
Zaterdag 14 november beleefden ruim 
70 jongeren van Jong Gelre de première 
van de revue ‘La Moustache’. B  5

Sint met zijn hoofdpiet Reinaldo in de landauer, klaar voor vertrek richting Kulturhus Het Dorpscentrum. Foto: PR

Jolige Sinterklaasintocht mede door Zwarte Pieten
VORDEN/KRANENBURG - Met grote 
souplesse klimt een van de vijf 
Zwarte Pieten in het klimrek van 
het gymlokaal van basisschool 
De Kraanvogel in Kranenburg. 
Dit tot afgrijzen van Sinterklaas. 
“Kom naar beneden. Direct ge-
beuren er nog ongelukken. En 
dat kan ik niet hebben”, zo som-
meert de goedheiligman met 
een bijna norse stem. De kinde-
ren vinden de capriolen van zijn 
‘knechten’ fantastisch. De capri-
olen worden met groot gejoel on-
dersteund.

Door Jan Hendriksen

Enkele uren voordat Sinterklaas 
en zijn gevolg van Zwarte Pieten 
zaterdag in de namiddag een niet 
‘openbaar’ bezoek aan het Vor-
dense kerkdorp bracht, werd de 
goedheiligman door honderden 
kinderen op het station in Vorden 
ontvangen. Vol spanning stonden 
de kinderen op de kindervriend 
te wachten evenals voorzitter Bart 
Veen van de Vordense Onderne-
mers Vereniging. Volgens het goed 

geoliede draaiboek van de onder-
nemers zou hij om exact 13.15 uur 
arriveren. En ja hoor, een van de 
pieten (Rodrigo) heeft de ‘claxon’ 
van de trein weten te vinden. Met 
oorverdovend, toeterend lawaai 
arriveert de Arriva trein stipt op 
het aangekondigde tijdstip op het 
perron. Door een haag van kinde-
ren baant Sint zich een weg naar 
de open landauer. Koetsier Eppie 
Klomphaar heeft zijn aanspan-
ning, met in het span twee KWPN 
paarden, met talloze pakjes opge-
tooid.

Inmiddels speelt Harmonie Vor-
den de ene na het andere Sin-
terklaasmelodietje. De kinderen 
zingen massaal mee. Piet Jettico 
is een van de sportiefste pieten. 
Maar liefst dertig maal weet zij 
met een tennisracket een bal hoog 
te houden. Piet Herbi komt han-
den te kort om alle kinderen van 
strooigoed te voorzien. “Ze lijken 
wel uitgehongerd’, zo verklaart hij 
met een dikke vette knipoog. Als 
Sint met zijn hoofdpiet Reinaldo in 
de landauer plaats heeft genomen 

commandeert de tambour-maître 
van Harmonie Vorden tot actie. 
Voorafgaand door verkeersrege-
laar Bertus Nijenhuis van EHBO 
Vorden zet zich de stoet via de Sta-
tionsstraat richting Kulturhus Het 
Dorpscentrum.

Pepernotenband 
brengt muzikaal 
programma

Samen met een afgevaardigde van 
de gemeente Bronckhorst en Bart 
Veen werd de Sint vervolgens offi-
ciële welkom geheten. Samen met 
Liesbeth Groot Jebbink en met 
medewerking van de Pepernoten-
band werden de kinderen op een 
muzikaal programma getrakteerd.

Aansluitend werd het gezelschap 
door een plaatselijk taxibedrijf 
naar kerkdorp Kranenburg ver-

voerd. Daar werd het gezelschap 
door juf Monique en de kinderen 
een warm welkom geheten.

Zwarte Pieten diploma
De kinderen hadden daar enkele 
leuke opdrachten voor de Zwarte 
Pieten bedacht om voor een heus 
‘Pietendiploma’ in aanmerking 
te komen. Zo moesten ze onder 
meer een ‘driewielerfiets’, een 
‘skippybal’ en een ‘balgehakt in de 
pan’ opdracht uitvoeren. Niet dat 
dat echt nodig was. Maar toch.

Na ruim dertig jaar ervaring moch-
ten voor enkele Pieten de puntjes 
wel op de i worden gezet. Want de 
groep Zwarte Pieten die jaarlijks 
een bezoek aan Vorden brengt 
gaat na 5 december in Spanje het 
‘Zwarte Pieten Rusthuis’ bevolken.

   

 ■ Lees meer op pagina 3. ■ Zie voor meer foto’s pagina 8.
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Vogelvoeractie 
van Scouting en 
Welkoop
VORDEN - Op zaterdag 21 novem-
ber houdt de Vordense Scou-
tinggroep ‘David G. Alford’, in 
samenwerking met Welkoop, de 
jaarlijkse actie ‘Wintervoer voor 
Vogels.’

De welpen en verkenners van 
de groep komen in Vorden en 
Wichmond bij de mensen aan de 
deur om een pakketje wintervoer 
voor vogels te verkopen. Door zo’n 
pakketje wintervoer aan te schaf-
fen helpt u niet alleen de vogels 
de winter door, maar levert u ook 
een bijdrage aan de groepskas. Het 
bijeengebrachte geld zal vooral 
besteed worden aan spelmateriaal 
en het onderhoud van het club-
huis.

Belangrijke inkomstenbron
De vogelvoer- en potgrondacties 
van Welkoop en Scouting vormen 
een belangrijke bron van inkom-
sten voor de uitbreiding en het 
onderhoud van ons scoutcentrum. 
Het groeiend aantal leden heeft 
hier een goede plek om op een 
verantwoorde manier het scou-
tingspel te spelen. Jeugdleden en 
leiding hopen dan ook, dat de be-
volking van Vorden en Wichmond 
ook nu weer de vogels en Scouting 
zal helpen.

36e editie 
Slipjacht
Op uitnodiging van het Slip-
jachtcomité Vorden waren 
afgelopen zaterdag 14 novem-
ber zo’n veertig leden van de 
Koninklijk Nederlandse Jacht 
Vereniging (KNJV) te gast bij 
de 36e editie van de Slipjacht 
in Vorden. 
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

0573 - 25 17 61

Kies voor kwaliteit 
en duurzaamheid. 
Kies voor Solar Sell.

Jaargang 77



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

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

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

UITVAARTVERZORGING

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

AMBACHTSWEG 2A * 7251 KW VORDEN
0575-552794 * 06-51098865 * WWW.HET-KLAVIER.NL

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

Familieberichten
Voor vragen of meer informatie, bel: (0544) 80 10 30

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

 Houtkachels 

 Pelletkachels

 Gaskachels 

 Haarden

 Rookkanalen   

 Montage

Kerkhoflaan 11
7251 JW Vorden

0575 - 470354

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.

www.hetkacheltje.nl

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

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

Maandaanbieding 
NOVEMBER:

WILT U GEBRUIK MAKEN
VAN GRATIS INTERIEURADVIES 

AAN HUIS?
Vraag ernaar in één van onze winkels!

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

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

Tel. 0314 - 623584    

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

•	 Reparatie-	en	restauratie	werkzaamheden

•	 Zetten	van	edelstenen

•	 Verkoop	van	gouden	en	zilveren	sieraden

•	 Inkoop	oud	goud

Tot ons grote verdriet is overleden mijn lieve echtgenoot, 
onze lieve vader, schoonvader en grootpappie

Jan Pieter Lodewijk
Baron van der Borch tot Verwolde

Brummen, Lochem,
23 december 1940 10 november 2015

C.J.M. van der Borch tot Verwolde-Blijdenstein

Isabelle en Wouter Ligteringen-van der Borch tot Verwolde
Reinier, Eline

Philip en Fokel van der Borch tot Verwolde-Bax
Anna, Willem, Lavinia

Françoise en Oscar Ommert-van der Borch tot Verwolde
Arthur

Correspondentieadres:
P/a: Knoevenoordstraat 12, 6971 LJ Brummen

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

TE HUUR ONDER 
LEEGSTANDSWET:

Gemeubileerde 2-onder-1 kapwoning, 
te Keijenborg. Per direct beschikbaar.

Inlichtingen: 06-37598187

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.

EEN WOLK
VAN EEN BABY?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Slipjacht Vorden blijft ook na 36 jaar nog steeds een
fascinerend schouwspel
Jacht met een 
lengte van ruim 
25 kilometer was 
verdeeld over drie 
runs
VORDEN - Op een betere wijze is 
het niet denkbaar om het 'spek-
takel' te kunnen volgen. Daarom 
pakken jaarlijks de drie Vorden-
se mannen Johan Golstein (85), 
Willem Vreeman (74) en Henk 
Golstein (73) hun fiets bij de ho-
rens om de Vordense slipjacht zo 
optimaal te kunnen aanschou-
wen. Zo ook afgelopen zaterdag 
toen voor de 36ste keer de jacht 
door de Vordense dreven plaats-
vond. "Op deze manier kunnen 
we de diverse passages mooi 
zien en rijden we niet in een 'file' 
van grote bolides achter de meu-
te aan. En dat bevalt ons prima", 
zo vertelt Johan Golstein aan de 
Zomervreugdweg als een van de 
ruiters van zijn paard valt.

Door Jan Hendriksen

Op uitnodiging van het Slipjacht-
comité Vorden waren zaterdag 
zo'n veertig leden van de Konink-
lijk Nederlandse Jacht Vereniging 
(KNJV) te gast. Dat waren er in 
voorgaande jaren wel eens meer 
geweest.
De rituelen rond deze van oor-
sprong Franse/Engelse jacht blij-
ven telkens weer een fascinerend 
gezicht. Het duurde even voordat 
zaterdag, nadat het gezelschap 
door wethouder Antoon Peppel-
man van de gemeente Bronck-

horst officieel welkom was gehe-
ten, van start ging.
Een van de paarden was op de 
Kasteelweide bij Kasteel Vorden 
losgebroken. Huntsman Gert Lou-
rens, verantwoordelijk voor de 
meute, moest de honden dan nog 
even 'vasthouden' aan het begin 
van de oprijlaan van het kasteel. 
De jacht met een lengte van ruim 
25 kilometer was verdeeld over 
drie runs. De eerste run eindigde 
nabij Kasteel Kieftskamp waar de 
paarden en ruiters even op adem 
konden komen. Tijdens de tweede 
run, die bij kasteel 't Zelle in Hen-
gelo eindigde doorkruiste het ge-
zelschap aan de Lindeseweg een 
groot perceel mosterdzaad. De 
honden en paarden volgden door 
het perceel voor een deel het pad 
waar onlangs de motorrijders van 
de Enduro ook hun weg vonden.

Een van de 
paarden was 
losgebroken

Bij een van de oversteekpunten 
aan de Schuttestraat komt ver-
keersregelaar Hans Beeftink van 
EHBO Vorden tot de conclusie 
dat er dit jaar relatief veel 'uitval-
lers' zijn. En hij kan het weten. 
Beeftink begeleid al vele jaren de 
jacht namens de EHBO. "Aan de 
Hamminkweg in Delden moest al 
iemand 'opgeven' en ook hier in 
Linde zijn er enkele 'uitvallers' te 
noteren."

Een van de 'uitvallers' is Vorde-
naar Friso Woudstra (60). "Ik 
neem geen enkele risico. De jacht 
kost de nodige energie voor zowel 
paard als ruiter." Woudstra is een 
ervaren 'jager'. Hij heeft al meer 
dan vijfhonderd jachten op zijn 
naam staan.

Hondenwerk
Door het droge jachtweer bleef de 
geur van de vossenurine (sent) za-
terdagmiddag goed hangen zodat 
men mooi 'hondenwerk' kreeg te 
zien. Na afloop waren beide Field-
masters Boudewijn van Heuveln 
en Henk Rottinghuis, die namens 
de KNJV tijdens de slipjacht ver-

antwoordelijk waren voor de ge-
dragingen in het veld, ook dik te-
vreden.
"Een mooie maar zware jacht. Er 
hebben zich inderdaad enkele 
valpartijen voorgedaan. Maar dat 
hoort erbij. Er zijn gelukkig geen 
ongelukken gebeurt. En met het 
aanbod van twee jachten per week 
bestaat het deelnemersveld niet 
meer uit zestig tot zeventig paar-
den zoals in het verleden. De keus 
van jachten is momenteel reuze", 
aldus het tweetal.

Loyaliteit
Op de kasteelweide liet Appie 
Noorkamp namens het Jachtcomi-

té Vorden na afloop weten dat men 
ontzettend blij is met de loyaliteit 
van alle ruim veertig landeigena-
ren zonder wiens toestemming 
een dergelijk cultuurhistorisch 
evenement niet te organiseren is. 
Dank daarvoor.
"Nadat de jacht door de hoorn-
blazers was afgeblazen en de hon-
den zich te goed deden aan een 
stuk koeienpens begaf menigeen 
zich naar Hotel Bakker waar de 
jacht werd nabesproken. Aan Jo-
han Golstein, Willem Vreeman 
en Henk Golstein ging die samen-
komst voorbij. 'Doar heur'n wiele 
niet bie. Dat is veur een ander slag 
volk."

Pieten in 
opleiding 
studeren volgend 
jaar zomer af
VORDEN - De groep Zwarte Pie-
ten gaat na 5 december in Span-
je het 'Zwarte Pieten Rusthuis' 
bevolken."Dat hebben ze wel ver-
diend", zo liet Sinterklaas weten 
nadat hij ze de Kranenburgse en de 
kinderen uit de aanpalende buurt-
schappen had uitgezwaaid. "Het is 
voor hoofdpiet Reinaldo (Reinier 
Klein Brinke vanaf 1979), Piet Jet-
tico (Jet Hazekamp vanaf 1981), 
Piet Majolica (Marion Polman 
vanaf 1984), Piet Herbi (Herbert 

Rutgers vanaf 1997) en Piet Rodri-
go (Rutger Wullink vanaf 2001) en 
mijzelf (Henk Wullink vanaf 1986) 
mooi geweest". Sint vervolgt: "Je 
moet stoppen op het hoogtepunt.  
 
Vorig jaar hebben we dit ook ken-
baar gemaakt aan de commissie 
van de VOV die voor de organisatie 
van de intocht tekent. Maar de Vor-
dense kinderen kunnen gerust zijn. 
Volgend jaar wordt er een nieuwe 
'lichting' Zwarte Pieten naar Vor-
den afgevaardigd. Ze zijn nog in 
opleiding en slagen als een beetje 
meezit komende zomer voor hun 
diploma".

Het Vordense Sinterklaas gezel-
schap was uitermate goed op el-
kaar ingespeeld. "Een blik naar een 

ander en we wisten precies wat 
we bedoelden of wat er verwacht 
werd. Bij een goed team moet er 
onderling een hele goede klik zijn, 
en in onze groep, durf ik te zeggen 
kon dat niet beter. Logisch dan ook 
ons besluit om samen een punt te 
zetten achter deze mooie tijd. En je 
geeft hiermee de intochtcommis-
sie de vrije hand om iets nieuws 
neer te zetten", aldus hoofdpiet 
Reinaldo. 

Wat piet Reinaldo heel leuk vond 
in al die 36 jaar was dat hij ouders 
met hun kinderen bij de intocht 
zag die hij jaren terug ook met hun 
ouders bij de intocht had gezien. 
"We gaan genieten van onze rust in 
het Zwarte Pieten Rusthuis. Vorden 
bedankt en tot ziens."

Volgend jaar nieuwe lichting Zwarte 
Pieten naar Vorden

In buurtschap Linde baanden zich de ruiters een weg door een perceel mosterdzaad. Foto: Jan Hendriksen. 

In Kranenburg werd het gezelschap door juf Monique en de kinderen welkom geheten. Foto: Jan Hendriksen

Agenda
10 - 17  november Koersbal 10.00 – 11.30 uur
10 - 19 november  Handwerken-Handvaardigheden 10.00 – 11.30 uur
09 - 16 november Rummicub 14.30 – 15.30 uur
10 - 17 november Kaarten 14.30 – 16.30 uur
19 NOVEMBER LEZING VINDT GEEN DOORGANG 
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   9.00 – 12.00 uur
Elke woensdagmorgen koffie drinken 10.00 – 11.30 uur
Locatie Kulturhus het Dorpscentrum.

Zie voor meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl
Algemeen tel. 0575-553405 maandag en woensdag 9.00 – 11.00 uur
Vervoersvragen tel. 0575-555282 maandag t/m donderdag 9.00 - 10.00 uur

Mannenmiddag
Bent u een man? Heeft u nog tijd over? Of lijkt het u een uitdaging om 
aan deze nieuwe activiteit vorm te geven? Vindt u het prettig en gezellig 
om activiteiten samen met andere mannen te doen? Bv: kaarten, biljar-
ten, een goed gesprek hebben over actuele onderwerpen of wat u zelf 
wenst. Geef u dan nu op voor de mannenmiddag bij Stichting Welzijn 
Vorden. Elke woensdag met mannen; voor mannen.

Voor inlichtingen of vragen nodig ik u uit om met mij contact te zoeken:
Namens Stichting Welzijn Vorden, sociaal consulent: Wilma Berns
@: w.berns@bronckhorst.nl / T. 06 - 20 71 21 25.

Ontmoeting & Dagbesteding voor senioren in Vorden en omgeving
Ontmoeting en Dagbesteding organiseert elke dinsdag van 10.00-16.00 
uur een dagactiviteit voor zelfstandig wonende senioren in Vorden e.o. 
Dit biedt hen de mogelijkheid om samen met andere senioren aan een 
gevarieerd programma deel te nemen. Er is begeleiding en aandacht van 
de vrijwilligers voor iedere deelnemer, zodat hij/zij zich thuis voelt. Door 
het bezoeken van de dagbesteding kunnen senioren langer zelfstandig 
blijven wonen. Voor deze dagactiviteit wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Voor vragen, informatie en aanmelding als deelnemer kunt u contact 
opnemen met Wilma Berns. 
@:w.berns@bronckhorst.nl / T. 06 - 20 71 21 25.
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Zutphenseweg 16, Vorden
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bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl
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Aanbiedingen zijn geldig van 16 t/m 21 november
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KERSTSHOW 
2015

We heten u van harte welkom 
op onze jaarlijkse kerstshow

Vrijdag 27 november 10.00-18.00 uur
Zaterdag 28 november 10.00-17.00 uur
Zondag 29 november 10.00-17.00 uur

U kunt vast sfeer proeven voor de 
komende wintermaanden. Er zijn diverse 
(kerst) bloemstukken gemaakt. Leuk om 
na te maken of te laten maken door ons. 

Om met de kerstcursus mee te doen 
adviseren we u om u op tijd op te geven. 

We verloten wederom 10 GRATIS 
kerstworkshops. Het is ook mogelijk om 

alvast een kerstboom te reserveren. 
Let ook op verschillende aanbiedingen!!!

