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Oudejaars Crossloop

Swingend 2015 in

Bronckhorst
Noord

De medewerkers van Contact wen-
sen u een heel Gelukkig Nieuw(s)
jaar toe! Om 2015 meteen goed te 
beginnen, hebben we de krant in een 
nieuw jasje gestoken zoals u meteen 
op deze voorpagina kunt zien. Als 
u verder bladert, zult u merken dat 
Contact is vernieuwd, verbeterd, 
maar verder ook vertrouwd blijft.

We hebben de pagina’s een wat meer 
eigentijdse lay-out gegeven. Dat is te 
zien aan het lettertype dat we gebrui-
ken voor de teksten, de kleuren zijn 
hier en daar wat veranderd en ook is 
de vormgeving gemoderniseerd.

Vaste rubrieken
Verder zult u merken dat bovenaan de 
redactiepagina’s nu ook paginanum-
mers te vinden zijn. Dat maakt het 
een stuk makkelijker navigeren door 
de krant. Kunnen we meteen vertel-
len waar u de vaste rubrieken kunt 
vinden. Voorin de krant - op pagina 
2 - zijn elke week de familieberichten 
te vinden. De rubrieksadvertenties, 
beter bekend als Contactjes, zijn altijd 
op de één-na-laatste pagina te vinden. 
Op die plek staan ook de belangrijke 
telefoonnummers, kerkdiensten en de 
colofon. Het gemeentenieuws vindt u 
elke week in of nabij het hart van de 
krant.

Kwaliteit papier
Om deze vernieuwingen en verbete-
ringen kracht bij te zetten, wordt de 
krant vanaf nu gedrukt op een betere 
kwaliteit papier dan voorheen. Dit is 
dikker dan u gewend was en het is wit-
ter.

Dit stevige papier en de witte achter-
grond komen de frisse kleuren, mooie 
foto’s en advertenties zeker ten goede.

Écht lokaal nieuws
Wat niet verandert, is dat waar Con-
tact al vele tientallen jaren om bekend 
staat: het brengen van écht lokaal 

nieuws. Wij willen ons onderscheiden 
door in onze krant te vertellen wat 
er in uw directe omgeving gebeurt. 
Nieuws van verenigingen, culturele 
instellingen en andere organisaties bij 
u uit de buurt. Verhalen, verteld door 

mensen die u kent én waarin u zich 
hérkent. Onze medewerkers en cor-
respondenten houden van deze streek 
en werken elke dag vol passie en met 
plezier aan deze krant.

Leefbaarheid
Lokaal nieuws wordt mogelijk ge-
maakt door veelal lokale adverteer-
ders. Zij maken het mogelijk dat deze 
krant iedere week weer gratis bij u 
in de brievenbus valt. Bekijk daarom 
ook zeker de advertenties in Contact 
en koop uw spullen lokaal. Zo hou-
den we samen de leefbaarheid in ons 
woon- en werkgebied op peil.

Blijven verbeteren
We zullen daaraan ons steentje bij-
dragen door te blijven verbeteren om 
zo aan de verwachting van onze lezers 
en adverteerders tegemoet te komen. 
Daar hoort ook goede lokale online 
nieuwsvoorziening bij. Door de wis-
seling van software en het verhuizen 
van de website Contact.nl is de site 
deze week niet zo actueel is als u zou 
mogen verwachten. Onze excuses 
daarvoor.

Aankomende week gaat ook de ver-
nieuwde en verbeterde website Con-
tact.nl live.

Contact
U kunt zelf ook meehelpen aan de 
nieuwsvoorziening in deze krant door 
een persbericht of nieuwstip door te 
geven. U kunt de redactie bereiken 
door een mail te sturen naar:

 redactie@contact.nl 

Let op: persberichten en aankondigin-
gen dienen op vrijdag vóór 12.00 uur 
binnen te zijn.

De medewerkers van Contact werken met plezier aan de vernieuwde krant.  

Vorden - De wandelroutes waren 
afwisselend. Het weer was perfect 
en het sonore geluid van de mid-
winterhoorns gaf de 24e editie van 
de Winterwandeling van Stichting 
Kapel De Wildenborch zondag 4 
januari vanaf de Wildenborchse 
Kapel een extra dimensie.

Ze bergen hun midwinterhoorns 
deze week weer op. Immers naar 
goede traditie mag er tot en met 
Driekoningen (6 januari) geblazen 
worden. Maar zondag tijdens de 
Winterwandeling beoefenden ze 
nog een keer hun grote hobby: de 
tien midwinterhoornblazers van de 
Reurlse Midwinterhoarnblaozers 
en zes leden van Midwinterhoorn 
Blaozers uit Geesteren.

Er namen zondag 545 wandelaars 
aan de Winterwandeling deel. Ze 
hadden de keuze uit twee afstan-
den: zeven en veertien kilometer. 
Onderweg werden de wandelaars 
getrakteerd om erwtensoep, choco-
lademelk of glühwein.

De glühwein had een wel heel bij-
zondere ‘afdronk’. Met dank aan me-
deorganisator Reinier Klein Brinke. 
Zaterdag had Klein Brinke menige 
sinaasappel van kruidnagels voor-
zien. De sinaasappel roerde hij door 
de pan zodat het sap met de daarin 

de kruidnagel aan de warme glüh-
wein werd toegevoegd. En dat lever-
de een verrassende lekkere smaak 
op, zo vonden talloze wandelaars.

Waren de wandelpaden grotendeels 
in de Belten goed begaanbaar. Op 
een klein traject in wandeling die 
over landgoed Melder voerde ont-
kwamen de wandelaars niet aan wat 

‘drek’ aan hun schoenen of laarzen.

Rond het voormalige boswachters-
huis Het Bleekhuis was het ploete-
ren geblazen door de diepe sporen 
in de zandweg. Natuurlijk mochten 
de wandelaars zelf ook hun lippen 
aan de ‘happe’ (mondstuk) zetten. 
Verrassend was dat sommigen de 
‘olde roop’ perfect lieten horen.

Contact is vernieuwd, verbeterd en blijft vertrouwd

Wij wensen u een Gelukkig Nieuw(s)jaar

24e editie van wandelevenement Wildenborch

Winterwandeling telt 545 deelnemers

De midwinterhoornblazers waren ook aanwezig.  

De krant is in een 
fris en modern 
jasje gestoken

23
januari

Zelhem Gildenweg 1  l  Tel. 0314 623658

NU OPEN
Duitse kwaliteit, Zweedse prijs

Kijk voor meer informatie op 
www.schefferkeukens.nl

KEUKENSTUDIO

Nieuwjaarsaanbieding:
16 zonnepanelen, 
omvormer en montage: 
€ 5.499

Reageren op een artikel
of zelf een persbericht insturen?

www.contact.nl



In 2015 organiseren we weer een 
kerstboominzamelingsactie gecom-
bineerd met een vuurwerkafvalinza-
meling. 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 vuurwerkafval-
zakken zijn dit jaar weer af te halen 
bij de basisscholen en de vuurwerk-
verkooppunten.

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 opge-
haald, kunt u deze natuurlijk ook zelf 
op een van deze locaties inleveren.

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

Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente 

maakt hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts informeren wij 

u over wat er bij ons speelt en kunt u reageren op berichten of een vraag stel-

len. Dit gebeurt al bijna dagelijks. Naast sociale media informeren wij u ook 

via deze gemeentepagina’s, onze website en allerhande bijeenkomsten en ge-

sprekken. Omdat op onze sociale media soms bijzondere reacties en handige 

info voorbij komt, delen we in deze rubriek graag enkele berichten met u: 

Net na de kerst werd het even winter in 
Nederland. Op sommige plekken wat 
sneeuw en soms behoorlijk glad. Op 
facebook en twitter houden we u actueel 
op de hoogte van strooirondes (dag en 
nacht) en ons strooibeleid (waar strooi-
en we wel en niet). Veel inwoners volg-
den dit. Ook omroep Gelderland deed dat 
en kwam vervolgens langs voor een item 
in het TV-nieuws.

In Olburgen en Zelhem was de start, en nu 
zet het initiatief zich voort in de hele Ach-
terhoek. De kunstbunker met leuke cultu-
rele activiteiten voor jong en oud in tijde-
lijk leegstaande panden. Opgezet door een 
aantal jonge kunstenaars. 
De komende 4 maanden zijn ze in Henge-
lo. We dachten mee over de locaties in 
Bronckhorst, omdat we het een mooi initi-
atief vinden. We wensen de kunstenaars 
veel succes, plezier en een groot, enthou-
siast publiek!   

 Tweets van de maand

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

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

Steenderen:
• Emmerweg 5, melding beoordeeld, veranderen inrichting

Vorden:
• Oude Zutphenseweg 7, verlengen beslistermijn, uitbreiden gebruik met horeca en kleinschalig 

kamperen

Zelhem:
• Kruisbergseweg 12, melding beoordeeld, veranderen inrichting

Mededelingen
Snoeiwerkzaamheden 
In verband met snoeiwerkzaamheden zijn deze week onderstaande wegen afgesloten.
• Kranenburg,  Eikenlaan, tussen de Banenkamp en de Hamveldsezijweg
• Vorden,  Kerkhoflaan  
• Halle,  Veengoot  

De hulpdiensten en Arriva kunnen wel gebruik maken van genoemde wegen. Ook blijven aanwonenden 
bereikbaar. Helaas kunnen wij niet exact de periode van afsluiting aangeven omdat er omstandigheden 
kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen, bijvoorbeeld 
weersomstandigheden.

Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend land
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij inge-
schreven staat. Wij hebben betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen op zijn 
persoonslijst het gegeven op te nemen dat zijn adres onbekend is. Hierdoor zal hij opgenomen 
worden in het Register van Niet Ingezetenen (RNI). Dit heeft ingrijpende gevolgen. Alle instanties in 
Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens te gebruiken zoals opgenomen in de BRP/RNI. 

Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen wij betrokkene ook op deze wijze in de 
gelegenheid om, gedurende drie weken na deze publicatie, informatie over het huidige woonadres te 
verstrekken. Ontvangen wij binnen drie weken geen nadere adresinformatie dan wordt de bijhouding 
van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de volgende persoon: 
 
Naam: Geboren op: Voornemen uitschrijven naar:   
Kowalski, Grzegorz Henryk 19-01-1985 Onbekend

Openbare bekendmakingen

Blijf op de hoogte!

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

Veilig Thuis: geweld stopt niet vanzelf
Sinds 1 januari is er een nieuwe orga-
nisatie met de naam ‘Veilig Thuis’. U 
kunt bij Veilig Thuis terecht als er 
sprake is (of vermoedens zijn) van 
huiselijk geweld, kindermishandeling 
of loverboypraktijken. Veilig Thuis is 
ontstaan door het samengaan van 
Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), 
Advies- en Meldpunt Kindermishan-
deling (AMK) en het Steunpunt Lover-
boys/Jeugdprostitutie.

Veilig Thuis biedt een helpende hand 
en doorbreekt situaties waar sprake 
is van huiselijk geweld, kindermis-
handeling of loverboys. U kunt 24 uur 
per dag (anoniem) contact opnemen 
met Veilig Thuis, via het landelijke 
nummer (0800) 20 00. 
U wordt automatisch doorverbonden 
met Veilig Thuis regio Noord en Oost 
Gelderland. 

Meer informatie vindt u op 
www.vooreenveiligthuis.nl 

De nu nog natte wegen kunnen glad worden, 

daarom strooien we op geplande wijze in in 

#Bronckhorst. 

Meer info:  bit.ly/I191of

Kijk uit op de weg, het is glad! We strooien 

volgens planning: zie  bit.ly/I191of

Gearriveerd in Hengelo (Gld) voor 4 maanden 

#Kunstbunker @gem_bronckhorst  

3-4 jan startweekend  www.kunstbunker.nl  

@gem_bronckhorst 

www.facebook.com/gemeentebronckhorst

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/Veemarkt-

straat (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

De gemeente is verantwoordelijk 
voor de registratie en verwerking 
van gevonden en verloren 
 voorwerpen. Elke maand  voeren wij 
gevonden  voorwerpen waarvan de 
wettelijke bewaartermijn 
is verstreken af.  

Via www.bronckhorst.nl/
gevonden vindt u een  overzicht van 
alle gevonden voorwerpen die bij ons zijn  aangemeld. Bent u iets kwijtgeraakt, 
kijk dan eens op de website naar deze lijst. Beschikt u niet over internet, dan 
kunt u ons ook bellen, via tel. (0575) 75 02 50.

Gevonden en verloren voorwerpen

Kijk en koop bij onze adverteerders:
veel keus en lekker dichtbij!

Reageren op een artikel
of zelf een persbericht insturen?

www.contact.nl



Heide Smid Langenberg 
Veldtoertocht 18 januari
Zelhem - Zondag 18 januari organiseert Toerclub Zelhem weer de be-
kende en alomgeprezen Heide Smid Langenberg Veldtoertocht. 

Deze toertocht, geschikt voor veldrij-
ders en ATB-ers brengt de deelnemers 
vanuit Zelhem naar de voormalige 
vuilstortplaats De Langenberg, waar 
met medewerking van de ZAMC op 
hun clubterrein een mooi parcours 
met diverse beklimmingen wordt uit-
gezet. Vanaf de Langenberg gaat het 
via de Oosterwijk en de Markeplas 
naar de bossen van het waterwinge-
bied ‘t Klooster bij Hengelo, om ver-
volgens het bosgebied tussen Zelhem 
en Ruurlo aan te doen. Hierbij moet 
met name gedacht worden aan ‘t Vos-
senbosch, dat gedeelte van ‘t Zand 
waar vroeger de bekende motorcros-
ses werden georganiseerd.

