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Deze week
Een avond met 
DJ’s, drankjes 
en veel 
gelukwensen...

Peuterspeelzaal 
Ot en Sien vierde 
40-jarig bestaan

Kinderwandeling 
op landgoed
de Kieftskamp

KunstZondag 
Vorden: klein 
maar fijn

Bewoners Lindehof 
genieten van 
wandeling in 
kerstsfeer

Boswachters van 
Natuurmonumenten 
schenken warme 
chocolademelk

Uitgave
Weevers
(0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

Dinsdag 

23 december 2014

76e jaargang 

no. 40

Deze tekst op een groot spandoek siert 
sinds vorige week de woning aan het 
Hoetinkhof. Na ruim 41 jaar zich te 
hebben ingezet voor zijn medemens 
nam Bennie Lebbink (63) maandag-
avond 15 december afscheid van de 
Vordense brandweer. Die avond was 
zijn laatste officiële oefenavond. 
Traditioneel werd Lebbink tijdens een 
ludieke oefening door zijn collega’s 
onder leiding van postcommandant 
Bennie Hekkelman van de repressie-
ve dienst overgedragen aan de Vor-
dense club van brandweersenioren. 
Een club van vijftien wijze ‘heren’ 
die elke eerste maandagavond van de 
maand elkaar in de kazerne aan de 
Rondweg treft. Helmaal afscheid ne-
men zal Bennie Lebbink dan ook niet 
doen. De komende tijd zal hij nog 
hand- en spandiensten voor de Vor-
dense brandweer uitvoeren zoals het 
organiseren van oefeningen en het 
onderhouden van materiaal en brand-
putten. Via zijn werkgever Henk Ba-
rendsen kwam Bennie in 1973 bij de 
Vordense brandweer terecht. “Die 
had mij bij commandant Jaap van 
den Broek voorgedragen. Van de 
Broek stond ineens in de werkplaats 
toen ik aan het lassen was voor mijn 

neus met de vraag of ik lid wilde wor-
den van het korps. Ik vond het een 
eer en heb direct ja gezegd. De brand-
weerkazerne was toen achter het ge-
meentehuis aan de Raadhuisstraat 
gevestigd.” Begonnen als pompbe-

Bennie Lebbink neemt na 41 jaar afscheid van 
brandweer Vorden
Vorden - “Na 41 jaar inzet voor de 
Vordense burgerij, is nu zijn ac-
tieve dienst voorbij. Toch zullen 
we deze brandweerman niet snel 
vergeten, in al die jaren nog niet 
één paar sportschoenen versle-
ten. De buurt geen last meer van 
piepende banden, wij helaas geen 
man meer met gouden handen!”

Bennie Lebbink stopt na ruim veertig jaar als brandweerman.  Foto: Achterhoekfoto.nl

diende volgde Bennie talloze cursus-
sen en behaalde hij menig diploma 
en certificaat. Chauffeur, tweede klas 
brandwacht, eersteklas brandwacht, 
hoofdbrandwacht. De diploma’s en 
certificaten zijn door zijn vrouw Elly 
allemaal keurig ingepakt in albums. 
Maar niet alleen dat. Elly heeft een 
uitgebreid archief aangelegd van 
alle uitrukmomenten waarbij Ben-
nie betrokken was. Maar ook van alle 
(gezellige) activiteiten die het vrijwil-
ligerskorps organiseerden. Inmiddels 
goed voor twintig albums die keurig 
gerangschikt naar jaargang op een 
van de slaapkamers staan. Rondom 
de albums een indrukwekkende ver-
zameling van maar liefst 975 minina-
tuur brandweerauto’s die Bennie bij 
elkaar verzamelde. Maar ook brand-
weerhelmen en -pakken die hij ooit 
zelf droeg sieren de kamer. Huize 
Lebbink is dan één en al brandweer. 
Het 21e albums zal geheel in het 
teken staan van Bennie’s afscheid. 
Want na 41 jaar nam de geboren en 
getogen Vordenaar 15 december of-
ficieel afscheid als vrijwilliger van de 
post Vorden. In brandweerland een 

ongekende lange tijd. Immers tot en-
kele jaren geleden gold er een maxi-
mum leeftijdsgrens van 55 jaar. Maar 
die is wegens ‘leeftijdsdiscriminatie’ 
losgelaten. “Het is mooi geweest. Met 
dank aan mijn vrouw Elly. Want die 
stond in al die jaren voor me klaar. Ze 
stond nog eerder naast het bed dan ik 
als de sirene (in de beginjaren) of de 
pieper afging. Maar ook als ik weer 
thuis kwam had ze een gewillig oor 
voor me”, zo zegt Lebbink. Al blade-
rend door de albums komt Bennie 
al snel tot de conclusie dat er in de 
beginjaren veel meer ‘branden’ wa-
ren te noteren dan in de laatste twee 
decennia. “Maar wat wil je ook met 
al de brandpreventies en rook- en 
alarmmelders van tegenwoordig.” 
Naast de allereerste grote uitslaande 
boerderijbrand op 30 december 1973 
bij de familie Makkink aan de Heeger-
hoek waarbij Bennie betrokken was, 
zijn er nog twee branden die in zijn ge-
heugen staan gegrift. Die van de win-
kel van Harmsen aan de Schoolstraat 
en van een schuurbrand op een boer-
derij in Kranenburg. “Daarbij kwam 
een kind om het leven. We hadden 
toen zelf ook kleine kinderen. Ik heb 
altijd afstand kunnen nemen. Maar 
opdat moment trof het me het zeer.”

Anders
Bennie Lebbink heeft zo zijn gedach-
ten over het beleid en ontwikkelin-
gen in regioverband op brandweer-
gebied. “Het wordt allemaal anders. 
En vergeet ook niet de voorwaarden. 
De ene cursus volgt de andere in ras 
tempo op. Dat werd me ook teveel. 
Daar ben ik heel eerlijk in.” Toch 
overheersen de prachtige momenten 
die hij in die ruim veertig jaar heeft 
meegemaakt. “Die had ik nooit wil-
len missen. Mijn vrouw heeft ze al-
lemaal gearchiveerd. Prachtig toch.”

Dhr. Jan Rossel films laten zien 
over Warnsveld en het buitenge-
bied uit lang vervlogen tijden. Een 
avond met een stukje nostalgie. De 
avond begint om 19.45 uur in de 
Triangel in Leesten.

Christelijk Maatschappelijke 
Vrouwenbeweging 

Passage afd.
Warnsveld-
Buiten
Vorden/Warnsveld - Donder-
dag 8 januari vindt er weer een 
avond plaats van de Christelijk 
Maatschappelijke Vrouwenbe-
weging Passage afd.Warnsveld-
Buiten.

Zelhem Gildenweg 1  l  Tel. 0314 623658

KEUKENSTUDIO
OPENING 
Duitse kwaliteit, Zweedse prijs

Kijk voor een sneak preview op www.schefferkeukens.nl

ZONDAG
28-12 GEOPEND

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

VANAF
27 DECEMBER

Openingstijden 
voor Kerst en Oud en Nieuw

Maandag 22 december 08.00-21.00 uur
Dinsdag 23 december 08.00-21.00 uur
Woensdag 24 december 07.00-18.00 uur
Donderdag 25 december Gesloten
Vrijdag 26 december Gesloten
Zaterdag 27 december 08.00-20.00 uur

Zondag 28 december 10.00-17.00 uur

Maandag 29 december 08.00-21.00 uur
Dinsdag 30 december 08.00-21.00 uur
Woensdag 31 december 08.00-18.00 uur
Donderdag 1 januari Gesloten

Elke dag 
de scherpste 
aanbiedingen 
en unieke 
PLUS acties!

voordeel
...meer

Hans Eland | Raadhuisstraat 53 | 7255 BL | Hengelo (Gld) | T: 0575 46 37 77

www.plus.nl Openingstijden: ma-wo 8.00 - 20.00 | do-vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00

PLUS Eland wenst iedereen
Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2015.

a.s. Zondag 28-12 

open van 10.00-17.00



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

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

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

ZZPer actief in het groen zoekt

woonruimte op/bij boerderij.

t e l : 0 6 3 6 5 8 8 0 2 2

wmtoolsgroen@me.com

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08

Alleen op afspraak.

Fitte Vutters gezocht voor het halen en brengen van auto’s. 
Wij bieden een warm teamgevoel en passende vergoeding. 
Rijbewijs B en een prettig karakter zijn een must. Interesse? 

Mail naar autobedrijfmetambitie@gmail.com

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

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

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

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

Tandarts
25 en 26 december Kerst: P. Scheepmaker, Ruurlo, 0573-452513.
22-24 en 27-28 december: 
G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, 0573-251870.
31 dec. en 1 jan. Oud en Nieuw: D. Stolk, Ruurlo, 0573-452021.
29-30 december en 02 – 04 januari: 
J.H.H. de Lange, Lochem, 0573-254357.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Zie elders in deze krant.

Weekenddiensten

Repair Café Vorden zaterdag 

10 januari 2015 , van 10.00

tot 12.00 uur, Kulturhus.

Dagmenu’s 24 dec. t/m 6 jan. 2015
Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) 
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.
Woensdag 24 december, Donderdag 25 december, Vrijdag 
26 december
geen dagmenu.  
Zaterdag 27 december
Saté van varkenshaas, pindasaus, frieten en rauwkostsalade/ ijs 
met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)
Wij zijn gesloten op 29, 30 en 31 december 2014 & 1 januari 
2015. 
Vrijdag 2 januari
Mosterdsoep / Zalmfilet met dillesaus, aardappen en groente
Zaterdag 3 januari
Spare ribs met zigeunersaus, groente en frieten/ijs met slag-
room (alleen afhalen of bezorgen)
Maandag 5 januari
Gesloten
Dinsdag 6 januari
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/ijs met slagroom
Fijne feestdagen voor iedereen, hele mooi invullingen van 
wensen, goede gezondheid, fijn samen zijn en graag tot 2015!

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

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

Te huur: 1 grote (220 pp zit)

en 4 kleine (4 - 16 pp zit) mul-

tifunctionele zalen in Centrum

de Brink. Geschikt voor oa 

concerten, feesten, vergade-

ringen, beurzen, bedrijfsbij-

eenkomsten). Catering moge-

lijk. Bel 06 10644761 of kijk op

www.sdbz.nl

2e Kerstdag 
vieren we ons 

30-jarig bestaan.

Iedereen is van 
harte welkom van 
12.00-17.00 uur.

Brocante kringloop

‘De Opslag’
Melkweg 8, Doetinchem

VLOOIENMARKT VORDEN
Zondag 11 januari: 10.00-17.00 uur

Sporthal ’t Jebbink, Jebbink 13, Vorden

Biedt zich aan 1 dag p/wk

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

voor huish. hulp en/of oppas

(zeer ervaren) 0611123996

engelse les van een echte Brit.

Verbeter je

spreekvaardigheden en

verhoog je zelfvertrouwen

0612291855

Woonruimte gezocht;

alleenstaande, zeer rustige,

vrouw zoekt woonruimte,

Vorden e.o.  0633816953



Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

Zelf een persbericht 
insturen? 

redactie@
CONTACT.nl

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Niet onverwacht, maar veel te veel vroeg is overleden 
onze medewerker

Jos Ankersmid

Wij hebben Jos leren kennen als een prettige en 
loyale collega. Wij zullen zijn inzet en betrokkenheid 
missen. 
Wij wensen Jennie, Michael en Lisa, Wesley en 
Celine heel veel sterkte toe met dit enorme verlies.

Groenaannemingsbedrijf B.W. Jansen
Wim en Lianne Jansen  

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

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

wenst u fijne feestdagen 
en een gezond 2015!

Wij zijn na Oud en Nieuw gesloten van
donderdag 1 januari t/m dinsdag 13 januari 2015.

Woensdag 14 januari staan wij weer
voor u klaar.

*  Milieubewust geteelde
Groente & Fruit

 * Rauwkosten

 * Salades

 * Kant & Klare maaltijden

 * Ambachtelijke soepen

 * Tapas

 * Luxe opgemaakte salades

 * Hapjes

 * Koud & warm buffetten

 * Complete bbq’s etc. 

Reparatie Computers

Overzetten gegevens

Periodiek onderhoud

Installatie internet + bellen

0575 465057

Vertrouwde Service

Opschonen software

Verkoop apparatuur

Systeem beheer MKB

HELPATHOME.NL

Computer Service aan huis

al 15 jaar

HelpatHome

Liefde is een heel speciaal gevoel….

Verbijsterd, verslagen en niet te bevatten. 
Onverwacht is overleden mijn lieve vrouw, onze zus, 
schoonzus en tante

Dinie Kettelerij - Bannink 
op de leeftijd van 55 jaar. 

Henri Kettelerij
Joris
Gerda en Hans Bisselink - Bannink
Janny en Wim Lenselink - Bannink
Elli en Alfred Wopereis - Bannink
Riet (in herinnering) en 
     Tonny Lenselink - Kettelerij
Jaap en Géa Kettelerij - Olthof 
Neven en nichten 

14 december 2014
de Wielewaal 3
7609 LG Almelo 

De crematie heeft inmiddels in besloten kring 
plaatsgevonden.

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

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

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

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

VOOR IEDEREEN IN ONS 
MOOIE BRONCKHORST, 

FIJNE KERST!

www.VVVBronckhorst.nl

Wij willen een ieder bedanken voor het medeleven 
betoond na het overlijden van onze moeder, oma 
en omi

Gerda Aalderink-Boesveld

   Joke - Ab

   Eddie - Mieke
    Michelle, Cecil

   Michel - Saskia
    Lynn



Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

Bouma

     Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47 (winkelcentrum Leesten)                                         

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

 Gratis parkeren! P

Woensdag 24 december Kerstavond in de Dorpskerk
19.00 uur: Kinderkerstfeest.
22.30 uur: Kerstnachtdienst, ds. J. Kool, muz. beg. Harmonie Vorden.

Gereformeerde Kerk Vorden
Donderdag 25 december: Kerstfeest: 10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg.
Zondag 28 december: 10.00 uur: dhr. P. van Veen uit Zwolle.
Woensdag 31 december: Oudejaarsdienst: 19.30 uur: ds. H. Muntendam uit Epse.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Donderdag 25 december: Kerstfeest: 10.00 uur:: ds.  J. Kool.
Zondag 28 december: 10.00 uur: dr. M.T. Hilhorst uit Almen.
Woensdag 31 december: Oudejaarsdienst: 19.30 uur: :: ds.  J. Kool.
Zondag 4 januari: Gezamenlijke dienst/nieuwjaarsbegroeting: 10.00 uur: ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Woensdag 24 december: 20.00 uur: ds. T. Wiersum, Kerstavonddienst m.m.v. Spirit uit Eibergen.
Donderdag 25 december: 1e Kerstdag: 10.00 uur: Ds. T. Wiersum, Dienst voor jong en oud.
Zondag 28 december: 10.00 uur: ds. van Wingerden.
Woensdag 31 december: Oudjaarsavond: 20.00 uur: ds. Ek.
Zondag 4 januari: 10.00 uur: Ds. T. Wiersum, Nieuwjaarsbegroeting.
 
R.K. kerk Vierakker
Woensdag 24 december: 19.00 uur: Familieviering, vg. Werkgroep.
22.30 uur: Eucharistieviering, vg. pastoor F. Hogenelst. 
Donderdag 25 december: 9.30 uur: Woord- en Communieviering, vg. Werkgroep.
Zaterdag 27 december: 17.00 uur: Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, em.-priester. 
Woensdag 31 december: 17.00 uur: Woorddienst en Te Deum, vg. J. van Kranenburg, pastoraal 
werker. 
Zaterdag 3 januari: 17.00 uur: Eucharistieviering, vg. pastoor F. Hogenelst.

R.K. kerk Vorden
Woensdag 24 december: 20.00 uur: Woord- en Communieviering, vg. J. van Kranenburg, pastoraal 
werker.
Donderdag 25 december: 9.30 uur: Eucharistieviering, vg. J.van der Meer, em.-priester.
Zondag 28 december: 9.30 uur: Woord- en Communieviering, vg. diaken Th. ten Bruin. 
Zaterdag 3 januari: 18.30 uur: Eucharistieviering, vg. pastoor F. Hogenelst.

Kerkdiensten

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-18.00 uur

Deze week:

*
(deze toch veel voor weinig)

Iedere week voor maar €

Van 1 januari t/m 14 januari gesloten

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Keurige dame uit de achterhoek met ruime ervaring met 
oudere mensen zou graag in contact komen met deze 
doelgroep voor persoonlijke service.
Wat ik u kan bieden bestaat ondermeer uit; gezelschap 
houden, boodschappen doen, wandeling maken, eten 
koken, schoonmaken enz. 
Eén en ander uiteraard in overleg met u en tegen een 
redelijke vergoeding. Spreekt dit u aan belt u mij gerust.

Tel. 06 - 51 09 45 44



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

Het afwisselende album met tien 
eigen nummers werd opgenomen 
in de studio van Dick Kemper in 
Doetinchem.  De popzaal van Cul-
tuurfabriek de Dru was de plek 
waar de cd werd gepresenteerd 
aan het in groten getale gekomen 
publiek.  Muziekvrienden als Hen-
drik-Jan Lovink, Poor John, Appie 
Daalmeijer, Roland Verstappen en 
Meindert Bussink vierden het feest 
mee.

Kracht 
De kracht van MoonYard zit hem 
in de som der delen. De gierende 
Hammond met leslie, de melodi-
sche baslijnen, het originele drum-
werk van Gerton Eijkelkamp, blue-
sy gitaarwerk en meerstemmige 
zang maken van de MoonYard een 
compleet en aantrekkelijk geheel. 
De speciale klanken van de pedal-
steel gitaar zijn met het vertrek van 
Ellio Martina verdwenen. De sym-
pathieke gitarenbouwer gaf aan te 
willen stoppen met het optreden. 
De bandleden pikten de draad op en 
er kwam meer ruimte voor de lap-
steel van zanger/ gitarist Stef Woe-
stenenk en de toetsen van Henk 
Buiting. Sinds de zomer van dit 
jaar kreeg MoonYard een nieuwe 
impuls.   Door de komst van multi-
instrumentalist Ronald Buiting is 
de sound van MoonYard  door  de 
klanken van percussie, akoesti-
sche gitaar en een extra zangstem 

nog levendiger geworden.   Het 
podium is altijd een levend kunst-
werk, met een originele aankleding 
vol met verrassingen. Bassist Hans 
HoogStoevenbelt zorgt voor de aan-
kleding van de band.

Positief 
In de eigen regio groeit de wortel 
van de authentieke Rock, Country, 
Americana en Blues van MoonYard 
verder door.   De vrolijke interactie 
op het podium en met het publiek 
werkt aanstekelijk.   Zo waren er 
optredens op bijvoorbeeld de Zo-
merfeesten in  Zutphen, de Dag van 
de Achterhoekse Popmuziek met 
o.a. Bert Heerink en Alan Gascoigne 
in Ulft, de Culinaire Battle in Win-
terswijk, Merleyn in Doetinchem  
en Grollipop in Groenlo.   De band 
speelde  n Duitsland en de cd ‘Mu-
sic From The Heart’ kreeg van over 
de hele wereld positieve reacties. 

Ook de nieuwe website, verzorgt 
door Webbalance uit Vorden kon 
rekenen op goede feedback.

