregen de 
keuze uit telkens twee door de jury’s 
(voorzitters Henk Volberda, hoogle-
raar Erasmus Universiteit en John 
Blankendaal, directeur Brainport 
Industries) voorgedragen finalisten 
en konden met hun smartphone op 
één kandidaat stemmen. De DISCA 
kent drie categorieën: Best Know-
ledge, Best Logistics en Best Custo-
mer. In de categorie Best Logistics 
overleefden dertig bedrijven de 

eerste schifting. Bepalend in deze 
categorie zijn leverbetrouwbaar-
heid en slimme logistiek. Na een 
uitgebreid assessment bleven vijf fi-
nalisten over van wie Meilink en Ve-
dos de beste juryscores haalden. Na 
twee live pitches door nominerende 
klanten gaf het oordeel van het pu-
bliek de doorslag en won Meilink. 
Algemeen directeur Peter Rikken 
van Meilink was blij met de uitslag. 
“Absoluut. We voegen iets toe voor 
onze klanten. We zijn blij met de 
waardering die we van ze krijgen. 
Het is heel bijzonder onze klant IMS 
te Almelo tijdens hun pitch zo lo-
vend over Meilink te horen praten. 
Wij zijn een nuchter Achterhoeks 
familiebedrijf, en het doet heel wat 
om te merken dat opdrachtgevers 
zo positief over ons zijn.”

Lovend juryrapport
De jury van de DISCA is lovend over 
Meilink: “Leverancier van verpak-
kings- en transportdiensten in de 
meest brede zin. Bij uitstek in staat 
complexe, zeer kwetsbare produc-
ten van hun klanten veilig en snel 
naar de eindklant te transporteren. 
Het bedrijf ontwikkelt degelijke, 
goed beschermende verpakkingen 
op maat, verzorgt ook de trans-

portdocumentatie en het interne 
transport en kent ook in het verre 
buitenland de infrastructuur. Zeer 
flexibel, ontzorgt de klant. Passen 
hun productie en dienstverlening 
snel aan als de klant te laat of juist 
te vroeg is. Lijken niet de goedkoop-
ste, maar zijn uitstekend in staat de 
klant volledig te ontzorgen waar-
door hun integrale kostprijs laag is. 
Peter Rikken: “Vooral deze laatste 
zin vat precies samen waar Meilink 
het verschil mee maakt.”

Meilink 
Het van oorsprong Achterhoekse 
142-jaar oude familiebedrijf Mei-
link is met 350 medewerkers, vijf 
productievestigingen, vracht- en 
transportexperts VPS in Rotterdam 
en een eigen ingenieursbureau 
IPS Technology in Eindhoven toe-
leverancier voor de exporterende 
maakindustrie in de Benelux. Met 
de zeven Meilink Chain Solutions 
kan Meilink vrijwel alles veilig ver-
pakken, vervoeren en opslaan: van 
complete melkrobot tot en met 
vliegtuigvleugel, van raffinaderij 
tot en met orgel.
   

 ■ www.meilink.eu

BRONKHORST - Dickens in 
Bronkhorst wordt gehouden op 
17 en 18 december van 11.00 tot 
18.00 uur. Zangkoren, kramen, de 
poppenvoorstelling ‘A Christmas 
Carol’, er is van alles te zien en 
beleven in het kleinste stadje van 
Nederland.

Het is de nostalgie en het terugver-
langen naar vroeger tijden die al ja-
renlang op veel mensen een grote 
aantrekkingskracht heeft. Elk jaar 
wordt in Bronkhorst de klok zo’n 
tweehonderd jaar teruggedraaid. 
Een speciale toneelgroep brengt 
dit in beeld. In de straten lopen 
schoorsteenvegers, straatschoffies, 
welgestelde heren en dames, die 
zich hebben gehuld in de kleding 
uit de tijd van Charles Dickens. 
Prachtig om kostuums en attribu-
ten van toen zo dichtbij te kunnen 
bekijken. Het kattenkwaad van de 
kinderen laat het publiek natuurlijk 
glimlachen.

Het verlichte stadje, de oorstre-
lende kerstliederen die koren zin-
gen op verschillende plaatsen in 
Bronkhorst en de midwinterhoorn-
blazers van d’Olde Roop brengen 
de bezoekers in kerstsfeer, even-
als de oude ambachten, geur van 
oliebollen, appelbeignets, warme 
glühwein en chocolademelk. Op 
het pleintje bij de kapel staat een 

bescheiden kerstmarkt opgesteld, 
met onder andere landleven de-
sign- en woonartikelen, kleding, 
batik, hoeden, lederwaren, wijn en 
chocolade. In het Dickens museum 
worden doorlopend korte voorstel-
lingen gegeven en de horeca en 
winkeliers hebben ook hun deuren 
open. Vuurkorven en de kerststal 
met ezels maken het beeld com-
pleet.