De vele heuveltjes, het draaien en 
keren en het af en losse zand zal veel 
van de conditie van de deelnemers 
vergen. Ter hoogte van De Veldhoek 
is een pauzeplek voorzien, waar de 
deelnemers worden getrakteerd op 
warme bouillon en wat te eten, om 
hier weer wat op krachten te komen. 
Deelnemers aan de langste afstand 
gaan verder richting de bossen van 
Staatsbosbeheer bij Ruurlo, en voe-
gen zich later weer in op de route van 
de kortste afstanden, die wederom via 
‘t Vossenbosch de koers weer richting 
Zelhem zetten.

De veldtoertocht kent 3 afstanden, 
te weten 25, 35 en 50 kilometer. De
kosten voor inschrijving bedragen
€ 4,- voor leden van de NTFU en
€ 5,- voor niet leden, en kunnen wor-
den voldaan bij de start. Deze is als
vanouds gesitueerd bij de kantine van
Sportvereniging Zelos, gelegen aan de
Halseweg in Zelhem. Gestart kan wor-
den tussen 09.00 en 10.00 uur, voor-
inschrijving is niet nodig. Leden van 
de NTFU kunnen gebruik maken van
Scan & Go, hetgeen de doorstroom bij
het inschrijven zal versnellen.

Dat de tochten van Toerclub Zelhem
voldoen aan het hoge niveau dat de
Nederlandse Toerfiets Unie stelt, is
gebleken tijdens de recent georga-
niseerde veldtoertocht in december.
Deze tocht is door de NTFU beoor-
deeld en gekwalificeerd met de maxi-
maal haalbare 3 sterren. Toerclub Zel-
hem wil dezelfde 3 sterren ook halen
voor de Heide Smid Langenbergtocht,
en zal dan ook alles uit de kast halen
om hetzelfde niveau te halen of zelfs 
nog te verbeteren. Toerclub Zelhem
kan zich gelukkig prijzen met de me-
dewerking van diverse landgoed- en
grondeigenaren, die het mogelijk ma-
ken om een veldtoertocht als deze uit
te zetten. Zonder deze medewerking
zou dit niet mogelijk zijn.

   

Old Ni-js in café De Tol
Wittebrink - Na de enorm positieve reacties op het optreden van deze Ach-
terhoekse band in 2014 kon het niet uitblijven, ook in 2015 staan de heren
van Old Ni-js weer op het podium van muziekcafé De Tol in de Wittebrink.
Zondag 18 januari staat gepland voor dit optreden.

Old Ni-js bestaat namelijk uit de gene-
ratie muzikanten die in de jaren zestig 
zo ongeveer fungeerde als de uitvin-
ders van de nederpop. En de heren 
mogen dan intussen alles al hebben 
meegemaakt, het heilige vuur voor 
de muziek laait nog altijd volop. Blitz 
Wending, LOC, Puddingh, Toontje La-
ger, Boh Foi Toch en oh ja… Normaal. 
Op die laatste twee na zijn het namen 
van illustere bands uit een grijs verle-
den. Een tijdperk waarin volop werd 
geëxperimenteerd met muziek en pro-
fessionele geluidsapparatuur eigenlijk 
nog niet eens bestond. Het waren de 
jaren zestig. De jaren waarin een ge-
neratieconflict in de muziek werd uit-
vergroot tot irreële proporties. Voor de 
muzikanten van Old Ni-js waren het 
misschien wel de hoogtijdagen. Zeker 
in nostalgisch opzicht.

Tot op de dag van vandaag zijn de de 
bandleden nog altijd actief in diverse 
bands. In 2005 begonnen ze samen 
Old Ni-js. Aanvankelijk om de leem-
tes in te vullen in de touragenda’s van 
de diverse bands, waarin ze op dat 
moment speelden. Ze kregen zulke 
enthousiaste reacties dat ze besloten 
om het wat structureler aan te pakken. 

Old Ni-js begon ooit als trio, bestaan-
de uit Ferdi Joly, Jan Manschot en 
Willem Terhorst, later kwam er ver-
sterking bij in de persoon van Gerard 

de Braconier, de gitarist van Toontje
Lager. 

De plek van Jan Manschot is tijdens
zijn ziekte en na zijn overlijden in-
genomen door Han Mali. Old Ni-js
speelt eigen nummers, maar het moge
duidelijk zijn dat, gezien de muzikale
achtergrond, er ook bekende num-
mers de revue passeren van onder 
meer Boh Foi Toch en Normaal. Old 
Ni-js wil gezellige avonden en mid-
dagen opluisteren met ronkende rock
and roll, bruisende blues en swingen-
de cajun. Het bestaansrecht vinden
ze in hun eigen enthousiasme, maar
vooral ook de reactie van het publiek.
Want het mooiste aan muziek maken
is wanneer het klikt van beide kanten.

Op zondag 18 januari komen al deze
ingrediënten samen op min of meer
heilige grond, waar de heren menig
idee hebben bedacht, wilde plannen 
zijn uitgebroed en zeer zeker menig
biertje hebben gedronken, hun voor-
malig stamcafé De Tol in de Witte-
brink bij Zelhem.

Het optreden begint omstreeks 16.00
uur. In tegenstelling tot wat gebruike-
lijk is wordt er voor dit optreden wel 
entree gevraagd, namelijk € 5,-- per
persoon. Kom op tijd, want vol is vol.
Er worden maximaal 250 personen
toegelaten.

   

Blubberrun levert KWF 
maar liefst 8100 euro op
Vorden - De BlubberRun 2014 was met ruim 1.200 deelnemers weder-
om een succes. Met de Blubberrun is € 8100 opgehaald voor KWF Kan-
kerbestrijding.

De wedstrijd ging door blubber, 
drek, modder en bagger van het 
Achterhoekse landschap in Lin-
de te Vorden en de medewerking 
van vrijwilligers en landeigenaren 
droegen mee aan het succes.

De volgende editie van dit sportie-
ve evenement voor hardlopers en 

recreanten staat gepland op zondag
25 oktober 2015.
Wie alvast meer informatie wil of de
plaatjes van de laatste Blubberrun
wil bekijken, kan een kijkje nemen
op de website van dit evenement:

 www.blubberrun.nl

Kranenburg - Afgelopen zaterdag 
werd bij Klooster van Kranenburg 
voor het eerst in de geschiedenis een 
Fiets- Enduro gereden. De familie 
Timmers stelde het terrein rondom 
het klooster beschikbaar voor dit 
unieke evenement.

Een aantal jaren geleden begon de nu 
14-jarige Koen van Dort van de Bek-
veldse Cross Organisatie (B.C.O.) uit 
Bekveld met het organiseren van Fiets-
Enduro’s. Het doel: geld bij elkaar te 
krijgen voor Kika (Kinderenkankervrij). 
Voorafgaand aan het evenement moest 
alles nog opgebouwd worden. Koen 
deed dit samen met Nick Gerritsen, Kai 
Doornink en Damon Teerink. De jonge 
mannen bouwden een mooi parcours 
met een crossproef.

Tegen betaling van 5 euro konden deel-
nemers genieten van het rijden rondom 
en door het klooster. De jeugdige deel-
nemers reden minimaal 2 ronden en 
maximaal 3. Het parcours inclusief proef 
was ongeveer 3,5 kilometer lang. Jorik 
Schouten (8 jr.) was de jongste deelne-
mer, hij reed 2 ronden. Na het rijden van 
het parcours kwamen de deelnemers 
bij de achterkant van het klooster waar 
men in de proef ging. Bij de proef moes-
ten ze zo hard mogelijk rijden voor de 
overwinning. Dat ging niet bij iedereen 
even makkelijk. Stan Degenkamp was 
de pechvogel van de dag en brak maar 
liefst twee keer een ketting van zijn fiets. 
De eerste keer dat hij aan de proef be-
gon deed hij dat lopend met de fiets. 
De kleine Jeanau Evers gleed tijdens de 
proef nog een keertje onderuit. Jeanau 
werd weer op weg geholpen door Ro-
nald Puthaar en kreeg applaus van het 
aanwezige publiek.

De winst ging uiteindelijk naar de or-
ganisator van het evenement Koen van 
Dort. Bart Notten uit Vorden werd op 2 
seconden achterstand uitstekend twee-
de. De laatste plaats op het podium was 

voor de uit Hengelo afkomstige Cyriel 
Kornegoor. Tijdens de prijsuitreiking 
kwam een drietal dames van Vrouwen 
van Nu, afdeling Vorden nog met een 

verrassing. Zij lieten weten dat ze het 
bijzonder knap vonden dat Koen zoiets 
organiseerde. Vrouwen van Nu, die elk 
jaar een bedrag beschikbaar stelt aan 
een goed doel overhandigde ditmaal 
een bedrag van 316.40 euro aan orga-
nisator Koen van Dort en zijn mede-
organisatoren. De mannen waren diep 
onder de indruk van dit mooie gebaar, 

zij kregen dan ook een warm applaus 
van de aanwezigen.

Na afloop van de enduro werden de 
deelnemers nog getrakteerd op fris-
drank en warme hap door de familie 
Timmers van Klooster van Kranenburg. 
De familie Timmers liet meteen na af-
loop weten dat wat hun betreft het eve-
nement volgend jaar een vervolg zal krij-
gen bij hun op het terrein. Koen, Nick, 
Damon en Kai bedankten na afloop ook 
nog de V.A.M.C. ‘De Graafschaprijders’ 
voor het beschikbaar stellen van het 
materiaal. Verder werden Nanneke van 
Ginkel, familie Gerritsen en familie van 
Dort ook nog even genoemd. Zonder 
hen was dit niet mogelijk geweest. De 
dagen van voorbereiding in de kerstva-
kantie hadden hun doel bereikt. Een be-
drag van ruim 550 euro werd opgehaald 
door deze toppers en zal worden over-
gemaakt naar Kika. 

Op 1 januari 2015 vierde Gerrits Ma-
kelaardij het feit dat het precies 12,5 
jaar geleden was gestart. Op 1 juli 
2002 begon Pieter Gerrits voor zich-
zelf als beëdigd makelaar met het 
kantoor PG Makelaardij, dat vanaf 
2008 Gerrits Makelaardij heet.

Pieter Gerrits was zijn carrière in 
1992 als NVM-makelaar begonnen 
bij Gerrits-Lammers Makelaardij aan 
de Spalstraat, waarvan zijn vader en 
oom deel uitmaakten van de directie. 
Rond de eeuwwisseling werd dit kan-
toor overgenomen door Meeus. Na 
twee jaar had Pieter Gerrits er genoeg 
van in het keurslijf te moeten werken 

en zag hij meer in het zelfstandig on-
dernemerschap. PG Makelaardij had 
zijn thuisbasis aan de Plantsoenstraat 
in Doetinchem, waar al snel Tetsje Se-
sink in dienst trad. In 2004 vestigde hij 
zich samen met Pro Wonen ook aan de 
Raadhuisstraat 9a in Hengelo, waar-
door beide bedrijven elkaar konden 
versterken op het gebied van huisves-
ting. Pro Wonen had in de tijd woon-
winkels in de grotere plaatsen voor 
alle vragen op het gebied van huren. In 
2008 waren er nieuwe ontwikkelingen. 
Voor twee vestigingen werd het te duur, 
mede door de crisis, en vanuit één kan-
toor werken bleek toch praktischer. Pro 
Wonen was inmiddels gestopt met de 

woonwinkels. Vanaf 2008 heet voort-
aan heette het kantoor Gerrits Make-
laardij en Gerrits richtte zich vooral op 
de gemeente Bronckhorst met als kern 
Hengelo, waar hij geboren en getogen 
is. Twee jaar geleden kreeg hij verster-
king door de komst van makelaar Han 
Nusselder.

Gerrits ziet de markt veranderen door 
de krimp en de vergrijzing. Daardoor 
veranderd de vraag. Het woningcon-
tinent is in de Achterhoek inmiddels 
flink naar beneden bijgesteld. Alleen 
in de grotere plaatsen wordt nog ge-
bouwd en de Kwekerij zal in Hengelo 
de laatste uitbreiding zijn.

Pieter Gerrits, die o.a. ook actief is voor 
BKB, NVM, Vitale Kern Hengelo (HOV) 
en Bronckhorster Uitdaging, ziet de 
toekomst toch zonnig in: “Inmiddels 
is iedereen wel realistischer geworden. 
Wij maken ons sterk om de mensen be-
wust te maken en geven een op maat 
gesneden advies. Je moet inspelen op 
behoeftes en de dienstverlening daarop 
aanpassen. Met een kleine organisatie 
is het gemakkelijker in te springen op 
marktontwikkelingen. Daardoor heb-
ben we de crisis ook goed doorstaan. 
Nu zie je dat de economie opkrabbelt 
en de huizenmarkt beter wordt. Dat 
is te merken aan het stijgende aantal 
transacties. Er blijft een stabiele be-
hoefte aan advies en daar kan Gerrits 
Makelaardij goed aan voldoen.”