Café de Tol
Het jaar wordt traditioneel afgeslo-
ten in café de Tol in de Wittebrink 
(Zelhem). Voor de vijfde keer op rij 
speelt MoonYard ‘s avonds op za-
terdag 27 december ‘Derde Kerst-
dag’ een vlammende set met werk 
van Tom Petty, The Band, Stephen 
Stills, Eric Clapton en natuurlijk 
eigen werk! De avond in de Tol is 
een vrolijk weerzien met vrienden 
en bekenden. De toegang is gratis 
en dat het een mooie, gezellige mu-
ziekavond gaat worden is natuur-
lijk overduidelijk. Kom ook genie-
ten van de klanken van MoonYard 
en de sfeer in café de Tol. Dan slui-
ten we het jaar positief af! OP naar 
2015 en tot ziens! 
www.moonyard.nl

MoonYard viert Derde Kerstdag 
in café de Tol
Zelhem - De afsluiting van een 
jaar is een bijzonder moment.  
De mannen van MoonYard kij-
ken terug op een bewogen, 
maar succesvol jaar. Op zater-
dag 27 december staan ze weer 
in Café de Tol in de Wittebrink, 
het Normaalste café van Neder-
land. Het was een muzikaal jaar 
voor MoonYard met vele hoog-
tepunten. Begin dit jaar bracht 
de band haar eerste album uit 
‘Music from the Heart’.

De wens is door alle partijen uitge-
sproken dat gemeentelijke monu-
menten behouden blijven. De wijze 
waarop de gemeente waarde moet 
schenken aan het in stand houden 
moet echter nog worden vastge-
steld. Hiertoe hebben CDA, Groen 

Links en de PvdA tijdens de raads-
vergadering op 11 december een 
amendement ingediend dat er op 
gericht is om een visie op gemeen-
telijke monumenten te ontwikke-
len. Het beleid en de middelen wor-
den op deze visie afgestemd.

De raad heeft het college opdracht 
gegeven om de visie en het beleid 
in nauwe samenspraak met de eige-
naren van monumenten op te gaan 
stellen. 

Uitgangspunt is dat er rekening 
wordt gehouden met de cultuurhis-
torische en economische waarde, 
duurzaamheid en streven naar 
energieneutraliteit, waardoor de 
monumenten voor onze gemeente 
behouden blijven.

Waarde gemeentelijke monumenten 
niet ter discussie voor CDA Bronckhorst
Bronckhorst - Dat gemeentelijke monumenten van waarde zijn, 
staat niet ter discussie voor het CDA Bronckhorst. Tijdens de raads-
vergadering van donderdag 11 december j.l. werd een mede door 
het CDA daartoe ingediend amendement door alle partijen ge-
steund, rekening houdende met een motie van GBB.

Meer dan tien touroperators en 
Verkeersbureaus hebben zich aan-
gemeld. Er zijn presentaties die 
maximaal 40 minuten duren, het 
is wenselijk om u hiervoor in te 
schrijven. Deze kleinschalige en 
sfeervolle beurs belooft u van veel 

nuttige reisinformatie te voorzien. 
Vertegenwoordigers van de landen 
Frankrijk, Spanje, Griekenland en 
Cyprus zijn aanwezig. Ook andere 
landen, rondreizen, cruises en jon-
gerenreizen zullen u van informa-
tie voorzien. 

Begin 2015 is het gehele program-
ma bekend. Noteer alvast 23 ja-
nuari 2015 in uw agenda en laat 
u vrijblijvend adviseren voor uw 
vakantie. Of kijk op www.vx.nl/
hilde. U kunt ook uw e-mailadres 
doorgeven zodat u, uitsluitend voor 
deze beurs, per e-mail op de hoogte 
gehouden wordt. 
Mail naar h.hissink@vx.nl o.v.v. 
Mini vakantiebeurs.

- Advertorial -

Hilde Hissink van VX Mobiel 
organiseert mini-vakantiebeurs
Vorden - Hilde Hissink van VX Mobiel organiseert een mini-vakan-
tiebeurs op 23 januari 2015 vanaf 16.00 uur tot 22.00 uur, in sa-
menwerking met café/restaurant De Herberg. De toegang is gratis.

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VOORDEEL
KERST

*  Aanbiedingen geldig van 
22 t/m 24 december.

*  Uit onze koeling  ** Uit onze diepvries

2x wit, 1x bruin

Baguettes*

Pasteibakjes Gevulde brie*

Lamshaasjes**

Chardonnay - 
Chili

Alameda 
Gran 
Reserva 
wit

RagoutCoquilles**

Roomboter kerststol Luxe appelkaneelstol

Gevulde champignons*

Met Grana Padano en brie.

Luxe mini-gourmetvlees*

Biefstuk of varkenshaasmedaillons in diverse marinades.

Kogelbiefstuk*

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

Zet- en drukfouten 
zijn voorbehouden.

Gourmetgroenten*

Gesneden champignons, uienmix of paprika.



Workshops en cursussen
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus 
bij onze lezers onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden 
en kosten contact op via advertentie@contact.nl of 06-52584992

Voor het derde jaar achtereen ver-
welkomen boswachters van Natuur-
monumenten natuurliefhebbers op 
de eerste zondag van het nieuwe jaar 
met een toost en gratis warme choco-
lademelk.  Boswachter Anouk: “Het 
begint al een echte traditie te worden. 
Het is voor ons erg leuk om bezoe-
kers op deze manier de eerste zondag 

van het nieuwe jaar te verwelkomen
en te luisteren naar hun belevenis-
sen in de natuur. Vorig jaar waren 
bezoekers erg verrast om chocomelk
te krijgen en ook nog de watermolen
van Hackfort te kunnen bezichtigen.
Ook dit jaar staan we weer klaar met
een volle pan warme chocolademelk
en hopen we op veel bezoekers.”

Boswachters van 
Natuurmonumenten schenken 
warme chocolademelk

Vorden - Op zondag 4 januari schenken boswachters van Natuurmonu-
menten tussen 11.00 en 15.00 uur warme chocolademelk bij de ingang
van diverse natuurgebieden, zo ook in Vorden op Landgoed Hackfort.

De Kunstbunker strijkt vanaf 2015 
drie keer per jaar neer in een leeg-
staand gebouw op een plek in de 
Achterhoek waar het culturele aan-
bod niet of weinig georganiseerd is. 
Deze, meestal kleine, kernen krij-
gen een programma aangeboden, 
samengesteld door het netwerk van 
professionele kunstenaars die in de 
Kunstbunker zijn georganiseerd. 
Dit programma wordt speciaal op 
maat gemaakt voor de standplaats 
en zal dus ook altijd anders zijn.

Een groep van zeer ervaren en daar-
naast ook jonge (Achterhoekse) pro-
fessionals in de kunsten initieerden 
de Kunstbunker. Zij zien het als hun 
missie de leefbaarheid in de platte-
landsregio’s te stimuleren, als wa-
pen tegen de aanhoudende krimp-
verschijnselen. Daarnaast trekken 
ze samen op om als kunstenaar 
in de Achterhoek het hoofd boven 

water te kunnen houden, door van 
belang te worden voor de bewoners.

Eén van de doelen van de Kunstbun-
ker is de kunst minder afhankelijk 
te laten zijn van (overheids-)subsi-
dies. In de afgelopen decennia is de 
Nederlandse bevolking gewend ge-
raakt aan een breed beschikbaar pa-
let aan gesubsidieerde kunsten. Met 
het wegvallen van die subsidies is 
het zaak de mensen weer de waarde 
van kunst te laten ervaren en dui-
delijk te maken dat het de moeite 
waard is daar zelf voor te betalen 
nu de overheid dat in verminderde 
mate kan doen. 

De eerste Kunstbunker opent op 3 
januari de deuren in Hengelo. Een 
leegstaand winkelpand, waar eerder 
een elektronicazaak gevestigd was, 
aan de Raadhuisstraat 14 is de loca-
tie.

Reizende culturele karavaan gaat op pad door de Achterhoek

De Kunstbunker brengt 
cultuurparticipatie  
naar de kleine kernen
Hengelo - Vanaf januari is het zover: na twee kortdurende try outs 
in Zelhem en Olburgen gaat die maand de eerste echte Kunstbun-
ker van start in Hengelo. In een periode van vier maanden wordt er 
een programma van culturele activiteiten aangeboden voor zowel 
cultuurparticipatie als -consumptie. Na deze eerste periode trekt de 
karavaan van de Kunstbunker verder door de Achterhoek.

Met 3FM Serious Request zet 3FM 
zich in samenwerking met het Ro-
de Kruis ieder jaar in voor een stille 
ramp. In de week voorafgaand aan 
de kerstdagen sluiten drie dj’s van 
3FM zich zes dagen lang op in een 
glazen studio. Serious Request 2014 
vraagt aandacht voor vrouwen en 
meisjes, die tijdens oorlog en conflic-
ten slachtoffer worden van seksueel 
geweld. Deze stille ramp treft en be-
schadigt miljoenen vrouwen. Met de 
opbrengsten worden zij opgevangen 
en kunnen ze een leven opbouwen. 
Deze derde editie van Drop It! and 
Friends vond plaats in de schuur 
aan de Eekstraat 7-9. Wat kleiner 
dan die van de Eekstraat 3, maar 
zeker zo gezellig. Naast de organise-
rende band Drop It! traden Handso-
me Molly, 60’s aLive Band, Rockin’ 
Rose, The Foo en Soular Flare op. 
Ook kon het publiek tijdens de 
bandwissels genieten van kleinere 

optredens op het kleine podium. 
Naast de vrije giften bij de entree, 
kon extra geld worden gedoneerd 
door verzoeknummers aan te vragen 
of de geweldige drumsolo zo lang 
mogelijk te kunnen beleven. Voor de 

gasten was er voldoende te drinken 
en te eten. De totale opbrengst van de 
avond is nog niet bekend, maar het 
zal naar verwachting meer zijn dan 
de 2.400 euro van vorig jaar en daar 
is de organisatie zeer tevreden mee!

Drop It! voor 3FM Serious Request
Rha - Voor de derde keer organi-
seerde de band Drop It! een ge-
zellige middag en avond om geld 
in te zamelen voor 3FM Serious 
Request. De band betrad natuur-
lijk deze 20ste december zelf het 
podium, maar nodigde nog vijf 
andere bands daarvoor uit. Het is 
nog niet helemaal duidelijk wat 
de avond opleverde, maar de or-
ganisatie is zeker tevreden!

Enthousiast publiek bij het optreden van The Foo tijdens het Serious Request Festival op 
Rha.

“Pluk de sterren van de hemel in 2015!”
Tijdens deze cursus zullen wij niet 
alleen naar de sterren kijken (let-
terlijk), maar wordt ook contact ge-
maakt met diverse sterrenvolkeren 
en wordt er een interactieve lezing 
door Lia Ouendag verzorgd met 
aandacht voor de komende planeet-
invloeden voor 2015 en de invloed 
hiervan op ons persoonlijke leven.
De cursus bestaat uit 4 donderdag-
avonden:  8/15/22 Jan. + 5 Febr. 2015   
van 19.15 tot 21.30 uur. Prijs: € 95,-.
Ook voor mensen die niets van de 
astrologie weten… 

Meer informatie en opgave: 
www.liaouendag.nl 
Graag tot ziens onder de sterren.

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo

Tel. 0575-46 52 58

info@gotinkinstallatie.nl

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

AANGESLOTEN BIJ

Zoek het
  maar uit!
In onze vernieuwde showroom.

Dan doen wij de rest wel:

Ontwerpen, aansluiten

betegelen en installeren.



Alle aanwezigen werden welkom ge-
heten door Leonie Letink, voorzitter 
van de oudercommissie Ot en Sien. 
Zij stond stil bij de geschiedenis van 
deze peuterspeelzaal. In april 1975 
is de peuterspeelzaal Ot en Sien op-
gericht. Dat is in april 2015 alweer 
40 jaar geleden. “Er was eerst wat 
onzekerheid of wij in april in deze 
vorm nog zouden voortbestaan, dus 

hebben we het feest iets naar voren 
gehaald. Vandaar dat wij dat nu al 
met jullie allemaal wilden vieren.” 
Inmiddels is in ieder geval zeker dat 
ze tot 1 augustus in de huidige vorm 
doorgaan. Peuterspeelzaal Ot en Sien 
is begonnen op een locatie aan de 
Insulindelaan. De ouders konden de 
peuters in de beginjaren drie ochten-
den brengen. Ze zijn begonnen met 

15 peuters. In de jaren daarna is het 
aantal verviervoudigd tot 60 peuters. 
Al snel was de ruimte te klein en 
werd er uitgekeken naar een andere 
locatie. In de sporthal op het Jebbink 
begon de PSZ vanaf 1986 tot 2006 
met leidster Rita en ook toen al vrij-
willigster Toos. 

Later kwam er een leidster, enkele 
vrijwilligsters, hulpmoeders en stagi-
aires bij. Het Jebbink was een mooie 
ruimte met een heerlijke boomgaard 
maar ook deze locatie werd, met 5 
groepen van 16 peuters te klein. In 
2005 werden er plannen gemaakt 
voor een nieuwe school/PSZ. “In 2006 
was het dan eindelijk zover: samen 
met de Dorpsschool kwamen wij op 
deze huidige locatie: Kerkstraat 17, 
midden in het dorp. Op dit moment 
zijn er vier groepen en 55 peuters, 
twee vaste leidsters Hedwig en Jan-
net, een invalleidster Ineke en drie 
vrijwilligers, Manuela, Toos en Wen-
dy.” Het feest werd officieel geopend 
door Hedwig Hartman en Jannet 
Munsterman-Brandenbarg. Zij sne-
den de krentenwegge aan. Daarna 
was er voor iedereen koffie, thee, li-
monade en krentenwegge, maar ook 
poffertjes. Er waren allerlei leuke 
spelletjes, zoals sjoelen, zaklopen, op 
het springkussen of buiten een ritje 
maken op een pony. Aan het einde 
van het feest werd een verhaal van 
Ot en Sien voorgelezen en konden de 
kinderen een cadeautje grabbelen in 
de grabbeljurk.

Peuterspeelzaal Ot en Sien vierde 
40-jarig bestaan

Vorden - Zaterdagochtend 20 december vierde Peuterspeelzaal Ot en 
Sien haar 40-jarig jubileumfeest. De kleuters waren uitgenodigd met 
hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s, maar ook bestuursleden 
en collega’s van de Stichting Peuter Speelzalen Bronckhorst (SPSB), leid-
sters, vrijwilligsters en oudercommissieleden van Ot en Sien en anderen.

Officiële opening van het feest door leidster Hedwig en Jannet.

Onder het genot van een (gratis) kop 
koffie en nieuwjaarsrolletje kunt 
u niet alleen het uitgebreide as-
sortiment van de kringloopwinkel 
bewonderen, maar ook elkaar de 
beste wensen geven in een gezellige 
ambiance.

Ook in 2015 zal ideële kringloop-
winkel De Werf een deel van haar 
opbrengst gaan gebruiken voor het 
welzijn van de Vordense gemeen-
schap. Hierover wordt u binnenkort 
nader geïnformeerd.

Oudejaarsdag is De Werf gesloten, 
vanaf vrijdag 2 januari staan zij 
weer tot uw beschikking. 

Verdere informatie is te vinden 
op de website: 
www.veilingcommissie.nl

Koffie met nieuwjaars- 
rolletjes bij kringloop- 
winkel ‘De Werf’
Vorden - Ideële kringloopwinkel 
De Werf nodigt zaterdag 3 janu-
ari iedereen uit om tussen 09.00 
en 12.00 uur langs te komen 
in haar kringloopwinkel op de 
Enkweg.

Gedurende de avond zullen de Dj’s 
Richard en Michel niet alleen muziek 
draaien, maar ook de bijbehorende 
originele videoclips tonen. Dit ge-
beurt op vier grote plasmaschermen 
en een speciale video Dj Booth. Kort-
om, een avond vol muzikale herin-
neringen! Tevens wordt iedereen op 
deze avond getrakteerd op een wel-
komstdrankje en natuurlijk onweer-
staanbare, lekkere hapjes. 

Logisch vervolg
Een avond met Dj’s, drankjes en veel 
gelukwensen dus! Iedereen ‘boven’ 
de 25 is bij deze van harte uitgeno-
digd om dit eerste spektakel van het 
jaar in het Dorpscentrum mee te ma-
ken. “Eigenlijk is het een logisch ver-
volg op de reünieavond die we heb-
ben gehad van de voormalige soos ‘t 
Stampertje”, zegt Richard Martens. 
“We kregen zulke leuke en goede 
reacties, waardoor we dachten: dit 
moeten we vaker doen!”. 

Win vrijkaarten
De organisatie heeft besloten om 

via facebook nog 10 vrijkaarten weg 
te geven. De vrijkaarten zijn te win-
nen door de Facebookpagina van het 
Nieuwjaarsbal Vorden te liken. Dus 
wil jij kans maken op één van de 10 
vrijkaarten? Ga dan naar de Face-
bookpagina Nieuwjaarsbal Vorden: 
www.facebook.com/nieuwjaarsbal-
vorden.nl. Hier is de online voorver-
koop inmiddels ook al begonnen.

Voorverkoop
Ook zijn er bij ‘Fashion Corner Vorden’ 
en ‘Het Dorpscentrum’ een beperkt 
aantal kaarten in de voorverkoop te 
verkrijgen. Entree bij de voorverkoop 
adressen € 10,- en aan de kassa € 13,-. 
De voorverkoop stopt op woensdag 31 
december 2014. De organisatie hoopt 
jullie allemaal te kunnen begroeten 
op 3 januari in het Dorpscentrum.

Nieuwjaarsbal Vorden 2015 voor 25-plussers in Kulturhus het Dorpscentrum

Een avond met Dj’s, drankjes en 
veel gelukwensen...
Vorden - Bijna is het zover: het 
eerste Nieuwjaarsbal in Vorden. 
Op zaterdag 3 januari 2015 vanaf 
20.30 uur gaan de deuren van het 
Dorpscentrum open. Een avond 
speciaal voor de 25-plussers in en 
uit Vorden. Een avondje gezellig 
terug in de tijd met muziek uit 
de 70’s 80’s en 90’s.

Richard Martens (l) en Michel Besselink zijn de Dj’s tijdens Nieuwjaarsbal Vorden 2015.

Dit zijn de programma’s die op de 
iPad staan. Naast de standaard apps 
die op uw iPad staan, kunt u vele (gra-
tis en betaalde) apps toevoegen via de 
Appstore. Dit is de webwinkel met alle 
apps. U kunt verbinding maken met 

het Internet via een draadloos net-
werk: Wifi. Veel openbare gebouwen 
hebben een gratis netwerk. De iPad 
cursus omvat 5 lessen met het boek 
‘Starten met de iPad’. Ook bij voldoen-
de deelname start er een cursus voor 

gevorderden in Vorden. De maximale 
groepsgrootte is vijf personen. Dus 
veel persoonlijke aandacht. Momen-
teel worden in Vorden en in Hengelo 
cursussen gegeven onder de vlag van 
Stichting Welzijn en Senior Web. Bij 
voldoende aanmeldingen wordt er 
weer gestart op maandagmiddag 2 
maart in Hengelo en donderdagoch-
tend 5 maart in Vorden. Sluitingsda-
tum voor deze cursus is 17 februari 
2015. Inlichtingen: Henk Roes, tel. 06 
21241984 of Willy Gotink, tel. 0575-
553405 (di. of wo. 9.00 – 11.00 uur).