Tijdens Dickens in Bronkhorst wor-
den in de Slotkapel van Bronkhorst 
zes voorstellingen gegeven van het 

poppenspel ‘A Christmas Carol’ van 
Charles Dickens. Deze beginnen 
zaterdag 17 december om 13.00, 
15.00 en 17.00 uur en zondags de 
18de om 12.00, 14.00 en 16.00 uur. 
De voorstelling duurt ongeveer 
één uur en is geschikt voor kinde-
ren vanaf zes jaar. Kaarten zijn te 
bestellen bij Lidy en Peter Noort: 
0548-615674 of poppenspel@
scrooge-marley.nl. Meer informa-
tie: www.scrooge-marley.nl.

Er is voldoende parkeergelegen-
heid.

Kerstfair in de sfeer van Dickens en
poppenspel ‘A Christmas Carol’

Kerstfair in de sfeer van Dickens in Bronkhorst. Foto: Liesbeth Spaansen

Peter Rikken met de award. Foto: PR

Inschrijving Kunst4daagse 2017
BRONCKHORST - Voor de Kunst-
4daagse 2017, van Hemelvaarts-
dag 25 t/m zondag 28 mei is voor 
belangstellende kunstenaars de 
inschrijving geopend.

Werkgroep Kunst4daagse Bronck-
horst 2017, die bestaat uit coör-
dinator Thea Lusink, (technisch) 
voorzitter Han van Oosterbos, 
secretaris Hilda Nijman, contact 
brochure Anneke van der Meer en 
webmasters Marja Bovenlander en 
Hans Hayen hebben enthousiast de 
nodige voorbereidingen gedaan en 
kunstenaars kunnen zich weer aan-
melden. Deelname is niet duurder 
geworden. Een deelnemer krijgt 
een vermelding op de website en 
in de brochure, die in een oplage 
van 24.000 stuks huis-aan-huis in 
Bronckhorst wordt verspreid. Op 
de website en in de brochure staan 
circa vijf fietsroutes. De werkgroep 
zorgt voor promotie in landelijke 
en plaatselijke bladen, onder an-
dere meerdere malen in Weekblad 
Contact en toeristische platforms. 
Ook organiseert zij een openings-
moment. Deelnemen is mogelijk 
alleen of met meerdere deelnemers 
op een locatie naar keuze. Voor wie 
met meerdere deelnemers op één 
locatie exposeert, maar waar iedere 

deelnemer een eigen vermelding 
op de website en in de brochure 
wil, betaalt iedere deelnemer zijn 
of haar eigen kosten. De correspon-
dentie verloopt via elke betalende 
deelnemer. Ook is het mogelijk om 
te exposeren met meerdere perso-
nen op één locatie maar onder één 
noemer. De groep krijgt dan één 
deelnemersnummer met meerdere 
personen en slechts één vermelding 
op de website en in de brochure. 
De correspondentie verloopt via de 
contactpersoon. De werkgroep is 
gehouden aan een strakke planning 
en vraagt deelnemers zo spoedig 
mogelijk aan te melden, in ieder ge-
val voor 1 januari 2017 via de mail. 

Geef daarbij duidelijk aan of het gaat 
om deelname alleen of met meer-
dere personen op een locatie. Pas na 
betaling is de inschrijving definitief 
en krijgen deelnemers meer infor-
matie. Opgave via het mailadres van 
de Kunst4daagse Bronckhorst.
   

 ■ kunst4daagsebronckhorst@
gmail.com ■ www.
kunst4daagsebronckhorst.nl ■ Facebook: Kunst Vier Daagse 
Bronckhorst