Pieter Gerrits, Tetsje Sesink en Han Nusselder.  

Jeroen Timmers van het Klooster met alle deelnemers.            Foto: Henk Teerink  

Bronckhorster bedrijf viert jubileum

Gerrits Makelaardij 12,5 jaar

Succesvolle Fiets-Enduro Kika

Crossers fietsen 
550 euro bij elkaar 
voor Kika

‘We hebben 
de crisis goed 
doorstaan’
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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

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.

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

IK LEEF organiseert een 

verrassend en inspirerend 

open huis  

 

 

 

 

 
 

IK LEEF  11 januari 2015 
 

Programma 
Inloop vanaf  15.30uur  

Start om  16.00uur 

 

Aansluitend maaltijd 
(voor wie dat wil) 

 

Toegang vrij! 
 

Locatie  
Achterhuus, Zutphenseweg 13, 

Vorden (toegang via pad tussen 

Gereformeerde Kerk en Fixet) 

 
Contact: Ikleef8rhoek@outlook.com 

 

IK LEEF organiseert een 

verrassende en inspirerende 

bijeenkomst voor kinderen en 

volwassenen om samen te 

zoeken naar een zinvolle 

betekenis van het leven, 

waarbij de Bijbel en Jezus 

Christus centraal staan. 

www.GiesenShoes.nl - info@GiesenShoes.nl  
www.facebook.com/GiesenSchoenmode - twitter:@GiesenShoes

Beatrixplein 6, Wehl 
0314-681378 
Dorpsstraat 4, 
Vorden 
0575-553006 

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 

of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  
Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 

het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De cursus voor auto start op 12 januari.

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

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Wij zijn gesloten
t/m dinsdag 13 januari 2015.

Woensdag 14 januari staan wij weer voor u klaar. 

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

10 januari:

Café:
Dogz



Adviezen Participatieraad 
met het oog op 2015
Bronckhorst - Sinds de komst van 
de eerste Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo) kent onze ge-
meente Bronckhorst een adviesraad 
op het brede terrein van zorg, wel-
zijn en sociale zaken. De 13 leden 
van deze Participatieraad komen 
uit heel Bronckhorst en hebben sa-
men bijzonder veel kennis over en 
ervaring met alle sociale onderwer-
pen. Daarom neemt de gemeente de 
adviezen ook zeer serieus en volgt 
deze in bijna alle gevallen op.

Het afgelopen jaar betroffen de ad-
viezen met name de nieuwe regels 
rond de jeugd, de dagbesteding, be-
schut werk, huishoudelijke hulp, fi-
nanciële ondersteuning en hulp bij 
het vinden van werk. Daarnaast was 
er veel aandacht voor de uitvoering: 
de sociale teams, de steun voor man-
telzorgers en de communicatie.Rode 
draad door alle adviezen heen was de 
aandacht voor de menselijke maat. 
Zorg dat goed geschoolde mensen in 
de sociale teams daadwerkelijk een 
goed gesprek kunnen voeren. Laat 
hen zonodig zelf eerste hulp verle-
nen. Zorg dat jeugd in de problemen 
zo snel mogelijk geholpen wordt en 
versterk hun sociale netwerk. Zorg 
ervoor dat ook in de toekomst het 
persoonsgebonden budget daad-
werkelijk ingezet kan worden bij het 
maken van de eigen keuzes. Behoud 
daarom ook de grote diversiteit in 
dagbesteding. Aldus enkele adviezen 

van de Participatieraad. Te vaak wer-
ken regels verstarrend. Daarom heeft
de Participatieraad er voor gepleit om
bij veranderende omstandigheden
snel nieuwe aangepaste ondersteu-
ning mogelijk te maken zonder een
lange bureaucratische route. Mensen
hebben soms behoefte aan iemand
die voor 100% naast hen staat en hen
persoonlijk adviseert. Dat kan iemand
uit de eigen omgeving zijn, maar ook
een geschoolde vrijwilliger of profes-
sional. De Participatieraad vindt het
van belang dat daarover in het eerste
contact met het sociale team gespro-
ken wordt. Zo´n ondersteuner kan
ook helpen bij het opstellen van een
eigen plan, dat als basis dient bij het
bespreken van de noodzakelijke ge-
meentelijke hulp. Met de afbouw van
de sociale werkplaatsen zijn nieuwe
aangepaste werkplekken hard nodig.
Daarom heeft de Participatieraad ge-
adviseerd om als gemeente het goede
voorbeeld te geven: neem ook zelf 
mensen met een arbeidshandicap in
dienst! In 2015 gaat het om de uitvoe-
ring. Zelfredzaamheid en participatie
van alle burgers in Bronckhorst, dat is
het doel; waar nodig biedt de gemeen-
te steun. Op papier ziet het beleid er
goed uit, ondanks alle bezuinigingen. 

Wat dat betreft kunnen we trots zijn
op onze gemeente. Hoe gaat het straks
in de praktijk? De leden van de Parti-
cipatieraad horen dat graag via:
wmoraadbronckhorst@gmail.com

Beltrum - De optredens van Normaal 
in Beltrum, in 2010 en 2011 staan ve-
len nog vers in het geheugen gegrift. 
Naast Normaal in topvorm beleefden 
de ettelijke duizenden bezoekers een 
onvergetelijke avond. Het werd dan 
ook op zijn Beltrums georganiseerd; 
zeer strak, tot in de puntjes geregeld, 
onverzettelijke vrijwilligers maar bo-
venal zeer gemoedelijk. Er was alom 
lof voor de organisatie en haar vrij-
willigers. In 2015 komt Normaal weer 
naar Beltrum op 24 mei, Eerste Pink-
sterdag.

Optredens van Normaal in Beltrum wa-
ren in de jaren 80 al legendarisch. Vele 
jongeren van toen zullen er nu met hun 
kinderen weer staan.
Bennie te Veluwe is wederom de grote 
animator achter Normaal in Beltrum, 
editie 2015, al wil hij daar zelf niet al te 
veel van weten. Hij lacht: “In 2010 heb-
ben we Normaal naar Beltrum gehaald 
in het kader van ons kermisjubileum. 
We bestonden toen 130 jaar, en het bloe-

mencorso 50 jaar. Elke 5 jaar doen we 
iets bijzonders. Het werd onvergetelijk, 
een geweldig feest. Vandaar ook het jaar 
erop weer.” Toen 2015 naderde zat de or-
ganisatie van Festunique te denken wat 
men in 2015 voor feestelijk tintje aan het 
volgende lustrum zou kunnen geven, te-
vens Bennie’s laatste jaar in Festunique, 
liet hij weten. “Dan mo’j Normaal weer 
noar Beltrum halen Bennie, moar ja dat 

doot ze toch neet, worden al ezeg. Jaa, en 
a’j mien zegt dat iets neet lukt dan biet 
ik mien door in vaste”, lacht Bennie, een 
man van ‘geen woorden, maar daden’.

Goede band met Normaal
Met Normaal kwam het rond, en ver-
vulde Bennie van trots. “Er waren meer 
partijen die Normaal graag hebben wil-
den op Eerste Pinksterdag. Ook grote 
jongens, maar ze kozen voor Beltrum. 
Dat doet me erg goed. We hebben een 
zeer goede band met Normaal. Ze kij-
ken nog steeds met enorm veel plezier 
terug op de optredens in 2010 en 2011. 
We hebben Normaal en de crew goed in 
de watten gelegd. Dat zijn ze niet verge-
ten. Normaal gaf echter te kennen dat ze 
liever in de middag op wilden treden, in 
verband met de gezondheid van Ben-
nie Jolink.” Dat stuitte in Beltrum ech-

ter op teleurstellingen. “Dan is het hier 
melkenstied. Toen he’w contact ehad 
met Bennie. Okee, as jullie dat zo graag 
‘s oavends wilt, dan doo’w ‘t ‘s oavends, 
zei Bennie. Mooi toch”, klinkt Bennie 
trots.”Dat ze graag noar Beltrum komt, 
doar krieg ik kippenvel van.”
Ook verheugt hij zich weer op een weer-
zien in Beltrum met Normaal-bassist 
Willem Terhorst, ‘zoon van Beltrum’, 
sinds 1975 deel uitmakend van Neer-
lands enige echte boerenrockformatie.

Kaartverkoop
De kaartverkoop voor het optreden in 
een grote feesttent op het kermisterrein 
start op vrijdagavond 30 januari, 20.00 
uur, in de kantine van sporthal de Son-
ders. Iedereen die een kaartje tijdens 
deze voorverkoop haalt, krijgt het eerste 
biertje aangeboden door Normaal.

Zelhem - Justin Berkelaar van 
Scheffer Badkamers BV in Zel-
hem is de gelukkige nieuwe eige-
naar van de MINI One Clubvan, 
die de hoofdprijs vormde van de 
actie van Geberit rond het 50-ja-
rig bestaan van het inbouwre-
servoir. “Deze MINI gaan wij met 
veel plezier inzetten voor ons 
bedrijf en zal ongetwijfeld leuke 
exposure betekenen voor Schef-
fer Badkamers”, zei hij vrijdag 19 
december bij de overhandiging 
van de autosleutels door Nicolette 
van Riemsdijk en Robin van den 
Brink van Geberit.

Geberit introduceerde 50 jaar ge-
leden het inbouwreservoir en dit 
bracht een regelrechte revolutie 

in de sanitair branche teweeg. Ge-
berit vierde dit heuglijke feit het 
afgelopen jaar onder andere met 
een campagne rond de Geberit 
DuoFresh.

Geberit DuoFresh zorgt ervoor dat 
vieze geurtjes direct vanuit de toi-
letpot worden verwijderd, de lucht 
wordt gezuiverd en vervolgens 
weer gelijkmatig afgegeven. Met 
deze unieke eigenschappen is de 
Geberit DuoFresh een nieuwe re-
volutie in de sanitair branche.

Actie
Voor de actie werden installateurs 
uitgedaagd om Nikki, het boeg-
beeld van de campagne, te helpen 
haar probleem met vieze geurtjes 

in het toilet op te lossen. Geberit 
koos er bewust voor een actie te 
houden die was gericht op de in-
stallateurs, aangezien zij de echte 
ambassadeurs zijn van het Geberit 
inbouwreservoir.

MINI One Clubvan
De hoofdprijs van de actie was een 
MINI One Clubvan. Dit is een be-
stelautoversie van de populaire MI-
NI One. Deze auto is sinds vrijdag 
19 december eigendom van Justin 
Berkelaar van Scheffer Badkamers 
BV in Zelhem.

Hij is een enthousiast pleitbezorger 

van de Geberit DuoFresh bij zijn 
klanten en scoort er goede resul-
taten mee in de verkoop. “Deze is 
dé oplossing voor een fris toilet. Ie-
dereen heeft eigen ervaringen met 
vieze geurtjes op het toilet. Hoe 
heerlijk is het dan niet wanneer 
deze definitief tot het verleden be-
horen.” Nicolette van Riemsdijk en 
Robin van den Brink van Geberit 
overhandigden hem de sleutels.

Justin Berkelaar is bijzonder blij 
met de nieuwe blikvanger voor zijn 
bedrijf. “Wij zijn trots op deze prijs. 
Wij gaan de MINI One clubvan met 
veel plezier inzetten voor ons be-
drijf en deze zal ongetwijfeld veel 
exposure voor Scheffer Badkamers 
betekenen.”

Justin Berkelaar van Scheffer Badkamers is blij met de MINI One Clubvan.   

Bennie Jolink en co spelen Eerste Pinksterdag in Beltrum.  

Scheffer Badkamers BV wint MINI One Clubvan

Justin Berkelaar: ‘Deze auto levert 
ons ongetwijfeld veel exposure op’

Voorverkoop start op vrijdag 30 januari

Eerste Pinksterdag: Normaal in Beltrum

Meer kapers op 
de kust, maar ze 
kozen Beltrum

Installateurs 
moesten vieze 
geurtjes verhelpen

EvaSchuurman
Column

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

Zonde
Waarom eten mensen zoveel met Kerst-
mis? Waarom begint de dag met een 
halve stol met roomboter, 6 pistoletjes, 
3 matses en 2 gepocheerde eieren?

Om vervolgens nog iets van een brunch 
weg te werken met soepen, ingedikte 
slaatjes met lagen mayonaise en ragout 
in bladerdeegpakketjes. En tussendoor 
kransjes uit de boom te snoepen en 
niet-al-te-lekkere-maar-we-doen-het-
toch-maar bonbons uit het kerstpakket, 
daarna met een aperitiefje een zoutje 
weg te knagen om aansluitend plaats te 
nemen aan een overvolle tafel gevuld 
met vleesjes en stokbrood.

En dan (oh ja) bij de koffie nog dat li-
keurtje en de ook-al-niet-al-te-lekkere-
maar-we-doen-het-toch-maar bonbons 
uit het kerstpakket van de ander. (En 
dat was dan pas dag 1). Waarom?

Want iedereen heeft achteraf spijt! Kan 
zich in bed de buik niet meer keren- en 
uit bed de kont niet. Wurmt zich op ‘der-
de’ kerstdag in sportbroek en op home-
trainer, duf en met de advocaat nog in 
de benen- maar de spijt als drijfveer.