Als vanouds is de entree en het 
kopje koffi e of thee gratis.

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 17 t/m maandag 23 november 2015.

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

Verse maaltijden 
service

GRATIS bezorgd aan huis 
of af te halen in de winkel.

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

DE BESTE VAN DIT MOMENT !!!! 
zoete sappige
CLEMENTINE MANDARĲ NEN

 
 15 voor   2.99

GROENTE KOOPJE !!!!

GESNEDEN SNĲ BONEN 
 400 gram  1.99

DE LEKKERSTE KOM PROEVEN!!!!
heerlĳ ke zoete nieuwe oogst
NAVELINA sinaasappelen 1,5 kg   2.49

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT!!!!!  
klei lekker... vaste
GOLDSTAR aardappelen           3 kilo

UIT EIGEN KEUKEN !!!

CHILI CON CARNE met witte rĳ st

+ EEN BAKJE RAUWKORST     

1.99

5.98 
p.p.

6.98 
p.p.



Spooktocht
VORDEN - In de nacht van 27 op 28 
november gaat er wat gebeuren in 
de omgeving van Vorden. Probeer 
dan elk bos in Vorden te vermij-
den. Waarom? Er gaan geruchten 
rond dat er meer dan 50 spoken 
opstaan, die het gemunt hebben 
op jou! Geloof jij dit niet? Kom dan 
maar langs als je durft....

Voor jongens en meiden vanaf 10 
jaar organiseert Jong Gelre op 27 
november een afgrijselijke spo-
kentocht, waarbij je je stalen ze-
nuwen hard nodig zult hebben 
(deelname voor eigen risico).Een 
grote groep spoken ligt op jullie te 
wachten om jullie de stuipen op 
het lijf te jagen tijdens deze tocht. 
Durf jij het aan? 

Geef je dan op via aspiranten_
jonggelre@hotmail.com. Naast 
het opgeven via de mail, zijn er 
kaarten in de voorverkoop be-
schikbaar bij het Kulthurhus in 
Vorden. Tijdens één van de avon-
den van de Revue van Jong Gelre 
(20 en 21 november) is het tevens 
mogelijk om een kaartje te kopen. 
Geef je je op voor 27 november, 
of door een kaartje te kopen in de 
voorverkoop, dan betaal je maar 2 
euro! De avond start om 19.30 uur 
is rond 23.00 uur afgelopen. Bij 
deelname krijg je meer informatie.
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Contact
Bronckhorst NoordEen fietsongelukje bracht hen bij elkaar

VORDEN - Grote rode ballonnen in 
hartvorm hangen bij de voordeur 
met een rozet met '65' erin. Binnen 
is er koffie en taart, de kamer is 
versierd en er staan veel cadeaus, 
bloemen en kaarten op tafel. Velen 
denken op maandag 9 november 
aan de heer en mevrouw Eenink, 
omdat zij op deze dag hun briljan-
ten huwelijk vieren.

Door Alice Rouwhorst

Op deze feestelijke dag zitten ze 
er samen tiptop bij. Hij heeft zelfs 
een stropdas om. "Die heeft hij 
afgedaan toen hij met pensioen 
ging, zijn laatste functie was op de 
loonadministratie bij de gemeente 
Brummen en daarna heeft hij hem 
nooit meer om gedaan", zegt me-
vrouw Eenink. "Dus ik wist niet 
wat ik zag vanmorgen toen ik mijn 
man ging opzoeken in De Linden-
hof om daar ons feest te vieren. 
Dat het dus een bijzondere dag is, 
kan ik zien aan de stropdas!"

De heer Eenink is ruim een jaar 
geleden naar dit speciale verzor-
gingshuis verhuisd. "Ik dacht dat 
ik hem wel kon verzorgen. Dat ik 
dat wel aan kon, maar het ging niet 
meer. Hij ging snel achteruit", zegt 
mevrouw Eenink spijtig. "Maar het 
is beter zo, voor hem én voor mij. 
Het geeft rust". Voor deze speciale 
dag komt hij weer even een mid-
dag thuis om het samen met zijn 
familie te vieren. Hij neemt de 
felicitaties van burgemeester Bes-
selink in ontvangst, die met het 
echtpaar op de bank zit en een 
gezellig gesprek met mevrouw Ee-
nink heeft.
Mevrouw Eenink vertelt hoe ze 
elkaar hebben leren kennen. Zij 
is geboren en getogen in Vorden, 
hij komt van oorsprong uit Vars-
seveld. De vonk sprong vele jaren 

geleden over, op een plek tussen 
beide geboorteplaatsen in, na-
melijk in Zelhem bij de kerk. Hoe 
oud ze toen was weet ze niet meer. 
"Het is al zo lang geleden", zegt ze. 
"Het kwam door een dame die aan 
het ijs eten was en niet uitkeek, 
waardoor ik met haar in botsing 
kwam. Ik viel daardoor met mijn 
fiets. Een goed uitziende jonge-
man kwam me helpen en zei dat 
hij mijn fiets zou maken. Na een 
half uur, ik vertrouwde het al bijna 
niet meer want hij bleef wel heel 
lang weg, kwam hij met een gere-
pareerde fiets terug. Hij bood aan 
om me thuis te brengen en zei te-
gen z'n vrienden dat hij dat wel al-
leen redde...". Hij brengt haar tot 
aan de deur en ze spreken voor het 
volgend weekend af bij een motor-
cross op de Kruisberg in Doetin-

chem. Hij haalt haar die bewuste 
dag met de fiets op en sindsdien 
is het 'aan' . Voor beiden is het de 
eerste, en direct, de echte liefde.
Ze trouwen een paar jaar later in 
Doetinchem en trekken in bij haar 
ouders. Zij komen in het voorhuis 
te wonen en de (schoon)ouders 
in het achterhuis. Op deze plek 
worden hun twee zonen, Henk en 
Willy, geboren. Vijftien jaar later 
wordt dochter Mirande geboren. 
Ze zijn dan al verhuisd naar een 
andere woning in Vorden. Hier 
woont hun dochter nog, nu met 
haar gezin. Doordat zij in het hu-
welijksbootje stapte hield de baan 
van mevrouw Eenink bij de bank 
op. Ze heeft daarna geen betaalde 
baan meer gehad, maar zich inge-
zet voor haar gezin en als vrijwil-
ligster voor de gemeenschap. De 

heer Eenink heeft voordat hij bij 
de gemeente Brummen werkte 
lang bij de 'Doetinchemse ijzer-
gieterij' gewerkt.
"Na Gerrits pensionering zijn we 
actief gaan reizen", vervolgt me-
vrouw Eenink haar verhaal. "Ons 
tentje werd een kleine caravan 
en daarna een grote. En zo waren 
we op een gegeven moment meer 
weg dan thuis. In eigen land en in 
Luxemburg en Duitsland hebben 
we heel veel mooie plekken be-
zocht en veel leuke mensen leren 
kennen. We hebben samen heel 
erg van het reizen genoten, ook 
met onze kinderen en kleinkin-
deren, vijf in het totaal, die ons in 
de weekenden wel eens opzoch-
ten. Ja, we hebben het heel mooi 
samen gehad", besluit mevrouw 
Eenink.

VORDEN - In een volle zaal van 
Kulturhus Het Dorpscentrum 
beleefden zaterdag 14 november 
alle ruim 70 jongeren van Jong 
Gelre Vorden-Warnsveld een 
prima première van de revue 'La 
Moustache'. Leuke liedjes, frisse 
dansen en een vrolijk toneelspel 
met verrassende plot waren de 
ingrediënten voor een vermake-
lijke avond.

Nieuwe voorzitter Rick Abbink 
opende de avond met een welkom 
aan het publiek en dankwoorden 
aan de sponsoren. Toch even een 
moment van aandacht voor de 
aanslagen in Parijs, waarover de 
jongeren hoorden na afloop van 
de generale repetitie. "Nu komt in 
de revue ook Parijs naar voren. We 
hebben de revue niet kunnen aan-
passen, we hopen op jullie begrip 
daarvoor." Na nog wat mededelin-
gen over de altijd-prijs-verloting 
en de spooktocht voor aspirant-
leden later in november kon het 
doek open. "Ik wens u een fijne 
avond en geniet van de revue: 'La 
Moustache'."

De zangeressen openden de 
avond met een welkomstlied, 
waarna het verhaal begint met een 
televisie-uitzending op scherm. 
Het verhaal draait om een groep 
studenten die op televisie zien 
dat hun twee vrienden zijn gear-
resteerd, vanwege het bekladden 
van de Mona Lisa. Het is een uit 
de hand gelopen ontgroeningop-
dracht. Medestudenten gaan crea-
tief aan de slag met geld verdienen 

om hun vrienden uit de Franse cel 
te krijgen.
Veel aandacht is besteed aan de 
decors, die doeltreffend op het 
podium de situatie weergeven. 
Het wisselen van deze decors leek 
snel te gaan, mede door de keuze 
om het toneelspel op het tweede 
kleinere podium te laten door-
gaan. Daarnaast kwamen de zan-
geressen regelmatig voor het grote 
doek om een leuke performance 
te geven en kon worden genoten 
van een rap. Het publiek zag een 
toneelstuk vol humor, leuke cho-

reografieën van de dansgroep en 
liedjes om al snel mee te zingen. 
De spelers zaten prima in hun rol 
en hadden daar zichtbaar plezier 
in. Tot het einde toe wist het pu-
bliek niet hoe het probleem van de 
Mona Lisa met haar snor zich zou 
oplossen. Een verrassend einde, 
dat mag wel verklapt worden.
Voorzitter Rick Abbink bedankte 
het publiek voor de aanwezigheid 
en alle mensen die deze revue 
hebben mogelijk gemaakt. Daar-
na kon onder het genot van een 
drankje nog even gezellig nage-

praat worden. DJ Remon Derksen 
verzorgde deze avond de muziek.

Revue Jong Gelre Vorden-Warns-
veld brengt 'La Moustache' in Kul-
turhus Het Dorpscentrum nog op 
vrijdag 20 en zaterdag 21 novem-
ber. De zaal is open om 19.30 uur, 
de revue begint om 20.00 uur. Vrij-
dag 20 november draait DJ Eddy 
ter Beest, zaterdag 21 november 
stat Lady en de Vageband op het 
podium. Kaarten zijn te koop in 
Kulturhus in de voorverkoop voor 
7 euro, aan de zaal 8 euro.

Revue Jong Gelre beleeft prima première

Het briljanten echtpaar Eenink in een gezellig samenzijn met burgemeester Marianne Besselink. Foto: Alice Rouwhorst

Scene uit de revue van Jong Gelre 2015:  'La Moustache'. Foto: Liesbeth Spaansen
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www.gotinkinstallatie.nl

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

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

AANGESLOTEN BIJ

€ 7.295,-
Badkamerknaller

Complete badkamer met:
✔ wastafel
✔ douche
✔ wandcloset
✔ handdoekradiator
✔ wand- & vloertegels
✔ incl. installatie!

(2.30 x 2.00 x 2.50 h)

Inclusief installatie!

Complete badkamer met:
✔ badmeubel
✔ inloopdouche
✔ wandcloset
✔ handdoekradiator
✔ wand- & vloertegels
✔ incl. installatie!

(2.30 x 2.30 x 2.50 h)

€ 9.295,-
Badkamerknaller

Inclusief installatie!

€ 11.495,-
Badkamerknaller

Complete badkamer met:
✔ badmeubel
✔ douche
✔ bad
✔ wandcloset
✔ handdoekradiator
✔ wand- & vloertegels
✔ incl. installatie!

(2.30 x 2.80 x 2.50 h)

Inclusief installatie!

inclusief montage!
Complete badkamers

HERWERS HENGELO
Kruisbergseweg 8
7255 AE Hengelo Gld.
T. 0575-462244

SERVICE

Nissan Qashqai2.0 CVT Acenta
BJ. 2011       van €19.890
KM. 80.550     voor €18.250
Automaat - 17 inch LM - 4 Seizoenen 

Nissan Qashqai2.0 CVT Acenta
BJ. 2009       van €15.745
KM. 63.524    voor €14.890
Automaat - 17 inch LM

Renault Mégane Coupé1.5 dCi
BJ. 2013    van €16.890
KM. 40.093    voor €14.890
Sportpakket - 110pk Celsium -17 inch - PDC

Nissan Qashqai2.0 CVT Tekna
BJ. 2008          van €13.890
KM. 74.901    voor €13.250
Automaat - Navigatie - Panorama dak

Renault Scénic1.5 dCi collection
BJ. 2013          van €15.450
KM. 153.467   voor €14.450
Navi - 17 inch LM - Cruise + Climate controle

TIJDELIJK EXTRA SCHERPE
PRIJZEN OP DEZE EN NOG 
VEEL MEER OCCASIONS!

Renault Modus1.2 TCE exception

BJ. 2010         van €9.980
KM. 66.165        voor €8.980

Climate control - Cruise Control - LM velgen

Nissan Juke1.6 Acenta
BJ. 2011       van €14.890
KM. 40.593     voor €13.890
Sportpack - Cruise + Climate controle - LM velgen

Nissan Qashqai 1.6 360
BJ. 2014          van €23.745 
KM. 21.797    voor €22.450
Connect - Navi - Pano dak - 18 inch LM

Nissan Evalia1.5 dCi Connect

BJ. 2013         van €22.945
KM. 23.375     voor €21.945
110 PK - Climate controle - Navi - LM velgen

Nissan Qashqai1.6 Acenta
BJ. 2012     van €18.890
KM. 32.393    voor €17.890
Trekhaak - 17 inch LM - Cruise + Climate 

Renault Twingo1.2 Collection

BJ. 2011         van €6.750
KM. 62.169   voor €5.890
Airco - Mistlampen - LM velgenB J 1 6 V  C o l l t

Nissan X-Trail2.0 XE
BJ. 2009      van €15.950
KM. 73.892   voor €14.890
Trekhaak (13 polig) - Dealer onderhouden  

VOORJAARSOPRUIMING
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Kruisbergseweg 8
7255 AE Hengelo Gld.
T. 0575-462244
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Automaat - Navigatie - Panorama dak

Renault Scénic1.5 dCi collection
BJ. 2013          van €15.450
KM. 153.467   voor €14.450
Navi - 17 inch LM - Cruise + Climate controle

TIJDELIJK EXTRA SCHERPE
PRIJZEN OP DEZE EN NOG 
VEEL MEER OCCASIONS!

Renault Modus1.2 TCE exception

BJ. 2010         van €9.980
KM. 66.165        voor €8.980

Climate control - Cruise Control - LM velgen

Nissan Juke1.6 Acenta
BJ. 2011       van €14.890
KM. 40.593     voor €13.890
Sportpack - Cruise + Climate controle - LM velgen

Nissan Qashqai 1.6 360
BJ. 2014          van €23.745 
KM. 21.797    voor €22.450
Connect - Navi - Pano dak - 18 inch LM

Nissan Evalia1.5 dCi Connect

BJ. 2013         van €22.945
KM. 23.375     voor €21.945
110 PK - Climate controle - Navi - LM velgen

Nissan Qashqai1.6 Acenta
BJ. 2012     van €18.890
KM. 32.393    voor €17.890
Trekhaak - 17 inch LM - Cruise + Climate 

Renault Twingo1.2 Collection

BJ. 2011         van €6.750
KM. 62.169   voor €5.890
Airco - Mistlampen - LM velgenB J 1 6 V  C o l l t

Nissan X-Trail2.0 XE
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Trekhaak (13 polig) - Dealer onderhouden  

VOORJAARSOPRUIMING
Contante waarde Totaal 

kredietbedrag
Looptijd in 
maanden Slottermijn Vaste debet 

rentevoet
Jaarlijks 

kostenpercentage
Totaal te 

betalen bedrag Maandtermijn

5.000€ 5.000€ 24 - 4,9% 4,9% 5.253€ € 219
7.500€ 7.500€ 24 - 4,9% 4,9% 7.880€ € 328

Aflopend krediet verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Jaarlijks
kostenpercentage bedraagt 4,9% tot 24 maanden maximaal te financieren bedrag €7.500, geen slottermijn mogelijk Alleen geldig op occasion orders. Nissan Financial Services behoudt zich het
recht voor de actie zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Vraag uw Nissan verkoopadviseur naar de beschikbaarheid van dit product. Jaarlijks kostenpercentage na de actie bedraagt 9,9%.
Acceptatie voorbehouden & lening moet zijn terugbetaald voordat klant 75 jaar wordt. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en
drukfouten voorbehouden.

4,90%

Financieren tegen 4.9% rente

Nissan Juke 1.6 Acenta  
Bouwjaar 2014, km 35436 
Automaat, automatische airco, 
Cruis control

€ 18.890.-
Nissan Micra 1.2 Dig s Acenta 
Bouwjaar 2013, km 21756 Airco, 
Bluetooth carkit radio, 
Elektrische ramen

€ 9.450.-

Nissan Qashqai 1.6 Acenta
Bouwjaar 2010, km 90783 
Automatische airco, Cruis control, 
PDC

€ 12.890.-
Nissan Qashqai 2.0 Acenta 
Bouwjaar 2009, km 88496 
Automatische airco, Cruis control, 
PDC

€ 13.890.-

Volkswagen Passat 1.4 TSI Highline 
Bouwjaar 2010, km 89262 
Automaat, PDC, Navi, 
Automatische airco

€ 14.890.-
Nissan Qashqai 1.5Dci Acenta 
Bouwjaar 2014, km 6123 
Automatische airco, PDC, 
Unieke KM stand

€ 23.450.-

Nissan Pulsar 1.5 Dci Tekna 
Bouwjaar 2014, km 31225 
Leder interieur, Navi, 
Nissan AVM

€ 20.890.-
Nissan Pixo 1.0 Acenta 
Bouwjaar 2011, km 65899 Airco, 
Centrale vergrendeling, 
Elektrische ramen

€ 6.250.-

NAJAARSOPRUIMING

AUTOMAAT

AUTOMAAT DIESEL

DIESEL

Een aandeel in elkaar

facebook.com/hetwooncafé

Rondom een verbouwing of verhuizing heb je een heleboel vragen.
Om die te beantwoorden zitten lokale experts voor je klaar. Loop
vrijblijvend binnen tussen 19.00 en 21.00 uur.

Kom naar café Leuven in Aalten of De Tapperij in Ruurlo

van 19.00 tot
21.00 uur
in Aalten en
Ruurlo

Wooncafé
donderdag 

19 november



Keurslager Vlogman bekroond 
met 1 ster
VORDEN - Keurslager Vlogman uit 
Vorden heeft op maandagavond 9 
november tijdens de landelijke fi-
nale van Slager met Ster in Nijkerk 
1 ster toegewezen gekregen. Slager 
met Ster wordt je niet zomaar. De 
afgelopen maanden heeft het team 
alles uit de kast gehaald om te be-
horen tot het selectieve sterwin-
naarsgezelschap.