Kostgangers
There ain’t no mixture that will 
give you back your youth. Het is 
maar één zinnetje uit het door 
George Kooymans geschreven 
nummer Just a little bit of peace 
in my heart, waarmee The Golden 
Earrings (ja, toen nog met die s) in 
1968 een tweede plaats in de Top 
40 bereikten.
Je kunt je afvragen waar Kooijmans 
(hij was toen nog maar net twintig) 
zich druk over maakte, maar wat 
belangrijker is: hij had ongelijk. Die 
mix is er namelijk wel! Ik hem ‘m 
gezien, ik hem ‘m gehoord. George 
Kooijmans, Boudewijn de Groot 
en Hennie Vrienten samen op het 
podium: ik voelde me op slag weer 
jong. Misschien geen twintig, maar 
toch zeker ook geen zestig-plus. 
Wat ik toch wel degelijk ben.
Vreemde Kostgangers, zo noe-
men de drie Nederpophelden 
zich tijdens de tournee waaraan 
ze momenteel bezig zijn en waar-
mee ze donderdag Amphion in 
Doetinchem aandoen. Een mooie 
naam, die ook wel een beetje bij 
hun leeftijd past. Want laten we 
wel wezen, wie van onder de vijftig 
weet nog wat een kostganger is? 
Of was, want ik kan me haast niet 
voorstellen dat er tegenwoordig 
nog iemand bereid is een vreemde 
‘kost en inwoning’ te verschaffen. 
De meeste mensen zullen als de 
kinderen het huis uitgaan die leeg-
komende slaapkamer liever als 
hobbykamer gaan gebruiken.
Ik zag Vreemde Kostgangers vo-
rige week in het Wilminktheater in 
Enschede, maar maakte al eerder 
kennis met dit gelegenheidstrio 
in De Wereld Draait Door. Ik werd 
al enthousiast toen ik vernam dat 
alle liedjes voor de tour (en het nog 
volgende album) waren gecompo-
neerd in Diepenheim, waar Hen-
nie Vrienten woont. Dat is op de 
spreekwoordelijke steenworp af-
stand van mijn huis. Dat er in mijn 
directe omgeving nog eens pophis-
torie zou worden geschreven, dat 
had ik nooit verwacht!
Ja, historie is er inderdaad ge-
schreven door Vreemde Kostgan-
gers. Bijna in de letterlijke zin van 

het woord. Want in de liedjes die 
Boudewijn, George en Hennie sa-
men maakten hoor je de invloed 
en de muzikale achtergrond van 
elk van de drie terug. En daarmee 
dus een stuk historie, want alle-
maal hebben ze hun sporen in de 
Nederlandse popmuziek meer dan 
verdiend. Boudewijn in zijn een-
tje (nou ja, samen met Lennaert 
Nijgh natuurlijk) en George met 
de Earring(s). Hun namen stonden 
al in mijn schoolagenda, want be-
gin jaren zestig maakten ze al hits. 
Hennie Vrienten, even oud als zijn 
twee kompanen, was met Doe 
Maar in de jaren tachtig natuurlijk 
een laatbloeier. Maar al voor zijn 
Doe Maar-tijd speelde hij in de be-
geleidingsband van Boudewijn. Ik 
weet dat trouwens pas sinds vorige 
week, want hij vertelde het tijdens 
de voorstelling.
Een voorstelling waarin ook wat 
oude nummers van elk van de drie 
worden gespeeld. Al dan niet in 
een opgepoetst jasje. Om me heen 
merkte ik dat een groot deel van 
het publiek (zoals gezegd, allemaal 
leeftijdsgenoten of nog ouder) 
deze liedjes het leukst vond. Niet 
verwonderlijk misschien, want An-
nabel bijvoorbeeld kun je heerlijk 
meebrullen. Maar zelf had ik toch 
meer met al die nieuwe nummers. 
Want zwelgen in nostalgie mag dan 
af en toe leuk zijn, ik heb toch nog 
vooral genoten van het vakman-
schap waarmee deze drie oudere 
heren nog altijd muziek kunnen 
maken. Nieuwe muziek, maar geen 
R&B, geen hiphop, geen urbanpop, 
laat staan gangsta rap. Gewoon 
steengoeie muziek, misschien ge-
worteld in de jaren zestig maar 
waarin ook allerlei invloeden terug 
te vinden zijn. En die vooral staat 
als een huis!
Oh ja, Kooijmans schreef Just a lit-
tle bit of peace in my heart destijds 
nadat zijn vriendinnetje Melanie 
het had uitgemaakt. Toen het num-
mer een hit was kwam Melanie bij 
hem terug en binnenkort vieren 
ze hun gouden bruiloft. Dat is niet 
echt rock&roll natuurlijk. Maar 
wel ontroerend!

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.

Senior Financieel Medewerker m/v

Word jij geprikkeld door uitdagingen en zoek jij een 
onmisbare functie op een financiële afdeling?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als senior financieel medewerker fungeer jij als rechterhand van 
de accounting manager. Je bent verantwoordelijk voor het verwer-
ken van boekhoudkundige gegevens. Dit doe je voor de financiële 
administratie. Deze gegevens verwerk je tijdig en correct. Je levert 
betrouwbare rapportages aan zoals maandrapportages, journaal-
posten en diverse balansspecificaties. Daarnaast lever je een 
bijdrage aan de optimalisatie van procedures en processen van de 
financiële afdeling. Dit doe je aan de hand van de Lean Six Sigma 
werkmethode. Het uitvoeren van projectmatige activiteiten behoort 
ook tot je kerntaken.