Het is vast niet ter nagedachtenis aan 
dat baby’tje dat ter wereld kwam in een 
stal waar werkelijk niets te eten was, 
bedacht ik mij. En ook bedacht ik mij 
een beeltenis waarop dat volwassenen 
geworden baby’tje nu eens wel aan een 
goed gedekte tafel zat, maar dat was 
dan ook meteen voor de- en Zijn laatste 
maal.

Hij die geboren werd om ons te verlos-
sen van onze zonden, zo staat geschre-
ven. Of overmatig eten ook een zonde 
is valt overigens te betwijfelen. Ja, we 
vinden het achteraf wel zonde. Dat wel. 
Gaan we daarom trouwens collectief 
tussen de maaltijden door wandelen? 
Om de calorieën-schade vast wat in 

te perken? Of is dat omdat we daar nu 
eenmaal gezamenlijk zo’n niet te be-
dwingen drang toe voelen?

Want waarom wandelt iedereen met 
Kerstmis? Geen zonde hoor dat wan-
delen, maar waarom? En waarom is die 
activiteit zo’n enorme tegenhanger van 
dat inactieve schransen? Goed, de moe-
der van Hij wiens feest dit uiteindelijk 
geworden is had die nacht ook een best 
eindje gewandeld. Terwijl ze al best op 
haar eindje liep. Maar wij stappen niet 
ter nagedachtenis aan die avond geza-
menlijk met een chocomelk-slagroom-
snor de bossen door hoor. En ja, van 
Hem kan ik me ook nog wel een tocht 
herinneren. Maar dat was - zoals bij dat 
uitgebreide maal - tevens zijn laatste en 
deze vond trouwens ook niet in decem-
ber plaats. Maar wij stappen wel in die 
maand met de hele familie de kou in. 
Frisse- en stalen neuzen, blaren, spier-
pijn en (nog meer) honger kwekend.

Heb overigens zelf ook een blaar op mijn 
rechterhak, bedenk ik me nu. Omdat ik 
als een blije kleuter met de verkeerde 
schoenen de hei over rende. Het kan 
zijn dat u me gezien heeft, want u was 
er ook. En de weegschaal ligt voor het 
gemak even verstopt in de glimmende 
kartonnen doos die eerst mijn kerstpak-
ket omvatte. U weet misschien wel wat 
ik gegeten heb, want ik kwam u nog te-
gen in de supermarkt. Ik ben namelijk 
geen engelenhaar beter- of slechter dan 
u. Het zou wellicht zelfs een zonde zijn 
als ik dat niet toe durfde te geven.

En ik ga morgenvroeg trouwens ook 
even sporten, heb namelijk gisteren net 
na de lunch nog een restje beef welling-
ton (van dag 1) gegeten. Anders had ik 
het weg moeten gooien.

Toch zonde?
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Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Installatie monteur M/V

Ben jij een installatie monteur die zelfstandig 
kan werken?

Functieomschrijving
In verband met drukte is onze opdrachtgever 
op zoek naar een zelfstandig werkend instal-
latie monteur. Het is een afwisselende functie. 
Hierbij moet je denken aan het uitbreiden van 
installaties, meterkasten aansluiten, nieuwbouw 
werkzaamheden, maar ook storingen verhelpen 
en reparaties verrichten aan CV installaties. Het 
is een pre als je ervaring hebt in het werken met 
CV ketels, maar belangrijker is dat je dit wilt leren.

Technisch Commercieel 
Medewerker Binnendienst M/V

Bij jij commercieel met technisch affiniteit en 
spreek je vloeiend Engels?

Functieomschrijving
In deze afwisselende functie adviseer je vanuit de 
binnendienst de veelal Engels sprekende klanten 
uit geheel Europa. Je informeert hen over de 
producten en signaleert verkoop kansen. Het is 
wel belangrijk dat je kennis hebt van mechaniek 
en elektrotechniek, omdat klanten ook met vra-
gen bij je komen. Tevens verwerk je de orders en 
maak je offertes. Samen met je leidinggevende 
ben je verantwoordelijk voor dit onderdeel van 
het bedrijf. Door nieuwe ontwikkelingen verwacht 
men volgend jaar sterk te gaan groeien.

Junior Medewerker Binnendienst M/V

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

Functieomschrijving
In deze veelzijdige functie ben je onder andere 
verantwoordelijk voor het maken van kostenbe-
grotingen en offertes, het uitvoeren van de orde-
rintake 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 kunnen 
bewaren, goed kunnen werken onder druk en 
een proactieve en commerciële instelling hebben.

Monteur technische dienst M/V

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

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

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 medi-
catietraining. Het is belangrijk dat je 
in bezit bent van eigen vervoer.

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

Reageren op een artikel
of zelf een persbericht insturen?

www.contact.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

10 januari:

Café:
Dogz



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
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.

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.

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 buiten-
gebied). 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 leefom-
geving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 
bel dan ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77. Storingen aan 
gemalen en het drukrioleringsysteem in het buitengebied 
svp melden via tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulp-

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, 
zeven dagen in de week, bereikbaar onder de volgende 
telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Kijk voor meer informatie: 
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

Zorg
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, 24 uur per dag bereikbaar voor: kraam-
zorg 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 zieken-
huis). 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 tele-
foonnr. 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 thuis-
begeleiding. 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 bereik-
baar.

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 medewerk-
ster:
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 risicovoe-
ten, 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 work-
shops, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behande-
ling, 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 

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

Belangrijke telefoonnummers

7 t/m 13 januari 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 7 januari Tomatensoep / Spies de Rotonde, kruidenboter, aardap-
pelen en rauwkostsalade 

Donderdag 8 januari Boerenkool met spekjes, verse worst, rookworst, jus, 
mosterd en zuurgarnituur / Chocolademousse met slag-
room

Vrĳdag 9 januari Champignonsoep / Kabeljauw met mosterdsaus, peter-
selie, aardappelen en groente

Zaterdag 10 januari Spare ribs met zigeunersaus, groente en aardappelen / 
Ĳs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 12 januari Gesloten

Dinsdag 13 januari Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / Ĳs 
met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of dinercheque….
kookworkshop, feestjes en meer! Wĳ wensen u een smakelĳk eten en heeft u 
vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 of u 
komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.
Het Grand Bistro de Rotonde team! info@grandbistroderotonde.nl
Wendie en Thomas www.bistroderotonde.nl

Dagmenu’s

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 11 januari: 10.00 uur: ds. H.G. Teeuwen uit Borculo.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 11 januari: 10.00 uur: ds. D. van Doorn uit Almen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 11 januari: 10.00 uur: Ds. T. Wiersum.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag  10 januari: 17.00 uur: 
Woord- en Communieviering, vg. diaken Th. ten Bruin.

R.K. kerk Vorden
Geen dienst.

Kerkdiensten

IK WIL OERRR

Stap de deur uit, welkom in OERRR!
OERRR is lekker buitenspelen. Meld  
je nu aan voor OERRR en ontvang 
4 x per jaar de leukste doe- en 
ontdekopdrachten. Kijk op OERRR.nl.

Reageren op een artikel
of zelf een persbericht insturen?

www.contact.nl

Kijk en koop
bij onze

adverteerders:
veel keus

en lekker dichtbij!

Beter wachten op 
de trein, dan wachten 
op een nier.

Ga naar nierstichting.nl

 Gevraagd: Achterhoekse Alma-
nak 2014. Gosse Terpstra tel: 
0575-552301

        13 en 14-01 start MUZIwijs 
in Ruurlo muziekcursussen 
voor ouder & kind (0 t/m 3jr). 
NIEUW! Cursus Kleutermu-
ziek Vanaf 28-01 om de week 
van 16.15-17.00. MUZIwijs.nl 
fleur@MUZIwijs.nl

        Gevraagd standhouders rom-
mel/zwartemarkt 31 jan en1 
febr Sporthal de Veldhoek voor 
info: 06-17636641

        Engelse les van een echte Brit. 
Verbeter je spreekvaardigheden 
en verhoog je zelfvertrouwen 
0612291855

        Repair Café Vorden zaterdag 
10 januari 2015 , van 10.00 tot 
12.00 uur, Kulturhus.

        Helmink Wonen Vorden Outlet 
Store 2e etage - Pocketvering-
matras 90 x 200 cm, van 289.- 
nu meeneemprijs 150.- tel. 
0575-551514.

        Helmink Wonen Vorden Out-
let Store 2e etage - Ledikant 
180x200 cm incl. 2 matrassen 
+ topper, compleet 750.- tel. 
0575-551514.

        Helmink Wonen Vorden Outlet
Store 2e etage - Lakens & over-
treksets halve prijs! tel. 0575-
551514.

        Helmink Wonen Vorden Outlet
Store 2e etage - Eiken dressoir +
spiegel blank patine, van 1415.-
nu meeneemprijs 595.- tel. 
0575-551514.

        Helmink Wonen Vorden Out-
let Store 2e etage - Fauteuils, 
van 795.- voor 299.- tel. 0575-
551514.

        Wonen Vorden Outlet Store
2e etage - Schemerlampen &
vloerlampen halve prijs! tel.
0575-551514.

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

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

       



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



Een mooi mens is heengegaan

PETER HANS DE KONING

  en familie

Als uitvaartbegeleider in de gemeen-
ten Bronckhorst, Zutphen, Lochem, 
Brummen e.o. heb ik het afgelopen 
jaar weer vele uitvaarten mogen ver-
zorgen. Dank dan ook op de éérste 
plaats aan de families die de uitvaart 
van een dierbare aan mij hebben toe-
vertrouwd, maar ook dank aan alle 
meewerkende instanties voor de goe-
de samenwerking het afgelopen jaar. 
Wel heb ik gemerkt dat er onder de 
mensen steeds meer de behoefte be-
staat om wat dingen op papier te zet-

ten en na te denken over de invulling van hun eigen uitvaart. 
Een overlijden komt meestal onverwachts en wat kan het dan 
fijn zijn dat diegene die achterblijft weet hoe de overledene het 
gewenst zou hebben. 

Om u hierbij te helpen heb ik een uitvaartdraaiboek gemaakt. 
Dit is een leidraad waar u van A tot Z kunt invullen wat uw 
wensen zijn, en hoe u wenst dat uw uitvaart eruit moet zien. U 
kunt dit uitvaartdraaiboek zonder enige verplichting en geheel 
gratis aanvragen. Tevens ben ik graag bereid u hierbij te helpen. 
Bel gerust! Voor meer informatie: 

Kijk op www.marionpolman.nl of schrijf naar 
info@marionpolman.nl of bel 06-55916250. 
 
Ook het aankomende jaar hoop ik voor velen een steun te kunnen 
zijn in moeilijke tijden.

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

H e l p a t H o m e

Al uw persoonlijke vragen over kanker 
persoonlijk beantwoord

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22

morgen kunt u
haar  gerust weer
een vraag stellen

2FAMILIE berichten

Jij kleurt de wereld!

Tess
 

is geboren op 30 december 2014 

 

 

Richard Enzerink & Christine Eggink

Op 26 december is op 80-jarige leeftijd plotseling 

overleden onze schoonzuster en tante

Alie Smeenk-Menkveld
weduwe van Marinus Smeenk

Dini Korten-Eenink

Frits Korten en Marietje Korten-Klein Winkel

Neven en nichten

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

• Nieuw kunst- of
 klikgebit nodig?
 Ik help u graag!

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

• Spoedreparaties
 klaar terwijl
 u wacht!

Afscheid nemen is met zachte handen
Dicht doen wat voorbij is

En verpakken in goede gedachten

Wij nodigen jullie uit om op vrijdag 9 januari 
aanwezig te zijn als wij afscheid nemen van onze 

moeder, oma en overgroot oma

Goosina Hendrika Johanna 
Kloosterman-Wuestenenk

“Goosien”

Anne en Ronnie in herinnering  Henk
Haike in herinnering  Christianne
Ruth en Robbert  Okke en Irma
 Lauren, Bastiaan   Myrthe, Roos
Thijmen en Annebeth  Sam en Lilly
  Chiel en Sofie

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag  

Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaatsvinden 
op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in 

Correspondentieadres:
A.G. Kloosterman

Diep geschokt zijn we door het plotseling overlijden

van onze lieve zus en schoonzus

Gerda Zeeman-Dimmendaal
 echtgenote van Dirk Zeeman

Wichmond Jan en Truus Dimmendaal-Stokreef

Hengelo Gld Stien en Anton Fokking-Dimmendaal

Vorden Rein Dimmendaal

Vorden Gerard † en Gerrie † Dimmendaal-Wolsink

VLOOIENMARKT
VORDEN

Zon. 11 jan.

10-17 uur

Sporthal ’t Jebbink
Jebbink 13

Inf. Kraamhuur:
tel. 0639108152

www.animo-markten.nl

Bedroefd geven wij u kennis dat onverwacht van ons is heengegaan, in de leeftijd van  
80 jaar, onze lieve en zorgzame Alie.

Alie Smeenk-Menkveld
sinds 17 december 2013 weduwe van 

Marinus Smeenk

Dick Menkveld Dini en Ben Fokkink-Smeenk

Ina en Hans Oldenboom-Menkveld Henny Smeenk
 Rob Mos

Hentje en Johan Abbink Ineke en Wiljan Eenink-Smeenk
 Mark en Brenda
Nichten en neven Rick en Ella

Vorden, 26 december 2014

Correspondentieadres:
Fam. Eenink, Pr. Marijkestraat 6, 7021 CB Zelhem.