- advertorial -

Cursus iPad
Vorden - De introductie van de iPad verloopt met een sneltreinvaart. 
Er zijn en worden miljoenen exemplaren verkocht. De populariteit 
van de iPad is niet verwonderlijk. Het is een eenvoudig te bedienen 
apparaat, waarmee u ontzettend veel kunt doen. Niet alleen surfen op 
het internet en e-mailen, maar ook uw agenda bijhouden, spelletjes 
spelen, foto’s en films maken cq. bekijken, boeken, kranten of tijd-
schriften lezen. Dit doet met de zogenaamde ‘Apps’.

Kaas met kerst
December is voor ons als speciaalzaak 
altijd de beste maand van het jaar. 
Vele consumenten willen graag iets 
lekkers op tafel en het liefst ook iets 
bijzonders. Tijdens de kerstdagen 
wordt er dan ook tijdens het borrelen 
of als gerecht bij het kerstdiner 
veel kaas gegeten. We streven er 
naar ieder jaar voor deze periode 
uitzonderlijke kazen in te kopen: 
prachtige boerengeitenkazen van het 
Franse platteland, pittige roodkorst 
kazen zoals Epoisses Berthaut AOC, 
Belgische abdijkaas (heerlijk met het 
juiste bier!), of een fi jne Roquefort 
om de smaakpapillen te doen 
dansen. Selecteer uit de verschillende 
‘kaasfamilies’ één soort en we 
ondersteunen u met deskundig advies 
om een uitgebalanceerde kaasplank 
samen te stellen die u met trots voor 
uw gasten zet. 
Komende week wordt er volop kaas 
geraspt voor de inmiddels traditionele 

kaasfondue die op een van beide 
kerstdagen de gezelligheid verhoogt. 
Een klassieke van Gruyère en 
Emmenthaler, of iets heel anders met 
Hollandse boeren pikant belegen en 
Tynjetaler, de smakelijkste gatenkaas 
uit Friesland. Heerlijk met brood, 
maar ook met champignons, ananas, 
broccoli, bleekselderij, cherry 
tomaatjes, appelpartjes... laat uw 
fantasie uw eetgenot verhogen!

Om u op weg te helpen met de 
kaasfondue en het maken ervan, 
krijgt u een nuttig boekje met tips en 
recepten cadeau. U krijgt het boekje 
gratis bij uw keuze van fonduekazen, 
samen met een scheut ‘Kirschwasser’ 
en een teentje knofl ook. 

Zo ver helpen wij u graag om van 
uw kerstfeest een culinair hoogtepunt 
te maken, maar de kaasfondue moet 
u zélf afmaken en ervan genieten!

Marcel Schilt 
kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

- advertorial -

………....en toen was er nog één…...….…
ProZero start in maart met de bouw van vijf houtskeletbouw wo-
ningen te Almen, waarvan vier woningen inmiddels zijn verkocht. 

Met de huidige lage hypotheek-
rente heeft deze laatste nog te koop 
staande woning in Almen een netto 
hypotheeklast van € 665,- bij een 
verkoopprijs van € 219.000,- v.o.n. 
Neem daarbij de zeer lage energiel-
asten en je creëert een win(st) – 
win(st) situatie.

Het ontwerp van deze kwalitatief 
hoogstaande houtskeletbouw wo-
ning sluit aan bij de rustieke om-
geving. De gevel is opgetrokken uit 
onbehandeld eikenhout en het dak 
is bedekt met Oudhollandse dak-
pannen. Achter de huizen komt 
een kapschuur, uitgevoerd in zwart 
Douglas. De woning staat op een 
prachtige locatie vlakbij de meande-
ring van de Berkel. 

Landelijk wonen met Lochem, Vorden en 
Zutphen op wandel- en fietsafstand, 
binnenkort ook met Lochem en Zutphen 
op vaarafstand.

Deze energiezuinige woning heeft  
standaard: openslaande tuindeuren, 
een lage temperatuur vloerverwar-
ming, triple beglazing, standaard 
drie slaapkamers, een volledig inge-
richte badkamer met inloopdouche 
en ligbad, een vaste trap naar de 
zolder. 
Let op: Tot 5 januari 2015 heeft u 
nog mogelijkheden de indeling aan 
te passen.

Meer info: 
06-37112531 of www.prozero.nl en 
www.majoormakelaars.nl 



Een afwisselende liturgie was sa-
mengesteld met liederen, gedichten 
en schriftlezingen door een pro-
grammacommissie. Voorzitter Ton 
Knevel opende met gebed, waarna 
door allen ‘Komt allen tezamen’ 
werd gezongen. Vervolgens werden 
door een aantal leden de kaarsen 
aangestoken, met een toepasselijk 
gedicht en afwisselend werd gezon-
gen ‘Nu daagt het in het Oosten’. 

De eerste schriftlezing uit Jesaja 9 
werd gedaan door ds.T.Gaastra uit 
Ruurlo. Gevolgd door gedichten, 
schriftlezing en samenzang. Daarna 
hield ds.Tinus Gaastra de meditatie 
en vroeg “Waarom verlangen we 
naar een witte Kerst? Dit is om de 
echtheid en heelheid van de Schep-
ping dichterbij te brengen en uitzien 
naar het licht in de duisternis en de 
donkere wereld. Hij sloot de medita-

tie af met,” Wij krijgen de groeten 
van God en  wat doen wij er mee?”. 
Na de pauze met traktatie volgde 
opnieuw samenzang en voorlezen 
van gedichten. Vervolgens vertelde 
mevrouw Chrisje Tuitert het kerst-
verhaal ‘Alleen’. Dit verhaal viel bij 
de aanwezigen zeer in de smaak.
Voorzitter Fred Midden bedankte 
iedereen die aan het welslagen van 
deze Kerstviering heeft meegewerkt. 
Hij riep de aanwezigen op de jaar-
vergadering op 22 januari 2015 bij 
te wonen en zich op te geven voor 
de koffietafel. Hiermee werd deze 
geslaagde kerstviering afgesloten.

Geslaagde en zinvolle Kerstviering PCOB
Vorden - De PCOB afdeling Vorden en omstreken hield vrijdagmid-
dag in De Soos de jaarlijkse Kerstviering. Voorzitter Fred Midden 
was blij met de volle zaal van aanwezigen. Hij deelde mee dat 4 nieu-
we leden uit Lochem zich hadden ingeschreven.

De makers van de oplossingen zijn 
anoniem gebleven tot de uitslag be-
kend was. De oplossing van Dostal 
heeft met een klein verschil gewon-
nen. Er is gestart met zes partijen. 
Uiteindelijk gaven de oplossingen 
van Dostal en Dura Vermeer een 
antwoord op de vraag hoe gemeen-

ten de komende jaren wegen func-
tiegericht gaan beheren en onder-
houden met minder geld.
Dat betekent dat beide bedrijven 
zich in de markt kunnen profileren 
met hun oplossing, maar ook met 
hun ervaring in deze unieke part-
nersamenwerking. De gemeente 
Lochem heeft de twee oplossingen 
getoetst op de criteria financiën, 
techniek en veiligheid. Pas daarna 
zijn ze voorgelegd aan bewoners en 
bedrijven. 

Besluit gemeenteraad 
Dura Vermeer kiest voor een in-
novatieve, technische oplossing en 
omvorming van enkele wegendoor 
enkele weggedeelten in te rich-
ten als zandweg. Dostal zoekt de 
oplossing in snel en doeltreffend 
onderhoud gebaseerd op rentmees-
terschap. De gemeenteraad besluit 
naar verwachting in maart 2015 of 
de gekozen oplossing van Dostal in 
een proef mag worden uitgevoerd.

Uitslag nieuw wegbeheer Lochem bekend

Dostal uit Vorden bedenkt 
oplossing wegbeheer en 
onderhoud buitengebied
Vorden - In november hebben 
bewoners in het pilotgebied ‘Ve-
del’ gekozen uit twee oplossin-
gen, die goed beheer en onder-
houd van de wegen in het bui-
tengebied kunnen garanderen. 
Het Vedelgebied ligt ten noord-
oosten van Laren (G). Het is als 
uitgangspunt gebruikt omdat 
alle typen buitenwegen van de 
gemeente Lochem hier voorko-
men. De uitslag is nu bekend. 
Tachtig procent van de bewo-
ners en bedrijven heeft gestemd 
op twee oplossingen: die van 
Dostal uit Vorden en van Dura 
Vermeer uit Hengelo (O).

Het boek ‘Tante Rikie’s onmundig 
mooie verhalenboek’ in het Achter-
hoeks was deze zomer een initiatief 
van Zwarte Cross-organisator Gijs 
Jolink, om de belangstelling voor het 
dialect onder de aandacht te brengen. 
Het boek werd speciaal voor kinderen 
geschreven door Achterhoekers in 
het Achterhoeks. Om de gastles van 
Klaas-Jan Huntelaar te winnen post-
ten scholen hun video’s op de Face-
bookpagina van Tante Rikie of van 
de Zwarte Cross. Als winnaar werd 
gekozen voor De Woordhof uit Hum-
melo omdat het Achterhoeks dialect 
daadwerkelijk wekelijks wordt opge-
nomen in het lesprogramma. Direc-
teur Michel Raddatz presenteerde de 
voetballer uit Hummelo als de Hun-
ter en deze kreeg een groot applaus. 
Alle kinderen die bijeen zaten in de 
centrale hal juichten, de fans van 
Klaas-Jan hadden hun Huntelaar- of 
De Graafschapshirts aan en zwaaiden 
met sjaals. Gijs Jolink vertelde in het 
Achterhoeks hoe de wedstrijd was 
verlopen, van het insturen van de 
filmpjes en het plezier met het kijken 
naar alle leuke ideeën tot de keuze 
van de winnaar. Omdat zowel Gijs als 
Klaas-Jan op De Woordhof gezeten 
hebben en de kinderen van Gijs en de 
broer van Klaas-Jan nu op De Woord-
hof zitten, zijn zij trots dat juist hun 
oude school in het dialect les gaat 

geven. Klaas-Jan Huntelaar schreef
zelf twee verhalen voor het verhalen-
boek, maar de kinderen kozen voor 
het verhaaltje van Gijs Jolink: ‘Hellige
Henkie’, over een kabouter die in een
pak hagelslag woont. Pittig Achter-
hoeks vond Klaas-Jan, die aangaf zelf
wel Achterhoeks te kunnen verstaan,
maar het niet zo goed kan spreken.
Hij stopte om zijn eigen verhaaltjes
voor te lezen: ‘Dreumen is ’t begin’,
over dat dromen heerlijk zijn en kun-
nen uitkomen, hij is nu profvoetbal-
ler, en ‘Alwies 1 Snotblagen 0’, over
zijn grote voetbalheld Alwies Klein
Remmelink uit Hummelo. Zo an-
ders als de Hunter is in een voetbal-
wedstrijd, praatte Klaas-Jan geduldig
met zijn jonge publiek over wat de
Achterhoekse woorden betekenden.
Tijdens het voorlezen was het afwis-
selend stil of werd luid gelachen. 

Na het voorlezen bedankten de kin-
deren en hun docenten Klaas-Jan met
een groot applaus. Hij kreeg een flesje
Hummels Pils en een stapel boeken 
mee. De kinderen gingen in omge-
keerde volgorde naar hun lokalen 
terug en Klaas-Jan nam nog alle tijd
voor de kinderen die vroegen om een
handtekening op hun arm of op een
vel papier. De fans brachten hun boek
van Fred Diks daarvoor mee: ‘Van pu-
pil tot prof: Klaas-Jan Huntelaar’.

Gastles Achterhoeks op OBS De Woordhof in Hummelo van topvoetballer

Klaas-Jan Huntelaar leest voor uit eigen werk

Hummelo - Dinsdagochtend 16 december las de spits van het Neder-
lands Elftal Klaas-Jan Huntelaar voor op OBS De Woordhof in Hum-
melo. Deze school won de gastles van Klaas-Jan door een video te ma-
ken met daarin de motivatie om te gaan werken aan de streektaal, 
het Achterhoeks. Te zien is dat Juf Ineke Jansen een contract tekent 
waarop staat dat zij elke week in het dialect voorleest aan de hummels 
uit Hummelo.

Klaas-Jan Huntelaar leest zijn eigen verhalen voor op CBS De Woordhof.

Om 17.00 uur begonnen alle leerlin-
gen in hun klas met een kerstdiner. 
Na een gezellig uurtje waarbij de kin-
deren smulden van de lekkere hapjes, 
gingen zij samen met ouders/verzor-
gers en broertjes/zusjes een kerstwan-
deling maken. De leerlingen van groep 
7 en 8 beeldden in kleine groepjes in 
de omliggende wijk van school het 
kerstverhaal uit. Bij elk groepje kre-
gen de wandelaars een puzzelstukje 
wat uiteindelijk het woord ‘herberg’ 
opleverde. Om 19.00 uur waren alle 
wandelaars terug en ging het feest 
op school verder. Voor de ouders/ver-
zorgers was het schoolplein gezellig 
aangekleed en bracht het sneeuwka-
non een heuse wintersfeer. Binnen 
verzorgde Mike van Doorn een kin-
derdisco voor alle kinderen. Wat een 
feest was dit! Niet alleen de kinderen 
genoten hiervan, ook de volwassenen 
waren enthousiast en dansten mee. 
Tot grote teleurstelling van velen was 
om 20.30 uur het kerstfeest afgelo-
pen. Bakkerij Van Asselt en Mike van 
Doorn, nogmaals hartelijk dank!

Oliebollenactie
De Vordering-oliebollenactie, geor-
ganiseerd door de ouderraad en het 
team, is een groot succes geworden. 
Dankzij velen is de opbrengst t.b.v. 

Kerstfeest met sneeuw, 
oliebollen en kinderdisco 
op ‘De Vordering’

Vorden - Kerstmannen, sneeuw (!), 
oliebollen, gezellige aankleding, 
disco … een greep uit de ‘ingre-
diënten’ van het kerstfeest op ‘De 
Vordering’. Alles bij elkaar leverde 
het een zeer geslaagde dag op! Ter-
wijl de ouderraad samen met bak-
ker Van Asselt druk bezig waren 
met oliebollen bakken, hadden de 
leerlingen hun laatste lesochtend 
van dit jaar. De middag stond in 
het teken van de voorbereidingen 
van het kerstfeest.

het schoolplein ongeveer € 1300,-! 
Wij willen iedereen die hieraan een 
bijdrage heeft geleverd heel hartelijk 
bedanken.

Geldig in week 1 (zondag 28 december 2014 t/m zaterdag 3 januari 2015) 

Aylin Guyonnet
Champagne Brut
Cuvée Sélection
Fles 75 cl

PLUS Basis 
gourmetschotel  
Schotel 750 gram

Koopmans 
Oliebollenmix
Pak 500 gram
2 pakken

2.50 1.25

  1+1
GRATIS

4.99750 GRAM

3.99

PLUS Gerookte
Noorse zalm

  marg 001 ejkaP
2 pakjes

6.00 3.00

17.99

11.99 
OP = OP

  1+1
GRATIS

OP = OP
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Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Let op: de openingstijden kunnen rond de feestdagen gewijzigd zijn, 
zie hiervoor het raambiljet in uw PLUS supermarkt of kijk op plus.nl
Tenzij anders vermeld geldt voor alle aanbiedingen in deze folder: zolang de voorraad strekt maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant.
Als producten ondanks zorgvuldige planning zijn uitverkocht, dan vragen we hiervoor uw begrip.
* De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS;
kijk voor overige voorwaarden op www.plus.nl/nergensgoedkoper.
**De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.
Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

PLUS Eland - Hengelo (Gld)
Raadhuisstraat 53 
ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo gesloten

a.s. Zondag 28-12 open van 10.00-17.00



De bewoners genoten hier zichtbaar 
van, onderweg werd er door café res-
taurant de Herberg aan de deelne-
mers een kop koffie aangeboden wat 
zeer op prijs werd gesteld. 

Na de koffie ging de tocht weer verder
door het dorp richting de Lindehof 
waar de bewoners vaststelden dat dit
voor herhaling vatbaar is.

Bewoners Lindehof genieten 
van wandeling in kerstsfeer

Vorden - Dinsdagavond hebben de bewoners van verzorgingshuis
de Lindehof met familieleden en enkele vrijwilligers een wandeling
gemaakt door het mooie verlichte centrum van Vorden.

De badmintonners Vera, Laura, 
Marlieke, Matthijs, Wouter, Thimo, 
Sander en Wesley uit verschillende 
plaatsen in de regio hebben sponso-
ren gezocht, toeschouwers opgeroe-
pen te doneren en mee te spelen te-
gen een kleine vergoeding. De sport-
halbeheerder stelde de hal kosteloos 

beschikbaar zodat alle opbrengsten 
direct naar het goede doel gingen.

In totaal is er met deze vermoeien-
de, maar zeer leuke actie een mooi 
bedrag opgehaald van € 848,48 wat 
dinsdag naar Haarlem gebracht zal 
worden.

Badmintonmarathon brengt  
€ 848,48 op voor Serious Request

Vorden - Vrijdagavond 19 december om 17.00 uur begonnen 8 fana-
tieke jongelui aan hun 24-uurs badmintonmarathon in sporthal ’t 
Jebbink in Vorden. Dit alles om zo veel mogelijk geld op te halen voor 
de actie Serious Request.

Ieder jaar wordt op de eerste zater-
dag van het nieuwe jaar de flessen-
actie gehouden. Voetbalvereniging 
Vorden wil hierbij dan ook alle huis-
houdens van Vorden vragen om de 
flessen na de feestdagen niet in te 

leveren, maar te bewaren voor za-
terdag 3 januari. Tussen 10.00 uur 
en 12.00 uur ‘s morgens komen alle 
295 jeugdleden van v.v. Vorden bij 
de mensen langs om de flessen op te 
halen.

Flessenactie bij v.v. Vorden
Vorden - Op zaterdag 3 januari wordt de traditionele Flessenactie van 
v.v. Vorden weer gehouden. Met de gehele jeugdafdeling gaan alle 
teams de wijken in en proberen zij zoveel mogelijk statiegeld flessen 
op te halen, samen met groen, wit en bruine flessen.

Het spelbeeld was eigenlijk in alle 
partijen duidelijk. Zes van de acht 
partijen werden in twee sets verlo-
ren. Twee partijen gingen over drie 
sets. Anne van Eeuwijk wist in haar 
enkelspel de eerste set nog te win-
nen met 21-12. De twee volgende 
sets gingen echter allebei met 21-
10 naar de dame uit Oldenzaal. 
Chjehrando en Vera hadden zich 
voorgenomen toch nog een mixed-
dubbel te winnen. Zij begonnen ook 
goed en wonnen de eerste set met 
21-17. De volgende set werd echter 
met 21-18 door Icarus gewonnen. 
De derde set was spannend maar 
uiteindelijk werd die met 21-17 
verloren. Flash zal er in het nieuwe 
jaar flink aan moeten trekken om 
boven de degradatiestreep te blij-
ven maar heeft er alle vertrouwen 
in dat het hen gaat lukken.
Icarus 2 - Flash Vorden 1 :  8 - 0

Andere uitslagen:
Flash Vorden 2 - Grol 1: 2 - 6
Flash Vorden recr. 1 - 
Spees Sjuttel recr. 1: 4 - 4;
Zevenaar jeugd 1 - 
Flash Vorden jeugd 2: 6 - 2;
Varsseveld opstapjeugd 1 - 
Flash opstapjeugd 1: 5 - 3;
Flash opstapjeugd 2 - 
Poona opstapjeugd 1: 5 – 3;
Flash opstapjeugd 3 - 
Shuttle Up opstapjeugd 2: 8 - 0.