In het 'Hart van Holland' gebouw 
in Nijkerk verzamelden zich alle 
finalisten uit Nederland, waar-
onder het team van Keurslagerij 
Vlogman. Alleen slagers die zich 
onderscheiden door uitzonderlijke 
prestaties op het gebied van kwali-
teit, service, organisatie en klantge-
richtheid hebben een sterbeoorde-
ling behaald. De ontlading was dan 
ook groot toen de uitslag bekend 
werd gemaakt en Keurslager Vlog-
man tot de gelukkigen behoorde.

Beoordeling
Deelname aan Slager met Ster 
betekent een 360 graden benade-
ring van de gehele organisatie en 
bestaat uit verschillende ronden 

en onderdelen. In de voorronde 
is Keurslager Vlogman door een 
vakjury en mysterieshopper be-
oordeeld. In de finaleronde kwam 
er een team van retail deskundi-
gen onaangekondigd langs. Ook 
hebben de finalisten elkaar beoor-
deeld en hebben klanten hun stem 
uitgebracht. Het eindoordeel van 
de jury over Keurslagerij Vlogman 
in Vorden luidde: "Een goed geor-
ganiseerd ambachtelijk bedrijf met 

een gezellige uitstraling. Het as-
sortiment bevat zelfgemaakte ver-
sproducten met een uitnodigend 
karakter."
Wilt u weten wat Keurslager Vlog-
man zo bijzonder maakt of wilt u 
meer informatie over de verkie-
zing? Het trotse team vertelt u er 
graag meer over.
   

 ■ www.vlogman.keurslager.nl

VORDEN - De etalage van het VVV 
Vorden was weer klaar voor een 
nieuwe invulling en wat is nu leuker 
dat het helemaal in te richten met 
Sinterklaasversiering vlak voordat 
Sinterklaas aankomt in het dorp? 
De etalagecommissie van het VVV 
had met juf Ineke van school het 
Hoge afgesproken om de kinderen 
van groep 1 en 2 zelf versieringen 
te laten maken en dat zij hiermee 

op vrijdagochtend 13 november de 
etalage mochten versieren.
De 42 kinderen kwamen, samen 
met juf Ineke en juf Annemiek, in 
optocht richting de VVV met de 
stoomboot op een speelkar. Deze 
hadden zij eerder die week samen 
op school in elkaar geknutseld. De 
stoomboot heeft een mooie plek in 
de etalage gekregen met daarom-
heen allemaal, door de kinderen 

zelf, ingepakte cadeautjes. De kin-
deren hebben gezongen en kre-
gen na afloop pepernoten en een 
mandarijn. De kinderen hopen dat 
vaders, moeders, opa's en oma's 
komen kijken naar hun creatie. 
Ook Sinterklaas kon zaterdag 14 
november de etalage bewonderen 
vanaf zijn landauer tijdens de op-
tocht richting het Dorpscentrum.    ■ Meer foto's op contact.nl

Groepen 1 en 2 school Het Hoge
versieren etalage VVV Vorden

De kinderen van groep 1 en 2 zijn trots op hun versierde etalage. Foto: PR

Het team is trots op de toegewezen ster. Foto: PR

Energiebesparing leeft in Vorden
VORDEN - Veel Vordenaren kwa-
men af op de voorlichtingsbij-
eenkomsten met vragen als: wat 
gaat er in mijn meterkast gebeu-
ren, wat heb ik eraan en hoe kan 
ik er energie mee besparen? 11 
november organiseerden een 
heel team van samenwerkende 
partijen de tweede en laatste 
voorlichtingsbijeenkomst in 
Vorden.

Bij elkaar kwamen er 311 men-
sen op af, terwijl Liander 2.900 
brieven had verstuurd dat ze bin-
nenkort de slimme meter komen 
plaatsen.

Behalve dat veel mensen die 
meter graag eens wilden zien of 
iets over hun afspraak wilden 
regelen, waren er ook veel men-

sen geïnteresseerd in de simpele 
energiedisplay die de AGEM liet 
zien. Het display maakt energie-
verbruik in huis eenvoudig in-
zichtelijk.

Binnenkort ook 
voorlichting in 
Hengelo

Geen app op de telefoon of gra-
fiek op de computer, maar al-
tijd een directe terugkoppeling 
van het actuele energieverbruik. 
Hierdoor laat je nooit meer onno-
dig apparaten aanstaan en kun je 

ontdekken welke energieslurpers 
je snel wilt vervangen door zui-
nige alternatieven.

Ook de huurdersverenigingen 
die de organisatie van deze bij-
eenkomsten in gang hebben ge-
zet, zien dit als een gemakkelijke 
manier om je woonlasten omlaag 
te krijgen. Tot slot waren er ook 
veel mensen geïnteresseerd in 
de tips van het Energieloket ver-
duurSaam en van de gemeente.

Vanaf januari 2016 gaat de 'trein' 
met slimme meters verder rich-
ting Hengelo en omliggende 
dorpen. Als het aan de gemeen-
teraadsleden die de bijeenkomst 
bezochten ligt, zullen daar ook 
vergelijkbare voorlichtingsbij-
eenkomsten komen.
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0.59
v   van 0.65

1.49
v   van 1.59

0.69
v   van 0.79

2.59
v   van 2.69

1.05
v   van 1.29

2.99
CA.

WEEKEND

14.99/kg

CA. 200 G 4x 110 G

2.69
  WEEKEND

1.69
  WEEKEND

2.2 KG

0.69
  WEEKEND

0.49
  WEEKEND

1.29
  WEEKEND

500 G

6X 0.2 L

240-300 G

500 G

CA. 450 G 250 G

PER STUK

230 G

PER STUK

1.99
  WEEKEND

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

20 T/M 22 NOVEMBER20 T/M 22 NOVEMBER20 T/M 22 NOVEMBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.   *Uit de koeling 

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Gekruid 
gehakt 
in een 
jasje van 
roomboter-
bladerdeeg.

Roomboter 
gehaktstaaf*

Zuid-Amerikaanse 
ribeye*

Magere 
slagersvinken*

Mandarijnen in kistjeKiwi Gold

BroccoliBleekselderij

Aardbei of perzik. 

Yoghurtdrank

Mini luchtverfrisserKinderkoekjes

Borrelnoten

Meergranen, donker 
volkoren of witbrood.

Broodbakmix

Goudse belegen 
kaas 48+

Heerlijk uit de oven!
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 Sint en zijn Pieten genoten van de
Sinterklaasintocht in Vorden
    VORDEN - Afgelopen zaterdag 
14 november kwam Sinter-
klaas met zijn Pieten een be-
zoekje brengen aan Vorden. Op 

het station werd hij door hon-
derden kinderen opgewacht. 

Alle kinderen wilden Sint een 

handje geven en sommigen had-
den zelfs een mooie tekening voor 
de Sint! Hier een aantal foto's om 
een impressie te geven.  

 Pietenband brengt
muzikaal bezoekje
    VORDEN - Zaterdag 28 november 
brengt de Pietenband een muzi-
kaal bezoekje aan alle winkels in 
Vorden.

    Sinterklaas en al zijn hulpen kun-

nen nog extra cadeautjes kopen op 
Koopzondag 29 november, want 
dan zijn alle winkels geopend van 
12.00 uur - 17.00 uur en op de ex-
tra Koopavonden op donderdag 3 
en vrijdag 4 december.

       

    De plek waar Sint
alle cadeautjes bewaart...
    VORDEN - Waar slaapt sinterklaas 
eigenlijk? Ben je benieuwd waar 
Sinterklaas slaapt? En waar hij alle 
cadeautjes inpakt en bewaard? Ie-
dereen wordt uitgenodigd om een 
kijkje te nemen in de slaapkamer 
van Sinterklaas.

    Je bent welkom in Het Kulturhus 
"Het Dorpscentrum": Woensdag 
18 november, van 15.00 uur - 16.00 
uur, woensdag 25 november, van 
15.00 uur - 16.00 uur en woensdag 
2 december, van 15.00 uur - 16.00 
uur. 

Sinterklaas kassabonactie Vorden                                                                   
Vordense Ondernemers Vereniging
van maandag 9 november t/m zaterdag 5 december 2015

Met elke kassabon die u ontvangt bij besteding van minimaal € 10,00 of 2 bonnen van € 5,00, kunt u meedoen om mooie prijzen te winnen.

U vermeldt naam, adres en telefoonnummer op de kassabon en vervolgens deponeert u deze in de daarvoor bestemde bussen. 
Alleen de kassabonnen van de deelnemende ondernemers doen mee aan deze actie. 
Deze ondernemers of winkels herkent u aan de speciale deurposter.

Waar staan de bussen:    Visser Mode     Bruna     Hema     Fashion Corner

Trekking: Elke zaterdag, 4 weken lang vindt er een trekking plaats. De uitslag van elke trekking wordt 
vanaf elke maandag gecommuniceerd op www.vov-vorden.nl en op meerdere winkeldeuren in Vorden.

Afhalen prijzen: De winnaars kunnen de cadeaubonnen ophalen bij De Vordense Tuin. 
De overige prijzen kunt u ophalen bij de desbetreffende winkels of bedrijven.

Ami Kappers    
Autobedrijf Groot Jebbink  
Bruna Boekhandel   
Da Vinci for Hair   
De Vordense Tuin   
DutchPC Electronics   
Echte Bakker Van Asselt  
Europlanit Personeelsdiensten  
Fa. A. Beeftink & zn., o.a. bos-, tuin-, parkmachines
Fashion Corner   
Galerie De Burgerij   
Giesen Schoenmode   
Grand Bistro De Rotonde  
Helmink Wonen   

Hema Warenhuis Offringa  
Het Kacheltje, de specialist in kachels 
Het Meestershuis   
Hotel Bakker   
J.G. Accountancy en advies B.V. 
Kasteel Vorden, “middeleeuwse buffetten in de gewelven”

Keurslagerij Vlogman   
Kulturhus Vorden, “het Dorpscentrum” 
Martens Jacht- en wapenhandel  
Mediq Apotheek Vorden  
Notaris Hulleman   
Oudenampsen, adm. & fiscale dienstverlening
Pannenkoekhuis De Vordense pan 
Piek Zweverink Hoveniers   

Plaza Vorden   
Profile Bleumink   
Rabobank Graafschap Noord  
Reinier’s groente, fruit  
Schildersbedrijf Peters   
Siemerink Opticien Juwelier   
Tandprothetische praktijk J. Riefel 
Tiny Koning Travel Counsellors  
Tuunte Fashion    
Visser Mode   
VVV Vorden   
Weulen Kranenbarg Tuin & Erf B.V.         
Wijnhandel Smit   

Plaza Vorden   

 Foto's: PR   

 Foto: GinoPress   
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Jubilerende dirigent dirigeert het
jubilerende Gospelkoor

VORDEN - Niet alleen het Gospel-
koor 'Inspiration-Vorden' viert 
dit jaar het veertigjarig jubileum, 
ook hun dirigent Piet Piersma 
doet mee. Hij viert dat hij veertig 
jaar als dirigent voor koren staat. 
Sinds 2000 is Piet Piersma uit 
Vorden als dirigent verbonden 
aan dit Gospelkoor.

Muziek maken door zelf te spelen 
of te zingen is een grote passie van 
Piet. Komende vanuit de popmu-
ziek, waarin hij in diverse bands 
heeft gespeeld en gezongen, kwam 
hij in aanraking met de wereld van 
de Gospelmuziek. Na het volgen 
van een dirigentenopleiding heeft 
hij veertig jaar diverse Gospel-, ge-
mengde- en mannenkoren mogen 
inspireren. Dit resulteerde in hon-
derden optredens door het hele 
land, het maken van LP's, CD's en 
televisie- en radio-opnamen. Ken-
merkend is zijn bezielende en in-
spirerende stijl van dirigeren.

Begonnen als Interchrist
Gospelkoor 'Inspiration-Vorden' 
had veertig jaar geleden een andere 
naam, namelijk zanggroep 'Inter-
christ'. Na het 25 jarig jubileum in 
2000 maakte het koor een nieuwe 

start met een nieuwe dirigent: Piet 
Piersma. Een nieuw repertoire, een 
andere naam en vele nieuwe le-
den. Dat viel in het begin niet mee, 
maar dankzij volhardende leden 
en een enthousiaste dirigent, is het 
nog steeds een fantastisch en graag 
gehoord koor. Het Gospelkoor be-
staat uit circa veertig enthousiaste 
zangers en zangeressen uit Vorden 
en wijde omgeving. 

Zij zingen Gospels in de ruim-
ste zin van het woord en hopen 
daarmee mensen te inspireren. Er 
wordt zoveel mogelijk meerstem-
mig gezongen, a capella of met 
orkestbanden. Het zijn liederen 
die zij met hart en ziel zingen. Re-
gelmatig verzorgen zij optredens in 
zieken-, bejaarden- of verzorgings-
huizen of verlenen medewerking 
aan vieringen in kerken of andere 
bijeenkomsten in de regio. Soms 
organiseert het koor een groter op-
treden of een concert. Of zo als nu, 
een Jubileumconcert!

Urker Mannenkoor naar Vorden
Het nog steeds in ledenaantal 
groeiende Gospelkoor 'Inspiration-
Vorden' gaat het veertigjarig jubi-
leum vieren. Op zaterdagavond 21 

november zal er een jubileumcon-
cert worden gegeven in de Christus 
Koningkerk, Het Jebbink 8 te Vor-
den. Naast het jubilerende Gospel-
koor zal ook medewerking worden 
verleend door het Urker Mannen-
koor 'Hallelujah'. De geschiedenis 
van het Urker Mannenkoor 'Halle-
lujah' gaat terug naar 1897 en is ook 
vandaag nog één van de bekendste 
koren van Nederland. Tijdens de 
optredens dragen de ca. 75 zangers 
de mooie klederdracht van het ei-
land. Vanaf 1960 maakte het koor 
dertig langspeelplaten, waarvan er 
twee met goud werden bekroond, 
en 24 CD's. Ook werkte zij mee aan 
10 DVD's. Het Urker Mannenkoor 
'Halleluja' staat sinds 2003 onder 
leiding van Bert Moll.

Kaartverkoop
De kaartverkoop voor dit unieke 
concert is al geruime tijd in volle 
gang en de kaarten zijn bijna uit-
verkocht! De belangstelling voor 
dit unieke jubileumconcert is 
overweldigend groot. Bij Bruna-
Vorden en de leden van het koor 
zijn nog een aantal kaarten à 12,50 
in de voorverkoop te bestellen. 
Aan de kerkzaal zal 15,00 worden 
gevraagd.

   

Muziekvereniging Jubal gaat klassiek
BAAK - Op zondag 29 november 
geeft Muziekvereniging Jubal een 
klassiek concert in de St. Marti-
nuskerk in Baak. Het is de eerste 
keer dat Jubal een geheel klassiek 
concert geeft. Het orkest staat on-
der leiding van Raymond Waan-
ders. Aanvang 14.30 uur. Op het 
programma staat bijvoorbeeld 
'Finlandia' van Jean Sibelius, de 
'Overture tot Egmont' van Ludwig 
van Beethoven en 'O Mio Babbino 
Caro' van Giacomo Puccini.

Het opleidingsorkest treedt die 
middag ook op, eveneens in stijl 
met een knipoog naar klassiek.

Aan het concert van Jubal werkt 
ook mee: Grand Partita. De Face-
bookpagina van Jubal speelt voor 
het eerst een belangrijke rol bij het 
onder de aandacht brengen van 
dit concert. Hierop zijn de aan-
kondigingposter, meer informatie 
en luisterfragmenten en promo-

tiefilmpjes te zien. Jubal bestaat 
dit najaar 65 jaar en de vereniging 
heeft in verband met dit lustrum 
een actie: mensen die de vereni-
ging op Facebook liken hoeven 
geen entree te betalen. Dit geldt 
natuurlijk ook voor de donateurs 
met hun donateurbrief. De entree 

deze middag is 3 euro en kinderen 
t/m 12 jaar gratis.

   

 ■ www.muziekvereniging-jubal.nl ■ www.facebook.com/
JubalWichmondVierakker

ArtisTTable in Galerie
De Burgerij
VORDEN - Zaterdagavond 21 no-
vember organiseert Galerie De 
Burgerij een 'ArtisTTable': kun-
stenaars en kunstliefhebbers ont-
moeten elkaar 'aan tafel'. Te gast 
zijn de kunstenaars van de expo-
sitie 'Paper in Mind' Olga van de 
Bovenkamp en Annita Smit.

Zij werken op geheel verschillen-
de wijze met papier. Annita maakt 
van (dundruk)papier gevouwen 
en geplooide kunstobjecten. De 
collages van Olga bestaan uit 
manuscripten, stukjes papier en 
gescheurde flarden. Het resultaat 

geeft een mysterieuze gelaagd-
heid. Tijdens de herfstmaaltijd 
(vegetarisch mogelijk) vertellen 
Olga en Annita over hun werk. U 
kunt hun tafelgenoot zijn.

Informatie en reserveren
Informatie en reserveren (nood-
zakelijk!) kan telefonisch of via de 
website. Aanvang 19.00. uur (in-
loop 18.30 uur). Plaats: Zutphen-
seweg 11.
   

 ■ 06 51 11 23 90 ■ www.deburgerij-vorden.nl

   

Korte en eenvoudige
gedichten schrijven
VORDEN - Onder leiding van een 
ervaren schrijfdocente aan de slag 
met eenvoudige, korte gedichten 
zonder rijm. Dit kan op donder-
dagmiddag 19 november.

Het is spelen met taal. Ervaring 
met schrijven is niet vereist. Ieder-
een (100 jaar en jonger), die van 
schrijven houdt of het wel eens 

wil proberen, is van harte welkom. 
Aanvang: 14.00 uur. bij de Zut-
phenseweg 11 in Vorden.

Neem telefonisch contact op voor 
opgave, kosten of meer informatie. 
   

 ■ Liesbeth Smit: 06 57 07 95 58

   

Films begin jaren 90 van 
Oranje-feestweken
VIERAKKER - Alle 60 plussers uit 
Vierakker-Wichmond en omge-
ving worden van harte uitgeno-
digd om films uit begin jaren 90 
te bekijken, geschoten tijdens de 
Oranje-feestweken.

Hierop zijn onder meer de op-
tochten met praalwagens te zien. 

Mogelijk ziet u zichzelf en beken-
den nog terug. U wordt van harte 
uitgenodigd dinsdagmiddag 24 
november 2015 in het Ludgerus-
gebouw te Vierakker. 

Aanvang 14.30 uur. Zaal open van-
af 14.00 uur.