De afscheidsdienst en begrafenis hebben op woensdag 31 december plaatsgevonden te 
Hengelo Gld.

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl



Proosten op het nieuwe jaar
Wichmond - Alle leden, mogelijke 
aspirant-leden en overige belang-
stellenden van de Oecumenische 
Vrouwengroep Vierakker-Wichmond 
worden van harte uitgenodigd voor 
de nieuwjaarsbijeenkomst op woens-
dagavond 14 januari 2015 te 19.45 
uur.

Koffie/thee staat klaar vanaf 19.30 uur
in gebouw Withmundi te Wichmond.
Mevrouw Sanne Dijkstra, logopediste, 
vertelt die avond over haar werk. 

Vergeet u niet zelf om een glas mee te 
nemen om op het nieuwe jaar te proos-
ten?

   

Kerstliederen jeugd
Harmonie Vorden
Vorden - Maandagavond 22 decem-
ber kwamen de majorettes en jeugd-
leden van de Harmonie Vorden bij de 
Wehme kerstliederen spelen voor de 
bewoners van De Wehme, De Delle en 
De Hackforterhof.

Maar ook voor trotse ouders en opa’s en 
oma’s was de zaal gezellig vol. Er wer-

den prachtige liederen gespeeld door
de jeugd onder leiding van Harry ten
Brinke. De majorettes lieten ook een
prachtig dansje zien en werden daar-
bij begeleid door Manon Bannink. Na
afloop kreeg de jeugd frisdrank en een
zakje snoep als bedankje en konden de
ouders en opa’s en oma’s genieten van
een kop koffie en een kerstkransje.

   

Long Distance in Grand
Bistro De Rotonde in Vorden
Op zaterdag 24 januari speelt de 
bluesband Long Distance in Grand 
Bistro De Rotonde in Vorden.

De bluesformatie bestaat uit Denise 
Huser (zang/gitaar), Mariano Succo 
(gitaar/zang), Ronny Lindegger (bas/
zang), Diego Balli (keyboards),Patrick 

Röösli (saxofoon) en Maarten Graas-
kamp (drums). Drummer Maarten
Graaskamp komt oorspronkelijk uit 
Vorden maar verhuisde een aantal ja-
ren geleden naar het Zwitserse Luzern.
Een paar keer per jaar komt Long Dis-
tande bij elkaar. 25 januari speelt de 
groep in Bluescafé in Apeldoorn.

   

Toneelgroep Vierakker 
Wichmond brengt komedie
Vierakker - Toneelgroep Vierakker 
Wichmond komt met de komedie 
Alfred en Albert, een stuk dat eind 
januari en begin februari opgevoerd 
wordt in het Ludgerusgebouw in Vier-
akker.

Je bent een druk en succesvol zaken-
man en je vrouw besluit, samen met 
jullie dochter, een paar dagen naar haar 
zus te gaan. Het ultieme moment om 
zelf de boel de boel te laten en even de 
bloemetjes buiten te zetten in Parijs. Je 
boekhouder en tevens plaatsvervanger 
blijft thuis dus alles lijkt in kannen en 

kruiken. Maar plots verandert er thuis
en op het werk van alles. Lukt het de
boekhouder om alle zeilen op tijd bij te
zetten? Het stuk dat geschreven is door
Carl Slotboom wordt in drie bedrijven
opgevoerd door de toneelgroep. Op
vrijdag 30 januari en zaterdag 31 janu-
ari, op zondag 1 februari, op vrijdag 6
februari en op zaterdag 7 februari. De
uitvoering op zondag 1 februari betreft
een middagvoorstelling. Kaarten voor
één van de voorstellingen zijn medio
januari in de voorverkoop te verkrijgen
bij zaal “het Ludgerus” in Vierakker en
bakkerij Besselink te Wichmond.

   

Thijs van Amerongen moet 
rust nemen en mist NK
Vorden - Thijs van Amerongen moet 
een streep zetten door het Neder-
lands kampioenschap veldrijden. 
De geboren en getogen renner van 
Telenet-Fidea uit Vorden moet op 
doktersadvies vier weken rust ne-
men omdat hij overtraind is en moet 
herstellen, zo meldde zijn Belgische 
werkgever eind vorig jaar.

Van Amerongen ging eind december 
onder andere in Essen niet van start 
maar reed wel in Namen. Daar werd de 
28-jarige renner slechts 31ste. Eerder dit 
seizoen won hij nog crossen in Woer-
den en Luxemburg, maar kort daarna 
ging het bergafwaarts met de prestaties. 
Overtraindheid blijkt de oorzaak te zijn. 
“Ik ben opgelucht dat ik eindelijk weet 

wat er aan de hand is. Nu kunnen we
er ook iets aan doen. We vermoedden
al een tijdje dat er wat scheelde en dat
is nu bevestigd. Sinds de cross in Zon-
hoven kan mijn lichaam niet geven wat
het normaal in zich heeft. Dat zorgde 
voor een heel frustrerend fietsen. Ik ga
nu vier weken intens rusten. Ik mag
een uurtje, soms twee uur de weg op, 
maar enkel als een echte wielertoerist. 
De rest is uit den boze. Zo moet mijn li-
chaam de kans krijgen om helemaal te
recupereren. Binnen zes weken word ik
opnieuw getest en zien we verder. Als ik
op dat moment het licht op groen krijg,
kan ik het seizoen misschien nog goed
eindigen, maar dat is afwachten,” legt 
Van Amerongen uit op de site van zijn
wielerploeg.

   

Prijswinnaars van actie
Rabobank bekend
Vorden - Op de afgelopen kerstmarkten in Laren, Hengelo en Ruurlo was ook
de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek met een stand aanwezig.

Medewerkers gaven de bezoekers uit-
leg over de dienstverlening van de bank 
via telefoon, internet en apps en over de 
mogelijkheden voor ouderen zoals de 
Rabo Geld Expres, cursussen internet-
bankieren en de adviseur aan huis. 

Daarnaast konden bezoekers meedoen 
met een prijsvraag en raden hoeveel 
mensen er maandelijks met de bank 
bellen. Het juiste antwoord is 19.777.

In Hengelo kwam de heer Teun Roen-
horst het dichtste bij het goede ant-
woord. In Laren en Ruurlo waren de 
winnaars Ria Bleumink en Ria Wensink.
Alle drie hebben zij een origineel Ach-
terhoeks streekpakket gewonnen.
Dinsdag 23 december vond op het 
kantoor van de bank in Vorden de
prijsuitreiking plaats door Erik Bloe-
mendaal, adviseur Particulieren bij de
bank.

Vorden - Tijdens de 34e editie van 
de Oudejaars Crossloop op zaterdag 
27 december werd voor het eerst de 
Ton ten Have Wisselbokaal uitge-
reikt aan de snelste man en vrouw 
op de vijftien kilometer. Ton ten 
Have stond ruim tien jaar geleden 
aan de basis van de hardloopgroep 
‘Runners Vorden’ en aan die van 
de huidige organisatie van de Ou-
dejaars Crossloop. De wisselbeker 
werd voor het eerst gewonnen door 
aan Arjel de Vries en Gerke Wunder-
ink.

Nadat Johan Pardijs en enkele an-
dere enthousiaste leden van de Vor-
dense Rijwiel en Tourclub (VRTC) 
de 8 Kastelenrijder 25 jaar de Ou-
dejaarscross hadden georganiseerd, 
wilden zij het stokje overgeven.

Ton ten Have was een van de men-
sen die de handschoen opnam en 
is sindsdien bij de organisatie be-
trokken geweest. Het bestuur van 
de Oudejaars Crossloop Vorden 
heeft gemeend dat de naam Ton ten 
Have, gezien zijn grote bijdrage aan 
de hardloopsport in Vorden, een 
speciaal plaatsje verdiend in de Vor-
dense atletiekwereld.

Ton te Have heeft regionaal naam 
gemaakt door zijn ongelooflijke 
wedstrijdhardheid. Ondanks het 
feit dat hij door een ernstig ongeluk 
een behoorlijke tijd letterlijk ‘uit de 
running’ was, heeft hij op 62e jarige 
leeftijd zijn 62e marathon voltooid. 
“Voorlopig loop ik 1:1. Maar daar zal 
het niet bij blijven”, gaf hij zelf aan. 

Ton ten Have is dus een echte Vor-
dense hardloper en een echte lan-
ge afstandloper. Daarom werd de 
wisselbokaal die zijn naam draagt 
uitgereikt aan de snelste Vordense 
hardloper en hardloopster op de 
langste afstand van de Oudejaars 
Crossloop: de vijftien kilometer. De 
wisselbokaal werd uitgereikt aan 
Arjel de Vries en Gerke Wunderink.

Arjel de Vries finishte met een netto 
eindtijd van 1.02.54 op een mooie 
negende plaats bij de mannen in 

een veld met 78 deelnemers.
Gerke Wunderink deed het relatief 
nog iets beter. Met haar eindtijd van 
1.10.15 was ze niet alleen de snel-
ste Vordense vrouw, ze was ook nog 
eens overall de tweede finisher van 
de vrouwenwedstrijd op vijftien ki-
lometer.

De organisatie is trots op deze twee 
Vordense atleten die de Ton ten 
Have bokaal de eerste keer dat deze 
is uitgereikt direct al veel glans heb-
ben gegeven. 

Vorden - Het was één van de zwaarste 
edities ooit. Door de regen en natte 
sneeuw waren de bospaden glibberig 
en de boomwortels verraderlijk. De 
krachtige noordoostenwind sneed de 
adem af. Maar ondanks dit alles gingen 
zaterdagmiddag 27 december vanaf 
sportpark ‘t Grote Veld van voetbalver-
eniging Vorden maar liefst 531 deelne-
mers van start voor de 34e editie van de 
Oudejaars Crossloop Vorden. Afkom-
stig uit heel het land en zelfs enkele 
Belgen schreven zich in.

De vrijwilligers van Stichting Oudejaars 
Crossloop Vorden en Runnersgroep Vor-
den waren op de laatste zaterdagmorgen 
van 2014 al vroeg in touw om in de natte 
sneeuw het parcours in de bossen van 
natuurgebied Het Grote Veld tussen Vor-
den en Lochem uit te zetten.

André Siemerink zorgde voor een zeer 
origineel startschot. Perfect getimed op 
commando van de jarige commentator 
Theo Lam bracht hij de carbidbus drie-
maal tot ‘ontploffing’. Immers de Oude-

jaars Crossloop Vorden telde drie afstan-
den: vijftien, tien en vijf kilometer. Edwin 
Wissema van AV De Liemers uit Didam 
zorgde op de tien kilometer voor een 
nieuw parcoursrecord (36.18) gevolgd 
door David Klein uit Vorden: 36.58.

Bij de vrouwen won Dorothé Vrieze uit 
Zelhem de tien kilometer (46.00) gevolgd 
door Els Berenpas uit Vorden (47.46). De 
vijftien kilometer werd bij de mannen 
een prooi voor Remi Rondeel uit Zelhem 
(57.18) gevolgd door Remy Brunsveld uit 
Barchem (58.11) en Ab Reurslag uit Al-
men (58.11). Saskia Schutte uit Veessen 
(1.06.06) won de vijftien kilometer bij de 

vrouwen op afstand gevolgd door Gerke 
Wunderink uit Vorden (1.10.15).

Op de vijf kilometer eiste het Hanzesport 
Runner Top Team (HRTT) onder leiding 
van trainer Herman IJzerman het vol-
ledige erepodium voor zich op: Andu 
Vollema (15) uit Zutphen, Vincent Maal-
derink uit Warnsveld en Ibrahim Abdiali 
(13) uit Zutphen. Het drietal deed niet 
veel voor elkaar onder en zette de rest 
van het deelnemersveld op grote achter-
stand. Hardlopen zit van nature in hun 
genen. Abdu Vollema is geboren en ge-
togen in Ethiopië en Ibrahim Abdiali in 
Somalië. Vincent Maalderink nam al snel 
na de start de kop en Andu Vollema wist 
in zijn spoor goed te volgen. Ook Ibrahim 
Abdiali mengde zich in de voorste gele-
deren. Na ruim drie kilometer voerde 
Andu Vollema het tempo op en wist hij 
Vincent te passeren. Geleidelijk bouwde 
hij zijn voorsprong uit. Vincent onder-
vond de nodige hinder van het parcours, 
waar Andu Vollema lichtvoetig zijn ritme 
hoog wist te houden. Met slecht enkele 

seconden boven het parcoursrecord ging 
Andu (17.01) juichend en zegevierend 
over de finish. Vincent Maalderink stel-
de de tweede plaats veilig (17.19). Ook 
Ibrahim Abdiali leverde een indrukwek-
kende prestatie om op 13-jarige leeftijd 
de derde plaats op te eisen (18.03). Alle 
lopers van het HRTT zijn lid van Atletiek 
Vereniging Hanzesport Zutphen en wor-
den professioneel en op een verantwoor-
de manier begeleid. De doelstelling van 
HRTT zijn het faciliteren en stimuleren 
van talenten in de loopsport.

Na de loop van 2008 werd besloten de 
opbrengst van de Oudejaars Crossloop te 
doneren aan een sportgerelateerd goed 
doel dat plaatselijk of regionaal gebon-
den is: Spieren voor Spieren en Kanjers 
voor Kanjers. In de afgelopen jaren kon-
den respectievelijk 2370, 1300, 1992, 2396 
en 2426 euro gedoneerd worden aan de 
goede doelen. Hoeveel de donatie eind 
vorig jaar bedroeg kon de organisatie 
ter monde van Wilbert Menkveld be-
gin dit jaar nog niet kenbaar maken. 