Werkvoorbereider m/v

Ben jij een werkvoorbereider die efficiënt te werk gaat, en 
ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan zijn wij op 
zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het efficiënt 
voorbereiden van diverse projecten. Hierbij bepaal je op basis van 
onder andere tekeningen het benodigde materiaal. De bestelling 
van dit materiaal verwerk je in het systeem en je bewaakt de tij-
dige levering. Daarnaast controleer je de interne productie van de 
bestelde materialen.

Service Manager m/v

Heb jij affiniteit met grondverzetmachines en heb jij een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als service manager zorg je voor de directe aansturing van tien 
servicemonteurs en vier medewerkers op kantoor. Je verant-
woordelijkheden zijn het coördineren van de bezettingsgraad van 
monteurs, accuraat en juist behandelen van garantiegevallen, 
voorbereiden van werkorders, klachtenafhandeling en de realisatie 
van het afdelingsbudget en de KPI’s. Daarnaast draag je samen 
met jouw collega’s zorg voor een goed beleid op het gebied van 
SHEQ en VCA.

Montagemedewerker m/v

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

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als montagemedewerker ben je 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.

Teamleider Draaierij m/v

Heb jij leidinggevende kwaliteiten en een goed gevoel 
voor techniek?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als teamleider draaierij coördineer jij de werkzaamheden van de 
CNC draaimachines en speciaal machines. Jij bent het aanspreek-
punt van de afdeling en zorgt er voor dat de productie aan de hand 
van de productieplanning gerealiseerd wordt. Jij bewaakt de kwa-
liteit en voert zelf metingen en controles uit. Wanneer er produc-
tieproblemen ontstaan help jij bij het zoeken 
naar oplossingen. Je denkt en werkt mee aan 
het verbeteren van het productieproces. Eigen 
initiatieven worden hierin erg gewaardeerd. 
Daarnaast leg jij de productiegegevens vast 
en zorg je voor orde en netheid op de werk-
vloer. Als teamleider draaierij werk jij ook

Deze week maken wij extra veel:

KARDINAALSCHNITTEN

Adelaarstraat 12, Doetinchem • T 0314-645899
Arnhemstraat 4, Brummen • T 0575-561277
Beukerstraat 97, Zutphen • T 0575-512001

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Met schuim, cake, eigengemaakte
bosvruchten-aardbeien confi ture,

luchtige slagroom en poedersuiker

voor7.75van9.75

Actie geldig van woensdag 7 t/m dinsdag 12 december 2016

22,50

Doctor Grashuisstraat 3
7021 CL Zelhem
Tel. 0314 - 844 212

Kijk voor meer 
info op onze site: 
www.bi-jnolda.nl 
of volg ons op Facebook

Heeft u een allergie?
Meld dit bij onze
medewerkers.

22,503-Gangen
Kerstmenu

Voorgerecht
• Runder carpaccio
• Wildbouillon
• Vis duo
 Met gerookte forel en gerookte zalm

Hoofdgerecht
• Wild duo
 Met hert/haas en rode portjus
• Varkenshaas
 Met cognacsaus
• Ossenhaas
 Met champignons en ui in eigen jus
• Vis trio
 Met zalm, kabeljauw en garnalen
• Vegetarische quiche

Al deze gerechten worden geserveerd 
met friet, gebakken aardappelen, 
salade en seizoensgroente.

Nagerecht
• Grand dessert
 Met diverse snoeperijen

 kerst Bi-j Nolda reserveer op tijd vol=vol

bestel op tijd uw salades
Bi-j Nolda voor de kerst

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

Bel of mail naar onze media-adviseurs

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

Ook adverteren?



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:
10 - 11 december, D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 20 21.
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 t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur.
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.

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

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

Kinderdagverblijf, 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
Geen opgave.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Geen opgave.

Protestantse gemeente Wichmond  
Zondag 11 december, 10.00 uur, Ds Tim Wiersum, 3è advent.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 11 december, Woord- en communieviering, 
3e advent/werkgroep, 9.30 uur.

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 december, Woord- en communieviering, 
3e advent/werkgroep, 9.30 uur.

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.

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

TE KOOP: KERSTBOMEN, 
diverse soorten en maten. 
?Bertus Waarle, Hamsveld-
seweg 2, Kranenburg tel. 
0575556865 / 06-51148066.
   