   

Schatgraven Wichmond
VORDEN - Het programma Schat-
graven is u wellicht bekend van de 
televisie. Weleens gedacht: "ik zou 
ook weleens de waarde van dat 
leuke schilderijtje dat ik heb ge-
erfd, willen weten? Of hoeveel zou 
onze familie-Bijbel waard zijn?" 
Dan is dit uw kans.

De heer Jaap Bonhof taxeert de 
spullen waarvan u denkt dat ze 

waardevol zijn. Het mag van alles 
zijn, behalve potten, klokken en 
meubels.

Hij komt woensdagavond 25 
november aanstaande naar de 
verenigingsavond. Gebouw Wit-
hmundi te Wichmond 19.30 uur. 
Komt allen. Het wordt vast een 
bijzondere avond.

   

4-de zondagdienst' in
Kapel Veldhoek
'VELDHOEK - In de Kapel in de 
Veldhoek vindt zondag 22 novem-
ber om 10.15 uur een zogenaamde 
'4-de zondagdienst' plaats.

Thema van de dienst is 'Geloven is 
risico nemen'. Wij volgen het volk 
Israël op de reis door de woestijn 

op weg naar het beloofde land.
Is onze levensreis zoveel anders 
dan die van dit volk? Is er wat ver-
anderd bij toen vergeleken?

Voorganger
Voorganger is H.G. Dijkman uit 
Vorden.

Gospelkoor 'Inspiration-Vorden', dirigent Piet Piersma en het Urker Mannenkoor 'Hallelujah'. Foto's: PR

Acute zorg 
Een zorg minder.

Muziekvereniging Jubal repeteert in de St. Martinuskerk in Baak. Foto: PR
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VORDEN   Stationsweg 16

Welkoop
vetbollen
Voor tuinvogels. In een handige 
bewaaremmer. Inhoud 30 stuks.

7.29  

4.99
Welkoop
strooivoer 
Voor tuinvogels. Verhoogt 
de vitaliteit. Inhoud 5 kg.

6.49  

4.99

15%
KORTING

Welkoop Vorden is klaar 
voor de toekomst!

Kom je ook naar onze VIP-koopavond? 20%
KORTING
 OP ALLES*

Extra voordeel is natuurlijk nooit weg. Daarom nodigen wij alle Welkoop-klantenpashouders uit voor 
de VIP-koopavond met 20% korting op het hele assortiment. Op woensdag 25 november 2015 zijn alle 
Welkoopwinkels voor deze bijzondere avond open. Van 18.00 tot 21.00 uur ben je van harte welkom.

* De korting is alleen geldig op woensdag 25 november 2015 tussen 18.00 en 21.00 uur en geldt niet in combinatie met andere acties.
Kijk voor alle actievoorwaarden op welkoop.nl/vip. Kijk in onze folder voor meer aanbiedingen.

op het hele assortiment 
Heatkeeper thermo-
accessoires en sokken
Diverse soorten en in verschillende maten. 

Bijv. Fleecehandschoenen  10.99  nu 9.34

15%
KORTING

Alle LED-lampen  
Geldig op alle Philips 
lichtbronnen en TL-lampen. 

Geldig t/m zaterdag 28 november 2015.



Vorden – De verbouwing bij Welkoop Vorden, die op maandag 19 oktober startte met het vervan-
gen van het volledige dak, is vorige week dinsdag 10 november afgerond met de laatste schilder-
werkzaamheden.

Wim Weenk:”We zijn erg tevreden, de verbouwing 
is volledig volgens plan verlopen en was zelfs drie 
dagen eerder klaar dan van te voren ingeschat. 
Maandag 19 en dinsdag 20 oktober zijn we van 
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat bezig geweest 
met het vervangen van het dak en sloop- en bouw-
werk in de winkel. Na een grondige schoonmaak 
konden we op woensdag alweer open voor de 
verkoop. Ondertussen werden de overige bouw-
werkzaamheden verder uitgevoerd.”

Het resultaat: een winkel die optisch groter lijkt en 
weer voldoet aan de laatste eisen van de ‘Welkoop 
formule’. Buiten was de kleur grijs, zoals voorge-
schreven vanuit de Welkoop formule, al doorge-
voerd, maar nu is ook de binnenkant van de winkel 
aangepast en voorzien van de kleuren antraciet 
en wit. Op het gebied van isolatie, zonnepanelen, 
verwarming, ledverlichting en dakplaten voldoet 
Welkoop Vorden vanaf heden aan de eisen van de 
huidige tijd. Inmiddels is de winkel, inclusief kerst-
afdeling, weer volledig ingericht en klaar voor de 
feestdagen!

Uitbreiding assortiment
Welkoop Vorden heeft van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om ook meteen vernieuwingen aan te 
brengen in het assortiment. Zo is het ‘Doe-het-zelf’ 
gedeelte verder uitgebreid met schroeven, bouten 
en moeren, verfbenodigdheden, elektra en lam-
pen, inclusief een nieuwe lijn ledverlichting (zie de 
aanbieding in de advertentie hiernaast). Uiteraard 
is dit assortiment wel afgestemd op de kern van 
de formule ‘Verstand van Tuin & Dier’, want de Wel-
koop is geen bouwmarkt. Wim: “We zijn de win-
kel voor de vergeten boodschappen, grap ik wel-
eens”. Ook het assortiment rondom ‘Tuin’ & ‘Dier’ 
is onder de loep genomen en aangepast, zo zijn 
de diergroepen uitgebreid en beter gegroepeerd, 
wat zorgt voor een logischere indeling in de win-
kel. “De beloningsproducten en speeltjes voor de 

hond liggen nu naast elkaar in de schappen, om 
een voorbeeld te noemen. Verder hebben we een 
nieuwe diepvries aangeschaft voor het diepgevro-
ren vlees”, aldus Wim.
Tevens beschikt Welkoop Vorden nu over een nieu-
we paskamer met nostalgische uitstraling, zodat 
men de werkkleding en vrijetijdskleding direct kan 
passen.
Uiteraard is ook alles weer verkrijgbaar voor het 
herfst/winter klaarmaken van de tuin.

Welkoop Vorden weer klaar voor de toekomst

F�estda���
Ook voor de feestdagen, kunnen de inkopen bij Wel-
koop Vorden weer gedaan worden. Speerpunten zijn 
de verlichting en de kerstbomen (zowel de echte als 
de kunstbomen), maar ook voor versieringen is men 
hier aan het goede adres. Van kerstballen tot beeld-
jes van diverse dieren en van kaarsen tot slingers, 
voor ieder wat wils.

Pleinfestijn
Wilt u dit jaar eens iets anders of ideeën op doen 
om zelf creatief aan de slag te gaan? Kom dan naar 
het Pleinfestijn op zaterdag 12 december van 9.00 
tot 17.00 uur. Op deze dag zijn bij de Welkoop in 
Vorden diverse demonstraties te zien, zoals kerst-
bakjes maken, fi jnschilderen en wol vilten. Daar-
naast is er een dierenhomeopaat aanwezig, die ad-
viezen kan geven onder andere over vuurwerkangst 
bij honden, en worden er handgemaakte kerstdeco-
raties van hout en/of plexiglas verkocht. Ook zal een 
imker aanwezig zijn om te vertellen over zijn werk en 
zijn er voor de lekkerbekken nieuwjaarsrolletjes en 
oliebollen verkrijgbaar.

Knallend het nieuwe jaar in?
Vanaf 16 november is het al mogelijk om je vuurwerkbestelling door te geven via www.goedvuurwerk.
nl of in de winkel. Op 29, 30 en 31 december kan de bestelling opgehaald worden en vindt tevens de 
vrije verkoop van vuurwerk plaats. Net als andere jaren zal Welkoop Vorden in de aanloop naar oud en 
nieuw de voorlichting ‘Veilig omgaan met vuurwerk’ geven op de diverse basisscholen om de jeugd be-
wust te maken van de omgang met vuurwerk, om gevaren te voorkomen. Ook meer weten over veilig 
omgaan met vuurwerk? Neem een kijkje op deze website: www.goedvuurwerk.nl/veiligaandeslag.

zijn er voor de lekkerbekken nieuwjaarsrolletjes en 



Open dag Boter-, kaas- en 
kampeerboerderij 'n Ibink
RUURLO - Zondag 22 november is 
het dan zover: de jaarlijkse open 
dag van Boter-, kaas- en kampeer-
boerderij 'n Ibink aan de Arfmans-
steeg in Ruurlo. Het moment om te 
komen kijken voor een leuk einde-
jaarscadeau voor familie, vrienden, 
opa en oma, personeel of voor wie 
dan ook. Op deze open dag kan 
men van 10.30 tot 17.00 uur tevens 
genieten van de vele soorten kaas 
die men voorgeschoteld krijgt. Ook 
kan men proeven van de heerlijke 
Cholicup en natuurlijk van de Ach-
terhoekse wijnen en de huiswijn 
van 'n Ibink: de Kasteelhoeve.

Door Jan Hendriksen

Tijdens de Open dag wordt er over-
heerlijke warme en koude hapjes 
ter plekke gemaakt waar natuurlijk 
de kaas van 'n Ibink in verwerkt 
wordt. Laat u verrassen door de 
kok(s). Ook dit jaar is er weer de 
chocolade toren. Nieuw in het as-
sortiment is de heerlijke ambach-
telijk thee van 'Bruur en Driekske'. 
"En natuurlijk hebben wij voor 
een ieder een kopje koffie, thee of 
glaasje fris en om alvast in de ein-
dejaarsstemming te komen of een 
heerlijk glas warme Gluhwein"', 
zo vertellen Jan en José Zoeteman 
aan de vooravond van de open dag. 
Voor de kinderen is er een spring-
kussen en een kleinigheid voor 
thuis. Natuurlijk ontbreekt Choco-
laterie Magdalena niet op de open 
dag. José Zoeteman: "Magdaleen 
Haverkamp uit Wichmond staat 
met haar chocoladewagen naast 

onze kaaswagen met ambachte-
lijke bonbons."

Geschenken en 
Achterhoekse 
producten

Op de boerderij werd tot voor 
enkele jaren geleden nog op am-
bachtelijke wijze boerenkaas, kar-
nemelk, boter, kwark en yoghurt 
gemaakt. De hiervoor gebruikte 
apparatuur kan men nog zien als 
men het winkeltje bezoekt waar 
men behalve zuivelproducten ook 

de leukste geschenken en souve-
nirs en een groot assortiment met 
echte Achterhoekse producten kan 
kopen. Jan en José Zoeteman staan 
wekelijks in de regio met een uitge-
breid assortiment van hun produc-
ten op diverse weekmarkten waar-
onder verschillende boerenkazen. 

Donderdag is men met de markt-
kraam in 's-Heerenberg te vinden, 
vrijdag in Ruurlo (morgen) en 
Zelhem (middag) en zaterdags op 
de markt in Ulft. Zie voor meer in-
formatie de website www.nibink.
nl en de facebook pagina https://
www.facebook.com/nibinkruurlo. 
Onder de delers van de facebook-
pagina verloten Jan en José Zoete-
man zondag tijdens de Open dag 
een paar Cholicup pakketten.

Kerstfair in Bronkhorst
BRONKHORST - De Kerstfair in 
Bronkhorst wordt gehouden op 
19 en 20 december 2015. Zang-
koren, kramen, de poppenvoor-
stelling 'A Christmas Carol', er is 
van alles te zien en beleven in het 
kleinste stadje van Nederland, 
dat zich twee dagen lang waant 
in vroeger tijden.

Het is de nostalgie en het terugver-
langen naar vroeger tijden die al ja-
renlang op veel mensen een grote 
aantrekkingskracht heeft. Elk jaar 
wordt in Bronkhorst de klok zo'n 
tweehonderd jaar teruggedraaid. 
Een speciale toneelgroep brengt 
dit tijdens de kerstfair in beeld.

In de straten lopen schoorsteenve-
gers, straatschoffies, welgestelde 
heren en dames, die zich hebben 
gehuld in de kleding uit de tijd van 
Charles Dickens. Prachtig om kos-
tuums en attributen van toen zo 
dichtbij te kunnen bekijken. Het 
kattenkwaad van de kinderen laat 
het publiek natuurlijk glimlachen.

Het verlichte stadje, de oorstre-
lende kerstliederen die koren 
zingen op verschillende plaatsen 
in Bronkhorst en de midwinter-
hoornblazers van d'Olde Roop 
brengen de bezoekers in kerstsfeer, 
evenals de oude ambachten, geur 
van oliebollen, appelbeignets, 
warme glühwein en chocolade-
melk. Op het pleintje bij de kapel 
staat een bescheiden kerstmarkt 
opgesteld, met onder andere land-
leven design- en woonartikelen, 
kleding, laarzen, batik, hoeden, 
lederwaren, wijn en chocolade. 
Vuurkorven en de kerststal met 

ezels maken het beeld compleet.

Uniek poppenspel
Uniek in Nederland is het pop-
penspel 'A Christmas Carol' van 
Charles Dickens. Het verhaal over 
de vrek Ebenezer Scrooge, die tij-
dens de kerstnacht drie geesten op 
bezoek krijgt is wereldberoemd. 
De poppenvoorstelling is een ini-
tiatief van Peter en Lidy Noort en 
hun kinderen Bart, Marjoleine en 
Wouter. Dit jaar brengen ze weer 
een kleine, maar bijzondere aan-
vulling aan in het spel!

Tijdens de kerstfair worden in 
de Slotkapel van Bronkhorst zes 
voorstellingen gegeven. Deze be-
ginnen zaterdag 19 december om 
13.00, 15.00 en 17.00 uur en zon-
dags de 20ste om 12.00, 14.00 en 
16.00 uur. De voorstelling duurt 
ongeveer één uur en is geschikt 
voor kinderen vanaf zes jaar.

Kaarten bestellen
Kaarten kosten 8 euro per stuk, 
kinderen t/m 12 jaar betalen 5 
euro en zijn te bestellen bij Lidy 
en Peter Noort, telefoon (0548) 
615674 of per email poppenspel@
scrooge-marley.nl. Meer informa-
tie: www.scrooge-marley.nl.

De Kerstfair Bronkhorst is op za-
terdag 19 en zondag 20 december 
van 11.00 tot 18.00 uur. Er is vol-
doende parkeergelegenheid, dit 
wordt duidelijk aangegeven. Op 
zondag kan ook worden gepar-
keerd op het terrein bij Sporthal 
Het Hooge Wessel in Steenderen. 
Gasten worden naar Bronkhorst 
gebracht in huifkarren.

José Zoeteman bij een groot aantal heerlijke producten die tijdens de open dag te proe-
ven zijn. Foto: Jan Hendriksen. 

Hengelo (Gld) Kruisbergseweg 13 Zevenaar Ampèrestraat 3 Telefoon (0575) 46 81 81 www.hci.nl/woonmaand

Bij HCI heeft iedereen in de woonmaand prijs. U krijgt namelijk 
21% BTW als korting bij aankoop van een keuken, badkamer 

of tegels. Tevens maakt u kans om uw aankoopbedrag terug 
te winnen! Of maak kans op een van de vele andere prijzen.
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21% BTW als korting op uw keuken, badkamer 
of tegels. Win uw aankoopbedrag terug!* Vele andere acties in de woon-

maand. Let hiervoor op ons 
actielogo in de showroom.

of tegels. Tevens maakt u kans om uw aankoopbedrag terug 
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HCI steunt Blue Spirit! 

Lever uw oude kraan in. 

HCI doneert € 10,- per 

ingeleverde kraan aan 

Blue Spirit t.b.v. 

Alpe D’Huzes (KWF).
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'The Fairy Queen' in de 
Vordense Dorpskerk

VORDEN - Het maandelijkse Zon-
dagmiddagconcert dat de Stich-
ting Vrienden van de Dorpskerk 
Vorden op 22 november aan-
staande organiseert heeft als titel 
'The Fairy Queen' meegekregen.

Vier talentvolle, ambitieuze, inven-
tieve en muzikale dames verenigd 
in het ensemble 'Il Canto di Rame' 
hebben deze titel gekozen voor een 
programma gewijd aan de muziek 
van Henri Purcell en zijn Tijdgeno-
ten. Alle teksten zijn van William 
Shakespeare. 'Il Canto di Rame' 
betekent vrij vertaald 'Liederen, of 
een epos, met koper'.

Het koper komt van trompettiste 
Daniëlle Egberts, de liederen, of 
het epos, van de sopraan Elske te 
Lindert. Zij worden ondersteund 
door Liga Vilmane op het virgi-
naal en Marije Toenink op de cello. 
Maar de vier musici zingen met het 

grootste gemak ook met hun vieren 
tezamen.
Deze vier getalenteerde musici 
hebben elkaar gevonden in hun 
passie voor muziek. Op verfrissen-
de wijze brengen zij de tijdsgeest 
en leefwereld van componisten 
en hun composities tot leven. De 
verschillende achtergronden en 
onderlinge creatieve klik zijn de 
basis van hun vernieuwende con-
certprogramma's.

Il Canto di Rame is voortdurend 
op zoek naar grenzen en nieuwe 
mogelijkheden wat resulteert in 
eigenzinnige bewerkingen, expe-
rimenten met instrumentcombi-
naties en onderzoek naar diverse 
muziekstromingen. Zo maakt 'de 
Viersprong' van Tim Nobel, voor 
jazz-trompet, clavecimbel, cello 
en sopraan, deel uit van hun re-
pertoire. Ook bewerkten zij diverse 
werken van Eriks Ešenvalds, oor-

spronkelijk voor sopraan, saxofoon 
en orgel, voor de samenstelling 
van 'Il Canto di Rame'. Il Canto di 
Rame heeft een nauwe samenwer-
king met verschillende componis-
ten, waaronder Daan Manneke en 
Folkert Buis. Diversiteit en crea-
tiviteit hebben zij tot hun ijkmerk 
gemaakt. "Il Canto di Rame" staat 
garant voor een bijzondere dyna-
mische concertervaring. Wie de 
ware Fairy Queen is zal tijdens dit 
concert duidelijk worden.

Kom op zondag 22 november van-
af 15.30 uur naar de Dorpskerk in 
Vorden. Toegang 12,50 euro (inclu-
sief koffie/thee). Jongeren t/m 16 
jaar hebben vrije toegang. Reser-
veren: via concerten@vrienden-
vandedorpskerkvorden.nl of via 
0575-556381.
   

 ■ www.ilcantodirame.nl

   

Cappella Bronckhorst zingt Requiem 
van Brahms

Vorden - Muziek die troost biedt 
aan de lijdende mens. Dat stond 
Brahms voor ogen toen hij het 
deutsche Requiem en het Schick-
salslied componeerde. Cappella 
Bronckhorst voert beide stukken 
uit in de Dorpskerk van Vorden op 
29 november. De uitvoering staat 
onder leiding van dirigent Hans de 
Wilde.