In totaal deden 531 lopers mee aan de Oudejaars Crossloop.  

De winnaars van de eerste Ton ten Have Wisselbokaal.  

531 deelnemers aan de start van 34e editie

Deelnemers flink aan het ploeteren 
tijdens zware Oudejaars Crossloop 

Arjel de Vries en Gerke Wunderink
winnen Ton ten Have wisselbokaal 

Er waren drie 
afstanden: 15,  
10 en 5 kilometer
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www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

• Ontwerpen van nieuwe, en veranderen

 van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen

 - Herinneringssieraden

• Reparatie- en restauratie werkzaamheden

• Zetten van edelstenen

• Verkoop van gouden en zilveren sieraden

• Inkoop oud goud

 Houtkachels  Gaskachels

 Pelletkachels  Haarden

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.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

Extra brede 
laminaatplanken

32.6 cm breed, V-groef 2 zijdig
 

Van € 23,95 
Nu voor € 16,95 per m²

Leverbaar in 3 kleuren. 
OP = OP.

Maandaanbieding JANUARI

Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13

7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

WIJ WENSEN U EEN GOED 
GEÏNFORMEERD

2015

WWW.VVVBRONCKHORST.NL

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).

Wilhelminalaan 9   •   7255 DC Hengelo Gld.   •   Tel. 0575-462216.

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 5 t/m 10 jan.

KEURSLAGERKOOPJE

500 gram rundergehakt
 + 4 speklappen

samen 695

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Gekruide gehaktballen

500
4 stuks

SPECIAL

Gehaktbeignet

160
100 gram

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 g beenham   GRATIS

100 G BEENHAM SALADE

MAALTIJD IDEE

Stamppotten
diverse soorten 350

500 gram

TEL. 0575 515 404
WWW.THOMA.NL

APELDOORN • BERKELLAND • BRUMMEN • DEVENTER • GORSSEL • LOCHEM  • RIJSSEN • ZUTPHEN

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



Kranenburg - Het heiligenbeelden-
museum aan de Ruurloseweg in 
Kranenburg belicht op bijzondere 
wijze het thema Driekoningen.

Troubadour Gery Groot Zwaaftink 
vertelt over de tradities rond Drie-
koningen. Fons Rouwhorst maakte 
hiervoor een klankbeeld die Groot 
Zwaaftink heeft ingesproken. Zo is 
er ook een driekoningenverhaal met 
muziek te beluisteren. De voorstel-
lingen worden zondag gehouden en 
zijn geschikt voor zowel voor volwas-
senen als voor kinderen. De honder-
den kerstgroepen waar de drie ko-
ningen vanzelfsprekend onderdeel 
van uitmaken, zijn nog tot en met 
zondag 11 januari te zien in het mu-
seum. De tentoonstelling is iedere 
dag nog geopend tot en met zondag 
11 januari van 11.00 tot 17.00 uur.
   

 www.heiligenbeeldenmuseum.nl Een van de kerstgroepen die nog steeds in het heiligenbeeldenmuseum te zien is.  

Troubadour Gery Groot Zwaaftink vertelt over tradities

Driekoningen in Heiligenbeeldenmuseum 

Vorden - Het eerste concert van het 
seizoen 2015 dat de stichting Vrien-
den van de Dorpskerk Vorden heeft 
georganiseerd, brengt de Brusselse 
pianist Matthieu Idmtal wederom 
naar Vorden.

Zijn optreden tijdens een van de Toe-
ristenconcerten in 2014 was van een 
dusdanig hoog niveau dat de stich-
ting hem op menig verzoek voor het 
Nieuwjaarsconcert op 11 januari aan-
staande heeft uitgenodigd. Het is te-
vens gelegenheid om de donerende 
‘Vrienden van de Dorpskerk’ en de an-

dere in Vorden actief zijnde culturele 
organisaties hiervoor uit te nodigen. 
Na afloop van het concert kan er dan 
ook op informele wijze ‘bijgepraat’ 
worden. Matthieu speelt tijdens dit 
concert een programma met compo-
sities van Scarlatti, Scriabin, van Schu-
bert en van Chopin.

Dat Matthieu Idmtal (1988) uitgroeide 
tot een vaste waarde op de binnen-
landse en buitenlandse podia is in-
middels duidelijk. Zowel pers als pu-
bliek prezen zijn markante muzikale 
persoonlijkheid, en loofden zijn fijn-

gevoelige interpretaties. De voorbije 
jaren was hij te gast op podia als Bozar, 
Flagey, De Handelsbeurs en De Bijloke 
en maakte hij deel uit van ondermeer 
het Klarafestival, Festival Musiq’3, Les 
Sommets du Classique (Zwitserland), 
Gentse Vleugels, Brussels Chopin Day 
en Ce n’est pas Classique (Frankrijk). 
Idmtal is een veelgevraagde partner 
voor het spelen van kamermuziek; 
zo vormt hij een duo met de Oekra-

inse pianiste Anastasia Kozhushko 
en werkt hij nauw samen met violiste 
Maya Levy.
Het repertoire van de jonge pianist 
reikt van barok tot de hedendaagse 
muziek. Componist Alexander Scri-
abin behoort tot een van zijn favo-
rieten. Momenteel studeert Matthieu 
aan het Gentse Conservatorium maar 
op tienjarige leeftijd gaf hij zijn eerste 
concert al.

Nieuwjaarsconcert Dorpskerk Vorden, 
zondag 11 januari 2015. Aanvang 15.30 
uur. Toegang €10,00, Vrienden van de 
Dorpskerk Vorden en kinderen tot en 
met 16 jaar hebben vrije toegang.
   

 vriendenvandedorpskerkvorden.nl

Op 11 januari komt de pianist Matthieu Idmtal naar Dorpskerk Vorden.  

Nieuwjaarsconcert Vordense Dorpskerk

Pianorecital van talent Matthieu Idmtal

Vorden - Gezelligheid kent geen 
tijd. Dat bleek ook wel weer bij deze 
editie van de Sylvesterparty, in het 
Dorpscentrum te Vorden.

Tot in de vroege uurtjes werd er gefeest 
in een goed gevulde, fraai aangeklede 
zaal. Dit jaar mocht het bal worden ge-
opend door DJ N4meless en die zette 
een meer dan prima set neer. Als op-
warmer bracht hij dan ook lekker de 
boel op gang, waarna Double H zijn 
skills kon laten horen aan het publiek. 
Dat we hier al lang niet meer te ma-
ken hebben met een ‘local Hero’ was 
al vrij snel duidelijk. Uitermate subtiel 
en met gevoel voor het publiek wist hij 
de complete zaal aan zich te binden 
tot in de late (vroege) uurtjes. Kortom 
alweer een geslaagd feest met vooral 
geweldig publiek dat echt zin had in 
een feestje. De stichting Evenementen 
Vorden heeft op 28 maart dj Paul El-
stak uitgenodigd in het Dorpscentrum. 
Voor meer informatie: www.stevo.nu De Vordense jeugd gaat uit zij dak met dj N4meless  

Sylvesterparty in Dorpscentrum

Vorden swingend 2015 in

Jongeling is een 
markante muzikale 
persoonlijkheid

9.996.99 2.99

59.99

14.99 14.99

29.9929.99

24.99

1.5 KG

400 G

6 STUKS

1 KG

750 G

4 STUKS

0.69
  vr - zo

0.69
  vr - zo

0.49
  vr - zo

2.99
  vr - zo

2.49
  vr - zo

0.99
  vr - zo

UIT DE KOELING

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEEL
WEEKEND

- damesmaten: 38 t/m 42
- herenmaten: 43 t/m 45

Lage noren

Maten: 29/31, 32/34 of 35/37.

Kindersnowboots

Breedte: 
ca. 43 cm.

Sneeuw-
ruimer 5 kg in afsluitbare emmer.

Strooizout

Incl. trekkoord met 
houten grip.

Inklapbare 
houten slee- damesmaten: 38 t/m 41

- herenmaten: 42 t/m 45

Schaatsen

- voor dames en heren
- maten: 37 t/m 46

Snowboots

Maten: 116 t/m 164.

Kinderfl eecevest

Kindersnowboots
Maten: 29 t/m 35.

Vanaf woensdag 07-01-2015

Elstar appelen

Andijvie

Speltbollen

Spruiten

Rundergehakt

Spekburgers

9 T/M 11 JANUARI
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HOV WENST IEDEREEN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2015

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:
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. 

BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

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

Onbeperkt fitness 
voor € 15,95 
per 4 weken!

Onbeperkt fitness 
voor € 15,95 
per 4 weken!

> 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*

> Start zonder contract!*

> Betaal pas vanaf 1 februari 2015!*

> 100% korting op het inschrijfgeld!*
Meld je nu aan

* Vraag naar de voorwaarden. 

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 de wintercollectie



Nieuwjaarsconcert Groot 
Salonorkest Happy Days
Zutphen - Op zondag 11 januari 2015 zal er in de RABO-Buitensociëteit van
de Hanzehof te Zutphen het traditionele Nieuwjaarsconcert van het Groot 
Salonorkest Happy Daysplaatsvinden. Het wordt het 28e Nieuwjaarsconcert
van Happy Days.

Dit keer treedt het orkest niet op met 
een koor, maar met solisten Alette van 
den Brul (sopraan) en de jonge violist 
Koen Stapert. In het zeer gevarieerde 
programma zullen de solisten elkaar 
afwisselen, begeleid door het orkest. 
Maar ook instrumentaal zal het orkest 
zich laten horen, zoals gebruikelijk bij 
de optredens door het jaar heen. Het 
programma bestaat zoals altijd uit een 
mix van operettemelodieën, delen uit 
musicals en andere lichte muziek.

Het concert begint om 14.30 uur en 
staat onder leiding van dirigente Alike 

Jonkman. De presentatie wordt tra-
ditiegetrouw verzorgd door Aernoud
Florijn.
De toegangsprijs is 10 euro. Dona-
teurs van Happy Days hebben gratis
toegang als ze de hun toegestuurde
concertkaart inwisselen voor een en-
treekaart. Entreekaarten zijn verkrijg-
baar aan de kassa van de Hanzehof 
(di-vr: 11-14.30). U kunt ook telefo-
nisch reserveren op tel. 0575-512013
(di-vr: 9-16).
   

 www.happydaysorkest.nl
   

World Press Photo komt in 
2015 naar Zutphen
Zutphen - De indrukwekkende internationale tentoonstelling World Press
Photo komt in 2015 naar Zutphen. Van 7 tot en met 28 juli is de tentoonstel-
ling te zien in de Walburgkerk in Zutphen. Deze reizende expositie was niet
eerder zo dichtbij. Zutphen mag zich daarmee voegen in het rijtje van grote
wereldsteden zoals Tokyo, Toronto en Mexico City.

Een goede nieuwsfoto heeft impact. 
Al meer dan een halve eeuw stelt 
World Press Photo jaarlijks een in-
drukwekkende tentoonstelling samen 
met de meest opvallende (nieuws)
foto’s van het afgelopen jaar. Op dit 
moment sturen fotografen wereldwijd 
hun werk in. In februari worden de 
winnaars bekend gemaakt en wordt 
de tentoonstelling voor 2015 samen-
gesteld. De tentoonstelling is als eer-
ste in Amsterdam te zien en meteen 
daarna komt ze naar Zutphen.

In de Sint Walburgiskerk heeft de or-
ganisatie een prachtige locatie gevon-
den om de foto’s tot hun recht te la ten 
komen. “Dit wordt een uniek evene-
ment dat heel goed past bij onze his-
torische binnenstad”, aldus voorzitter 
Peter Meulenbroek. “We verwachten 
veel belangstellenden voor de ten-
toonstelling in Zutphen, uit een grote 
regio rondom de Hanzestad, die een 

bezoek aan World Press Photo wel-
licht zullen com bineren met een
dagje uit in onze stad. Daarom zien
we ook volop kansen voor culturele
instellingen, horeca en andere bedrij-
ven om in te haken op het thema foto-
grafie en World Press Photo in het bij-
zonder. Wellicht kunnen we met deze
tentoonstelling en een groot aantal
activiteiten hier omheen met de jaren
uitgroeien tot de fotografiehoofdstad
van het Oosten.”

Vordenaar Peter Meulenbroek, ei-
genaar van reclamebureau Hol-
landsPracht, Arjen Woudenberg van
KMUitgevers en fotograaf Patrick van
Gemert en tekstschrijver Fiona de 
Heus, beide van Zutphens Persbu-
reau, vormen samen stichting Zut-
phen: Doen! die de tentoonstelling
naar Zutphen haalt. Een groot aantal 
sponsors heeft al toegezegd bij te dra-
gen in de kosten.

   

Goede opbrengst Drop It! & 
Friends
Voor de derde keer organiseerde 
de band Drop It! een gezellige mid-
dag en avond om geld in te zamelen 
voor 3FM Serious Request. Deze actie 
bracht maar liefst een bedrag van € 
2.800,00 op (€ 400,00 meer dan vorig 
jaar).
De band betrad deze 20ste december 
het podium, evenals Handsome Mol-
ly, 60’s aLive Band, Rockin’ Rose, The 
Foo en Soular Flare. Het publiek kon 

tijdens de bandwissels genieten van
optredens op het kleine podium.
Naast de vrije giften bij de entree, kon
extra geld worden gedoneerd door
verzoeknummers aan te vragen. Ook
bracht een drumsolo en statiegeld ex-
tra geld op.