LET OP: zaterdag 10 decem-
ber REPAIRCAFE, Kulturhus, 
Raadhuisstraat 6, Vorden 
van 10.00 tot 12.00 uur.
   

Brocante kerstsfeer op t’ erf. 
Bij Kranszen en spul Halse-
weg 6 7004 JA Doetinchem 
Slangenburg. Gratis entree. 
Welkom v.a 11.00 uur 9-10 
December tot 21.00 uur 11 
December tot 18.00 uur.
   

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

Te koop: KIPPEN AAN DE 
LEG. Cortumme 06-23972429 
of 0575 - 461558.
   

Wie heeft mijn sleutelbosje 
gevonden? Verloren rondom 
de Vijfsprong. Tel.: 06-1074 
4889.
   

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

Te koop kerstbomen diverse 
maten en soorten. Vers uit 
de grond prijs dit jaar € 5,00 
per stuk Fam. Kappert Ruur-
loseweg 87, Kranenburg 06-
15540958.

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

ZON. 11 DECEMBER
VAN 10.00-17.00 UUR

Info Kraam HUUR

ANIMO-VLOOIENMARKTEN.NL

SPORTHAL BEUMERSKAMP
BREEDESTRAAT 39

DOESBURG

06-39108152

Wie zijn blikje in de vuilnisbak gooit, doet aan  
blikrecycling. Blikverpakkingen worden met  

magneten uit het afval gehaald en daarna verwerkt 
tot nieuwe metalen producten. De verfspuitbus 

van vandaag kan dus morgen onderdeel van een  
vliegtuig zijn. Zo komt het blik in kringloop.

Blik wordt vliegtuig.

Meer informatie? Surf naar www.kringloopblik.nl.



...Meer dan een Thuiszorgwinkel! 088 - 10 20 100           www.medipoint.nl/demodagen

De genoemde aanbiedingen gelden voor leden van Kruiswerk Achterhoek en zijn niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. 
Lid worden kan al voor slechts € 19,50 per jaar.

Winkellocaties |  Doetinchem, Kruisbergseweg 27 • Vorden, Raadhuisstraat 1 • Winterswijk, Beatrixpark 1 • Zutphen, Den Elterweg 77

         Meld u nu gratis aan! Via 088 - 10 20 100, www.medipoint.nl/demodagen 
of in de winkel. 

Ik ga naar 
de demodag
Infrarood!
Ontdek wat infrarood voor u kan betekenen

   

Marieke: ‘Thuis heerlijk ontspannen!’
Robbert en Marieke Jacobs bezochten de demodag Infrarood van de 
Medipoint winkel om informatie in te winnen over een infraroodcabine. 
‘We dachten: we gaan eens kijken en hebben de cabine direct gekocht.’ 

Robbert heeft last van reuma en het stel had vernomen dat een 
infraroodcabine verlichting kan bieden bij deze klachten. ‘We bezoeken 
af en toe wellnesscentra waar we ook gebruik maken van een dergelijke 
cabine. Nu is het erg fi jn dat we dit gewoon thuis kunnen.’

Sinds hij meermaals per maand gebruik maakt van de cabine, ervaart 
Robbert minder klachten. Ook Marieke gebruikt de infraroodcabine 
regelmatig. ‘Een half uurtje ontspannen is heerlijk en als ik verkouden 
ben werkt het verlichtend.’ 

Robbert en Marieke bevelen een cabine aan iedereen aan. ‘Als je last 
hebt van reuma is het fi jn, maar ook voor anderen is het erg prettig. Wij 
geven de cabine een 9!’

Demodag Infrarood
Ontdek wat infrarood voor uw gezondheid kan 
betekenen. Laat u tijdens onze demodag adviseren en 
probeer dit gezondheidsproduct zelf uit. 

Tijdens de GRATIS demodag krijgt u:
•  Uitleg over de werking van infrarood
•  Voor leden tot wel € 2.000,- korting bij aanschaf!
•  Hoge kortingen op extra accessoires
•  Gratis thuisbezorging en installatie
•  Gratis 10 jaar garantie en service

Tijd
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vinden meerdere 
demonstratiesessies plaats van ca. 1 à 1,5 uur. De aanvangstijd 
wordt daarom bepaald als u zich inschrijft.

Waar en wanneer
Vorden, Raadhuisstraat 1
Donderdag 22 december 2016

Tip Onze cabines zijn heel licht en makkelijk te verplaatsen. 
Ze kunnen zowel binnen staan, als buiten onder een afdak. 

I.s.m.:

Voor leden een 
cabine al vanaf

2125.-
Word lid voor slechts 
€ 19.50 per jaar