Zwaar  
verlies 
voor Flash 
Vorden
Vorden - De Vordense badmin-
tonners speelden vorige week 
tegen Icarus uit Oldenzaal. 
Flash komt deze tegenstander 
al een aantal seizoenen tegen 
en de wedstrijden eindigen 
steeds in evenwicht. Alleen nu 
hadden de Vordenaren een off-
day en werd het 8-0 voor Icarus. 
Flash speelde met Chjehrando 
Gasper, Anne van Eeuwijk, 
Vera Velhorst en Arjen de Ron-
de voor de geblesseerde Niels 
Lijftogt.

Medewerking werd verleend door 
Bernadette Groot op piano en Mag-
dalena Kadziolka op dwarsfluit. Als 
dank aan dirigent Frank Knikkink 
opende het koor met het door de va-
der van Frank in 1946 gecomponeer-
de Kerstjubel, een variatie op het be-
kende kerstlied  ‘Adeste Fidelis’ (wij 
komen tezamen).
Magdalena Kadziolka ontroerde het 
publiek met de vertolking “Syrinx 

van Debussy” en  van J.S. Bach - Po-
lonaise, Minuet en Badinerie. Ludo
Eijkelkamp soleerde met ondersteu-
ning van het koor in de negro-spiri-
tual “He’s the Lilly of the valley” en
met pianobegeleiding van Bernadette
Groot in “O Jesulein Süs”. 

Na nog een optreden van Magdalena
Kadsiolka met een prachtige compi-
latie van bekende kerstliederen was 
het weer de beurt aan het koor. Het
“Cantique de Noël” met als solist Lu-
do Eijkelkamp werd op schitterende
wijze vertolkt. En zoals altijd werd af-
gesloten met het over de hele wereld
overbekende “Stille Nacht” van Franz
Gruber. Hierna werden dirigent, koor
en solisten beloond met een langdu-
rig applaus.

Prachtig kerstconcert 
Vordens Mannenkoor
Vorden -  In een volle Dorpskerk 
genoot het publiek zichtbaar van 
een mooi en sfeervol concert. Het 
concert stond geheel in het te-
ken van het afscheid van dirigent 
Frank Knikkink. Na 14 mooie ja-
ren met vele hoogtepunten gaat 
hij het koor verlaten.

Tijdens de wandeling vertelt de bos-
wachter allerlei leuke weetjes over de 
natuur en kunnen de kinderen zich 
uitleven tijdens een aantal leuke en 
leerzame opdrachten. Na afloop krij-
gen alle kinderen een kleine verras-
sing mee naar huis. Stevige schoenen 
of laarzen zijn aan te raden. Geschikt 
voor kinderen vanaf 6 jaar.

Start: 14.00 uur op de parkeerplaats 
hoek Kieftkampweg / Lieferinkweg in 
Vorden. Duur: ca. 1,5 uur. Kosten: € 
5.00 p.p., kinderen t/m 12 jaar € 2,50 
p.p., donateurs Geldersch Landschap 

& Kasteelen gratis op vertoon van
GLK-pas. Reserveren is noodzakelijk
via www.glk.nl/evenementen. Infor-
matie: Wim De Vries, tel. 06 - 17 320
363 of Ronald Mannessen, tel. 06 - 28
865 433.

Routebeschrijving
Rondweg Vorden (N316) richting
Hengelo (Gld.). Op de rotonde recht-
door. Daarna de tweede weg linksaf 
(= Lindeseweg). Daarna de derde ver-
harde weg rechtsaf (= Lieferinkweg).
Tenslotte rechtsaf de Kieftskampweg
op.

Kinderwandeling op landgoed 
de Kieftskamp

Vorden - De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organi-
seert op woensdag 7 januari een speciale wandeling voor kinderen en
hun (groot)ouders op landgoed de Kieftskamp bij Vorden. Misschien
ligt het bos onder een witte deken. Misschien ziet het er grauw uit.
Kinderen kunnen met de boswachter ontdekken wat er allemaal te 
beleven is in het winterse bos, en dat is veel!

Daar de bezoekers dit keer niet en 
masse waren toegestroomd, konden 
de kunstenaars/vormgevers hun 
aandacht écht richten op het op dat 
moment aanwezige, zeer geïnte-
resseerde publiek en intensief met 
hen in gesprek gaan; een van de be-
langrijkste doelstellingen van KZV. 
Dit leidde, onder het genot van een 
op sommige locaties door Van Ros-
sum’s koffie geschonken kopjes Co-
lombiaanse koffie, tot geanimeerde 
gesprekken over het creatief pro-
ces en de tot stand koming van de 
kunstwerken. 
Carolyn in ’t Veld verraste de be-
zoekers aan haar atelier met een 
beeldpresentatie van door deze kun-
stenares in Afrika gemaakte muur-
schilderingen; dit gaf een verdieping 
aan haar tentoonstelling met wer-
ken die op Afrika geïnspireerd zijn. 
Tijdens KZV is op bijna alle locaties 
de exposerende kunstenaar/vormge-

ver aanwezig om met het publiek in 
gesprek te gaan. Telkens weer blijkt 
hoe dit door KZV ontwikkelde con-
cept enorm gewaardeerd wordt door 
het publiek. 

Behalve het kijken naar en praten 
over kunst, was het ook mogelijk 
om deel te nemen aan de door goud-
smid Iris te Dorsthorst georgani-
seerde verloting van een door haar 
ontworpen en vormgegeven zilveren 
collier! Wie wil dat nu niet winnen? 
Geen gelegenheid gehad tijdens KZV 
haar atelier te bezoeken en mee te 
doen aan de verloting? Bezoek als-
nog haar atelier aan Molenweg 43 en 
grijp uw kans!

Eén van de schilderijen van een ex-
posant in Galerie Agnes Raben, An-
dré Ernst, is vrijdag jl. gekozen tot 
Kunst van de Dag op galeries.nl. Dit 
werk is nog tot en met 11 januari te 
zien in de Eindejaarsexpositie in de 
galerie. Publiek, kunstenaars/vorm-
gevers en het KZV-bestuur kunnen 
zeer tevreden terugkijken op een 
verrassende en inspirerende dag vol 
kunst en interesse, wat soms ook 
uitmondde in de aankoop van een 
kunstwerk. 

Zet 8 maart 2015 alvast in uw agen-
da, want dan vindt de volgende 
KunstZondagVorden plaats. 
Info: www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden: klein maar fijn
Vorden - Een select gezelschap 
kunstliefhebbers bezocht 14 
december de, in het kader van 
KZV, opengestelde ateliers en ga-
leries in Vorden centrum en het 
buitengebied. De bezoekers kwa-
men zowel uit de directe omge-
ving als uit het westen van het 
land. Zo werd aan een familiebe-
zoek ook een bezoek aan Kunst-
ZondagVorden gekoppeld, waar 
men aangenaam verrast werd 
door de diversiteit en de kwali-
teit van de geboden hedendaagse 
beeldende kunst en vormgeving 
die er op de diverse locaties te 
zien was.



Peugeot 307
SW 2.0-16V XSi

02-2006 111.143 km
€ 6.950,-

AUTOMOTIVEREND

Zeer nette 307 SW 2,0 CSI. Met half lederen bekleding, pack visibilte, 
17 inch lichtmetaal velgen.

Wij wensen u

fijne feestdagen 

en veel veilige kilometers in 2015!

Citroën  Grand C4 Picasso  1.6 VTi Navigatie / ecc / 7p. sep-09 107.404 Grijs  €  11.250
Dacia  Sandero  1.4 Ambiance jan-09 77.702 Grijs met. €  5.750
Fiat  Stilo  2.4-20V Abarth jan-06 93.319 Zwart €  5.000
Ford  Ka  1.2 Cool & Sound jun-10 33.425 Blauw met. €  6.250
Peugeot  107  1.0-12V Airco / 5drs / centr vergr apr-115 34.467 Zwart €  6.750
Peugeot  107  1.0-12V airco / centr vergr/ 5drs dec-10 81.864 Grijs €  5.950
Peugeot  206  SW 1.4 Airco Cruise control mrt-06 198.707 Grijs €  4.500
Renault  4  R 4F4 mei-88 111.706 Wit €  5.950
Renault  Scénic  1.4 TCE Airco / Navigatie aug-10 59.073 Grijs €  14.250
Renault  Scénic  1.5 dCi 110pk/navigatie 2009 141.604 Zilver €  10.750
Škoda  Fabia  Combi 1.2 TSI Ambition mrt-12 58.275 Grijs met. €  10.750
Suzuki  Swift  1.2 Exclusive EASSS feb-12 22.199 Zwart €  11.250
Toyota  Aygo  1.0-12V mrt-07 60.913 Grijs €  3.9500 

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Audi  A3  Sportback 1.6
Attraction Pro Line

Nov. 2005, 91.947 km
Grijs metallic € 9.000 

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

VOLKSWAGEN 
POLO 1.2 TDI 
BLUEMOTION 

COMFORTLINE 
47.060 KM 2010

€ 10.250
FORD FIESTA 1.25 TREND 146.323 KM 2009 € 6.750,-
FORD FOCUS WAGON 1.6 TITANIUM 135.194 KM 2008 €  8.950,-
HYUNDAI I20 1.2I DYNAMICVERSION 73.610 KM 2010 €  8.350,-
HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD ACTIVE 7P. 113.980 KM 2009 €  17.500,-
KIA VENGA 1.4 CVVT WORLD CUP EDITION 84.190 KM 2010 €  11.750,-
VENGA NISSAN NOTE 1.6 FIRST NOTE 125.902 KM 2006 €  7.250,-
OPEL CORSA 1.2-16V EDITION 59.795 KM 2011 €  8.950,-
PEUGEOT 107 1.0-12V XS 65.148 KM 2011 €  7.250,-
PEUGEOT 207 SW 1.6 VTI XS 129.659 KM 2007 €  7.500,-
PEUGEOT 307 CC 2.0 16V-130KW 3BRFKC 188.544 KM 2005 €  7.250,-
RENAULT TWINGO 1.2-16V DYNAMIQUE 97.261 KM 2007 €  5.500,-
VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI BLUEMOTION COMFORTLINE 47.060 KM 2010 €  10.250,-

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
info@autobedrijfwisselink.nl

We wish you 
a Merry Christmas 

and a
Happy New Year!

ONDERHOUD ALLE MERKEN!



Het bestuur van de gemeente 
Bronckhorst wenst u fijne feestdagen 

en een heel voorspoedig 2015

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer,

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie,

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
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Oud en nieuw is een feest voor alle Bronckhorsters! 
Daarom zorgen onder andere politie, ambulance en brandweer er 
samen voor dat de jaarwisseling voor iedereen veilig verloopt. De politie 
en de gemeente treden tijdens Oud en nieuw extra op tegen vandalisme, 
agressie en geweld. Mensen die tijdens de jaarwisseling geweld plegen 
tegen hulpverleners worden twee keer zo zwaar gestraft als normaal! 

Om de jaarwisseling veilig te laten verlopen, nemen de gemeente en de 
politie bijvoorbeeld de volgende maatregelen:

met carbid en de fsteektijden van het vuurwerk

kooppunten, schoolpleinen, sportparken, jongerenontmoetingsplaatsen 

de oudejaarsnacht plaatsvinden

Maar ook uw hulp is nodig om de jaarwisseling tot een feest te maken. U 
kunt een oogje in het zeil houden en onveilige situaties melden. Hoe u dat 

deze pagina.

Samen maken we van Oud en nieuw een feest! 

Ik wens u een veilige 
jaarwisseling, een voorspoedig 
2015 en wellicht mag ik u de 
hand schudden tijdens onze 
nieuwjaarsreceptie op 
5 januari.

Henk Aalderink
Burgemeester

Binnenkort is het Oud en nieuw, een 
mooie traditie. Ook u gaat waar-
schijnlijk de straat op om vuurwerk 
af te steken en elkaar een goed jaar 
te wensen, zoals zoveel mensen in 
Bronckhorst. Helaas is er ook ieder 
jaar weer schade na de jaarwisseling. 
Vorig jaar is in onze gemeente voor 
ongeveer € 6.000,- (!) schade veroor-
zaakt aan publieke eigendommen. 
Er werden o.a. verkeersborden, 
afvalbakken en straatnaamborden 
 vernield. Allemaal zaken die we met 
gemeentelijke middelen weer moes-
ten vervangen. Niet meegenomen in 
dit schadebedrag is de (vuurwerk)
schade die door particulieren is gele-
den. Natuurlijk willen we dat de scha-
de dit jaar minder is en zetten we hier 
weer verschillende maatregelen voor 
in. We rekenen ook graag op u! Ziet u 
iets verdachts of iemand die bijvoor-
beeld brand sticht of iets kapot 
maakt? Zie onderaan in dit artikel hoe 
u dit kunt melden. Ook voor het goed 
omgaan met vuurwerk en incidenten 
vindt u hieronder allerhande tips en 
regels.

Vuurwerk

op: 29, 30 en 31 december

aan mensen van 16 jaar of ouder

31 december vanaf 18.00 uur tot 
02.00 uur

Illegaal vuurwerk

troleerde en goedgekeurde vuur-
werkverkooppunten. Deze zijn 
 herkenbaar aan de poster op de 
deur

 strafbaar

Carbid schieten
Op 31 december vanaf 10.00 uur tot 
1 januari 02.00 uur mag carbid worden 
geschoten. De voorwaarden zijn:

een maximale inhoud van 40 liter

 buiten de bebouwde kom op een 
 afstand van ten minste: 100 meter 
van woningen en 300 meter van 
 gebouwen en andere voorzieningen 
waarin dieren verblijven

 tenminste 100 meter en binnen dit 
schootsveld bevindt zich geen 

 publiek of andere personen en zijn 
geen openbare wegen of paden

neemt alle redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen om elk gevaar voor 
mens en dier te voorkomen

Hoe steekt u vuurwerk veilig af?

werk: maak vuurwerk nooit open!

broekzakken

stootje of vonk kan (dus geen 
 nylon). En ook niet iets met een 
 capuchon

 tevoren. In het donker kunt u niet 
lezen

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

twee stenen

 aansteeklont, sigaret of sigaar. 
 Gebruik nooit lucifers of een 
 aansteker

niet is afgegaan) nooit opnieuw aan

 meter afstand houden

toe. Ook niet naar dieren!

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

Houdt u een oogje in het zeil?
Een gezellige jaarwisseling maken 
we met z’n allen. Ziet u iets 
 verdachts of iemand die bijvoor-
beeld brand sticht of iets vernielt? 
Meld dit dan:

 getuige of slachtoffer bent van 
een misdaad of een ongeluk, belt 
u: 112

(0900) 88 44

bijvoorbeeld bang bent voor 
 vervelende reacties, bel dan 
Meld Misdaad Anoniem (0800) 
70 00

hebben op de openbare ruimte 
kunt u op werkdagen bellen met 
de gemeente, via tel. (0575) 
75 02 50. Wilt u buiten kantoor-
tijden iets melden dat niet kan 
wachten tot de volgende (werk)
dag, bel dan ons calamiteiten-
nummer (06) 13 10 07 77

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

Oud en nieuw schadevrij

Het gemeentebestuur nodigt u van 
harte uit voor de nieuwjaarsreceptie 
op 5 januari 2015 om 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis 
aan de Elderinkweg 2 in Hengelo. 
Alle inwoners, instellingen, vereni-
gingen 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. Tij-
dens de avond is ook de verkiezing 
‘Vrijwilliger van het jaar’ en de hul-
diging van een aantal  bijzondere 
Bronckhorster kampioenen. Wij begroeten u graag de 5e!

Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 
Komt u ook?



Op 15 december vierden we in 
Bronckhorst Naturalisatiedag. Tij-
dens deze viering ontvingen negen 
inwoners de Nederlandse nationali-
teit. In onze gemeente was op deze 
speciale dag de eer aan drie kinderen 
uit het gezin Zehaye, meneer Barakat 
en zijn vier kinderen, en mevrouw 
Lebbink-Majer. Nadat de verklaring 
van verbondenheid was afgelegd, 
ontvingen zij uit handen van burge-
meester Aalderink het certificaat 
‘Bekendmaking van Nederlander-
schap’ en de ‘Bevestiging van het 
Nederlanderschap’. Daarmee zijn zij 
formeel Nederlander. Met de verkla-

ring van verbondenheid beloven de 
nieuwe Nederlanders de vrijheden en 
rechten die bij het Nederlanderschap 
horen te respecteren en de hierbij 
behorende plichten te vervullen.

Asmait, Yorkabel en Meron Zehaye 
komen uit Eritrea en wonen samen 
met hun ouders in Zelhem. Sabah 
Barakat komt uit Irak. Samen met zijn 
vier kinderen (Ihab, Muwafaq, Aveen 
en Dalhat) en zijn vrouw woont hij in 
Steenderen. De uit Polen afkomstige 
Nona Maria Lebbink-Majer woont in 
Vorden. Allen zijn erg blij dat zij nu 
officieel Nederlander zijn.

Naturalisatiedag gevierd

We wonen vaak dicht op elkaar. 
Daardoor kunnen ergernissen of 
ruzies ontstaan over pesterijen, 
roddels, overlast van kinderen of 
huisdieren, harde muziek, (sloop)
auto’s in de straat, rommel buitens-
huis en geluids- of stankoverlast. 
De politie erbij halen levert niet 
altijd de verzoening op die buren 
zich wensen. Daarom biedt de 
gemeente de mogelijkheid voor 
buurtbemiddeling aan. Buurtbemid-
delaars (goed getrainde vrijwilligers) 
kunnen een oplossing voor dergelijke 
situaties bieden. Ze spelen niet voor 
rechter en vellen geen oordeel. 
Maar zetten zich in om ruziënde 
partijen weer aan de praat te krijgen 
en hen zelf een oplossing te laten 
bedenken. De bemiddeling is gratis 
en kunt u via de gemeente aanvragen. 
Met buurtbemiddeling bevorderen 

we de zelfredzaamheid van bewoners 
en de leefbaarheid en veiligheid in 
een buurt. Vorige week besloten we 
de mogelijkheid voor inwoners voor 
buurtbemiddeling tot en met 2017 
voort te zetten. Onze bijdrage 
hiervoor is ca. 10.500 euro per jaar. 
Buurtbemiddeling wordt per 1 janu-
ari uitgevoerd door Buurtplein BV 
(waarin IJsselkring die dit tot nu toe 
deed, opgaat). 

Inzet buurtbemiddeling 
voortgezet

Vanaf 1 januari krijgt de gemeente 
belangrijke, nieuwe taken. We wor-
den verantwoordelijk voor de jeugd-
hulp en participatie van mensen met 
een arbeidsbeperking. Ook regelen 
we de begeleiding van ouderen en 
mensen met een beperking bij het zo 
zelfstandig mogelijk leven. Eerst 
regelden het rijk en de provincie dat, 
maar nu gaan wij het doen. Om te 
voorkomen dat inwoners met vragen 
op het gebied van ondersteuning 
langs verschillende instanties en 
loketten moeten, zijn we gestart met 
sociale teams in vijf kernen. De sociale 
teams zijn hét aanspreekpunt voor 

inwoners met vragen over onder-
steuning op het gebied van zorg, 
welzijn en werk. Wij doen ons uiterste 
best om eventuele veranderingen 
voor u soepel te laten verlopen. 
Betrokken inwoners die een vorm 
van ondersteuning krijgen, ontvingen 
onlangs een brief van ons met infor-
matie.