Muziek voor de levenden. Zo heeft 
Johannes Brahms zijn Requiem 

bedoeld dat tot stand kwam na het 
overlijden van zijn moeder. In de 
klassieke latijnse dodenmis bidt 
de mens voor verlossing van de 
overledene maar Brahms meende 
dat het juist de levende mens is die 
troost en hulp nodig heeft bij het 
accepteren van de onomkeerbaar-
heid van de dood. Deze boodschap 
klinkt ontroerend in beide werken. 
Aan het concert werken topsolisten 
mee. Deirdre Judith Angenent zingt 
de sopraanpartij. Zij ontving de af-

gelopen jaren diverse internationa-
le prijzen. Daniël Hermán Mostert 
neemt de baritonpartij voor zijn re-
kening. De pianobegeleiding is in 
handen van het virtuoze pianoduo 
Stefan en Martijn Blaak. Aanvang: 
15.00 de kerk is open om 14.30 uur. 
Voor kosten en meer informatie, 
neem telefonisch contact op.
   

 ■ 0575 55 25 42 ■ 06 20 57 21 80

2e editie Nieuwjaarsbal 
in Vorden
VORDEN - Op zaterdag 2 januari 
vindt de 2e editie plaats van het 
Nieuwjaarsbal in Vorden. "Na 
het doorslaande succes van vo-
rig jaar kon een tweede editie 
niet uitblijven," aldus organisa-
tor Michel Besselink. "Iedereen 
was zo enthousiast vorig jaar 
dat er wel een vervolg moest ko-
men. Net als vorig jaar gaan we 
muzikaal weer eens lekker terug 
in de tijd met muziek uit de 70's 
80's en 90's. We pakken nog meer 
uit, het is ons gelukt Dennis Ver-
heugd van Radio 10 te strikken 
als gast DJ".

Dennis' radiocarrière begon in 
1984 bij het Alkmaarse piraten-
station Radio Miranda. Van hier-
uit werd zijn talent opgemerkt 
door Radio 3, waar hij in 1995 een 
maand Frits Spits heeft mogen 
vervangen. Alvorens bij Radio 10 
aan de slag te gaan, heeft hij ook 
bij de stations Radio Veronica FM, 
Radio 538 en Radio 10 Gold ge-
werkt. Verder richt hij zich tegen-
woordig op het draaien en mixen 

met videoclips.
"Dennis Verheugd en ik gaan 
er een knalfeest van maken. We 
draaien lekkere muziek, vertonen 
videoclips op plasmaschermen en 
zorgen voor lekkere hapjes en een 
welkomstdrankje. Kom met vrien-
den, familie of de buurt en maak 
er samen met ons een spetterende 
avond van. Iedereen boven de 25 
is van harte welkom om dit spek-
takel in het dorpscentrum mee te 
maken," aldus Michel Besselink, 
alias DJ Mike van Doorn.

De organisatie geeft 10 vrijkaarten 
weg op Facebook. Het enige wat je 
hoeft te doen is hun pagina te li-
ken. Dus wil jij kans maken op één 
van de 10 vrijkaarten, ga dan naar 
www.facebook.com/nieuwjaars-
balvorden.nl en like!

Voorverkoop
De voorverkoop start op dinsdag 
17 november bij Fashion Corner 
Vorden & in Het Dorpscentrum. 
Wees er snel bij, vol=vol. Zaal open 
vanaf 20:30 uur.   

Nieuwe leden welkom bij
Vlinderkring Achterhoek
ACHTERHOEK - Wellicht is het nog 
niet bij iedereen bekend dat de 
Achterhoek ook een Vlinder-
kring heeft en wat die kring doet. 
De Vlinderkring Achterhoek is 
voor iedereen die in de Achter-
hoek woont, belangstelling heeft 
voor vlinders en daar ook iets 
voor zou willen doen. Zij kunnen 
zich aanmelden.

Omdat het met de vlinderstand 
niet goed gaat, is het belangrijk 
om te weten waar de vlinders het 
wel of niet goed doen. Daarom 
wordt er in verschillende natuur-
gebieden van Staatsbosbeheer in 
de Achterhoek wekelijks geteld, 
van begin mei tot eind september, 
door enkele leden van onze club. 
Die gegevens gaan vervolgens 
naar de Vlinderstichting.

Zo nu en dan wordt in een na-
tuurgebied gekeken wat er zoal 
rondfladdert. In januari gaan ze 
naar Brummen om de eitjes van 

de sleedoornpage te zoeken. Dit 
jaar zijn de leden een lang week-
end met een groepje vlinderaars 
in het dorpje Irrhausen in de Eiffel 
geweest en ze hebben daar allerlei 
mooie vlinders bewonderd en ge-
noten van de vele bloemen en het 
mooie landschap.

Bijpraatavond
Een keer per jaar komen de leden 
bij elkaar om hun ervaringen uit te 
wisselen en PowerPoint presenta-
ties te bekijken. Dit jaar is deze bij-
praatavond op donderdagavond 
19 november in de schoppe van 
Antoon en Annet Stortelder, Huijs-
kesdijk 2, Zieuwent.

Wie interesse heeft om deze avond 
bij te wonen en/of lid te worden 
van de club, kan een mailtje stu-
ren. 
   

 ■ lidavt@hotmail.com

Vier talentvolle en muzikale dames verenigd in het ensemble 'Il Canto di Rame'. Foto: PR

Cappella Bronckhorst zingt onder leiding van Hans de Wilde. Foto: PR

DJ Mike van Doorn gaat er samen met Dennis Verheugd knalfeest van maken. Foto: PR
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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
Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, 
daarna op afspraak
Donderdagavond 17.30-19.30 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

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

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

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

Sociale teams
Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50
E-mail: info@bronckhorst.nl
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30-12.30 uur
Dinsdag 17.00-20.00 uur
Woensdag & donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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B en w gingen vorige week akkoord met een 
voorstel om verschillende kleinschalige 
huisvestingslocaties te realiseren voor 
statushouders (vluchtelingen die een 
verblijfsvergunning hebben gekregen)  
in de gemeente. 

Waarom is de opvang nodig?
De toestroom van vluchtelingen naar Neder-
land is op dit moment groot nieuws. We zien 
hartverscheurende beelden voorbij komen. 
Met name mensen uit Syrië en Eritrea krijgen 
na verloop van tijd een verblijfsvergunning. Ze 
zijn dan statushouder en hebben recht om een 
leven in Nederland op te bouwen. Daar hoort 
onder andere huisvesting en inburgeren bij. 
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) heeft alle gemeenten in Nederland ge-
vraagd te onderzoeken welke opvang-/huis-
vestingsmogelijkheden zij hebben. Onze ge-
meenteraad heeft op 24 september 2015 aan-
gegeven om humanitaire redenen haar maat-
schappelijke verantwoordelijkheid te 
willen nemen en met name te willen kijken of 
het mogelijk is meer mensen met een verblijf-
status op te nemen, dan de wettelijke taakstel-
ling die gemeenten hiertoe hebben. Samen 
met partijen als vluchtelingenwerk en woning-
corporaties Sité Woondiensten en ProWonen 
willen wij ons inzetten om statushouders zich 
bij ons thuis te laten voelen. We hopen op uw 
begrip voor onze inzet. 

Statushouders
Gemeenten huisvesten jaarlijks naar rato van 
hun inwoneraantal een aantal statushouders. 
Bronckhorst is tot nu steeds in staat het jaar-
lijkse toegewezen aantal mensen huisvesting 
te bieden. Maar de komende jaren loopt dit 
aantal naar verwachting op, omdat meer 
mensen naar ons land komen (bijvoorbeeld 

van 70 mensen in 2015 naar naar verwachting 
ca. 100 in 2016). Door het inrichten van 
meerdere, kleinschalige huisvestingslocaties 
(in totaal 7) op verschillende plaatsen in de 
gemeente sorteren wij hierop voor én bieden 
we nog een aantal meer mensen een plek in 
Bronckhorst. 

Wat wil Bronckhorst doen?
B en w hebben het voornemen container-
woningen (voor 2 tot 4 personen per woning) 
te plaatsen voor een periode van 5 jaar (met 
mogelijke verlenging van 5 jaar) in Hengelo, op 
zowel de locatie voormalig woonwagenkampje 
aan de Berkenlaan (in totaal 4), als op het gras-
veldje aan de Groene Kruisstraat (in totaal 2) 
en op bedrijventerrein Winkelskamp in de 
bocht van de Winkelsweg (in totaal 10), en in 
Zelhem, op de locatie Pluimersdijk/Brinkweg 
aansluitend op de parkeerplaats Zelos (in totaal 
10). Het gaat hier allemaal om gemeentelijke 
gronden. Om de tijdelijke containerwoningen te 
kunnen plaatsen, gaan wij een procedure voor 
een tijdelijke afwijking van de Wet Algemene 
bepalingen Omgevingsrecht (WABO) voeren. 
Omwonenden hebben we per brief geïnfor-
meerd over de plannen en uitgenodigd voor 
openbare inloopspreekuren. Deze zijn op:
• Voor de Groene Kruisstraat: 
 19 november 17.30 tot 18.30 uur gemeente-

huis (kantine), Elderinkweg 2, Hengelo 
• Voor de Berkenlaan: 
 19 november 18.30 tot 19.30 uur, gemeente-

huis (kantine), Elderinkweg 2, Hengelo 
• Voor de Winkelsweg: 
 24 november 18.30 tot 19.30 uur gemeente-

huis (kantine), Elderinkweg 2, Hengelo 
• Voor de Pluimersdijk/Brinkweg: 
 24 november 20.00 tot 21.00 uur Het Witte 

Paard, Ruurloseweg 1, Zelhem 

Wethouder Paul Seesing en enkele ambtenaren 
zijn aanwezig om eventuele vragen te beant-
woorden aan belangstellenden. 

Verder komt uiterlijk per 1 juli 2016 het pand 
aan de J.D. Pennekampweg in Hummelo (voor-
malig Zandewierde), dat Zozijn nu nog huurt, 
vrij. Hierin zijn 22 appartementen voor 1 tot 2 
personen gevestigd. Wij hebben het voornemen 
het gebouw zodra het leegkomt te huren voor de 
huisvesting van statushouders. Omwonenden 
hebben wij per brief geïnformeerd over het 
plan en nodigen we op een later moment,  
als definitief bekend is per wanneer wij het 

kunnen gaan huren, uit voor een openbare 
informatiebijeenkomst.

Onderzoek naar geschiktheid locaties 
in Vorden en Keijenborg 
Ook gaat de gemeente aan de slag om samen 
met de eigenaren te bekijken of en hoe de leeg-
staande accommodaties Villa Nuova (apparte-
menten/kamers voor ca. 50 personen in totaal) 
in Vorden en Maria Postel (appartementen/
kamers voor ca. 45 personen in totaal) in 
Keijenborg geschikt gemaakt kunnen worden 
voor opvang van statushouders. Maria Postel 
en Villa Nuova zijn allebei jarenlang in gebruik 
geweest als woon/zorgcentrum. Wij hebben 
omwonenden per brief geïnformeerd dat wij 
voor deze twee locaties verkennend onderzoek 
doen en dat zo gauw meer bekend is over de 
geschiktheid wij hen uitnodigen voor een 
openbare informatiebijeenkomst. 

Criteria
B en w hanteren bij de zoektocht naar locaties 
verschillende criteria. Bijvoorbeeld een goede 
bereikbaarheid van voorzieningen, zoals scho-
len, winkels, sportverenigingen en openbaar 
vervoer, vanuit de locatie. Ook moeten panden 
voldoen (of door het volgen van een procedure 
voor een tijdelijke afwijking van de Wet Alge-
mene bepalingen Omgevingsrecht kunnen 
gaan voldoen) aan bestemmingsplan- en  
vergunningseisen. 

In totaal zou het met deze plannen mogelijk 
zijn de komende tijd in Bronckhorst huisves-
ting te realiseren voor ca. 200 statushouders. 
Tot slot denkt de gemeente in regionaal ver-
band mee over de opzet en invulling van crisis-
opvang (de 72-uurs opvang) in de Achterhoek. 

Op www.bronckhorst.nl vindt u meer informatie, 
waaronder veel gestelde vragen en antwoorden 
en plattegronden met de locaties.

Gemeente wil (extra) statushouders huisvesten op 
verschillende kleinschalige locaties in Bronckhorst

In Hengelo op bedrijventerrein 
Winkelskamp Oost zijn onlangs 
resten van een prehistorisch 
grafveld opgegraven. De ge-
meente heeft Archeologisch 
Onderzoek Leiden bv opdracht 
gegeven voor archeologisch 
onderzoek, voorafgaand aan het 
bouwrijp maken van de nieuwe 
brandweerkazerne/gemeente-
werf. Het grafveld is circa 3.000 
jaar oud. Het had een omvang van 
circa 50x50m, maar kan oor-
spronkelijk groter zijn geweest. 

De archeologen troffen in totaal 
vijf crematiegraven aan. De cre-
matieresten van elke overledene 

waren bijeen gelegd in een kuil; 
vermoedelijk waren ze verpakt 
in een doek of ander vergankelijk 
materiaal. Twee overledenen 
hadden een aardewerken potje 
als bijgift meegekregen. Twee 
graven lagen binnen een graf-
monument dat gemarkeerd 
was door een vierkante of recht-
hoekige greppel. Het grootste 
grafmonument was maar liefst: 
22 meter lang en 7 meter breed. 
Eerder dit jaar vond Archol bin-
nen het zelfde bedrijventerrein op 
nog geen 100m afstand boeren-
erven met de vergane resten  
van boerderijen, schuren en  
waterputten.

Resten prehistorisch grafveld op bedrijventerrein Winkelskamp Oost

Doorsnede van een grafkuil met crematieresten en een (gebroken) aardewerken 
potje (rood omlijnd) als bijgift



Bij het nieuwe kindcentrum In Steenderen 
is de aannemer op dit moment bezig met 
de aanleg/het aanpassen van de parkeer-
voorziening. Er is een extra ingang naar het 
parkeerterrein gemaakt. De huidige parkeer-
vakken zijn uitgevoerd in halfverharding. 
Al deze vakken vervangen we door straat-
klinkers. Verder leggen we de rioolaanslui-
ting voor de school en tennisvereniging aan. 
Omdat deze gebouwen laag liggen worden 
deze met een persleiding aangesloten op 
het rioolstelsel in de Prins Bernhardlaan. 
Het werk vordert gestaag en het is de be-
doeling dat het begin december klaar is.

Werk in uitvoering

Inzameling taxussnoeisel 
voor medicijnen tegen kanker
Een mooie opbrengst dankzij uw medewerking! 

Ook deze zomer zamelde Circulus-Berkel jong snoeisel in van de Taxus baccata.  

Het snoeisel bevat baccatine, een waardevolle stof die wordt gebruikt voor de pro-

ductie van medicijnen tegen kanker. Het snoeisel uit uw tuin was welkom op één 

van de vijf Recyclepleinen in het werkgebied van Circulus-Berkel. Initiatiefnemer 

Stichting Vergroot de Hoop leverde daarvoor speciale inzamelbakken.

Mede dankzij uw bijdrage werd de inzameling een groot succes. Inwoners van de 

gemeente Bronckhorst konden hiervoor terecht op het Recycleplein in Zutphen.  

De inzameling bracht daar maar liefst 14,4 m3 snoeisel op. In totaal kon  

Circulus-Berkel 45,3 m3 taxussnoeisel doneren, een opbrengst die niet alleen 

waardevolle grondstof voor meer dan 45 chemotherapieën opleverde…

Schenking 
Voor deze opbrengst mag Circulus-Berkel namens Vergroot de Hoop € 2.265,- 

schenken aan een passend doel. Een mooi bedrag dat binnenkort overhandigd 

wordt aan Stichting Kenniscentrum Oncologie. Patiënten en hun naasten, uit de 

Stedendriehoek en wijde omgeving, kunnen bij dit centrum terecht voor onder 

meer ondersteuning, behandeling, begeleiding en informatie. Een donatie dankzij 

de actieve bijdrage van heel veel inwoners. Bedankt! 

Kies voor elkaar. 
Minder afval, meer grondstoffen.

De zoutloodsen van de gemeente zijn 
gevuld, strooiwagens zijn gecontroleerd en 
de strooi-roosters liggen klaar. Oftewel: wij 
zijn klaar voor een nieuw seizoen gladheid-
bestrijding! Met de hoge temperaturen in 
de afgelopen week zou je het niet denken, 
maar de wintermaanden komen er aan.  
De kans op gladheid door sneeuw, nacht-
vorst, ijzel neemt toe. Wij stellen alles in het 
werk om gevaarlijke situaties die door  
winterweer op de weg kunnen ontstaan,  
te voorkomen of te bestrijden door 
te strooien. Daarnaast is het natuurlijk 
belangrijk dat u zelf bij winterse weers-
omstandigheden ook extra alert bent als u 
in uw auto of op de fiets stapt. Net als voor-
gaande jaren bestrijdt de gemeente glad-
heid preventief. Dit houdt in dat we strooien 
wanneer gladheid wordt verwacht en niet 
pas wanneer het al glad is. Ook de provincie 
strooit preventief. De strooiroutes zijn in 
grote lijnen gelijk aan de routes zoals we 
die afgelopen winter hebben gestrooid. 

Let op: routes die preventief gestrooid zijn, 
kunnen onverwacht glad zijn. De aanwe-
zigheid van zout op de weg is geen 
garantie voor veilige rijomstandigheden. 

Gemeentelijke wegen
De gemeente strooit gemeentelijke wegen 
vanuit de gemeentewerf in Hengelo. Er zijn 
vier A-routes. De binnen deze routes vallende 
wegen strooien we wanneer gladheid wordt 
verwacht. De volgende wegen maken deel 
uit van de A-routes:
1. alle doorgaande wegen, inclusief de 

fietspaden
2. toegangswegen naar veerponten
3. de belangrijkste ontsluitingsweg naar 

een woonwijk, dorpscentrum, centrale 
parkeerplaats of bedrijventerrein

4. bedrijventerreinen
5. busroutes, als deze nog niet onder 1 of 
 2 vallen
6. een aantal routes naar scholen in het 

buitengebied en (middelbare) scholen 
buiten de gemeente

7. verbindingswegen naar buurgemeenten, 
daar waar het strooibeleid niet aansluit 
op het strooibeleid in de buurgemeenten

8. de belangrijkste toegangswegen naar 
 de volgende gebouwen: hulpdiensten 

(politie, brandweer, ambulance), scholen 
(basisscholen en scholen voor voortgezet 
onderwijs), huisartsen, zorgcentra (geen 
appartementencomplexen voor ouderen), 
station en gemeentehuis 

B-routes
Als aanhoudende gladheid wordt verwacht, 
starten wij direct aansluitend op de A-routes 
met het bestrijden van gladheid op B-routes. 
Onder B-routes vallen een aantal wegen in 
de centra van de grotere kernen, de belang-
rijkste toegangswegen naar sporthallen, 
gymzalen en begraafplaatsen en wegen in 
het buitengebied die een logische verbin-
ding vormen tussen de A-routes. Ook is het 
mogelijk om vanaf alle panden binnen de 
bebouwde kom binnen 400 meter op een 
gestrooide weg te komen. Voor buiten de 
bebouwde kom geldt een afstand van 1 kilo-
meter (de weg naar een strooiroute is niet 
altijd de meest gebruikelijke route naar elke 
bestemming. Het kan dus voorkomen dat u 
moet omrijden).   