Drop It! is voornemens om ook vol-
gend jaar zich weer te gaan inzetten
voor het goede doel.

   

Vorden - Afgelopen weekend werd 
er in sporthal ‘t Jebbink een zaal-
voetbaltoernooi gehouden met als 
inzet het kampioenschap van Vor-
den. Dit toernooi wordt al circa 30 
jaar georganiseerd door Velocitas. 
Het team Mulle Vulle werd kampi-
oen door in de finale met penalty’s 
te winnen van team Lubron.

Zaterdag werden de wedstrijden in 
de poulefase afgewerkt. In vier pou-
les streden vier teams voor de eerste 
twee plaatsen. Deze gaven name-
lijk het recht om zondagmiddag in 
de winnaarspoule uit te komen. Wat 
voor veel teams toch wel de doelstel-
ling was.

In de strijd om de derde en vierde plek 
was het de ervaring van de oude garde 
van Dreamteam wat de doorslag gaf 
tegen de debutanten PC Hoaks. De 
verliezersbokaal ging na een span-
nende wedstrijd tussen Basteom en 
Broadworst United naar Basteom die 
won met 2-0.

In de middag waren de poulewed-
strijden in de winnaarsronde. Mulle 
Vulle en Lubron eindige allebei met 
9 punten bovenaan in hun winnaars 
poule. De andere halve finale teams 
waren Appie United en Oldenhave. In 
de eerste halve finale tussen Lubron 
en Appie United was Lubron de bo-
venliggende partij. Al snel stond het 
1-0 door een penalty genomen door 
Sam Abbink. Appie United kwam ech-
ter terug op een 1-1 door 4 seconden 
voor tijd te scoren. De penalty’s bewe-
zen dat Lubron beter was en daardoor 

kwamen ze terecht in de finale. Bij de 
andere halve finale moesten ook pe-
nalty’s worden genomen die werden 
gewonnen door Mulle Vulle. De finale 
ging dit jaar dus tussen de bekerhou-
der Lubron en Mulle Vulle. De finale 
was een spannende maar mooie pot 
voetbal wat na twee keer 10 minuten 
spelen een eindstand van 1-1 oplever-
de. Zelfs na een verlenging van twee 
keer 5 minuten wisten beide teams 
zich staande te houden. Na het ne-
men van 14 penalty’s bleek dat Mulle 
Vulle toch iets beter was waardoor 
Lubron de beker niet kon verdedigen.

Tijdens de prijsuitreiking bedankte 
organisator Michiel Barink alle teams 
voor hun deelname. Ook benadrukte 
hij dat Velocitas zonder de steun van 
haar sponsoren, welk voornamelijk 
uit de plaatselijke middenstand be-
staat, een toernooi als dit niet eens 
kan organiseren. Dankzij deze steun 
mag de zaalvoetbalvereniging zich 
een gezonde club noemen.

De arbitrage had het lastig om een 
winnaar van de Fairplay uit te roepen. 
Er werd uiteindelijk gekozen voor het 
team van Smederij Oldenhave.

Vorden - De ultieme doelstelling van 
RTV Vierakker-Wichmond is de or-
ganisatie van een nationaal kampi-
oenschap veldrijden rondom Kasteel 
Vorden. “Die gedachten leven nog 
steeds. Al is voor ons wel duidelijk dat 
de sponsoring per jaar helaas moei-
lijker wordt. Hopelijk krijgen we met 
de Rabo Kasteelcross die we nu voor 
het twaalfde achtereenvolgende jaar 
organiseren een eerlijke kans van de 
KNWU. Want dat is met de organisa-
tie van de Kasteelcross uiteindelijk 
de uitdaging voor de RTV Vierakker-
Wichmond om in aanmerking te ko-
men voor een heus NK. Zeker voor ons 
RTV lid en professioneel crosser Thijs 
van Amerongen. Een NK in zijn eigen 
achtertuin. Wat zou dat mooi zijn”, zo 
mijmerde voorzitter Rudi Peters van 
RTV Vierakker-Wichmond in een van 
de rustpauzes tijdens de twaalfde edi-
tie van de Kasteelcross op de laatste 
zondag van 2014.

Er was weer een prachtig parcours uit-
gezet rondom Kasteel Vorden waar in 
diverse categorieën werd gestreden. Dat 
veel renners dit een mooie wedstrijd vin-
den, bleek uit de grote deelname, Niet 
alleen uit heel Nederland maar er waren 
ook renners uit België, Duitsland, Noor-
wegen en Canada. De eerste wedstrijd 
was voor de categorie Amateurs/Sport-
klasse. Deze wedstrijd werd gewonnen 
door de Nederlands kampioen Freek de 
Jong uit Vught, hij reed solo weg en nie-
mand kwam nog bij hem in de buurt.

Daarna was het parcours voor de Mas-
ters. Er ontstond al snel een kopgroep 
van vier renners, halverwege reed Erik 
Dekker (oud prof-wielrenner) weg en 
won met grote overmacht. De 44-jarige 
Dekker was profwielrenner van 1992 tot 
2006.

Micha de Vries uit Hilversum werd 
tweede en Maikel Govaarts uit Drunen 
derde bij de Masters. Jan Weevers uit 
Hengelo, rijdend voor RTV Vierakker-
Wichmond, eindigde heel netjes op een 
vierde plaats. Andere renners van RTV in 

deze klasse: Peter Makkink uit Hengelo 
werd 26e plaats en Erik Bouwmeester uit 
Vorden 30e plaats.

De volgende wedstrijd was een combi-
natie van de Dames/meisjes klassen en 
de Nieuwelingen/Junioren. De dames-
wedstrijd werd gewonnen door Julia 
Boschker uit Woerden. Bij de junioren 
kwam Yannick Vrielink uit Zutphen als 
tweede over de finish, net achter Perry 
van de Bos. Koen Jansen, rijdend voor 
RTV eindigde als 21e.

Voor de jeugd was er een clinic die werd 
verzorgd door de Stichting Kanjers voor 

Kanjers. Er waren verschillende kinde-
ren die op een leuke manier getraind 
werden in het nemen van hindernissen 
en het rijden op een bochtig parcours. 
Alle deelnemers aan de wedstrijden 
hebben een euro extra betaald voor de 
stichting Kanjers voor Kanjers.

De deelnemers aan de Indoor Sport 
Kampioenschap van Bronckhorst be-
taalden allen 7,50 euro wat geheel ten 
goede kwam aan dit goede doel. Er wa-
ren ruim dertig deelnemers aan deze 
wedstrijd bedoeld voor mensen die 
geen wielren-licentie hebben maar die 
het leuk vinden een sportieve uitda-
ging aan te gaan met andere inwoners 
van de gemeente Bronckhorst. Zelfs de 
wethouder Jan Engels van de gemeente 
Bronckhorst reed mee. Deze wedstrijd 
werd gewonnen door Wouter Vincents, 
voor hem de wisselbeker en eeuwige 
roem. De 12e editie van de Kasteelcross 
was erg geslaagd. Een pluim voor de vele 
vrijwilligers en sponsoren die dit moge-
lijk hebben gemaakt.

De renners crossten door het Vordense landschap.  

Het team Mulle Vulle is winnaar van het Velocitas zaalvoetbaltoernooi.  

Opbrengst van evenement naar het goede doel

Twaalfde editie van Kasteelcross 
Vorden succesvol verlopen

Zaalvoetballers winnen finale Velocitastoernooi van team Lubron

Team Mulle Vulle kampioen van Vorden

Vereniging droomt 
van NK veldrijden 
rondom Vorden

(Advertorial)

Jaartraining leven in je lijf 
start weer in 2015!
Lichaamsgericht en mindful: uit je hoofd, in je HART! 
Als je wil leven vanuit echtheid, spontaniteit, rust en vertrouwen.
OPEN LES: 24 januari
Herken je dit?
• Zit je vaak in je hoofd? Wil je 

meer contact met je lichaam, je 
gevoel?

• Hou je je staande? Verlang je 
naar rust? 

• Zeg je Ja terwijl je Nee bedoelt? 
Wil je je grenzen duidelijker aan-
geven?

Dan is deze Jaartraining iets voor 
jou! Je landt meer in je lichaam en 
in je hart. Je wordt je bewust van be-
lemmerende overtuigingen en laat 
oude ballast los. 

Je ervaart meer vertrouwen en rust, 
dieper contact met jezelf en ande-
ren, en maakt keuzes vanuit je hart.

Praktijkgericht
Belangrijke meerwaarde is de op-
bouw van de Jaartraining zodat je 
het ook meeneemt in je  dagelijks 
leven.

Ervaar het zelf…
• OPEN LES: zaterdagochtend 
 24 januari (vooraf aanmelden).
• Start Jaartraining: 
 7 februari (12 zaterdagen in 2015).

Deze training wordt verzorgd door 
Ans Hoogland (InnerPulse), aan-
gesloten bij de beroepsvereniging 
SBLP (lichaamsgeoriënteerde psy-
chotherapie) en VMBN (Mindfulness).

www.InnerPulse.nl - 06 50513636
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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
Nr. 1, 6 januari 2015

Nieuwe scholen 

Kinderen hebben de toekomst en goed onderwijs 
is voor hen een onmisbare start in het leven. De 
gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuis-
vesting. De afgelopen 10 jaar zijn in Bronckhorst 
nieuwe scholen gebouwd in Hengelo (gezamenlijk 
gebouw voor De Pierson en de Rozengaardsweide), 
de openbare school in Velswijk, De Klimtoren in 
Drempt (inclusief kulturhus), Het Hoge en de 
Dorpsschool in Vorden, De Woodhof in Hummelo 
en op dit moment zijn we bezig met de voorberei-
dingen voor het nieuwe kindcentrum als gezamen-
lijke huisvesting voor de vijf scholen in de voorma-
lige gemeente Steenderen. Verder zijn De Garve in 
Wichmond, de Looschool en Jan Ligthart in Zelhem, 
de St. Bernardusschool in Keijenborg en de 
Sccsschl 3.0 in Wolfersveen gerenoveerd/verbouwd. 
Hiermee zijn de kinderen in de Bronckhorster 
dorpen de komende jaren verzekerd van een 
goede onderwijsstart. 

Toekomstbestendig Bronckhorst 
(TBB)
In 2011 zagen we in dat er in de toekomst veel 
verandert. Prognoses lieten zien dat we rond 
2030 12% (ca. 5.000) minder inwoners zouden 
hebben, 30% minder jeugd (0-14 jarigen) en dat 
één op de drie Bronckhorsters 65 jaar en ouder 
is. Daarnaast ontvingen we door de economi-
sche crisis flink minder geld van het rijk en 
moesten we gaan bezuinigen. We wilden samen 
met u kijken hoe we met de veranderingen om 
zouden gaan, via onder andere verschillende 
bijeenkomsten waar honderden inwoners bijeen 
kwamen. Dit proces noemden we toekomst-
bestendig Bronckhorst en dit leidde tot een aan-
tal pittige besluiten waaronder het afstoten van 
de zwembaden en buitensportaccommodaties. 
Maar we zagen ook dat inwoners met elkaar in 
gesprek kwamen en begrepen dat ze samen ook 
veel konden, zonder dat de gemeente altijd 
betrokken hoeft te zijn. 

Sportaccommodaties en zwembaden 
overgedragen 
Als gevolg van TBB droegen we in 2013 de gemeen-
telijke buitensportaccommodaties officieel over 
aan de voetbal- en korfbalverenigingen. Het ging 
om eigendom, beheer en onderhoud van bijna 40 
accommodaties. Ook het beheer en de exploitatie 
van onze sporthallen ging over naar initiatief-
nemers uit de samenleving. Eigendom en groot 
onderhoud van de sporthallen bleven bij de 
gemeente. De plannen van inwoners voor de 
zwembaden in Hengelo, Steenderen, Vorden en 
Zelhem voldeden uiteindelijk ook, waarmee we tot 
privatisering konden overgaan. Verenigingen en 
initiatiefnemers ontvingen van ons een geldelijke 
overgangsbijdrage en wij zijn ervan overtuigd dat 
zij de complexen hiermee de komende jaren op een 
goede wijze kunnen exploiteren. 2014 was hier al 
een goed voorbeeld van! Mooi om te zien dat u zich 
van het belang van de accommodaties bewust bent, 
er gebruik van maakt of helpt om deze in stand te 
houden met allerhande vrijwilligerswerk!

In onze raad gaf u aan dat u de zwembaden open wilde houden 
en dat is door uw inzet gelukt!

Diepe indruk 
In 10 jaar burgemeesterschap komen ook zeer 
verdrietige gebeurtenissen langs. De blikseminslag 
in Vorden op de begraafplaats in 2006 die het leven 
kostte aan Sophie Wullink en oud-wethouder 
Wim Wichers. In 2007 het familiedrama in Hengelo 
waarbij Aidan, Roan en Olga Kroesen omkwamen. 
Het bedrijfsongeval met een stier op hun boerderij 
in Hengelo waarbij de twee broers Haaring het 
leven lieten. En de dood van Emiel Pardijs uit 
Wichmond door toedoen van anderen. Deze 
gebeurtenissen maakten diepe indruk op mij en 
mijn vrouw door het grote verdriet dat ze veroor-
zaakten voor hun naasten en de gevoelens die ze 
losmaakten in de samenleving. 