Wethouder aanwezig bij sociaal 
team voor u
Wethouder Peppelman (van zorg) is 
de komende weken bij alle locaties 
een keer aanwezig om te horen wat 
er speelt en wat inwoners die er 

langskomen bezighoudt. Heeft u tips 
voor de gemeente? U bent van harte 
welkom om met hem in gesprek te 
gaan. Zie de data hieronder: 

In gesprek met wethouder Peppelman over 
zorg/ondersteuning

Datum Tijdstip Locatie
Woensdag 7 januari 2015 15.00-17.00 uur Sociaal team Bronckhorst Noord (Vorden)
Woensdag 28 januari 2015 15.00-17.00 uur Sociaal team Bronckhorst Zuid (Hoog-Keppel)
Woensdag 29 januari 2015 15.00 -17.00 uur Sociaal team Bronckhorst West (Steenderen)

De exacte locaties van de sociale teams vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. Daar vindt u ook de actuele 
openingstijden van de teams.

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

Sociale teams
De locaties van onze sociale teams 
zijn op 24 december en van 29 
december t/m 2 januari gesloten. Als 

u op 24, 29, 30 of 31 december een 
vraag heeft, kunt u contact opnemen 
met de gemeente via tel. (0575) 75 02 
50 of e-mail: info@bronckhorst.nl (let 
op 24 en 31 december zijn wij tot 
13.00 uur bereikbaar). Ook kunt u op 
deze dagen naar het gemeentehuis 

komen, daar zijn sociaal consulenten 
aanwezig die u graag verder helpen. 
U kunt bij ons ’s ochtends zonder 
afspraak terecht en ’s middags alleen 
met afspraak. Op 1 en 2 januari krijgt 
u als u ons belt een bandje met 
 contactinformatie.

Openingstijden gemeente rond Kerst en  
Oud en nieuw

De gemeente wil de winkelopenstel-
ling in Bronckhorst opnieuw tegen 
het licht houden. We peilden hierover 
al de mening van inwoners via ons 
inwonerspanel en van lokale onder-

nemers via het Ondernemersplat-
form Bronckhorst. Om het beeld com-
pleet te krijgen vragen we ook de 
mening van maatschappelijke orga-
nisaties, zoals sport-, buurt-, 
muziek-, ouderen- en jongerenver-
enigingen. Vertegenwoordigers van 
deze organisaties zijn van harte uit-
genodigd om met ons in gesprek te 
gaan over dit onderwerp op 7 januari 
2015 om 20.00 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis.

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

Geef u vóór 31 december 2014 op via 
www.bronckhorst.nl.

Maatschappelijke organisatie?
Praat mee over winkelopenstelling op 
zondag

Wethouder Jan Engels van onder 
meer burgerparticipatie vroeg 
inwoners na de zomer of zij een 
wandeling met hem wilden maken 
als er dingen waren die ze graag 
eens op een andere manier met de 
gemeente wilden bespreken. Bijna 
30 mensen meldden zich aan. Zij 
hebben inmiddels met de wethouder 
een wandeling gemaakt. De wethouder 
vond het een bijzondere ervaring 

om op deze manier eens iets anders 
dan anders te doen, de mooie natuur 
van Bronckhorst nog beter te leren 
kennen en te ontdekken dat er een 
enorme diversiteit is in mensen en 
wat hen bezighoudt. De gesprekken 
gingen over bijvoorbeeld burgerpar-
ticipatie, het belang van beweging, 
digitalisering, zandwegen en de 
inzet van schapen, landgoederen en 
cultuurhistorie, passend onderwijs, 

noem maar 
op. Jan 
Engels: “We 
wisselden 
ervaringen 
uit en waar 
de gemeente een rol heeft, heb ik 
waar nodig actie ondernomen. 
Samen maken we immers Bronck-
horst. Alle deelnemers nogmaals 
hartelijk dank!”

Mooi te zien dat er zoveel diversiteit is

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.

Aan het eind van het jaar is het Cruyff 
Court gesloten van 26 december 2014 
19.00 uur tot 2 januari 2015 09.00 uur 
om overlast en vernieling door vuur-
werk te voorkomen. Door de inzet van 
vrijwilligers kan de jeugd blijven voet-
ballen op het Court en is de overlast 

voor de bewoners teruggedrongen. 
Heel belangrijk werk! Wij bedanken 
deze groep vrijwilligers hartelijk 
voor hun inzet het afgelopen jaar en 
vragen de gebruikers van het veld 
de aangepaste openingstijden te 
respecteren.

Cruyff Court Hummelo gesloten 
tussen kerst en oud en nieuw



De feestdagen staan voor de deur. 
Gezelligheid en lekker eten staan 
centraal. Bij veel gezinnen komt ook 
een glaasje alcohol op tafel. De ver-
leiding voor jongeren om tijdens bij-
zondere gelegenheden, zoals de 
feestdagen, te beginnen met drin-
ken is groter. Als ouder is het 
belangrijk om uw kind te wijzen op 
de nadelen van alcoholgebruik en 
afspraken te maken.

Extra schadelijk
Middelengebruik, zoals alcoholge-
bruik, neemt snel toe als jongeren 
eenmaal 12 jaar zijn geworden en 
de basisschool hebben verlaten. 
Voor kinderen zijn genotmiddelen 
extra schadelijk, omdat ze nog volop 
in de groei zijn en de ontwikkeling 
van de hersenen verstoord kan 
raken. Het landelijk advies is om het 
drankgebruik door jongeren zo lang 
mogelijk uit te stellen, tot in ieder 
geval de wettelijke 18 jaar.

Alcohol tijdens de feestdagen
Vooral bij bijzondere gelegenheden, 
zoals de feestdagen, slaat bij ouders 
wel eens de twijfel toe: Ach, het is 
maar één keer feest’ of ‘Eén glas 
kan toch geen kwaad?’ Het is 
belangrijk dat u juist dan als ouder 
consequent blijft. Onderzoek wijst 
uit dat ouders meer invloed hebben 
op het alcoholgebruik van hun kind 
dan zij denken. Het is dus van groot 
belang om uw kind te informeren 
over de nadelen van alcoholgebruik 
en hem of haar aan te spreken op 
het gedrag. Stel samen duidelijke 
regels op, want jongeren hebben 
hieraan behoefte.

Hulp en informatie
Heeft u vragen of bent u op zoek 
naar persoonlijke ondersteuning op 
het gebied van alcohol en opvoe-
ding? Dan kunt u contact opnemen 
met het sociaal team bij u in de 
buurt. Zij zijn telefonisch bereikbaar 
via (0575) 75 02 50 of per e-mail: 
info(5)bronckhorst.nl. Daarnaast 
heeft elk team inloopuren. De 
adresgegevens en openingstijden 
per locatie vindt u op www.bronck-
horst.nl/socialeteams.Natuurlijk 
kunt u ook contact opnemen met uw 
huisarts of IrisZorg, via tel. (088) 60 
62 605. Op www.hoepakjij dataan.nl 
of scan de QR-code 
vindt u concrete 
opvoedtips, ook 
voor de feest-
dagen.

Uw kind en alcohol tijdens de 
feestdagen

Bent u inwoner en van plan een 
bedrijf te starten, maar u weet niet 
waar u moet beginnen? Heeft u 
advies nodig bij de lopende gang van 
zaken in uw onderneming, omdat het 
even wat minder gaat? Dan kunt u bij 
ROZ (Regionale Organisatie Zelfstan-
digen) terecht. Deze organisatie voert 
voor de meeste gemeenten in de Ach-
terhoek, waaronder Bronckhorst, 

regelingen voor ondernemers uit. 
Daarnaast biedt ROZ advies, coaching 
en trainingen voor starters en onder-
nemers. Zo kunt u bijvoorbeeld 
ondersteuning krijgen van (oud)
ondernemers op het gebied van mar-
keting, financiën of netwerken om uw 
bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit bij-
standsverlening zelfstandigen (Bbz) 
uit. Ondernemers die tijdelijk te wei-
nig inkomsten uit het bedrijf halen om 
in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, kunnen hier een beroep op 
doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet ban-
cair voor elkaar kunnen krijgen. 

Naast kredietverlening biedt het Bbz 
de mogelijkheid voor een tijdelijke 
inkomensaanvulling. ROZ heeft ook 
goede contacten met banken om voor 
u te bemiddelen bij het verstrekken 
van een lening.

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. Voor meer 
info kijk op www.rozachterhoek.nl, 
bel (074) 241 51 00 of mail naar 
info(S)rozqroep.nl. U kunt ook een 
afspraak maken met een ondernemers-
adviseur tijdens het maandelijkse 
spreekuur in ons gemeentehuis. 
De eerstvolgende spreekuren zijn op 
6 januari en 3 februari a.s. van 13.30 
tot 17.00 uur. Noteer de data vast!

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

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

Officiële bekendmakingen digitaal
De wereld wordt steeds digitaler en 
het rijk heeft besloten dat alle officië-
le bekendmakingen van de overheid 
(dus ook die van ons) op internet 
gepubliceerd moeten worden. Om de 
informatie over Bronckhorst het 
gemakkelijkst te vinden, raden wij u 
aan te kijken op http://overuwbuurt.
overheid.nl (of scan 
de QR-code). Met 
officieel bedoelen 
we de rechtsgeldige 
bekendmakingen 
waaraan u rechten 
kunt ontlenen en 
waarop u kunt 
reageren door bijvoorbeeld een 
bezwaar of zienswijze in te dienen. 

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

Wat valt er onder officiële bekend-
makingen?
De officiële bekendmakingen van onze 
gemeente bevatten o.a. de volgende 
aanvragen en (ontwerp)besluiten:

(bijvoorbeeld de subsidieverorde-
ning met bijbehorende beleids-
regels)

slopen, milieu, kappen etc.)

Gemeentepagina’s 
Sinds jaar en dag bestaan deze 
gemeentepagina’s uit twee delen. 
Een deel met allerhande artikelen 
over wat speelt. Hieraan verandert 
niets. En de rubriek Openbare 
bekendmakingen. Hier vindt u van-
af 1 januari zoals aangegeven 
alleen nog het beknopte overzicht 
van de besluiten, waaraan u geen 
rechten meer kunt ontlenen.

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

In 2015 organiseren we weer een kerstboominzamelingsactie gecombineerd 
met een vuurwerkafvalinzameling. Daarbij vragen wij weer de medewerking 
van de schoolkinderen in Bronckhorst. Je ontvangt € 0,50 per ingeleverde 
kerstboom. Ook voor elke volle zak vuurwerkafval die je inlevert, ontvang je 
€ 0,50. De speciale vuurwerkafvalzakken zijn dit jaar weer af te halen bij de 
basisscholen en de vuurwerkverkooppunten.

Op 7 januari 2015 kunnen de schoolkinderen tussen 13.30 en 15.30 uur de 
kerstbomen en de zakken vuurwerkafval brengen naar:
Baak:  parkeerplaats H. Martinuskerk, Wichmondseweg 17
Halle:  speelplaats Abbinkskamp
Hengelo:  parkeerplaats achter De Zwaan, Bleekstraat/Veemarktstraat 

(gewijzigde locatie!)
Hoog-Keppel: zwembad Hessenhal, Monumentenweg
Hummelo: parkeerplaats, Dorpsstraat 1
Keijenborg: parkeerplaats tegenover kerk, Pastoor Thuisstraat
Steenderen: Burgemeester Buddinghplein
Toldijk: nabij speeltuin, Russerweg
Velswijk: speelplaats De Boomgaard
Voor-Drempt: parkeerplaats Dorpshuis, Kerkstraat 86
Vorden: gemeentewerf, Het Hoge 65A
Wichmond: evenemententerrein, Baakseweg
Zelhem: stationsplein en gemeentewerf Kampweg 2

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

Kerstboom- en vuurwerk-
afvalinzameling op 7 januari
Jeugd van Bronckhorst kom helpen en 
verdien een extra zakcentje!

Het zal u niet ontgaan zijn vanaf  
1 januari verandert er het nodige op 
het gebied van afval. Omdat het bijna 
zover is nog even de veranderingen 
op een rij:

wordt nog maar 1x per 4 weken 
 opgehaald

andere inzameldagen

 vanaf 1 januari naast kunststof 
verpakkingen, ook drank- en 

 sappakken

ontving staan de inzameldagen t/m 
maart. De overige inzameldagen 
voor 2015 vindt u op de digitale 
 afvalkalender op www.circulus-
berkel.nl of de speciale Afvalvrij 
App

naar een milieuparkje als u daar-
voor een (gratis) afvalpas heeft 
aangevraagd (tarief 1,88 per aan-
bieding van 1 vuilniszak) en ont-
vangen. Heeft u de aangevraagde 

pas nog niet ontvangen dan is bij 
het milieuparkje in uw dorp de 
restafvalcontainer nog niet aan-
gelegd (dit gebeurt gefaseerd in 
2015, u ontvangt de pas zo gauw 
de restafvalcontainer in het mi-
lieuparkje aangelegd is). Heeft u 
dit gratis pasje nog niet aange-
vraagd en wilt u deze wel, kijk dan 
op www.circulus-berkel.nl hoe u 
dit eenvoudig kunt regelen 

daarop de inzameldagen voor uw 
adres t/m maart 2105 niet meer? 
Vanaf 2015 is de afvalkalender 
 alleen nog digitaal. U kunt deze 
 inzien op www.circulus-berkel.nl 
of via de Afvalvrij app. Heeft u 
geen internet, vraagt u dan een 
bekende om een digitale kalender 
voor uw adres uit te printen of 

 bel de Afval Informatie Lijn van 
Circulus-Berkel, tel. (0900) 9552

Gewijzigde inzameldata door 
feestdagem
De inzamelingen van 26 december 

verschuiven naar 27 december. In 
plaats van 1 januari vinden de inza-
melingen plaats op 3 januari. Deze 
inhaaldagen vindt u ook op uw digi-
tale afvalkalender op www.circulus-
berkel.nl en de Afvalvrij-app. Plaats 
ook op de inhaaldag uw container 
om 07.00 uur aan de weg.

Containers afgesloten rond oud en 
nieuw
Op oudejaarsdag worden de contai-
ners op de milieuparkjes afgesloten 
in verband met het afsteken van 
vuurwerk. Plaats niets naast de con-
tainers om brandgevaar te voorko-
men. Op 2 januari gaan de contai-
ners in de loop van de dag weer 
open.

Tot slot
Circulus Berkel is de nieuwe naam 
is van Berkel Milieu. Bij hen kunt u 
voor alle afvalinfo terecht. Kijk op 
www.circulus-berkel.nl, mail naar 
info@circulus-berkel.nl of bel 
(0900) 95 52.

Nog even op rij: 
Afval en de veranderingen vanaf 1 januari



Openbare bekendmakingen

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

Omgevingsvergunningen
Ontvangen op 10 december 2014:

Ontvangen op 11 december 2014:

Ontvangen op 12 december 2014:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 20 november 2014:

 

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 

Koopzondagen 2015

 

Gehandicaptenparkeerplaats

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verleende omgevingsvergunningen 

Verleende vergunningen

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Mogelijkheden voor bezwaar 

Voorlopige voorziening

Ontwerpbestemmingsplan ‘Steenderen; Sportpark Het Hooge Wessel’ 

 

➝ ➝

Zienswijze indienen?

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied; Bekveldseweg 7 Hengelo’

➝ ➝

Mogelijkheden voor beroep

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied; Dorpsstraat 4 Wichmond’ 

 

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

➝ ➝

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Belastingverordeningen 2015

Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2015

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Ondermandaatbesluit

Verordeningen Sociaal Domein

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulp, Re-integratie 
en eenmalige koopkracht tegemoetkoming

Intrekking beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2014

ALBERT HEIJN

€ 99 

OP = OP

Floryn
jonge
jenever
fl es, 1 liter

 10.99

Alleen geldig op zondag 28 december 2014

Zonnebloemstraat 11
7021 ZA Zelhem
0314-845140 / 
06-46132925
robertbats@live.nl

Schilderwerk
Behangwerk
Glaszetwerk

Schildersbedrijf Robert Bats

WENST U EEN GELUKKIG, 
GEZOND EN KLEURRIJK 2015

Een goede financiële toekomst?
Altijd al graag u eigen tijd in willen delen?
Altijd al graag voor uzelf willen beginnen?
Of gewoon toe aan een nieuwe uitdaging?

WORD 

(MEDISCH) PEDICURE!

Start vanaf 22 januari 2015

Meer info? 

Bel: 0314-642545 / www.lunarc.nl

LUNARC - Doetinchem

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

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

✓ Houtkachels ✓ Gaskachels
✓ Pelletkachels ✓ Haarden

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

U BENT ZZP’ER?
U OVERWEEGT OM ALS ZZP’ER TE STARTEN?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

In een persoonlijk onderhoud nemen wij dan alle 

voor- en nadelen met u door. We doen dit op een 

tijdstip dat u het beste past (kan ook ‘s avonds).
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Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soor-
ten dubbel staafmatten, sierhekwerken, 
poorten en nog veel meer!

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten omheiningen, afrasteringen, 
schuttingen en nog veel meer!

Verkoop van diverse merken, nieuwe en 
gebruikte aanhangwagens, paardentrai-
lers, veetrailers.
Reparatie van alle merken trailers

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

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

De 

wenst u een gezond 

en gelukkig 

2015

wenst iedereen
Regio Bronckhorst Makelaardij

& een succesvol 2015
VERKOCHT

 

VERKOCHT

NIEUW IN
DE VERKOOP
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Weulen Kranenbarg Brandstoffen 
BV, ook wel De Weule, is leverancier 
van brandstoffen, smeermiddelen en 
(mobiele) opslagtanks. Kuster Olie 
heeft meer dan 40 jaar ervaring in 
de brandstoffenhandel en exploitatie 
van tankstations en is vooral actief in 
Zuidoost Gelderland en was op zoek 
naar geografische uitbreiding van 
haar activiteiten in de Achterhoek. 
De Weule en Kuster Olie hebben in 
elkaar een betrouwbare partner ge-
vonden om de samenwerking aan te 
gaan. 

Mogelijke veranderingen
“Overigens zal er voor de klanten niet 
drastisch iets veranderen”, aldus Paul 
Kuster, eigenaar Kuster Olie. “Klanten 
blijven de vertrouwde gezichten zien 
bij De Weule, het telefoonnummer 
(0575-551811) blijft onveranderd en 
ook kan men (voorlopig) gewoon met 
De Weule tankpas blijven tanken”. In 
2015 zal Kuster Olie een nieuwe kor-
tingspas introduceren, waarover men 
ter zijner tijd wordt geïnformeerd.

Oudejaarsdag gesloten
In verband met de overname van de 
exploitatie door Kuster vanaf 1 janu-
ari 2015 is de shop op 31 december 
2014 de gehele dag gesloten. Wel is 
tanken via de buitenautomaat uiter-
aard gewoon mogelijk. De Weule ziet 
de samenwerking met Kuster Olie vol 
vertrouwen tegemoet en zullen u ook 

in de toekomst graag als vanouds van 
dienst zijn!

Over Weulen Kranenbarg Brand-
stoffen BV (De Weule) 
Weulen Kranenbarg Brandstoffen 
BV, gevestigd te Vorden, is een spe-
cialist op het gebied van de levering 
van brandstoffen, smeermiddelen en 
(mobiele) opslagtanks aan agrariërs, 
loonbedrijven, transport, bouw en 
industriële ondernemingen. Klantge-
richtheid en kwaliteit van de dienst-
verlening staan hierbij centraal. 
Naast de levering van brandstoffen 
op locatie, beschikt Weulen Kranen-
barg Brandstoffen BV over een tank-
station met uitgebreide shop waar 
naast de reguliere brandstoffen ook 
Euro Xmile, petroleum en AdBlue 
kan worden getankt. 