Overige wegen
Wanneer aanhoudende gladheid wordt 
verwacht en de situatie op de A- en B-routes 

dit toelaat, bestrijden we de gladheid op 
(alle) overige wegen binnen de gemeente. 
Hierbij krijgen meldingen van de politie 
prioriteit boven eigen waarneming en 
meldingen van inwoners. 

Provinciale wegen
De provincie bestrijdt gladheid op provin-
ciale wegen. Voor vragen hierover kunt u 
bij de provincie terecht. 
 
Wanneer strooien we?
De gemeente strooit zoals gezegd wanneer 
gladheid wordt voorspeld. Vooraf is er altijd 
overleg met de provincie. We kunnen 24 uur 
per dag strooien. In de regel strooien wij in 
de loop van de avond of nacht. Wanneer 
sprake is van sneeuwval of ijzel kunnen we 
hiervan afwijken. In gevallen van blijvende 
gladheid strooien we zo nodig continu.

20 doorgewinterde gemeentemannen, waaronder 
Hans en Jos, staan dag en nacht klaar om te strooien 
als het glad wordt op onze wegen.

Eigen verantwoordelijkheid
Ondanks de gladheidbestrijding blijft het 
natuurlijk altijd oppassen geblazen. Wij 
doen daarom een dringend beroep op u 
om goed op de weersomstandigheden en 
de verkeersinformatie te letten als u de 
weg opgaat en uw rijstijl en snelheid aan 
te passen. Wij vragen u ook rekening te 
houden met het feit dat het een paar uur 
duurt voordat alle doorgaande wegen 
zijn gestrooid. Voor het bestrijden van 
gladheid binnen de kom is het van belang 
uw voertuig zoveel mogelijk aan één kant 
van de weg te parkeren. De strooiauto 
heeft dan een onbelemmerde doorgang.

Zelfwerkzaamheid
In afgelopen winters is door een aantal 
inwoners, vooral in het buitengebied, 
met eigen materieel en op eigen initiatief, 
sneeuw geschoven om wegen begaanbaar 
te houden. Dergelijke initiatieven waardeert 
de gemeente. Wel is het belangrijk om te 
weten dat u dit werk voor eigen rekening 
en risico uitvoert. 

Trottoirs
Van belang is ook dat trottoirs goed 
begaanbaar zijn. Vooral voor mensen die 
slecht ter been zijn. Wij vragen u dan ook 
om trottoirs nabij uw woning of bedrijf 
begaanbaar te houden. Met elkaar kunnen 
we ervoor zorgen dat gladheid zo snel 
mogelijk bestreden wordt.

Schade aan beplanting
Helaas kunnen we niet voorkomen dat er 
soms zout buiten de rijbaan terechtkomt 
en daardoor schade kan ontstaan aan 
beplanting die daarvoor gevoelig is. Het is 
aan te raden op die plekken, doorgaans 
langs wegen waar geen trottoir is, beplan-
ting te kiezen die beter tegen zout kan.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de gladheid-
bestrijding kunt u terecht op www.bronck-
horst.nl/Gladheidbestrijding. 
Op de site vindt u een kaart 
met alle strooiroutes en 
u ziet er ook de kleine 
wijzigingen die in de 
routes zijn opgenomen. 
U kunt ons ook bellen, 
tel. (0575) 75 02 50 of 
de QR-code scannen.

Klaar voor de winter! 
Gladheidbestrijding 2015 - 2016

Het waarborgen van de veiligheid is één 
van de belangrijkste taken van de over-
heid. Ook onze gemeente neemt hierin 
haar verantwoordelijkheid en wil samen 
met inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke instellingen de veiligheid en 
leefbaarheid in Bronckhorst zoveel moge-
lijk optimaliseren. Daarom stellen b en w 
de raad voor een nieuw veiligheidsbeleid 
voor 2016-2019 vast te stellen en akkoord 
te gaan met de prioriteiten. 

Bronckhorst is al jaren een veilige 
gemeente. Dit willen we graag zo houden 
en waar mogelijk verder uitbouwen. 
Het veiligheidsbeleid is samen met de 
gemeenten Doetinchem, Montferland en 
Oude-IJsselstreek gemaakt. Het plan geeft 
de kaders aan van de integrale aanpak 
van veiligheidsonderwerpen en de samen-
werking met verschillende partners in de 
politie-regio Achterhoek-West. De aanpak 
is bedoeld om criminaliteit en overlast 
tegen te gaan en zodoende de veiligheid 
te verbeteren en te waarborgen en gevoe-
lens van onveiligheid onder inwoners te 
verminderen. Voor de komende jaren ligt 
de prioriteit op woning- en bedrijfsinbraken, 
verkeerveiligheid, jeugd(overlast), toezicht 
bij evenementen en zichtbare en bereikbare 
politie.  De raad besluit er in december 
over.

Nieuw veiligheidsbeleid opgesteld



Raadsvergadering 
26 november 2015
Op 26 november 2015 vergadert 
de gemeenteraad in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De open-
bare vergadering begint om 20.00 
uur. U bent van harte welkom om 
de vergadering bij te wonen. 

Op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:

• Bestemmingsplan 
Buitengebied Sarinkdijk 15 

 en 15 nabij Hengelo (Gld)
 De raad wordt gevraagd het 

bestemmingsplan, dat betrek-
king heeft op het verschuiven 
van een woonbestemming, 

 ongewijzigd vast te stellen
• Bestemmingsplan 
 Buitengebied Wittebrinkweg 1 

en 1A, Zelhem

 B en w vragen de raad 
 het bestemmingsplan, dat 
 betrekking heeft op een func-

tieverandering van agrarisch 
naar wonen, ongewijzigd vast 
te stellen

• Rapport rekenkamercommis-
sie BBLM Personele lasten

 In het rapport geeft de reken-
kamercommissie inzicht in en 
aanbevelingen over de wijze 
waarop de gemeente haar 

 taken zelf uitvoert, uitbesteedt, 
inhuurt of samenwerkt. 

 De raad wordt gevraagd in 
 te stemmen met de uitkomsten 

en de aanbevelingen van het 
rapport 

• Benoeming leden Raad van 
Toezicht Stichting IJsselgraaf

 De gemeenteraden van 
Bronckhorst, Doesburg en 

 Doetinchem worden gevraagd 
in te stemmen met de benoe-
ming van twee nieuwe leden 
voor de Raad van Toezicht

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft 
hiervoor 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 commissievergaderingen. 
Over onderwerpen die niet op de 
agenda staan heeft u hiervoor de 

mogelijkheid tijdens het agenda-
punt ‘Mogelijkheid tot inspreken 
over niet-geagendeerde onder-
werpen’ in de commissieverga-
deringen.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 
uur voor de vergadering aanmel-
den 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.

Uit de raad

De gemeente streeft ernaar dat 
Bronckhorst in 2030 energieneu-
traal is. Het nieuwe duurzaam-
heidsinitiatief Opa en Oma Zon 
draagt hier aan bij. Op ons duur-
zame gemeentehuis liggen al 165 
zonnepanelen. De ruimte die nog 
over is op het dak, stelden we on-
langs beschikbaar aan stichting 
Opa en Oma Zon voor de plaat-
sing van 486 zonnepanelen. Wet-
houder Jan Engels van milieu en 
duurzaamheid: “Met dit project 
bieden we opa’s en oma’s een bij-
zondere mogelijkheid om een 
duurzaam cadeau na te laten aan 
hun kleinkinderen en dat vind ik 
erg mooi!”

Opa en Oma Zon-panelen 
Stichting Opa en Oma Zon zoekt 
voor dit project opa’s en oma’s 
die zich realiseren hoe belangrijk 
duurzaamheid en bewustwording 

is voor de toekomst van hun 
kleinkinderen. Met het Opa en 
Oma Zon initiatief in onze 
gemeente kunnen zij na-
melijk investeren in Opa en 
Oma Zon-panelen en daar-
mee dus in de toekomst van 
hun kleinkinderen. Het ren-
dement van deze investering 
komt volledig ten goede aan 
hun kleinkinderen en wordt 15 
jaar lang op de verjaardag van 
het kleinkind op de spaarreke-
ning gestort. Het kleinkind ont-
vangt op deze manier (in sommi-
ge gevallen zelfs na het overlij-
den van opa en oma) ieder jaar 
weer een bijzondere groene bij-
drage op de spaarrekening. 
Stichting Opa en Oma Zon wil zo 
bijdragen aan de inzet van duurza-
me energie en hoopt dat er een ge-
neratie van bewuste kinderen ont-
staat! Op www.opaenomazon.nl of 

Op ons gemeentehuis komen bijzondere zonnepanelen 
Opa en oma, wilt u uw kleinkind een duurzaam cadeau 
geven? Het kan nu! Op 7 december zendt de overheid 

rond 12.00 uur een NL-Alert controle-
bericht uit. Aan de hand van dit con-
trolebericht kunnen ook mensen in 
Achterhoek nagaan of hun mobiel 
juist is ingesteld om NL-Alert te 
ontvangen. Omdat dit een controle-
bericht is, hoeft u niets te doen. 
Dat is ook duidelijk aangegeven 
in het bericht. Heeft u uw mobiel 
nog niet ingesteld voor NL-Alert? 
Ga dan nu naar www.nl-alert.nl. 

Wilt u ook direct informatie bij een 
noodsituatie? Zeven redenen om nu 
NL-Alert in te stellen op uw mobiel:

1. NL-Alert is het alarmmiddel voor 
op de mobiele telefoon. Met NL-
Alert wordt u door een tekstbe-
richt op uw mobiel direct geïnfor-
meerd over een (dreigende) 
noodsituatie. Wel zo gemakkelijk 
want de meeste mensen hebben 
altijd een mobiel bij zich. 

2. NL-Alert wordt ingezet bij le-
vens- en gezondheidsbedreigen-
de situaties, zoals een grote 
brand, een dreigende overstro-
ming of noodweer. Met NL-Alert 
wordt u gewaarschuwd én geïn-
formeerd over wat er aan de 
hand is en wat u op dat moment 
het beste kunt doen.

3. NL-Alert werkt op basis van cell 
broadcast en niet met sms-be-
richten. Daardoor werkt NL-Alert 
óók als het netwerk overbelast is. 

4. NL-Alert is gratis en anoniem. 
 De berichten worden alleen uit-

gezonden in het gebied waar de 
noodsituatie zich voordoet. 

 Uw naam en telefoonnummer 
zijn niet nodig en blijven dus 

 onbekend.

5. Veel toestellen zijn automatisch 
ingesteld op NL-Alert. Op som-
mige toestellen, zoals de iPhone, 
moet u dit nog zelf doen. 

 U kunt dit eenvoudig nagaan 
 op www.nl-alert.nl.

6. Alleen als u in de directe omge-
ving van de noodsituatie bent, 
ontvangt u een NL-Alert. 

 De aanwijzingen over wat u het 
best kunt doen voor uw veilig-
heid zijn zo concreet mogelijk. 
Bijvoorbeeld in welke richting 

 u het gebied moet verlaten.

7. Twee keer per jaar zendt de 
overheid een NL-Alert controle-
bericht uit. Wanneer u het con-
trolebericht ontvangt, bent u 

 er zeker van dat uw mobiel juist 
is ingesteld voor NL-Alert. 

 Dus: op 7 december rond 12.00 
uur wordt een NL-Alert controle-
bericht uitgezonden in ons land. 

NL-Alert geeft in Achterhoek 
direct informatie bij een nood-
situatie

7 december: uitzending NL-Alert 
controlebericht

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente op 6 januari 2016 
in het gemeentehuis in Hengelo 
worden de kampioenen van 2015 
gehuldigd. U kunt tot 1 december 
a.s. een persoon of club aanmelden, 
die het afgelopen jaar op sportief 
of cultureel gebied een podiumplek 
heeft gewonnen bij een NK, EK 
of WK. Het kampioenen-aanmel-
dingsformulier kunt u online invul-
len via www.bronckhorst.nl. Doen!

Opgeven kampioenen 2015 voor huldiging kan nog!

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 een-
voudige 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. 

Baak:
• Hofstraat 1, aanpassen bestaande sirenemast voor medegebruik zonnepanelen en 
 GSM antenne, verzoek intrekken vergunning ontvangen

Doetinchem:
• Stadsheidelaan 15, oprichten pluimveestal, vergunning verleend

Blijf op de hoogte!

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

Bekendmakingen en mededelingen

scan de QR-code vindt u meer in-
formatie over dit unieke project. 
Er staat hier informatie over hoe 
het precies werkt en op welke 
manier u mee kunt doen. De eer-
ste weken is al heel enthousiast 
gereageerd en bijna een kwart 
van de panelen afgenomen door 
opa’s en oma’s!  
Wees er dus  
snel bij en geef  
uw kleinkind  
ook dit mooie  
cadeau.



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

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

Twijfel je nog? 
Neem dan voor studieadvies contact op met 
GelderschGoed via info@gelderschgoed.nl 
of 0573 - 760005 • www.gelderschgoed.nl

Hengelo (Gld):
• Kastanjelaan 13, kappen diverse bomen, aanvraag ontvangen
• Wichmondseweg 20, bouwen bijgebouw, aanvraag ontvangen 

Laag-Keppel:
• Dorpsstraat nabij brug, organiseren intocht Sinterklaas, vergunning verleend

Toldijk:
• Reigersvoortseweg 12, verbouwen woning tot 3 wooneenheden, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Baakseweg 8, plaatsen entreebord, vergunning verleend
• Burgemeester Gallestraat 13, vergroten bijgebouw, aanvraag ontvangen
• Het Jebbink 13 (sporthal ’t Jebbink), organiseren van Animo-vlooienmarkten, vergunning  
 verleend
• Zutphenseweg 71, bouwen woning, aanvraag ontvangen

Wichmond:
• Dorpsstraat 25, plaatsen portocabine, vergunning verleend

Zelhem:
• Aaltenseweg 16, kappen kastanjeboom, aanvraag ontvangen
• centrum, organiseren intocht Sinterklaas, vergunning verleend

• Dr. Grashuisstraat 2, wijzigen gebruik van politiebureau tot kantoorruimte, vergunning  
 verleend
• Vincent van Goghstraat 72 (sporthal De Pol), organiseren van Animo-vlooienmarkten,   
 vergunning verleend

Mededelingen
Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend land
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaand persoon niet woonachtig is op het adres waar 
hij ingeschreven 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 twee weken na deze publicatie, informatie over  het huidige 
woonadres te verstrekken. Ontvangen wij binnen twee 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:   
Akahomen, Paul 06-02-1972 Onbekend 

Bekendmakingen en mededelingen   vervolg

Formaat:
1/12: 85 x 95
1/8: 130 x 95
1/6: 85 x 195

1/4: 130 x 195
1/3: 175 x 195
3/8: 265 x 145

Kondig op tijd uw 
heerlijke kerstmenu aan 

in weekblad Contact
verschijning week 48-49-50-51

 

Op deze manier bent u er 
namelijk zeker van dat uw 
kerstmenu gezien wordt. 
Vanaf week 48 bieden wij u 
wekelijks de mogelijkheid 
tot het voordelig plaatsen 
van uw kerstmenu. Zo 
voordelig zelfs dat u kunt 
profi teren van een gratis 
advertentie (na een 3e 
plaatsing).

Totale oplage: Bijna 180.000
Voor meer info en prijzen: 
 
verkoop@contact.nl • Tel. (0544) 80 10 10
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De beste wensen in uw weekblad Contact!
Reserveer nu alvast ruimte voor uw kerstwens met foto! 
In week 52 wordt er een bijzondere fotopuzzel in Contact Bronckhorst geplaatst. De 
puzzelstukjes bestaan namelijk uit stukjes van advertenties die elders in de krant geplaatst zijn. 
Voor u als adverteerder daarom dé unieke gelegenheid om middels een advertentie uw 
kerstwens te publiceren. Uw advertentie zal tenslotte uitgebreid bekeken worden tijdens het 
puzzelen.
Ook leuk voor de lezers van Contact, want zij kunnen met de puzzel leuke prijzen winnen! 

Reserveer vóór 9 december 2015 via: 
verkoop@contact.nl of telefonisch (0544) 80 10 30.
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Gezellig winkelen in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



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

Contact met de POLITIEK

cdafractie@bronckhorst.nl •  www.cdabronckhorst.nl

CDA fractie Bronckhorst 

Samen met u

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

In de gemeenteraad hebben we net onze 
eigen ‘derde dinsdag in september’ ge-
had. In Bronckhorst valt die in oktober. 
De begroting, maar dus vooral de keuzes 
die daarbij horen, kwamen ongeschonden 
door de gemeenteraad. Want we zijn niet 
slecht bezig in Bronckhorst.

En dat is mooi. Zoals u misschien weet zit 
de PvdA in het college van B&W, met nog 
steeds dank aan onze kiezers. Daardoor 
kunnen we een zichtbare PvdA-stempel 
drukken op belangrijke besluiten van de 
gemeente. Wij als PvdA-fractie steunen - in 
grote lijnen- die besluiten.

Maar we zitten niet achterover. Er komt veel 
kritiek uit de samenleving. Niet alles gaat 
goed, we zijn niet gek. Er zijn momenteel 
grote vraagstukken: megastallen, de uit-
breiding van Dorado Beach, nieuwe lande-
lijke bezuinigingen op de WMO, de krimp, 
de opvang van asielzoekers, de koeltoren 
van Aviko… genoeg om over te praten.

De PvdA-fractie wil zichzelf bij u uitnodigen 
om te praten en vooral te luisteren. Wilt 
u met ons in overleg? Wilt u rustig door-
praten over een thema dat u bezighoudt? 
Wilt u ons bevragen? Ons de waarheid ver-
tellen? Laat het ons weten! Verzamel een 
paar mensen bij u thuis, prik met ons een 
moment, zet de koffie klaar en we komen. 

Mail snel naar pvdafractie@bronckhorst.nl 
of stuur een kaartje naar het gemeentehuis. 
Wij nemen de taart mee.