Centrumplannen
Als inwoner winkelt u er regelmatig, gaat u er 
weleens uit eten of een drankje drinken, 
ontmoet u er bekenden tijdens een wandeling 
etc. Het is belangrijk dat onze dorpscentra 
compact, levendig en veilig zijn. In Vorden en 
Hengelo was het nodig de centra een facelift 
te geven en dat is de afgelopen jaren gebeurd. 
Samen met de Bronckhorster middenstand 
blijven we ons inzetten voor een goede toekomst 
voor onze dorpscentra.

Feestelijk
Als burgemeester word je vaak uitgenodigd om 
aanwezig te zijn bij bijzondere gelegenheden voor 
inwoners. Prachtige ontmoetingen heb ik zo gehad. 
Bij evenementen, openingen, jubilea etc. Zo heb ik 
in de afgelopen jaren vele oudere echtparen ont-

moet die 60 jaar getrouwd waren. De prachtigste 
verhalen vertelden ze mij, van hun bijzondere 
ontmoetingen, hun gezin en het werk wat ze deden! 
Bijzonder was het ook om aanwezig te mogen zijn 
bij het bezoek van Koningin Beatrix die het 100-jarig 
bestaan van de Plattelands Jongeren Gelderland 
luister kwam bijzetten in Toldijk. Een prachtig 
evenement hadden de jongeren op touw gezet voor 
deze unieke gelegenheid! Fantastisch vind ik ook 
dat onze inwoners geweldige openluchtspelen en 
revue’s opvoeren waar dorpsgenoten altijd weer 
naar uitkijken en in grote getalen op afkomen. 
En last but not least de vele Koninklijke onderschei-
dingen die ik mocht uitreiken aan inwoners die zich 
op unieke wijze inzetten voor de samenleving.

Rondweg om Hummelo
In 2013 was de rondweg om Hummelo klaar. 
De nieuwe weg levert een belangrijke bijdrage 
aan de leefbaarheid in het dorp waar nu veel 
minder verkeer komt. De komende tijd gaan we 
de Huiskamer van Hummelo (Dorpstraat e.o.) 
aanpassen aan de nieuwe verkeersluwe situatie. 
De rondweg is grotendeels verdiept aangelegd, 
zodat verkeer aan het zicht wordt ontrokken, 
en voorzien van geluidsreducerend asfalt. Maar 
dat neemt niet weg dat de aanleg jarenlang veel 
losmaakte onder inwoners van het dorp en soms 
nog steeds discussie geeft. 

Nieuw gemeentehuis 
Tien jaar geleden werden Hengelo, Hummelo en 
Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem samen-
gevoegd. Het gemeentehuis werd gevestigd 
op twee locaties in Hengelo en dat betekende 
wennen voor velen. U kon minder gemakkelijk even 
binnenstappen vanwege de afstand. Natuurlijk 
kwamen we voor vele gelegenheden naar u toe. 
Voor bijeenkomsten om te overleggen over nieuw 
beleid, maar ook voor vele jubilea en evenementen. 
Onze dienstverlening besloten we echter vanuit 
Hengelo te blijven regelen. Van de twee locaties die 
we gebruikten was er één tijdelijk en we besloten 
een nieuw gemeentehuis te bouwen voor de gehele 
gemeentelijke organisatie. Natuurlijk verschilden 

Beste inwoner ,
Dit jaar bestaat de gemeente Bronckhorst 10 jaar. Een bijzondere mijlpaal voor ons en wellicht ook voor 
sommigen van u. Ik heb in de afgelopen jaren veel met u mogen meemaken. Ik ben bij u geweest tijdens mooie 
gelegenheden en zoals dat in het leven gaat, ook bij minder mooie en soms zelfs verdrietige en moeilijke 
momenten. In november 2005 werd ik uw burgemeester en mijmerend tijdens de kerstperiode, bedacht ik 
dat ik u met deze ‘brief’ door 10 jaar Bronckhorst kon leiden door 10 mijlpalen te benoemen, in willekeurige 
volgorde, die u en mij zijn bij gebleven in de afgelopen jaren.



10 jaar Bronckhorst - vervolg

de meningen over het ontwerp van het gebouw 
en de nut en noodzaak. Maar inmiddels bent u 
er aan gewend. Sinds 2010 komen velen van u 
er naar bijeenkomsten of voor het regelen 
van bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. 
De wereld om ons heen verandert. Mooi is dat u 
sinds een paar jaar gemakkelijk zaken via onze 
website met ons kunt regelen. Zo hoeft u voor 
bijvoorbeeld een bouw- en een evenementen-
vergunning niet meer naar het gemeentehuis. 
Ook weet u ons steeds meer via sociale media 
te vinden met uw vragen! 

Jongerendebatten
De jeugd heeft de toekomst en om hen al jong te 
interesseren voor de politiek en het belang van 
democratie organiseren we sinds 2006 iedere 
twee jaar jongerendebatten voor de groepen 
7 en 8 van de basisscholen. Geweldige happe-

nings zijn dat steeds weer. Jongeren leren op 
hun school van een echte debater om goed te 
argumenteren en hun verhaal te vertellen en 
van de raadsleden wat het raadswerk inhoudt. 
Op het gemeentehuis vindt vervolgens een 
soort raadsvergadering voor de kids plaats 
met echte debatten. De beste leerlingen mogen 
daarna meedoen aan een landelijk debattoernooi 
waar zij steevast hoge ogen gooien. Op deze 
manier maakten wij kennis met honderden 
basisschoolleerlingen! 

Economie
Onze dorpen danken hun levendigheid en werk-
gelegenheid natuurlijk ook aan actieve onder-
nemers in de centra en op bedrijventerreinen. 
Geweldig dat we kunnen zeggen dat we een 
aantal zeer vermaarde bedrijven in Bronckhorst 
hebben. Wie kent in Nederland de frietjes van 

het Steenderense Aviko niet. En wist u dat de 
kroonluchters in de ridderzaal en het hekwerk 
bij het torentje op het binnenhof van de hand 
van smederij Oldenhave in Vorden zijn. Reiger 
suspension in Hengelo maakt schokdempers 
die internationaal aanzin hebben en onder meer 
voor de Dakar Rally worden gebruikt. 

Als gemeente hebben we ons de afgelopen 10 
jaar ingezet om het bedrijfsleven te ondersteu-
nen met voorzieningen, regelingen en onze 
bedrijvencontactfunctionaris die de contacten 
onderhoudt. 

De blik vooruit 
Natuurlijk vergeten we als Bronckhorst niet 
om ook vooruit te kijken. Een nieuw jaar is 
ook altijd een nieuw begin. En vele verande-
ringen staan op stapel vooral op het gebied 
van zorg, welzijn en werk. Dat zal u niet ont-
gaan zijn. Wij gaan met al onze cliënten voor 
wie wat verandert een goed gesprek aan om 
te kijken hoe we er samen voor kunnen blijven 
zorgen dat iedereen in Bronckhorst mee kan 
(blijven) doen aan de samenleving. Met behulp 
van familie, vrienden, vrijwilligers of de 
gemeente. 

Mocht u vragen hebben of iets met mij willen delen. Ik sta ook dit jaar graag voor u 
klaar. U kunt mij mailen, twitteren of bellen voor een afspraak. 

Met vriendelijke groet,

Henk Aalderink

Uit de raad

Commissievergadering 
15 januari 2015
De raadscommissie vergadert op 
15 januari in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Hieronder vindt u de 
vergaderagenda van deze openbare 
vergadering. U bent van harte wel-
kom om de vergadering bij te wonen!

• Bestemmingsplan correctieve 
herziening ‘Kleine Kernen 2’

 In 2013 stelde de raad het bestem-
mingsplan ‘Kleine Kernen 2’ vast. 
Hiertegen werd beroep ingesteld 
op een planonderdeel in Halle en 
de Raad van State vernietigde dit 
onderdeel. Vervolgens is het be-

wuste onderdeel herzien en nu 
wordt de raad gevraagd de inge-
diende zienswijzen ongegrond te 
verklaren en het bestemmingsplan 
ongewijzigd vast te stellen

• Rekenkameronderzoek 
Samenwerkingsovereenkomst 
Bedrijventerreinen West 
Achterhoek

 De rekenkamercommissies van de 
gemeenten Bronckhorst, Doetin-
chem en Montferland informeren 
de raden over de wijze waarop de 
bestuurlijke samenwerking bij de 
bedrijventereinen in de West Ach-
terhoek is vormgegeven en hoe de 
gemeenteraden bij de uitvoering 

van deze samenwerking zijn be-
trokken. Dit gezien de financiële 

 risico’s die verbonden zijn aan de 
samenwerking

• Financiële verordening gemeente 
Bronckhorst 2015

 Door diverse wijzigingen in de 
 Gemeentewet en bijbehorende 
 regelgeving is een nieuwe financi-

ele verordening nodig, zodat de 
 financiën van de gemeente juist 

beheerd worden. De raad wordt 
gevraagd de financiële verorde-
ning 2015 met bijbehorende toe-
lichting vast te stellen 

• Wijziging samenwerkingsregeling 
Regio Achterhoek

 Bronckhorst werkt samen met 
 andere Achterhoekse gemeenten 

in de Regio Achterhoek. Hiervoor is 

een samenwerkingsregeling opge-
steld. Deze wordt gewijzigd op het 
gebied van aansprakelijkheid. B en w 
vragen de raad in te stemmen met 
de wijziging

• Collegeprogramma Bronckhorst 
dichtbij 2014-2018

 In het collegeprogramma staan de 
prioriteiten van het college voor de 
periode 2014-2018. Bij de behan-
deling van het coalitieakkoord heb-
ben de oppositiepartijen aangege-
ven dat ze meer informatie nodig 
hebben om te kunnen beoordelen 
of ze het akkoord kunnen onder-
steunen. Het coalitieakkoord is 
daarom vertaald naar een college-
programma. In dit voorstel staan 
de verwachte financiële conse-
quenties en waar de dekking daar-
van vandaan komt. De raad wordt 
gevraagd het collegeprogramma 
inhoudelijk en financiëel te onder-
steunen

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens de raadsvergaderingen 
kan niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda staan 
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergadering. Over onderwerpen 
die niet op de agenda staan heeft u 
hiervoor de mogelijkheid tijdens het 
agendapunt ‘Mogelijkheid tot inspre-
ken over niet-geagendeerde onder-
werpen’ in de commissievergadering.

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

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op 
de agenda staan 
verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl/
Gemeenteraad of 
scan de QR code. 

Inloopbijeenkomst ontwerp kindcentrum Steenderen en omliggende openbare ruimte 
Komt u op 21 januari langs?
Op 21 januari organiseert de gemeen-
te een inloopbijeenkomst om het ont-
werp van het nieuwe kindcentrum en 
de omliggende openbare ruimte te 
presenteren. U kunt langskomen tus-
sen 17.00 en 19.30 uur in de kantine 
van sporthal Het Hooge Wessel aan 
de Prins Bernhardlaan in Steenderen. 
Naast vertegenwoordigers van de 
gemeente, zijn architect Arx en bouw-
bedrijf Klomps aanwezig voor vragen 
en uitleg. Het gaat om het definitief 
ontwerp van het nieuwe kindcentrum 
en een voorlopig ontwerp van aanpas-
singen in de openbare ruimte op en 
rond het terrein (o.a. toevoegen aantal 
parkeerplekken en extra inrit naar het 
terrein op de Prins Bernhardlaan om 
de doorgang van het verkeer te verbe-
teren). Het kindcentrum gaat bestaan 

uit 10 lokalen en wordt duurzaam, 
flexibel en energiezuinig gebouwd. 
Vanaf 22 januari kunt u de ontwerpen 
inzien op www.bronckhorst.nl/kind-
centrumsteenderen.

Waaraan biedt het kindcentrum 
plaats?
De nieuwbouw biedt plaats aan 
een school voor ca. 250 leerlingen 
(de fusieschool van de scholen 
St. Martinus in Baak, De Akker, 
Joannes en De Steenuil in Steenderen 
en de voormalige Willibrordus in 
Olburgen), buitenschoolse opvang 
en peuteropvang. Daarnaast komt er 
een gemeenschapsruimte voor een 
muziekaanbod, consultatiebureau, 
JEKK, schoolbibliotheek en Steende-
rens Belang. 

Bestemmingsplan en vergunnings-
traject
In september 2014 stelde de raad 
een gewijzigd bestemmingsplan 
voor het nieuwe gebouw vast. Op dit 
moment loopt het vergunningstraject. 
Hierover kunt u tijdens de avond ook 
meer informatie krijgen.

Het nieuwe kindcentrum komt tot 
stand in nauw overleg met onder 
meer schoolbestuur PRO8, kinder-
opvang Juut & Co en Steenderens 
Belang. Op dit moment is de planning 
dat we in februari starten met het 
bouwrijp maken van het terrein en 
in maart/april beginnen met de bouw. 
Het is de bedoeling dat het gebouw 
in december 2015 klaar is en vanaf 
januari 2016 in gebruik is.