Over Kuster Olie
Kuster Olie is sinds begin 1970 ac-
tief in de oliebranche, levert diverse 
brandstoffen en een groot assorti-
ment smeermiddelen. Jarenlang was 
het bedrijf gevestigd in Stokkum, 
maar vanaf 2007 actief vanuit Bab-
berich (A12). In de beginjaren werd 
de landbouw, transport en particulier 
voorzien van petroleum, huisbrand-
olie, gasolie en dieselolie maar tegen-
woordig zijn de activiteiten uitge-
breid met het leveren van producten 
aan garages, industrie, grondverzet, 
bouw en een groot aantal (on)beman-
de tankstations. 
De Tankpas van Kuster Olie wordt 
geaccepteerd bij 50 tankstations door 
heel Nederland en is veilig en be-
trouwbaar. 
Voor meer informatie:
www.kusterolie.nl.

Kuster Olie gaat tankstation en 
 brandstoffenhandel De Weule exploiteren
Vorden - De Weule in Vorden is 
een strategische samenwerking 
aangegaan met Kuster Olie. Van-
af 1 januari 2015 zal Kuster Olie 
het tankstation en brandstoffen-
handel van De Weule gaan exploi-
teren. Beide partijen verwach-
ten door deze samenwerking de 
klant nog beter van dienst te 
kunnen zijn.

V.l.n.r.: Gerjan Weulen Kranenbarg, Martie Weulen Kranenbarg en Paul Kuster.

Merkspecialist
Hij is daarbij niet als dealer gebonden 
aan een merk, maar kan vrij opere-
ren op de automarkt en is nu in feite 
een merkspecialist. Auto Kolkman is 
altijd sterk geweest in het merk Peu-
geot en ook van dat merk kan hij in 
alle soorten en maten leveren, maar 
daarnaast dus ook andere merken en 
tevens zeer aantrekkelijk geprijsde 
occasions.

Vakmensen
Hij weet zich daarbij in de werkplaats 
gesteund door Harrie en Roy; twee 
zeer ervaren automonteurs die al vele 
jaren bij Kolkman werken en techni-
sche vaardigheid en autokennis kop-
pelen aan een schat aan ervaring. Als 
je met Victor Rensen praat dan spat 
het enthousiasme er meteen vanaf. 
Hij gaat volop voor de zaak, heeft er 
enorme zin in en merkt aan de reac-
ties ook dat hij op de goede weg is 
en dat geeft natuurlijk nog een extra 
stimulans de schouders eronder te 
zetten. Hij wil ook in de loop van de 

tijd door ‘evolutie’, zoals hij het kern-
achtig uitdrukt, het bedrijf verder
moderniseren.

Pechhulp
En er is wel een bijzonder belangrijke
voorziening voor klanten die het on-
derhoud van hun auto bij Kolkman
hebben. Victor Rensen is lid van een
met de wegenwacht vergelijkbare or-
ganisatie en bij pech in Nederland of
in Europa word je dan gelijk gehol-
pen. Mooi om te weten.
Maar het beste wat u kunt doen
is Auto Kolkman bezoeken. Victor
Rensen zal u hartelijk en met open
armen ontvangen en u krijgt alle ge-
vraagde informatie van alle merken
en van alle occasions. U kunt er dage-
lijks terecht; ‘s avonds is de zaak niet
open, maar u kunt wel altijd voor de
avond een afspraak maken, zegt Vic-
tor Rensen.

Auto Kolkman, Thorbeckestraat 117,
hoek Borculoseweg. Telefoon 0544-
462344. www. auto-kolkman.nl

Auto Kolkman een begrip in Groenlo

Nieuwe eigenaar Victor Rensen: 
vertrouwen in toekomst

Groenlo - Er zal wel niemand in Groenlo zijn die nog nooit heeft ge-
hoord van Auto Kolkman op de hoek Thorbeckestraat - Borculoseweg.
Sinds 1 september van dit jaar is het autobedrijf in handen van Victor
Rensen, die zijn sporen in de autobranche heeft verdiend en al sinds
1992 in deze branche werkzaam is. Hij kent dus de geheimen van het
vak door en door. Zijn inmiddels in Groenlo opgedane ervaringen zijn
heel goed. Hij heeft er dan ook alle vertrouwen in dat hij het 45 jaar
oude en gerenommeerde autobedrijf verder kan uitbouwen.

Victor Rensen bij zijn auto’s in de prachtige showroom.

Een berichtje op Facebook miste z’n 
uitwerking niet. Albert Heijn Henge-
lo nodigde de dames uit om een paar 
dagen in de winkel te komen staan 
met flyers om het winkelend publiek 
te vragen mee te doen aan de actie. 
Achterhoek Multi Media wilde die 
flyers en ook posters wel gratis druk-
ken. Bakker Heijerman bood produc-
ten aan, evenals Puur Natuur en een 
vertegenwoordiger van N.H.-Hotels 
uit Arnhem had ook nog ‘het één en 
ander’ liggen. Ook Albert Heijn Hen-

gelo stelde zelf artikelen beschikbaar.
Daarnaast werd ook de inzameling 
door Facebook-volgers en klanten van 
AH een succes. Kasten werden nage-
plozen en in de winkel werden extra 
artikelen gekocht en geschonken aan 
de inzamelingsactie.
Het resultaat is een opbrengst met 
79 kratten vol artikelen. Toen die 
vervoerd moesten worden naar 

de Voedselbank in Zelhem stelde 
schoonmaakbedrijf Katharos een bus 
beschikbaar. De vrijwilligsters van de 
Voedselbank waren blij verrast met 
de opbrengst en verheugden zich op 
het samenstellen van gevarieerde 
pakketten voor de feestdagen. Het ex-
tra werk dat ze er mee hebben, zullen 
ze met plezier uitvoeren.

Lokale ondernemers ondersteunen inzamelingsactie

Facebookactie voor Voedselbank 
Bronckhorst
Bronckhorst - Het begon als een 
eenvoudige kleine Facebookactie 
van Sandra Schäperclaus en Ilona 
Rietman uit Hengelo. Ze kwamen 
aan de praat over de Kerst en ‘iets’ 
voor de medemens doen en be-
dachten dat het leuk zou zijn als 
mensen thuis hun voorraadkas-
ten nakeken en artikelen daar-
uit, die ze toch niet gebruikten, 
beschikbaar zouden stellen voor 
de Voedselbank Bronckhorst. 
Landelijk was er ook wel een in-
zamelingsactie, maar de Henge-
lose dames wilden het dicht bij 
huis houden en de actie speciaal 
houden voor deelnemers aan de 
Voedselbank Bronckhorst.

Op  kerstavond, woensdag 24 decem-
ber, is er van 19.00-20.00 uur een 
extra uitzending met traditionele 
kerstliederen. Het belooft een feeste-
lijk uur te worden. Op maandag 29 
december is er een overdenking te 

beluisteren van Ds. Roelie Reiling uit 
Steenderen.

De presentator van het programma, 
Wim Zemmelink uit Zelhem, zal op 
maandag 5 januari een overdenking 
houden over het thema: “De Bijbel, 
ook in 2015”. Op 12 januari zijn er 
enkele gedichten te beluisteren die 
voorgedragen zullen worden door 
Linda Leerink uit Halle.

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uit-
gezonden via Radio Ideaal. Muzikale 
verzoekjes kunnen t/m vrijdags voor 
de uitzending aangevraagd worden 
via het tel. no. 0314-622878. De ka-
belfrequenties van Radio Ideaal zijn 
voor heel Oost-Gelderland: FM 91.1 of  
94.00. De etherfrequenties zijn 105.1 
t/m 107.7 en via internet: 
www.ideaal.org.

Programma ‘De muzikale ontmoeting’
Regio - In het interkerkelijke pro-
gramma “De Muzikale Ontmoe-
ting “ bij Radio Ideaal zijn voor 
de komende uitzendingen weer 
studiogasten uitgenodigd.

Tot deze nieuwe stichting behoren 17 
katholieke en algemeen bijzondere 
scholen in de gemeenten Montfer-
land (Azewijn, Stokkum, ’s Heeren-
berg, Zeddam, Braamt en Beek), Oude 
IJsselstreek (Terborg), Doetinchem en 

Bronckhorst (Hengelo, Keijenborg,
Steenderen en Baak). 
De stichting staat onder leiding van
Lucy Hermsen (voorzitter College
van bestuur). Het bestuursbureau is
gevestigd in Doetinchem. In Braamt 
bevindt zich het vergader- en studie-
centrum van de organisatie.
Op woensdag 7 januari zal tijdens een
nieuwjaarsfeest in de DRU Cultuurfa-
briek te Ulft het officiële startschot
gegeven worden, o.a. met het over-
handigen van een geldbedrag aan el-
ke school. De kinderen mogen dit in
overleg met elkaar naar eigen inzicht
besteden.  Wouter Hart, auteur van
het boek “Verdraaide organisaties”,  
zal zijn ideeën presenteren over hoe
je onnodige papierwinkel terug kunt
dringen en professionals in hun werk
kunt versterken.

Fusie SKOB en PRO8
Doetinchem - Op 1 januari 2015 
zijn de Stichting Katholiek On-
derwijs Bergh (SKOB) en de Stich-
ting Primair Onderwijs Achter-
hoek (PRO8) gefuseerd om door 
te gaan onder de naam Stichting 
Primair Onderwijs Achterhoek. 
De sterk dalende leerlingaantal-
len in de krimpregio Achterhoek 
vormden de aanleiding om de 
stichtingen samen te voegen tot 
een nieuwe krachtige organisatie 
met 3200 leerlingen en 280 werk-
nemers.
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REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 
OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. Zaterdag 
van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1b, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Uw kunstgebit verdient een erkend specialist

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

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Reparaties snel en vakkundig uitgevoerd
óók in het weekend

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

wenst u prettige feestdagen 

en een gelukkig 2015

www.ribbers-bouw.nl

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding DECEMBER
Knallend het jaar uit met

onze ballonnen-prikaktie!
Prik uw eigen korting

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

Winkel begane grond:
Verf

Gereedschappen

IJzerwaren

etc.

Op alles 
50% KORTING

Eerste etage:
Houtkachels

Gaskachels

Schouwen

Accessoires

KORTING  
oplopend tot 70%

EINDJAARSKNALLER

VUURWERK
29, 30 en 31 december: 25% KORTING

2e Kerstdag geopend: 12.00-16.00 uur

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

PRIKKELT Media ook 

JOUW ZINTUIGEN….. 

Optimaal FM is op zoek naar nieuwe en doorgewinterde 
radiomensen om hun creativiteit een impuls te geven: 

Laat ons eens horen, hoe uniek jij bent.

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

 

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

Bruggink bouwt naar 
úw wensen!

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29 

www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl Alles in één hand

Met Bruggink kiest u voor:
 Het verzorgen van de benodigde vergunningen
 Advies en begeleiding van ontwerp tot eindafwerking
 Eigen showroom voor bouw, keukens, badkamers

Aanstaande zondag geopend vanaf 11.00 uur
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Bob ten Harkel deed in 1991 voor het 
eerst mee aan de Dakar Rally met 
Maarten van Eijk in een Daihatsu Fe-
roza. Toen was het nog Parijs-Tripoli-
Dakar, duurde drie weken en bestond 
uit lange etappes. Het terrein was 
voor Ten Harkel, die ruime trialer-
varing had, niet het probleem, maar 
de versnellingsbak. Die hield het vol 
tot een paar dagen voor de finish. On-
danks de barre leefomstandigheden 
wist Ten Harkel dat hij opnieuw aan 
de start wilde staan.
Omdat er niet voldoende sponso-
ren waren kon Bob pas in 1994 een 
tweede keer deelnemen. Parijs-Dakar-
Parijs reed hij wederom met Van Eijk, 
nu in een Mitsubishi Pajero. Garage-
houder Ten Harkel veranderde en 
verbeterde de wagen zelf. De rally 
was zwaar, maar verliep met twee 
deelnemers die goed kunnen sleute-
len, voortvarend. In Parijs bleek dat 
Ten Harkel op de tiende plaats alge-
meen was geëindigd. In 1995 startten 
Bob en Maarten in een door Mitsubi-
shi ondersteunde semi-fabrieksauto. 
De wedstrijd begon goed, maar door 
een zwaar ongeval, waarbij de auto 
over de kop sloeg en Maarten bewus-
teloos raakte, vielen ze uit de race. 
Maarten had een zware hersenschud-
ding, de auto was total loss.
Ten Harkel en Van Eijk gingen in 
1996 van start met de Mitsubishi 
Pajero waarmee zij in 1994 tiende 
werden. Helaas was de wagen niet 
zo goed als destijds, veel onderdelen 
moesten worden gerepareerd en het 
team finishte als 40ste.
Pas in 1998 waagde Bob ten Harkel 
opnieuw de rally te rijden, nu met 
Hennie den Toom. Zij reden in een 
Mitsubishi Pajero T1 van het team 
GECO Raid van Sven Quandt, de 
huidige baas van X-Raid. Ten Harkel 
ging goed van start en opnieuw was 
een tiende plaats denkbaar. Helaas 
geloofden de fabrieksrijders die hij 
voorbleef niet dat deze standaard-

auto sneller was en vroegen extra
controles aan. Het team verloor tijd
in de duinen, maar na een woorden-
wisseling met Quandt kon Bob de
achterstand inhalen en behaalde een
tweede keer de 10de plaats, goed voor
de titel Mitsubishi Driver of the Year.
In 2000 reed Bob voor het eerst Le Da-
kar met een vrachtwagen, een Merce-
des Unimog van het fabrieksteam van
BMW motoren als snelle assistentie
voor John Deacon en Richard Sainct.
In een Honda Buggy eindigde Bob
in 2003 als beste Nederlander op de
29ste plaats. Helaas waren de rally’s
van 2004 en 2005 in een Kia Sorento
niet succesvol. Hij viel beide keren
uit.
Met een Bowler Wildcat bij Team 
Dakar Sport reed Bob in 2006 met
Herman Vaanholt een betere rally en
eindigde op een mooie 18de plaats en
winst in het amateurklassement.
Bob verving in 2009 de snelle Belgi-
sche rallyrijder Freddy Loix bij het 
team van Dakarsport. Samen met
Roland Rijpsma finishte hij in de
Dakarsport Bowler Nemesis als 54ste.
In 2012 reed Bob mee met de DAF
truck van het Hamer Team van Fons
Jans. Eerst als snelle assistentie, maar
door het vroege uitvallen van Tonnie
van Deijne zagen zij hun eigen kans
waar en eindigden als 26ste. In 2013
viel het team uit.
Voor de Dakar Rally 2015 heeft het
Ritchie Bros. -Hamer Team als doel: 
uitrijden. Bob ten Harkel weet uit er-
varing hoe lastig dat kan zijn, maar
hij gaat voor de uitdaging om de
woestijn door te komen.

Veertiende keer Dakar 
voor Bob ten Harkel
Zuid-Amerika/Toldijk - Op zon-
dag 4 januari start de Dakar 
Rally 2015. De internationale ral-
lyteams zullen honderden kilo-
meters afleggen door Argentinië, 
Bolivia en Chili onder de meest 
extreme omstandigheden. Bob 
ten Harkel uit Toldijk rijdt als 
piloot zijn veertiende Dakar Ral-
ly. Het Ritchie Bros-Hamer team 
rijdt in een Daf truck en bestaat 
verder uit teamcaptain en co-pi-
loot Fons Jans en navigator Hans 
Heerema.

Bob ten Harkel.

De organisatie van dit mega evene-
ment kon in het verleden bij de start 
al rekenen op grote belangstelling, 
dit mede door de vele bekende Ne-
derlanders die hebben meegereden 
waaronder Rene Froger, Thomas Ber-
ge, Ernst Daniel Smid, Albert West. 
Toch is voor het aankomende jaar 
het programma bij de start nog meer 
uitgebreid. 

“Bezoekers die aanwezig zijn bij de 
start zijn geïnteresseerd in kou en 
auto’s en dat proberen we uit te dra-
gen tijdens de start, dus zal er naast 
de spectaculaire start van de Arctic 
Challenge en het voorafgaand bekij-
ken en het supporteren van de deel-
nemers en hun auto’s nog meer te 
beleven zijn”, aldus Jack Martin van 
de Arctic Challenge. 

Mede-organisator Gerard Dusseldorp 
vult aan: “Er is voor het hele gezin 
wat te doen. Bezoekers kunnen zich 
vergapen aan de auto’s, er staan 
oldtimers, er komen splinternieuwe 
vrachtwagens te staan die open staan 
voor bezichtiging, de brandweer is 
aanwezig met hun nieuwste materi-
eel, er is gratis gebruik te maken van 
een rijsimulator, er staat een grote 
klimwand, de Gelre fm Roadshow is 
aanwezig, Red Bull promoteam en als 
klap op de vuurpijl komen er voertui-
gen van de Dakar rally te staan.”. 
“Een echt vader en zoon evenement 
en de dochters kunnen zich verma-
ken op een van de springkussens, 
zich laten schminken of kleuren 
aan de grote speeltafel”, aldus een 
lachende Jack Martin. “We hebben 
ook nog een verassing”, vult Dussel-
dorp enthousiast aan. ”Speciaal voor 
de opnames van SBS6, die ook de hele 
dag op het startterrein plaatsvinden, 
komen er echte rendieren met een 
arrenslee te staan, dus de deelne-
mers en de bezoekers kunnen deze 
prachtige dieren in Lichtenvoorde al 
bewonderen.”

De start van de 8 daagse Arctic Chal-
lenge is gratis toegankelijk op zondag 
11 januari 2015 op het terrein van 
transportbedrijf Roemaat op indu-
strieterrein De Kamp in Lichtenvoor-
de. Het terrein gaat open om 11.00 
uur. Voor de thuisblijvers en fans zijn 
tijdens de hele rit de deelnemers live 
te volgen via: www.arctic-challenge.nl

Start Arctic Challenge een groot 
familie evenement
Lichtenvoorde - De Arctic Challenge zal alweer voor de 12de keer star-
ten vanuit Lichtenvoorde. Dit evenement dat zich de ‘coolest roadtrip’ 
noemt, is een tour waarin meerdere teams de strijd met elkaar aan 
gaan om op een zo slim mogelijke manier een plek tot ver voorbij 
de noordpoolcirkel te bereiken. De teams passeren meerdere landen 
waarbij elementen als slim navigeren, barre omstandigheden en glad-
de wegen de rijvaardigheid van de deelnemers op de proef stellen. 
Tijdens de tocht van 7000 km zal competitie, tegenslag en ook zeker 
uitputting een grote rol spelen.