Dan kom je op de 
koffie… De PvdA!

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

Afgelopen 9 juli is door de raad de voorge-
nomen uitbreiding van Aviko besproken. 
GBB heeft daarbij benadrukt dat wij voor 
een uitbreiding van Aviko zijn. Voortzetting 
van dit bedrijf is en blijft zeer wenselijk me-
de gelet op de lange historische en belang-
rijke economische en maatschappelijke 
toegevoegde waarde voor onze gemeente 
en de gemeenschap van Steenderen in het 
verleden en in de toekomst.

GBB heeft op 9 juli echter niet voor een 
voorlopige verklaring van geen bedenkin-
gen gestemd. Zoals hiervoor aangegeven, 
wij zijn voor een uitbreiding van Aviko, 
maar wij zijn van mening dat je bij een 
dergelijk omvangrijk plan een zorgvuldig 
proces moet doorlopen. Een proces dat is 
ingestoken vanuit de gedachte om draag-
vlak bij de samenleving te creëren in plaats 
van achteraf draagvlak te zoeken. Met het 

ingediende burgerinitiatief hopen wij dat 
er bij alle betrokken partijen een opening 
ontstaat om gezamenlijk te komen tot een 
plan dat het bedrijf Aviko voor de lange ter-
mijn uitbreidingsmogelijkheden en daar-
mee toekomstperspectief in Steenderen 
biedt én tegelijkertijd gedragen wordt door 
de samenleving. Een plan dat tot stand is 
gekomen op basis van draagvlak creëren.

Draagvlak zoeken of 
draagvlak creëren? 
Uitbreiding Aviko

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

De Regio Achterhoek is bijna een jaar geleden 
aangewezen als Krimpregio. Dat geeft voorde-
len zoals een extra financiële bijdrage van het 
rijk. Maar de bevolking blijft krimpen. Willen we 
als gemeente problemen ten gevolge van be-
volkingskrimp trotseren, dan moeten we als in-
woners van Bronckhorst samenwerken. Zo kun-
nen we een aantal voorzieningen binnen onze 
gemeente behouden die anders als gevolg van 
de krimp zouden verdwijnen. Een paar voor-
beelden. Doordat buurtbewoners of betrokke-
nen samen de schouders eronder hebben ge-
zet, bleven verschillende speeltuinen intact en 
bleven scholen open. Maar we kunnen samen 
vast nog meer bedenken. Zoals oplossingen om 
de mobiliteit van inwoners te garanderen of het 
aantrekkelijker maken om hier te komen wo-
nen. Om dit te bereiken moeten we het begrip 
samenwerken wel op een grotere schaal bekij-
ken dan alleen gemeentelijk. We moeten naar 
de hele Achterhoek kijken! Onze regio staat 
bekend om zijn hoogwaardige en innovatieve 
maakindustrie. Daar moeten we ons op richten. 
We blinken hier niet alleen als regio, maar ook 

als gemeente in 
uit. De stuurgroep 
Achterhoek 2020, 
die zich inzet voor 
een duurzaam vitale, aantrekkelijke en ge-
zonde regio, is hier al volop mee bezig. Onder 
andere door te focussen op Smart Industrie. 
Door maximaal gebruik te maken van nieuwe 
informatie en technologische ontwikkelingen 
wil men de industrie versterken. Voor het be-
nutten van de werkgelegenheid en samenwer-
king net over de grens is kennis van de Duitse 
taal belangrijk. Volgens de Regio Achterhoek is 
het met de kennis van Duits bij jongeren slecht 
gesteld. Daarom is het nodig dat in deze regio 
de Duitse taal een belangrijkere plek in gaat ne-
men in het onderwijs. De samenwerking van in-
woners kan de regio aantrekkelijker maken. Of 
dat genoeg is om de krimp tegen te gaan en of 
de krimpregio ooit gaat groeien? Dat is afwach-
ten. Misschien moeten we het probleem anders 
benaderen, niet als problematische krimpregio, 
maar als Kansregio!

Nick Bijloo, commissielid D66

Van Krimpregio naar 
Kansregio

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

Het VVD standpunt:
• De VVD fractie vindt dat er terecht geld 

van de burgers gevraagd kan worden 
als het echt nodig is om belangrijke pro-
gramma’s uit te kunnen voeren. Denk 
bijvoorbeeld aan de omvorming van het 
Sociaal Domein.

• De VVD vindt dat de burger (desnoods 
eenmalig) wat terug mag zien voor zijn 
inspanningen. Daarom heeft de VVD 
voorstellen ingediend om de OZB voor 
woningen en niet woningen flink terug te 
brengen en zo burgers en vooral kleine 
bedrijven te belonen voor hun inspan-
ningen en inzet. Daarvoor zou een greep 
uit de reserves gedaan moeten worden. 
De hoogte van de beloning kan aange-
past worden aan de mogelijkheden.

• ‘Verhogen om te verhogen’ vindt de VVD 
uit den boze. Daarom waren wij tegen 
dit onderdeel van de begroting en dus 
stemden we tegen.

VVD stemde tegen de 
programmabegroting 2016. 
Waarom?

VVD stemde tegen de programmabegroting 2016. Waarom? 

Het VVD standpunt: 

 De VVD fractie vindt dat er terecht geld van de burgers 
gevraagd kan worden als het echt nodig is om belangrijke 
programma’s uit te kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan de 
omvorming van het Sociaal Domein. 

 De VVD vindt dat de burger (desnoods eenmalig) wat terug mag 
zien voor zijn inspanningen. Daarom heeft de VVD voorstellen 
ingediend om de OZB voor woningen en niet woningen flink 
terug te brengen en zo burgers en vooral kleine bedrijven te 
belonen voor hun inspanningen en inzet. Daarvoor zou een 
greep uit de reserves gedaan moeten worden. De hoogte van 
de beloning kan aangepast worden aan de mogelijkheden. 

 “Verhogen om te verhogen” vindt de VVD uit den boze. Daarom 
waren wij tegen dit onderdeel van de begroting en dus stemden 
we tegen. 

 

 

Van: Nancy Weevers
Aan: Rob Teunissen
Onderwerp: FW: CDA bijdrage
Datum: maandag 16 november 2015 14:41:36

Met vriendelijke groeten, Nancy

Van: Rexwinkel, Jannie [mailto:J.Rexwinkel@Bronckhorst.nl] 
Verzonden: vrijdag 13 november 2015 12:45
Aan: Verkoop-Contact
Onderwerp: CDA bijdrage

Hallo hierbij de bijdrage van de CDA fractie,
Graag deze foto met de tekst:

SAMEN MET U

CDA fractie Bronckhorst 

Met vriendelijke groeten,
Jannie Rexwinkel

Wolsinkweg 2a



Verrassende 3-1 winst voor Dash in 
topper

VORDEN - Op zaterdag 14 novem-
ber stond er een zware wedstrijd 
gepland voor Dash dames 1. Dit-
maal mochten ze aantreden tegen 
de nummer 3 van de ranglijst De 
Babbel/SSS dames 1 uit Barne-
veld. De dames van Dash stonden 
zelf op een tweede plaats met een 
wedstrijd meer gespeeld dan De 
Babbel. Het beloofde een span-
nende wedstrijd te worden om de 
tweede plek.

De eerste set gingen de dames uit 
Vorden vlammend van start, waar-
door er snel een voorsprong op het 
scorebord stond. Het team speel-
de sterk op alle fronten. Door een 
goede pass kon de aanval afge-
maakt worden. Daarnaast werd de 
aanval van de tegenpartij meerde-
re malen goed geblokkeerd. Door-
dat ze het goede spel vast wisten 
te houden, kon de eerste set over-
tuigend met 25-14 binnen worden 
gehaald. Door naar de tweede set. 
Hier begonnen de rood-zwarten 

veel minder sterk. Passend ging 
het nog redelijk, maar aanval-
lend wisten ze niet te scoren. Hier 
maakten de dames uit Barneveld 
dankbaar gebruik van door punt 
naar punt te scoren. Door een aan-
tal wissels toe te passen en mooie 
verdedigende acties probeerde 
Dash de achterstand nog in te ha-
len, maar helaas was het gat al te 
groot en ging De Babbel er met de 
setwinst vandoor (17-25).

Op naar de derde set. Doordat bei-
de teams één set binnengehaald 
hebben, bleef het een spannende 
wedstrijd. Door weer met de begi-
nopstelling van de eerste set te be-
ginnen hoopte de trainer van Dash 
dat zijn dames het spel weer op 
zouden pakken. In het begin zag 
het daar nog niet naar uit, totdat 
Ilona Kortstee erin werd gewisseld 
en met haar serve de achterstand 
omboog naar een voorsprong van 
2 punten. Op het einde van de 
set werd het nog even spannend, 

maar wisten de dames uit het 
Achtkastelendorp de set te pakken 
met 26-24. Na drie sets stond het 
2-1 in het voordeel van de dames 
uit Vorden. De Vordense forma-
tie begon zeer sterk aan de vierde 
set. Zo kwam Anouk Nijbroek aan 
het begin van de set aan serve en 
stond Dash voor met 14-1. De da-
mes van Dash speelden vrij uit en 
alles leek te lukken. Passend en 
verdedigend zaten ze overal bij 
en aanvallend scoorden ze bijna 
alles. Zo kon Dash de set, en de 
winst, gemakkelijk binnenhalen 
met 25-13 en klonk het Vordense 
volkslied weer in 't Jebbink.

Door deze winst weten de dames 
uit Vorden de tweede plek te be-
houden. Volgende week spelen ze 
een uitwedstrijd. Dit keer mogen 
ze afreizen naar Eibergen die mo-
menteel op een achtste plek staan. 
Ook hier zullen ze er alles aan 
doen om alle punten mee terug te 
nemen naar Vorden!

   

Vorden 1 speelt 2-2 gelijk tegen Leones
VORDEN - Vorden 1 kwam afgelo-
pen zondag in de 48e minuut op 
een 2-0 voorsprong en was tot dan 
toe de iets betere ploeg. De wed-
strijd kantelde daarna volledig 
en het werd uiteindelijk toch nog 
2-2 toen Leones in de 2e helft het 
betere spelaandeel had. Vorden 
behaalde zodoende uit de laatste 
vier wedstrijden, drie punten door 
drie keer gelijk te spelen en één 
keer te verliezen en staat nu na 10 
wedstrijden op de 5e plaats met 16 
punten.

In de 1e helft werd al snel dui-
delijk dat ook tegen Leones, een 
gerespecteerde tegenstander 
met ervaring in de 2e, 1e en zelfs 
Hoofdklasse, Vorden 1 niet onder 
hoefde te doen. Want ondanks het 
vroege uitvallen van sterkhouder 
Roy Böhmer, die na 10 minuten 
al werd vervangen door Wiebe 
de Jong, en de afwezigheid van 
de geschorste Gijs van der Veen 
kon Vorden 1 afgelopen zondag 
op het zware veld het geliefde en 
gevaarlijke aanvallende combi-
natievoetbal op de mat leggen. 
De aanvalsopbouw kwam prima 
uit de verf en nadat Leones ook 
al een keer gevaarlijk op doel had 
geschoten na een prima aanval, 

was het Vorden 1 dat in de 13e mi-
nuut voor het eerst echt gevaarlijk 
werd. Een strakke voorzet vanaf 
de rechterkant werd door Koen 
Oosterhuis met zijn linkerbeen bij 
de tweede paal gebracht en Frank 
Hiddink kon vanaf 5 meter in de 
lucht de bal met binnenkant voet 
intikken, maar met een geweldige 
reflex hield de doelman de stand 
op 0-0. Vorden zette daarna goed 
door en vooral aan de linkerkant 
werden een paar goede aanval-
len opgezet. Sam Abbink stond 
vaak aan de basis en deze werden 
voortgezet door Koen Oosterhuis 
en Wiebe de Jong waarbij uitein-
delijk Daan Horstman in stelling 
werd gebracht.

Een paar minuten voor rust was 
er wederom een dergelijke actie 
waarbij Daan Horstman zich pri-
ma vrij speelde in de linkerhoek 
van het veld. Nadat hij was weg 
gedraaid bij zijn directe tegen-
stander werd hij onderuit gehaald 
en het gevolg was een vrije trap en 
een gele kaart voor de rechtsback 
van Leones. Deze vrije trap werd 
door Daan zelf strak en ingedraaid 
voor gezet en aangezien niemand 
de bal echt aanraakte verdween 
deze al stuiterend bij de 2e paal 

binnen: 1-0. Direct na rust ging 
Vorden er wederom aan de linker-
kant goed vandoor. Koen Ooster-
huis passeerde de rechtsback op-
nieuw en kon vanaf de achterlijn 
lekker strak voorzetten en bij het 
inglijden tikte Daan Horstman, sa-
men met zijn directe tegenstrever, 
de bal binnen: 2-0. De wedstrijd 
leek zodoende in het voordeel 
van Vorden te vallen, maar Leones 
richtte zich volledig op. Met goed 
combinatievoetbal, directe aan-
valsopzetten via de buitenspelers 
en een sterk aanspeelpunt werd 
vooral via de linkerkant (door 
Vorden gezien) de aanval gezocht 
door Leones.

Zodoende werd het ook 2-1 nadat 
een prima voorzet vanaf rechts bij 
de 2e paal werd teruggekopt en 
onberispelijk daarna werd inge-
schoten. De 2-2 kwam wederom 
van rechts maar nu vergiste Bas 
Kortstee zich in de spits toen hij 
de bal op de achterlijn uit wilde 
laten lopen. De spits ontfutselde 
de bal en de stand was ineens 2-2. 
Uiteindelijk was Vorden na afloop 
toch nog blij met een punt want in 
de laatste 10 minuten kreeg Leo-
nes nog een aantal prima kansen 
om zelfs de winst te pakken.

Gebrek aan scherpte 
breekt Sociï opnieuw op
WICHMOND - Na een stevig pak 
slaag tegen Zelhem was het van-
daag aan Sociï om zich te her-
pakken bij FC Zutphen. De ste-
vige wind die dwars over het veld 
stond was van zeker van invloed 
op de wedstrijd.

Het begin van de wedstrijd was 
duidelijk voor FC Zutphen, al in 
de eerste minuut zagen zij kans 
de achterlijn te halen op rechts 
en voor te trekken, gelukkig voor 
Sociï stond er nog niemand op 
scherp. FC Zutphen probeerde re-
gelmatig met de buitenspelers een 
aanval op te zetten, maar kon niet 
echt gevaarlijk worden. Na een 
kwartier zag Sociï kans om het spel 
te verplaatsen naar de Zutphense 
helft en ook af en toe gevaarlijk te 
worden. Zo kreeg Mark Hilge een 
schietkans die in de handen van 
de keeper belandde en ook Frank 
Stokkink kreeg een uitgelezen 
kans om de 0-1 aan te tekenen.

Het eerste doelpunt van de wed-
strijd viel echter aan de andere 
kant. Op het middenveld leidde 
een zwakke balbehandeling bal-
verlies in en uit de razendsnel op-
gezette counter kon FC Zutphen 
de 1-0 aantekenen. Sociï liet zich 
niet van de wijs brengen en ging 
door waar het mee bezig was. Er 
was weliswaar veel druk op de ver-
dediging van FC Zutphen maar de 
druk op de goal was onvoldoende. 
Gert-Jan Loman was tot tweemaal 
toe nog erg dicht bij de gelijkma-
ker uit corners van Dubaern Bes-
seling maar het ontbrak hem aan 
wat geluk in de afwerking. Aan de 
andere kant moest Henry Vree-
man nog één keer reddend optre-
den bij een schot vanaf 16 meter. 
De ruststand was 1-0.

Na rust ging het spel weer wat 
meer gelijk op maar het ontbrak 
aanvankelijk nog aan aanvallende 

impulsen aan beide zijden. Eén 
van de eerste aanvallende acties 
na ongeveer een uur spelen resul-
teerde direct in de 2-0. Op links 
werd Hans Vleemingh te eenvou-
dig gepasseerd en lag de weg rich-
ting Vreeman open, die werd ech-
ter ook kansloos gelaten door de 
aanvaller. Het antwoord van Sociï 
volgde al snel, Remco ter Harmsel 
werd naar de grond getrokken in 
de zestien van FC Zutphen en de 
bal ging op de stip. De net ingeval-
len Daan Loman eiste de pingel op 
en verzilverde deze; 2-1.

Sociï kon weer denken aan de 
gelijkmaker, maar na vijf minu-
ten kon het dat al vergeten toen 
opnieuw vanaf de linkerkant een 
Zutphense treffer werd aangete-
kend; 3-1. Binnen no-time was 
het daarop ook al 5-1 door twee 
doelpunten uit van richting veran-
derde inzetten. Sociï hield het ach-
terin vervolgens droog en kreeg 
via Dubaern Besseling (paal) en 
tweemaal Daan Loman (naast) 
nog kansen op eretreffers, ook 
die waren de Wichmonders ech-
ter niet gegund. In de blessuretijd 
glipte er alsnog een Zutphenaar 
tussenuit en werd ook de 6-1 nog 
op het scorebord gezet, dit bete-
kende tevens de eindstand.

Het aantal tegendoelpunten dat 
Sociï de laatste tijd incasseert 
baart weliswaar zorgen, het spel 
van vandaag biedt evenwel wat 
hoop. Aan trainer Tim Kollen de 
schone taak om te werken aan het 
verdedigende spel. Sociï is aan-
staande zondag vrij en speelt op 
zondag 29 november thuis tegen 
Halle, aanvang 14.00 uur.

Kijk voor alle uitslagen en het pro-
gramma van Sociï op de website.
   

 ■ www.svsocii.nl

   

Bridgetoernooi
Bridgeclub Keijenborg
KEIJENBORG - Zaterdag 14 novem-
ber werd er een ontspannend toer-
nooi georganiseerd door bridge-
club Keijenborg, er werd gespeeld 
in drie lijnen. Dit Toernooi was 
mede mogelijk door B.C. Bronk-
horst, die hiervoor de attributen 
beschikbaar stelde. Wedstrijd-
leider was Rene Winkelman, die 
het toernooi voortreffelijk leidde, 
bood spontaan aan mee te helpen, 
waarvoor hartelijk dank!

Het toernooi was vooral bedoeld 
voor startende bridgers. Na 24 
spellen kwamen de volgende win-
naars uit de bus:
A- lijn: 1. Gerda Tankink en Tiny 
Kleinreesink 62%, 2. Diny Roelof-
sen en Irene Lichtenberg 61,33%, 
3. Leny Meyerink en Diny Hoft-
ijzer 60,67%. B- lijn: 1. Herman 
en Miny van de Weerd 69,27%, 2. 
Maartje van Arkel en Gerke Man-
tel 64,13%, 3. Niek Willemsen en 
Henriëtte Kaak 58,33%. C- lijn: 1. 