Quintus E1 moest afgelopen zondag 
naar Doetinchem tegen De Gazel-
len E1. De jongens speelden rustig 
en speelden goed samen. Ruststand 
0-5. Na de rust gooiden de trainer en 
coach de posities om zodat ze kon-
den leren van een andere positie, 
wat goed uitpakte. Uitslag 1-14. Deze 
eerste helft hebben deze jongens dan 
ook afgesloten zonder puntverlies en 
zijn winterkampioen
Quintus DC1 speelde uit tegen Grol 
H.V. DC1 in Sporthal Den Elshof in 
Groenlo. De meiden uit Hengelo heb-
ben super gespeeld en eindigden de 
eerste helft met ruststand 6-8. On-
danks het harde werken met de D 
meiden samen, kon Quintus de voor-
sprong niet houden. Eindstand 17-11.
Jongens D1 speelden eveneens uit in 
Sporthal Den Elshof in Groenlo te-

gen Grol H.V. D1. De jongens hebben 
hard gewerkt, maar kwamen in de 
rust toch op 7-5 achterstand. Quintus 
heeft echt gevochten en top gewerkt. 
Eindstand 17- 7.
De wedstrijd tussen HCW D1 en 
Quintus D2 in Sporthal Spoorzone te 
Winterswijk is verzet naar een nader 
te bepalen datum.
Zondag speelde Quintus heren 2 
tegen Apollo ‘70 HS2 in het Kon. 
Beatrixcentrum in Wehl. Apollo 
liep in de eerste helft langzaam uit. 
Ondanks een goede verdediging van 
Quintus was de ruststand 9-3. In de 
tweede helft begon Quintus sterk in 
de aanval, wat resulteerde in een aan-
tal doelpunten. Eindstand 18-8.
De Dames Senioren 1 speelden een 
zeer goede wedstrijd tegen HCW DS2 
in Sporthal Spoorzone in Winters-
wijk. De eerste helft speelde Quintus 
zeer geconcentreerd, werd er goed 
individueel gelopen en kwamen de 
speelsters in de aanval echt vrij voor 
de goal. Ruststand 6-8 voorsprong. De 
tegenstander kwam beter in de wed-
strijd en kon de winst pakken. Uitslag 
15-12.
Vandaag speelde de E2 tegen HV 
Angeren E3 in Sporthal Walburgen 

in Gendt. Quintus was beter en met 
de rust stond het 0-4. Na rust speel-
den de dames ook op andere posities. 
Door nog een paar mooie aanvallen 
werd het 1-7 voor Quintus.
In Sporthal De Kamp werd de wed-
strijd van de jongens B1 gespeeld te-
gen koploper Duiven HB1. Door hard 
werken in verdediging en aanval is 
het een leuke pot geworden. Ook de 
nieuwe spelers pakken het spel goed 
op. Ondanks dat was het team van 
Duiven te sterk voor de ploeg uit Hen-
gelo. Uitslag 8-30.
Tot slot speelden zondag de Quin-
tus Heren Senioren 1 tegen Duiven 
HS2. Na een spannende eerste helft 
met een rust stand van 12-13 in het 
voordeel van Duiven bleef het in de 
tweede helft een spannende pot. De 
wedstrijd werd afgesloten met een 
eindstand van 23-27 voor Duiven.

Uitslagen SV Quintus 21 decem-
ber
WPG Research/de Gazellen E1 - Quin-
tus E1: 0-5/1-14;
HV Angeren E3 - Quintus E2: 0-4/1-7;
Grol HV D1 - Quintus D1: 7-5/17-7;
Grol HV DC1 - Quintus DC1: 5-7/17-
11;
Apollo ’70 HS2 - Quintus HS2: 9-3/18-
8;
HCW DS2 - Quintus DS1: 6-8/15-12;
Quintus HS1 - Duiven HS2: 12-13/23-
27;
Quintus HB1 - Duiven HB1: 3-14/8-30;

Programma 4 januari 2015
14:30 uur Quintus DS1 - Groesbeeks 
Glorie DS3, De Kamp Hengelo Gld.

Programma 11 januari
10:20 uur FBC DC1 - Quintus DC1: de 
Cluse Herwen
11:55 uur Blauw Wit HS1 - Quintus 
HS1: ‘t Rikkenhage Ruurlo
13:00 uur Huissen HV D1 - Quintus 
D1: de Brink Huusen

Thuiswedstrijden sporthal De 
Kamp
13:45 uur Quintus HS2 - Duiven HS3
12:25 uur Quintus DS1 - Reflex DS2
10:30 uur Quintus D2 - Swift A D1

Quintus E1 winterkampioen
Hengelo - Zondag 21 december 
kwamen alle negen teams van 
Handbalvereniging SV Quintus 
in actie. De E1 jeugd behaalde 
met negen gespeelde en gewon-
nen wedstrijden de eerste plaats 
en mag zich winterkampioen 
noemen. Dat werd in de kantine 
van Sporthal De Kamp gevierd.

Fraaie aanval in de wedstrijd Quintus HS1 tegen Duiven HS2.

De gewone competitie: naar de A-lijn 
promoveerden: Karen Notten & Joop 
te Veldhuis; Silvia Schreiber & Riet 
Botschuyver en Irene Lichtenberg 
& Theo Schoenaker. Naar de B-lijn: 
Greet Jansen & Theo Geurts; Leni 

Lamers & Wil ten Holder en Riekie
Nieuwenhuis & Riet Niesink.

Allen gezellige kerstdagen gewenst
en een bridgerijk en gezond 2015.
Donderdag 8 januari wordt er weer 
gestart. Het is prettig als iedereen
kort na zevenen aanwezig is, opdat 
er genoeg tijd is om elkaar een goed
nieuwjaar toe te wensen en tevens 
om half acht te kunnen bridgen.
Tot bij Den Bremer; Z-E weg 37, te
Toldijk. Afmelden kan op verschil-
lende manieren: via een mail naar bc-
bronkhorst@hotmail.nl  of een sms
naar 06-28633453 (inspreken lukt
niet!), of op de wedstrijddag bellen 
naar genoemd mobiel nummer.

Bridgen in Toldijk
Toldijk - Op 18 december speel-
den wij een zeer gezellige Kerst-
BridgeDrive met gestoken spel-
len, een mooie prijzentafel en 
een lekker warm hapje tussen-
door. Een ieder zag er feestelijk 
gekleed uit, wat de avond ook 
een speciale uitstraling gaf. Met 
de drives die nog volgen, zal de 
wedstrijdleiding een aparte com-
petitie-uitslag bijhouden.

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor  
slE redeom njim 
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Onze shop is op woensdag 31 december gesloten – u kunt die dag tanken via de buitenautomaat

Alle medewerkers van De Weule en Kuster Olie wensen
u prettige Kerstdagen en een gelukkig 2015!
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Ik ben geen held
bij onweer
in het open veld
Ook voel ik mij niet vrij
bij stieren in de wei
Maar erger nog is één
Dat is een tandarts
die trekt met het linkerbeen

J. Wagenvoort

De bedoeling van Koolen was om op 
4 januari met een tweepersoons bug-
gy van start te gaan met navigator. 
Doordat de auto niet op tijd klaar was 
en hij niet voldoende tijd had om zich 
voor te bereiden op dit project heeft 
men besloten om het een jaar uit te 
stellen. Koolen heeft in alle klassen 
gereden die de Rally kent. Vorig jaar 
reed hij nog met een truck de Dakar 
Rally, achteraf vond hij dat het minst 
leuke. De motor vindt hij mooi maar 
toch wel wat  gevaarlijk. De beslissing 
om weer op een quad te rijden was 

niet zo moeilijk. Koolen heeft een 
top quad in handen die ontworpen is 
door o.a. Gerben Vruggink. Hij vindt 
de quads de mooiste categorie wat hij 
ooit heeft gereden in Le Dakar. 

Voorafgaand aan de Rally gaat hij 
nog trainen op grote hoogtes in een 
wintersport gebied om te kunnen 
wennen aan de condities die hij ook 
tegenkomt in Zuid-Amerika. De 
quads vormen de kleinste categorie 
binnen de Dakar Rally en Koolen is 
wel de enige Nederlandse deelnemer. 

Koolen die bijna wekelijks op een mo-
tor of quad te vinden is liet weten dat 
het met de voorbereiding wel goed 
is, af en toe rijdt hij in Dubai om te 
trainen. In september reed hij nog de 
Inca Rally in Peru. 
Samen met de Vordense monteur 
Niels Beck reisden ze af naar Peru om 
kilometers te maken met de quad. 
Koolen kende daar pech en moest 
met een onwillige motor de strijd op-
geven terwijl hij op een achtste plaats 
reed. Naast de voorbereidingen in het 
buitenland  traint hij als de tijd het 
toe laat ook veel in Nederland, met 
name op het circuit “De heksenplas” 
in Hummelo. 

ONK enduro’s staan ook altijd op het 
menu. Gemiddeld zit hij dan zo’n zes 
tot zeven uur per dag op een motor. 
De enduro die hij nooit afslaat is de 
“Oost Gelderland-Rit” die georgani-
seerd wordt door de V.A.M.C. “De 
Graafschaprijders” uit Vorden, die 
bijna door z’n achtertuin gaat. Kool-
en is een echte liefhebber van moto-
ren en de techniek spreekt hem ook 
aan. Een reden om nog een keer met 
de quad te gaan is dat hij twee jaar ge-
leden door een opgelopen schouder-
blessure niet de prestatie kon neer-
zetten die hij in gedachten had.  Dat 
vond hij jammer, vandaar de keuze 
om nog eenmaal met de quad van 
start te gaan. Koolen wil samen met 
het team bestaande uit Mohammed 
Abu-Issa, Gerben Vruggink, Niels 
Beck en Ronald Wentink vooral veel 
plezier hebben. Voor het klassement 
zal het een en ander verwacht wor-
den van Abu-Issa. Hij is een topper, 
hij heeft het in zich om in de top drie 
te eindigen mits hij verschoond blijft 
van pech.

Dakar deelnemer Koolen nog 
eenmaal op de Quad aan de start

Vorden - Vordenaar Kees Koolen zal evenals voorgaande jaren weer 
deelnemen aan de Dakar Rally. Hij zal op 4 januari nog eenmaal de 
quad van het team de sporen geven in Zuid Amerika, samen met 
teamgenoot Mohammed Abu-Issa uit Qatar. Koolen zal rijden met 
nummer 274 in de zwarte kleuren van het team Maxxis Dakar powered 
by Super B en Abu-Issa met nummer 253 in zijn eigen kleur blauw.

Dakar deelnemer Kees Koolen.  Foto: Henk Teerink.

Rust was er voor Vruggink niet en 
menig nachtje werd het slapen over-
geslagen. Dit jaar zal het iets mak-
kelijker worden voor hem. Het auto, 
motor en quad team hebben hun 
eigen organisatie. Het quad team zal 
onder leiding staan van Gerben Vrug-
gink, hij zal er alles aan doen om het 
een en ander soepeltjes te laten ver-
lopen. Kees Koolen en Mohammed 
Abu-Issa rijden in het quad klasse-
ment, vooral van Abu-Issa mag het 
een en ander verwacht worden. Hij 
werd afgelopen jaar 4e in de Dakar 
Rally en deed ook mee aan een paar 
WK Rally Raid wedstrijden. In Abu 
Dhabi pakte hij een mooie 2e plaats, 
winst was er in zijn thuisland Qatar. 
Niels Beck en Ronald Wentink zijn de 
monteurs van het team en zullen er 
alles aan doen dat Koolen en Abu-Issa 
niks te kort komen op technisch vlak. 
Beck zal veelal werkzaam zijn voor 
Koolen tijdens de Rally en Wentink 
voor Abbu-Issa. 

Gelukkig voor Vruggink kan hij zich 
nu helemaal concentreren op het 
quad team. De quads vindt hij toch 

het mooiste, vooral het bouwen van
een quad vindt hij prachtig. Het be-
denken van hoe het allemaal beter
zou kunnen is iets wat hem dag
en nacht bezig houd. Gerben gaf te 
kennen dat het materiaal altijd voor
verbetering vatbaar is. Nooit is men
uitgeleerd en een klein dingetje kan
grote gevolgen hebben. De passie die
Gerben heeft voor Le Dakar is groot,
een aantal jaren geleden heeft hij 
hem zelf ook al eens gereden. Het
was een hele mooie ervaring. 

Daarna begon het avontuur met Kees
Koolen, waarvoor hij het Dakar avon-
tuur regelde. Alle disciplines heeft hij
doorlopen als manager en Vruggink 
is blij dat hij ditmaal alleen verant-
woordelijk is voor het quad gebeu-
ren. Ondanks dat de druk iets minder
zal zijn als voorgaande jaren zal hij
het niet veel minder druk hebben om
alles in goede sporen te laten leiden.
De wens van Gerben is dat Koolen en
Abu-Issa een mooie en sportieve uit-
daging zullen hebben en niet teveel
problemen onderweg zullen tegenko-
men.

Drukke tijden voor Dakar 
manager Gerben Vruggink

Vorden - De afgelopen jaren was de uit Vorden (Delden) afkomstige
Gerben Vruggink een druk man bij de grootste woestijnrit van het 
jaar. Hij is al vele jaren teammanager van het Maxxis Dakar Team
powered by Super B dat uitkomt in de Dakar Rally. In 2014 was hij
verantwoordelijk voor het gehele team. Dat bestond toen uit Sebastien
Husseini, Mohammed Abu-Issa (quad), Tim Coronel met een buggy en
Vordenaar Kees Koolen met de vrachtwagen van het team.

Niels Beck, Gerben Vruggink en Ronald Wentink.  Foto: Henk Teerink.

De Nederlanders Van Daele en Klomp 
zullen in Zuid-Amerika hun debuut 
maken. Zij hebben al wel de nodige 
ervaringen op gedaan in andere Ral-
ly’s zoals de Abu Dhabi Dessert Chal-
lenge en Libya Rally. Daar leerden de 
heren o.a. hoe ze met de apparatuur 
moeten omgaan die ook in de Dakar 
Rally gebruikt wordt. Het team zal 
van start gaan met Honda CRF 450x 
motoren die in Vorden zijn klaarge-
maakt voor de moeilijkste Rally van 
het jaar. Naast teameigenaar Henk 
Hellegers  gaan ook Mirjam Pol,  Ger-
win Messing en Martin Graumann 
mee voor ondersteuning van de rij-
ders. Messing en Graumann zijn de 
monteurs, zij zullen er voor zorg dra-
gen dat het materiaal in top conditie 
zal blijven.

Het team zal in het bivak vergezeld 
worden door het eveneens uit Vor-
den aanwezige Maxxis Dakar powe-
red by Super B Quad team. Dit jaar 
heeft men ervoor gekozen om de 
twee teams gezamenlijk te laten ope-

reren vanuit het bivak.  De teams zul-
len wel onafscheidelijk werken maar 
voor verplaatsingen hoeft men niet 
zoals andere jaren dubbel materiaal 
mee te nemen. Dat scheelt  ook weer 
in de kosten, wat niet onbelangrijk is 
lieten Hellegers en Gerben Vruggink 
weten. Naast de job als team eigenaar 
van het HT Rally Raid team is Henk 
Hellegers ook nog de vertegenwoordi-
ger van de Dakar in Nederland. Veel 
rust zal hij daarom niet hebben tij-
dens de rally. Gelukkig heeft hij een 
stel fijne mensen op de juiste plek 
staan die hem het werk uit handen 
kunnen nemen.

Normaal gesproken valt de helft van 
de motorrijders zoals in voorgaande 

jaren uit (waaronder twee derde de-
butanten), toch zal hij duimen dat 
zijn rijders hier van verschoond blij-
ven en op 17 januari allemaal de fi-
nish en het podium mogen oprijden. 
De 2015 rally zal geen gemakkelijk 
maar wel een zeer uitdagende rally 
worden. De Dakar is veelal op RTL 7 
te volgen en ook via www.rallymani-
acs.nl  waar de laatste nieuwtjes te 
lezen zijn. Veel vrije tijd zal Hellegers 
overigens niet hebben als hij thuis 
komt van de rally uit Zuid-Amerika. 
Een kleine twee maand later staat de 
Abu Dhabi Dessert Challenge op het 
programma waar hij het agentschap 
voor doet. Het is wel geweldig om dit 
allemaal te mogen doen aldus Helle-
gers.

Team HT Rally Raid met 3 rijders 
in Le Dakar
Vorden - Het Vordense HT Rally 
Raid team van team eigenaar 
Henk Hellegers zal op 4 januari 
2015 van start gaan met 3 cou-
reurs. De rijders die voor het HT 
Rally Raid team in actie komen 
zijn: Jeroen van Daele en Erik 
Klomp uit Nederland. De inter-
nationale rijder van het team is 
Mart Meeru uit Estland. Hij is de 
topper van het team en van hem 
mag het een en ander verwacht 
worden. Hellegers hoopt dat 
Meeru zich regelmatig in de top 
15 kan rijden met misschien een 
uitschieter in de top 10. Meeru 
reed vorig jaar ook al voor het 
team  uit het buurschap Delden.



HOV WENST IEDEREEN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2015

Profiteer deze laatste

dagen van het jaar 

nog van 

10% KORTING 

op de gehele collectie 

m.u.v. lopende acties, verzorgingsproducten en inruilmeubelen

Kom vrijblijvend langsen laat u verrassendoor wat wij u te bieden hebben!

nodigt u uit voor de
“Meubel Inloopdagen!”

Waar de meubelen nog betaalbaar zijn!

    29 en 30 december
    van 9.30 - 20.00 uur

G. Onstenk Meubelen     *       Molenenk 20 Hengelo Gld.    *   T. 0575 463153
www.onstenkmeubelen.nl

Tevens 

versgebakken oliebollen

door 

Kon. Harmonie Concordia 



HOV WENST IEDEREEN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2015

> Start
zonder contract!*

> Betaal pas
vanaf 1 februari 2015!*

> 100% korting
op het inschrijfgeld!*

START NU
en betaal pas vanaf februari 2015

Hoe eerder je start,
hoe groter je voordeel!

www.aerofitt.nlKijk voor het aanbod van jouw vestiging op

Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.

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

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

Openingstijden:

* Vraag naar de voorwaarden. 

BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

Meld je nu aan

Onbeperkt fitness 
voor € 15,95 
per 4 weken!

Onbeperkt fitness 
voor € 15,95 
per 4 weken!

Hengelo Gld en Zelhem

Hengelo Gld

Zelhem

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL 
STATIONSPLEIN 8-12, 7021 CN ZELHEM T: 0575 46 50 01 ZELHEM@AEROFITT.NL  

* Vraag naar de voorwaarden

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

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

100% korting 
op het inschrijfgeld*

en betaal pas 
vanaf januari 2015

NIEUW!
Vanaf december in Hengelo Gld (naast Sportcentrum AeroFitt)

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

www.goossensatomica.nl

30%
korting

op alle vrijetijdskleding

20%

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

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

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

DAMES EN HERENKLEDING

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

 KORTING winterjassen, vesten, truien, 
blouses, shirts. 
(m.u.v. nieuwe collecties 
en afgeprijsde kleding)

Roozegaarde Sport & Mode 
wenst u fijne feestdagen 

en een goed 2015.

Laat jestralen2015in
SINT MICHIELSSTRAAT 2B, 7255 AP HENGELO GLD, 

T: 0575 465715 
EMAIL: INFO@MARTINEHAIRENBEAUTY.NL 

WWW.MARTINEHAIRENBEAUTY.NL

€ 5,- korting in de maand februari* 

10% kortingen op alle producten 
in de maand januari.

* Bij inlevering van deze bon. en bij besteding boven 65 euro. * 1 p.p.

Prettige feestdagenen eengezond en gelukkig2015
HET TEAM VAN MARTINE HAIR+BEAUTYSALON WENST IEDEREEN
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Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

      Volg en like ons ook op Facebook:        ContactAchterhoek VV

IJssel
computerservice

*

*

www.markenheem.nl

Voel je thuis in onze ouderenzorg!

voor zorg dichtbij

Markenheem levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en 
zorg aan vooral ouderen thuis en in diverse woonzorgcentra in de 
gemeenten Doetinchem en Bronckhorst.

Wij zijn voor onze locatie De Bleijke per direct op zoek naar een:

Als teammanager ben je verantwoor-
delijk voor de best mogelijke zorg 
voor de cliënt en een zo goed moge-
lijk werkklimaat voor het team, dat 
geformeerd is rondom de zorg van 
de bewoners. Samen met collega-
teammanagers bouw je mee aan de 
verdere ontwikkeling en het professio-
naliseren van Markenheem. 

Teammanager
24 uur per week

Kijk voor meer informatie over Markenheem of de volledige  
vacaturetekst op www.markenheem.nl of neem contact op met  
Phyleen de Jong (regiomanager), telefoonnummer: 0314-376010.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.

(bromfiets)Rijbewijs A M

Tweede Kerstdag:
DISCO: DJ Santa Claus 
CAFÉ: Sound Bitch
 

Derde Kerstdag met Poor John 

31 dec. Oudejaarsdag het traditionele

POTBILJARTEN
en v.a. 20.30 uur after karBIT Party 
met DJ Silvester
 

1 januari:
DISCO: DJ Thunder 
CAFÉ: DJ Duo The JumpinJacks

Wij wensen u 
verder prettige 
Kerstdagen
en een 
voorspoedig 
2015.
Harrie, Rudy  
& medewerkers

WENST U PRETTIGE
FEESTDAGEN EN EEN

GEZOND & MUZIKAAL 2015

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)

WWW.HET-KLAVIER.NL

AMBACHTSWEG 2A
7251 KW VORDEN

       HET WERKVELD
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Zaterdag was het ondanks het 
weer, het regende en waaide flink, 
druk in het stadje. Zondag daar-
entegen kwamen nog meer men-
sen naar Bronkhorst. Hoewel het 
koud was en de wind guur waaide, 
bleef het droog en was het er goed 
toeven. De vuurkorven brandden. 
Dit weekend voor Kerstmis herleefde 
de sfeer van Charles Dickens. De be-
zoekers kwamen regelmatig oog in 
oog te staan met inwoners in Victo-
riaanse, negentiende-eeuwse kleding. 
Zij zorgden ervoor dat het gevoel van 
toen even terug was, bijvoorbeeld 
door de wasvrouwen die kleding-
stukken te koop aanboden. Of het 
jongetje dat achterna gezeten werd 

door de al fluitende veldwachter. De 
poppenvoorstelling van het wereldbe-
roemde verhaal ‘A Christmas Carol’, 
opgevoerd door Peter Noort en zijn 
familie, zorgde vele malen voor een 
volle Kapel.
 
Op de vele sfeervol ingerichte kra-
men van de kerstmarkt was een keur 
aan handelswaar uitgestald, waar 
vele (kerst)artikelen van hand verwis-
selden. Ook voor de inwendige mens 
werd gezorgd. Er was warme glüh-
wein, chocolademelk en er werden 
oliebollen gebakken. De midwinter-
hoorns die klonken maakten de sfeer 
compleet.

25 jaar Dickens in Bronkhorst

Bronkhorst - Op 20 en 21 december konden bezoekers genieten van 
de 25ste editie van de Dickens Kerstfair in Bronkhorst. Net als andere 
jaren werd het poppenspel ‘A Christmas Carol’ opgevoerd in de Kapel, 
eveneens een 25-jarig jubileum. De winkels waren geopend, marktkra-
men stonden op het plein naast de Kapel en op terrassen en zangko-
ren zongen hun carols.

Wasvrouwen in Bronkhorst boden kledingstukken te koop aan.

Bronckhorst

Vrijdag 26 december 2014
11:00 Kerstshow Helmink Wonen Vorden
12:00 Koopzondag meubelzaken Vorden

Maandag 29 december 2014
9:30 Concordia actief bij Inloopdagen  

Onstenk Meubelen Hengelo

Dinsdag 30 december 2014
20:30 Sans Retouche met ‘Zeespiegel’  

in de huiskamer Vorden

Woensdag 31 december 2014
11:00 Carbidschieten Hummelo Hummelo

Donderdag 1 januari 2015
15:30 Nieuwjaarsconcert Hummelo  

met Hans en Lars Hummelo

Vrijdag 2 januari 2015
20:00 Publieksavond Achterhoeks Planetarium Toldijk

Zaterdag 3 januari 2015
12:00 Zelos Broeder Nieuwjaarsloop Zelhem

Zondag 4 januari 2015
11:00 Winterwandeling Wildenborch Wildenborch

Dinsdag 6 januari 2015
14:00 Openstelling archiefruimte  

Oudheidkundige Vereniging Oud Vorden Vorden

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

Dit jaar mocht de blokfluitgroep van 
de Dorpsschool meedoen. In het or-
kestje speelde ook net zoals ieder jaar 
de dwarsfluitleerlingen mee. Dit jaar 
speelde het orkestje onder andere 
‘Jingle Bells’ en het enthousiasme 
spatte ervan af. Komt allen te samen 
met een geweldige solo van Thijmen 
die nog maar ongeveer een half jaar 
trompet speelt. Thijmen heeft zijn 
blokfluitdiploma gehaald bij Mirjam, 
maar hij wilde zo graag nog een keer 
meedoen op de blokfluit in het or-
kestje. 

“Altijd welkom”, aldus Mirjam. “Ge-
weldig toch, de jeugd moet je hun 
enthousiasme niet ontnemen”. Het 
favoriete nummer van de kinderen: 
Midden in de winternacht met heel 
veel slagwerk instrumentjes erbij. 
Het nummer ervoor was nog maar 
net af of de kinderen stonden al te 
trappelen met hun instrumentjes, 
want dit vonden ze toch wel heel 
geweldig. Het publiek zong heerlijk 
mee. Het mooie Stille nacht, drie-

stemmig dus heel moeilijk, maar ‘t 
klonk heel erg indrukwekkend. Het 
mooie nummer: In een stalletje met 
zang en dwarsfluit, en er werd af-
gesloten met We wish you a merry 
christmas. Hier wensten de kinderen 
de mensen een Vrolijk kerstfeest toe.
Ze hebben met z’n allen weer twee 
geweldige kerstoptredens neergezet. 
De eerste was op zaterdagmiddag 13 
december tijdens de kerstmiddag van 
Salehem en ’t Nut in de Smedekinck 
te Zelhem. De mensen vonden het 
geweldig, ze kregen dan ook een da-
verend applaus. De heer Radstake op-
perde, dat deze groep zich maar eens 
moest gaan opgeven voor Hollands 
got talent, geweldig toch. De kinde-
ren kregen na afloop nog heerlijke 

versnaperingen en een presentje.
Leuk om te weten: het Veldhoeksor-
kestje kunt u ook zien en beluisteren
tijdens de kerstdagen op TVIDEAAL of
als u deze gemist heeft op de website
www.ideaal.org Kerstmiddag Schme-
dekinck 13 december. Het tweede op-
treden was op zaterdagmiddag 20 de-
cember, net zoals alle andere jaren in
het Veldhoeksgebouw, de kinderen 
maakte daar de Veldhoekse ouderen
weer heel erg blij met hun kerstmu-
ziek. Dat lieten ze wel merken aan 
het applaus. De mensen vonden het 
geweldig. Na afloop werden ze hier
ook heerlijk verwend en kregen een
kerstpresentje als beloning. De kinde-
ren kunnen terug kijken naar twee
geweldige optredens.

Veldhoeksorkestje met de blokfluitgroep 
van de Dorpsschool
Veldhoek - Dit jaar verzorgde het 
Veldhoeksorkestje onder leiding 
van Mirjam v.d. Burg weer twee 
fantastische kerstoptredens in de 
regio. Ieder jaar bestaat het or-
kestje weer uit andere blokfluit-
leerlingen.

Het Veldhoeksorkestje met medewerking van de blokfluitgroep.

HOV WENST IEDEREEN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2015

40%25% 30% 35%20%

Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84
Ruurlo - Dorpsstraat 27 - Tel. (0573) 45 31 93

Volg ons nu ook 
op facebook 

www.spannevogel.nl

2e Kerstdag

Kerstshow
in HENGELO Gld van 11.00 tot 17.00 uur

Tot wel 40%
korting prikken!

De kortingsactie loopt van 

2 december 2014 t/m 3 januari 2015.

Onze winkels zijn op 31 december vanaf 12.30 uur

en op 2 januari de gehele dag gesloten.

Bij aankoop van Meubelen, Tapijten, Gordijnen of Raamdecoratie vanaf 
€ 500,- (met uitzondering van aanbiedingsprijzen) kunt u in één van onze 
winkels een ballon met daarin een kortingsbon doorprikken en krijgt u het 
kortingspercentage dat op de bon staat.
Wij wensen u Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2015

wwwwwwwwwwww s



internetdrukker.nleen échte drukker... online!

Uw drukwerk, zo geregeld!

Brochures
8 pagina’s A4 selfcover, fc

Flyers
100 x 210 mm enkelzijdig, fc

Briefpapier
A4 enkelzijdig, fc

1000 stuks 
van €32,- voor

€24,-
1000 stuks 

van €48,- voor

€36,-
500 stuks 

van €179,- voor

€134,25

Uw drukwerk, zo geregeld. In 4 stappen drukwerk bestel-
len zoals u dat wenst! Het gemak van online bestellen, 
met de kwaliteit en persoonlijke service van een échte 
drukker: dát is Internetdrukker.

Actiecode: IZ77YD  *Zie website voor actievoorwaarden

Joost helpt 
u graag 
verder
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Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

PROJECT ENGINEER | VMA1326819
DOETINCHEM - 40 UREN – HBO

OMSCHRIJVING
Als Project Engineer zorg je voor het ontwikkelen van producten, op 
basis van een pakket van eisen, wensen en productspecifieke kennis. 
Daarnaast stel je, in overleg met betrokken afdelingen, productiege-
gevens (bewerkingen, tijden e.d.) vast en voer je deze in alsmede het 
vastleggen van verpakkingsgegevens; Je zorgt voor een constante 
verbetering van processen (efficiency, kwaliteit en welzijn). Je onder-
houdt, wijzigt en optimaliseert het bestaande pakket producten. Ook 
zorg je, indien van toepassing, in overleg met de Teamleider ontwik-
keling/werkvoorbereiding voor het ontwikkelen en uitdetailleren van 
bewerkingsgereedschappen.

FUNCTIE CRITERIA
-  HBO werk- en denkniveau, aangevuld met opleidingen m.b.t. CAD 

systemen; 
-  Kennis van de moderne fabricagetechnieken in de plaatverwerking; 
-  Affiniteit met geautomatiseerde productiebesturing; 
-  Kennis van Engelse en Duitse taal; Praktische instelling, geschikt 

om in teamverband te werken.

SALES ENGINEER/ WERKVOORB. | VIO1328244
ZUTPHEN - 40 UREN – HBO

OMSCHRIJVING
Als sales engineer/werkvoorbereider zal je je gaan bezig houden met 
verkoop en project ondersteuning, maak je calculaties van schakel-
kasten en elektraprojecten, beantwoord je telefonische vragen van 
klanten en ondersteun je de service afdeling. De werkvoorbereiding 
bestaat uit het maken van schema’s, bestellen van componenten en 
het bewaken van levertijden. Als Sales Engineer/ Werkvoorbereider 
ben je de spil tussen de verkoop afdeling en de werkplaats en biedt 
deze allround functie je diverse uitdagingen en mogelijkheden naar 
de toekomst.

FUNCTIE CRITERIA
-  HBO werk- en denkniveau en hebt minimaal een afgeronde MBO 4 

(Elektrotechniek); 
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
- Affiniteit met E-Plan; 
-  Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

schrift (Duits is een pre);
- Je bent in het bezit van rijbewijs B.

TECHN. COM. ENGINEER | VMK1337263
DOETINCHEM - 40 UREN – HBO

OMSCHRIJVING
Als Technisch Commercieel Engineer ben je verantwoordelijk voor 
het ontwerpen, calculeren en offreren van productielijnen. Je werk-
zaamheden zijn: het opstellen en controleren van de lay-outs, het 
tekenen van een functioneel ontwerp van een geheel productiesy-
steem of een gedeelte daarvan m.b.v. een CAD tekensysteem en het 
opstellen van een calculatie en offerte in de gewenste taal. Je bent 
een adviseur die zowel offertes uitbrengen als klanten van technisch 
advies kunnen voorzien.

FUNCTIE CRITERIA
-  Minimaal een HBO diploma (bij voorkeur HTS WTB) of vergelijk-

baar;
- Ervaren met CAD, bij voorkeur ME10;
- Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal;
- Ervaring in het werken met Inventor is een pre.

CNC-DRAAIER INCL. PROGRAMMEREN | 
VIO1316964
AALTEN - 40 UREN – MBO

OMSCHRIJVING
Je werkt uitsluitend met RVS. De werkzaamheden bestaan uit het 
zelfstandig kunnen programmeren van de machines vanaf tekening, 
het  produceren van complexe producten veelal enkelstuks uit RVS 
(diameter 500 - 1100), het controleren en vrijgeven van geprodu-
ceerde onderdelen en kwaliteitscontroles, het voeren van onderhoud 
en beheer van machines en gereedschappen. De werkzaamheden 
kunnen plaatsvinden in zowel dagdienst als in een 2-ploegendienst. 

FUNCTIE CRITERIA
- MBO werk- en denkniveau (verkregen door opleiding of ervaring);
- Zelfstandig programmeren en omstellen van complexe producten;
- Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie;
- Kennis van Fagor besturing;
- Kennis van bewerkingscentra met Heidenhainbesturing is een pre.

Voor een opdrachtgever in de omgeving van Vorden zijn wij per 
direct op zoek naar een fulltime:

TECHNISCH OPERATIONEEL INKOPER | 
VIO1323941

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de selectie van leve-
ranciers en het tijdig en voor de juiste prijs voorzien in de mate-
riaalbehoefte van het bedrijf, zodanig dat voldaan wordt aan de 
gestelde kwaliteitseisen. Ook het bewaken van de juiste uitvoering 
en het (administratief) afwikkelen van inkooporders behoort tot de 
werkzaamheden. Afhankelijk van jouw kwaliteiten en ambitie kun 
je extra werkzaamheden of projecten uitvoeren. Er zijn dus volop 
mogelijkheden om in de functie verder te groeien. Kortom: een veel-
zijdige functie.
De kandidaat die wij zoeken  beschikt over minimaal MBO+/HBO 
werk- en denkniveau en heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van 
het inkoopproces van een metaalverwerkend bedrijf. Je hebt kennis 
ervaring met geautomatiseerde systemen (o.a. ERP-systemen en 
Office) en beschikt over goede communicatieve- en onderhande-
lingsvaardigheden.
Voor meer informatie kun jij je richten tot Ingrid Olivier. Telefoon-
nummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: i.olivier@europlanit.nl o.v.v. 
het vacaturenummer.

De Werving en Selectie procedure van deze vacature is uitbesteed 
aan Euro Planit  Personeelsdienten. Wilt u reageren? Dan verzoe-
ken wij u een korte motivatie met  uitgebreid curriculum vitae te 
sturen naar i.olivier@europlanit.nl. Nadere informatie kan worden 
ingewonnen bij  mevrouw I. Olivier, te bereiken onder telefoonnum-

mer: 0575 - 555518

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Junior Medewerker Binnendienst m/v

Heb jij een afgeronde HBO opleiding en ben je op 
zoek naar een ondersteunende binnendienstfunctie 
in de meubelbranche?

Functieomschrijving
In deze veelzijdige functie ben je onder andere verant-
woordelijk voor het maken van kostenbegrotingen en offer-
tes, het uitvoeren van de orderintake en de facturatie. 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een junior die in 
eerste instantie een ondersteunende rol heeft. Voor dit 
werk moet je snel kunnen schakelen, het overzicht kun-
nen bewaren, goed kunnen werken onder druk en een 
proactieve en commerciële instelling hebben.

Tekenaar/werkvoorbereider m/v

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

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

Helpende niveau 2+ m/v

Ben jij per direct beschikbaar en wil je graag op 
oproepbasis werken in de ouderenzorg?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de ouderenzorg zijn wij per 
direct op zoek naar een flexibele Helpende niveau 2+ 
die bereid is om op oproepbasis ingezet te worden. Het 
gaat om werk in verpleeghuizen en in de thuiszorg op 
meerdere locaties (PG en Somatiek). Het werkgebied is 
Doetinchem en omgeving en de diensten en het aantal 
uren zijn wisselend. Als helpende verleen je de basiszorg 
en geef je aanvullend medicatie. Hiervoor moet je in het 
bezit zijn van een afgeronde medicatietraining. Het is 
belangrijk dat je in bezit bent van eigen vervoer.

Oproepkracht m/v

Ben jij op oproepbasis beschikbaar voor diverse 
soorten werk?

Functieomschrijving
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Lochem/Zutphen 
zijn wij met regelmaat op zoek naar oproepkrachten. De 
werkzaamheden kunnen heel divers van aard zijn. Zoals 
magazijnwerk, productiewerk, horecawerkzaamheden, 
schoonmaakwerk etc. De uren variëren van 8 uur per 
week tot 40 uren per week.

Operator m/v

Ben jij een ervaren operator en per direct 
beschikbaar?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het bedie-
nen van 2 machines. Je voert de instellingen in op de 
computer, waarna het programma wordt verstuurd naar 
de machine. Met behulp van een lift die je zelf bedient, 
leg je de materialen op de bank. Het kan voorkomen dat 
je het materiaal moet afplakken of 
dat een andere maatvoering toe-
gepast moet worden. Eigen inzicht 
en meedenken is in deze func-
tie dan ook erg belangrijk. Nadat 
het materiaal is bewerkt, ga je 
het nauwkeurig afwerken met o.a. 
een vijl. Kwaliteit staat hoog in het 
vaandel. Tevens is het belangrijk 
dat je flexibel inzetbaar bent, aan-
gezien het een functie in 2, 3, 4 en 
5 ploegen betreft.
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Vorden 
vorden@weevers.nl
(0575) 55 10 10

Lichtenvoorde
lichtenvoorde@weevers.nl
(0544) 37 13 23

Zelhem
zelhem@weevers.nl
(0314) 62 50 53 

Zutphen
zutphen@weevers.nl
(0575) 58 55 85

Winnen met Weevers november

Voor het uitreiken van de prijs van de maand november gingen 
we naar Nieuw Wehl. En wie Nieuw Wehl zegt, zegt Fatima. 
Sinds januari  de Fatima Schreuder Groep, een zorginstelling 
voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 
Midden in het dorp, naast de kerk is hier de Sjop & Atelier 
gevestigd waar allerlei artikelen worden verkocht die gemaakt 
zijn door verschillende dagbestedingsgroepen. Onder andere 
die van de Productgroep Zeep & Zo, waar de winnares van onze 
actie, Marijke te Molder werkzaam is.
Onder begeleiding van haar wordt er dagelijks door 8 á 10 cliënten 
onder andere handzeep, douchegel, gietzeep en zeephangers 
gemaakt, mooi gedecoreerd en ingepakt! Daarnaast worden 
er ook andere creatieve werkzaamheden verricht zoals het 
maken van kussens en geurzakjes. De cliënten verrichten een 
deelhandeling in het proces dat leidt tot een mooi eindproduct. 

Door de afwisseling, het leren van verschillende werkzaamheden 
doen zij succeservaringen op wat hun zelfvertrouwen ten goede 
komt. Deze producten zijn te koop in de Sjop. Er kunnen ook 
bestellingen geplaatst worden. Naast de appeltjes en peren 
van Horstink voor de clienten was Marijke natuurlijk enorm blij 
en verrast het mooie streekproductenpakket overhandigd te 
krijgen. 

Tip voor de lezers: de Sjop is dagelijks geopend van 9 tot 16 uur. 
Nieuw Wehlseweg 20. Telnr. 0314-696242 WAT EEN HEERLIJKE MAANDEN!

www.winnenmetweevers.nl

www.winnenmetweevers.nl