Fien Biezeman en Marijke Hilder-
ink 61,88%, 2. Antoon en Agaath 
de Vrught 59,48%, 3. Minie Pe-
ters en Paulien Gasseling 59,27%. 
De nummers 1, 4 en 9 van iedere 
lijn mochten een mooie prijs uit-
zoeken. De organisatie van het 
toernooi was in handen van Joke 
Damveld en Hans Oldhoven, die 
een compliment verdienen voor al 
het werk voor de club.

Bridgeclub Keijenborg is een en-
thousiaste gezellige vereniging die 
vooral een warme uitstraling heeft. 
Ze spelen elke dinsdagavond van-
af 19.15 uur in dorpshuis de Horst.

Nieuwe leden welkom
Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom. Informatie bij: Marijke Hil-
derink, telefoon (0575) 464170, 
m.hilderink@kickxl.nl of Joke 
Damveld, telefoon (0314) 342410, 
damveldman@planet.nl.

Passend en verdedigend zaten ze overal bij en aanvallend scoorden ze bijna alles. Foto: PR

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

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

 (0314) 37 60 00
@amphion0314 schouwburgamphion

Misschien wel                       theater van NL!het beste

Carolien Borgers

Dutch Swing College Band

Trinity & Neem Ntalel

Dolf Jansen

Mark van de Veerdonk

Zeker weten

70 jaar aan de top

Mundo

Oudejaarsconference

TOF

Carolien Borgers is terug met nog een seizoen van 
haar vierde voorstelling. Zij schetst in Zeker Weten 
een jeugd vervuld van het maakbaarheidsideaal. 

Nederlands toonaangevende en bekendste jazz-
orkest, staat nog altijd borg voor uitvoeringen van 
traditionele jazzmuziek op  wereldniveau. 

Een show met een swingende wereldpop-sound 
waar je als publiek na de laatste tonen weinig 
anders kan dan glimlachen.

De man van verrassende en meeslepende verhalen, 
uitgetekend in scherpe, komische observaties en 
tere poëzie. 

TOF betekent tweemaal 55 minuten verbaal vuur-
werk vol onverwachte grappen, belachelijke 
anekdotes en onmogelijke verdraaiingen. 

20:30 uur - Cabaret

20:00 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Theaterconcert

20:30 uur - Cabaret

20:30 uur - Cabaret

do.

do.

do.

do.

do.

 5

 5

 5

 5

 5

20

25

27

25

27

vr.

wo.

vr.

wo.

vr.

Cristina Branco

No Sweat

Nieuw programma

Acrobatisch danstheater

Cristina Branco brengt met haar warme en tegelijk 
doorleefde stem, een mengeling van traditionele 
fado's, eigen thema's en volksliedjes.

Multi-getalenteerde vrouwen dansen en bewegen 
op opzwepende muziek over het podium én ver 
daarboven.

20:00 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Dans

do.

do.

 5

 5

22

24

zo.

di.

Eline Vere
De worsteling van een jonge vrouw

Met o.a. Oda Spelbos, Nettie Blanken, Vincent 
Croiset, Abel Nienhuis, Marc Klein Essink, 
Nina Goedegebure en Julia Herfst.

20:00 uur - Toneel

do.

 519
do.

u i t g e l i c h t

november

Eline Vere
do. 19 november 
Met TOPCAST!

tip!

T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

Idyllisch gelegen 
woonboerderij met 

luxe bijgebouw.

Banninkstraat 50 
Hengelo (Gld)

Vraagprijs: € 675.000,- k.k.

Open Huis 
zaterdag 21 november 2015 

van 11.00 tot 13.00 uur. 

 

 

Zoekt u de ulti eme oplossing voor gezond en snel 
woon-werkverkeer? Stap dan nu over op een 45 km p/h 
Speedbike! Kom nu proefrijden en informeer naar de 
mogelijkheden van koop of lease.

 

 

 

  www.fi etsenvanstenis.nl 
Rijksstraatweg 80

Warnsveld 
 Tel. 0575 - 523 105

Koga Speedbike 
met middenmotor Bosch 
Nu met GRATIS  Bosch 
navigati e t.w.v. € 549,-

 

€ 549,-€ 549,-

Vorden: Zutphenseweg 18  -  T. 0575-551384 
Warnsveld: Runneboom 2A   -  T. 0575-571528

Sinaasappelv laai  klein 8.95 
Sinaasappelv laai  groot 13. 25

Sovital een lekker licht 
meergranenbrood nu van 2.60 voor 2. 30

Speculaas cake   van 4.55 voor 4. 25

Witte broodjes      4+2 gratis

De Echte Bakker
Van Asselt De Echte Bakker

Van Asselt



Etos Barendsen shirtsponsor
meidenvoetbal v.v. Vorden

VORDEN - Vorig seizoen is v.v. Vor-
den begonnen met meidenvoetbal. 
Terwijl al meer dan 15 jaar meisjes 
bij v.v. Vorden in de jeugdelftallen 

voetballen, is er afgelopen seizoen 
een heus meidenteam geformeerd. 
Etos Barendsen heeft zich toen als 
shirtsponsor aangeboden en toen 

dit seizoen een tweede team zich 
aandiende was Etos Barendsen 
ook bij de MC1 bereid om als shirt-
sponsor te fungeren.

   

Quintus Heren Senioren 1 winnen nipt
HS1 op één in de 
competitie
HENGELO - Zondag 15 novem-
ber stonden twee uitwedstrijden 
in Sporthal Walburgen in Gendt 
en drie thuiswedstrijden in Sport-
hal de Kamp op het programma. 
Heren Senioren 1 stond ook de-
ze week een pittige wedstrijd te 
wachten. Ze wonnen uiteindelijk 
met slechts een punt verschil.

Angeren E1 speelde tegen Quintus 
E1. De kinderen verdedigen goed 
in de wedstrijd. Toch werd het 3-1. 
Quintus knokte zich voor rust te-
rug tot 3-3. Ze konden het niveau 
van de eerste helft niet volhouden 
en de eindstand wordt 8-5. Prima 
gespeeld, al kunnen er wel wat 
dingen beter.
De jongens en meiden van de D1 
moesten naar Angeren voor een 
wedstrijd tegen de D2 aldaar. In 
het begin ging het gelijk op, maar 
de eerste helft was toch in het 
voordeel van Angeren. Tweede 
helft ging Angeren als een komeet 
van start, daardoor liepen de Hen-
geloërs achter de feiten aan. Toch 
door goed spel en vechtlust bleef 

de schade beperkt, maar goede 
dingen laten zien dames en heren. 
Eindstand 13-9.

In Sporthal de Kamp speelden 
Jongens C een zware wedstrijd te-
gen AAC/Swift A. HC1. AAC kreeg 
veel kansen, vooral de break-out. 
Maar door het hard terugrennen 
werden ze niet allemaal benut. 
Quintus verloor met 8-12, maar ze 
stonden ze te verdedigen.
De Heren B speelden hun wed-
strijd tegen Swift. Het Hengelose 
team heeft helaas met 9-27 verlo-
ren. Ze hebben wel goed gespeeld, 
alleen hadden ze weinig kansen. 
Hun verdediging was erg goed. 
Helaas verloren maar wel een goe-
de wedstrijd.

Op zondagmiddag 13.00 uur 
moesten de Heren Senioren 1 
thuis spelen tegen Erix HS1. In de 
eerste helft werd er een gat van 
vier a vijf punten geslagen. Door 
een chaotische tweede helft werd 
het nog onnodig spannend. Veel 
balverlies en aanvallen die stok-
ten. Uiteindelijk werd er toch nog 
een 14-13 overwinning uit het 
vuur gesleept. De eerste plek is 
weer voor Hengelo!

Programma uitwedstrijden:
18 november: 20:00 uur Huissen 
HV DR2 - Quintus DR1: de Brink, 
Huissen.
21 november: 18:00 uur Reehorst 
D1 - Quintus D1: de Reehorst, Ede.
22 november: 14:40 uur Udi '96 
HS2 - Quintus HS1: Kermisland, 
Arnhem.
15:50 uur Udi '96 HS3 - Quintus 
HS2: Kermisland, Arnhem.
10:15 uur FBC DS2 - Quintus DS1: 
de Cluse, Herwen.
15:25 uur Borhave HC1 - Quintus 
HC1: Sporthal 't Wooldrik, Borne.
10:45 uur AAC / Swift A. E1 - Quin-
tus E1: Rijkerswoerd, Arnhem.

Wedstrijden 22 november in 
Sporthal de Kamp:
10:00 uur Quintus HB1 - Minerva 
HB1.
11:00 uur Quintus DC1 - AAC / 
Swift A. DC2.

Handbaluitslagen 15 november:
HV Angeren D2-Quintus D1: 13-9;
HV Angeren E1-Quintus E1: 8-5;
Quintus HS1-Erix HS1: 14-13;
Quintus HB1-AAC/Swift A HB1: 
9-27;
Quintus HC1-AAC/Swift A HC1: 
8-12;

   

Nieuwe invulling pand voor AH
Grotenhuys in Vorden
VORDEN - De actie van AH Gro-
tenhuys met non-food-producten 
voor de helft van de prijs krijgt een 
vervolg. Van woensdag 18 tot en 
met zaterdag 21 november staat 
het voormalige onderkomen van 
de oude slijterij aan de Dorps-
straat weer bol van de zeer interes-
sant zeer geprijsde artikelen.

Onder meer huishoudelijke ar-
tikelen, kleding, servies, pannen 
en bijvoorbeeld zeeppoeder zijn 

te koop tegen vijftig procent kor-
ting (zie de advertentie op de ach-
terpagina van deze krant). Het 
pand voor AH Grotenhuys aan de 
Dorpsstraat, waar voorheen de 
oude slijterij een plek had, krijgt 
een nieuwe invulling.
Wilbert Grotenhuys, eigenaar van 
de Albert Heijn-winkel, heeft di-
verse plannen voor de 38 vierkan-
te meter vloeroppervlakte , om te 
beginnen een tijdelijke uitverkoop 
van non food-producten. Later 

wordt het beeldbepalende pand 
door Wilbert Grotenhuys waar-
schijnlijk ingericht als seizoens-
winkel.

"Hoewel er ook nog wel wat an-
deren ideetjes leven", zegt de Vor-
dense supermarkteigenaar, die te 
kennen heeft gegeven het pand 
in eigen beheer te willen houden. 
"We willen in ieder geval zorgen 
dat het voor een levendige uitstra-
ling zorgt."

A1 SV Basteom: nieuwe 
tassen van De Boedelhof
STEENDEREN/VORDEN - Kringloop 
en dagbestedingsbedrijf De Boe-
delhof uit Vorden heeft de A1 van 
SV Basteom gesponsord en het 
team voorzien van nieuwe tassen.

Namens SV Basteom willen we 
Wim Nijkamp bedanken voor deze 
geste. De Boedelhof is een kring-

loopwinkel en dagbestedingsbe-
drijf gevestigd aan de Enkweg 17b 
in Vorden. Binnen het kringloop-
bedrijf zijn er naast de reguliere 
verkoop van tweedehands goede-
ren ook diverse andere activiteiten 
voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt.

Op bovenstaande foto bedankt het bestuurslid 'sponsoring' Hans Boers, eigenaresse Annet Barendsen van Etos Barendsen voor deze 
samenwerking. Foto: PR

- Advertorial -

Open dagen Oortgiese Campers 
op 21 en 22 november
Oortgiese campers uit Baak heeft op 21 en 22 november weer open 
dagen. Diverse modellen zoals integraal campers, half integralen, 
buscampers en alkoof campers bieden voor iedereen wat wils. 
Daarnaast is er volop informatie over de mogelijkheden voor on-
derhoud/APK maar ook schadeherstel en montage van accessoires. 

Het verhuurseizoen 2015 zit er 
weer op en het was weer een 
fantastisch jaar volgens Janno 
en Joost van Oortgiese Campers. 
“Onze hele huurvloot van 23 cam-
pers is goed verhuurd geweest en 
wij hebben bij terugkeer van onze 
huurders dan ook erg veel leuke 
reacties en mooie reisverhalen 
kunnen aanhoren.” 
De campers zijn dit seizoen naar 
alle uithoeken uitgezworven, van 
Marokko tot aan de Noordkaap 
in Noorwegen. Met als resultaat 
de meest schitterende foto’s van 
de campers op prachtige locaties. 
“Ook landen als Kroatië, Schot-
land en Polen zijn bestemming 
geweest waar onze huurders naar 
toe zijn vertrokken.” Maar ook veel 
dichter bij huis is met de camper 
veel plezier te beleven. De Eiffel 
en het gebied van de Moezel bie-
den ook prachtige camperplekken 
waar je heerlijk kunt reizen en ge-
nieten.
Favoriete bestemmingen blijven 
toch natuurlijk de warmere lan-
den zoals Spanje, Frankrijk en Por-
tugal aldus Janno en Joost. “Ze-
ker in de wat koudere maanden 
hier in Nederland trekken mensen 
erop uit om de zon op te zoeken. “ 

Dat Europa alsnog een kleine we-
reld is blijkt uit het feit dat er dit 
seizoen al een paar keer huur-
ders zijn geweest die in Spanje of 
Frankrijk een camper zagen die 
ook uit Baak kwam. En dan was 
er op een camping in Zuid Spanje 
te horen “Hé, ook een Oortgiese 
Camper?”
Alle huurcampers zijn inmiddels 
teruggekeerd in Baak en staan te 
trappelen om een nieuw baasje 
te vinden. En voor en groot deel 
is dit inmiddels ook al weer ge-
lukt. Om ieder jaar met een hele 
nieuwe huurvloot te beginnen, 
word deze elk jaar vervangen en 
dus aan het einde van het seizoen 
verkocht. De campers die nog niet 
verkocht zijn zullen op de open 
dag te bezichtigen zijn, net zoals 
een aantal occasions die door in-
ruil verkregen zijn. Uiteraard is op 
de website ook alles te zien wat 
er te koop staat. De nieuwe huur-
campers voor 2016 zijn inmiddels 
ook al weer besteld en een deel 
ervan zal ook op de open dag te 
zien zijn.

Iedereen is van harte welkom 
op zaterdag 21 en zondag 22 
november van 10.00 tot 16.00 
uur. Alle campers zijn open voor 
bezichtiging. Uiteraard staat er 
een lekker kopje koffie voor u 
klaar aan de Broekstraat 11a, in 
Baak. Voor vragen kunt u bellen 
naar 06-30101122, of voor meer 
informatie kunt u kijken op www.
oortgiese-campers.nl.

A1 van SV Basteom voorzien van nieuwe tassen. Foto: PR
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Geldig van 14 november 
t/m 5 december 2015.
M.u.v. lopende aanbiedingen. 

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

www.goossensatomica.nl
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20%
 kortingNU

SNEEUWLAARZEN
WINTER

Dames, heren en kids

OP = OP!

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

SINTKADO TIPS:

Deze aanbiedingen gelden t/m 5 december 2015 en zolang de voorraad strekt.

Rug-
tasjes

vanaf € 8,00

Badslippers
Kids

vanaf € 7,50

(Spelers)
Handschoenen

vanaf  € 5,95

Scheen-
beschermers
van € 18,00 € 15,00,

€ 13,00

voor  € 10,00

50% 
korting

DAMES SHIRTS
OP = OP!

OPENINGSTIJDEN:

Maandag: 13.30-18.00 uur
Dinsdag: 09.00-18.00 uur
Woensdag: 09.00-18.00 uur
Donderdag: 09.00-20.00 uur 
Koopavond!!
Vrijdag: 09.00-18.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur

€ 9,95 

HuurKoopBedrijfspandZelhem

Handelsweg 11, Zelhem

Multifunctionele bedrijfsruimte, klaar om in te gebruik te nemen!

Drie aansluitende bedrijfshallen met lichtstraten, raampartijen in de gevels, 
receptie, kantoorruimte, kantine, toiletgroepen, was-en kleedruimte en is voor-
zien van vier overheaddeuren. Het verharde buitenterrein biedt ruime parkeer-
gelegenheid.

- BVO ca. 1.230  m2
- Perceel 1.996 m2
- Groot en beveiligd buitenterrein door middel van hekwerk
- Krachtstroom aanwezig
Ideaal voor het combineren van werkplaats/ atelier, showroom, toonzaal en 
kantoor. 

Huurprijs € 4.900,-  exclusief btw per maand
Koopsom € 545.000,-  kosten koper

Meer weten? www.hkbz.nl of 06-23501953



Wassink, Klein-Haneveld, Lenselink 
en Bergsma op podium Hellendoorn
HENGELO - Bas Klein Haneveld, 
Mark Wassink, Peter Lenselink 
en Peter Bergsma behaalden het 
podium in de diverse klassen die 
streden om de punten voor het 
ONK Enduro kampioenschap. De 
zevende wedstrijd van dit seizoen 
werd verreden rondom Hellen-
doorn.

Motorclub Nijverdal/Hellendoorn 
(M.C.N.H) had veel afwisseling in 
de proeven. De 'Heuvelrit' zoals 
de rit genoemd wordt, had twee 
prachtige proeven nabij het 'Avon-
turenpark'. De derde proef werd 
gereden op een akker tussen Hel-
lendoorn en Ommen.
Lucas Dolfing won de E1 klasse net 
als de vorige zes wedstrijden van 
dit seizoen. Bas Klein Haneveld 
(Vorden) en Erwin Plekkenpol 
(Hengelo Gld) scoorden een derde 
en vierde plaats in de E2 categorie. 
De winst ging naar Wesley Pittens 

die Robin Nijkamp voor bleef. 
Mark Wassink zat Hans Vogels op 
de hielen maar kon niet voorko-
men dat ook Vogels zijn zevende 
wedstrijd van dit seizoen won in 
de E3. Wassink is er alles aan ge-
legen om Vogels volgende week in 
Harfsen te verslaan, hij behaalde 
zijn zevende tweede plaats van dit 
seizoen.

Succes was er voor de V.A.M.C. 
'de Graafschaprijders' clubleden 
Peter Lenselink en Peter Bergsma. 
Zij eindigden als tweede en derde 
achter winnaar Alex v.d. Broek. 
Nico Freriks, Tom Berends, Bart 
Oosting en Mark Wichink-Kruit 
werden respectievelijk zevende, 
achtste, negende en veertiende in 
de N3. De winst ging naar Rik Vier-
huizen. Bij de NV40 reed Maurice 
v.d. Berg een solide wedstrijd en 
werd keurig achtste. Jan Wiemer 
en Marten Zilvold hadden wel 

moeite om mee te komen voor in 
het veld bij de NV50. Zij werden 
twaalfde en veertiende, maar had-
den wel een mooi dagje gehad lie-
ten ze na afloop weten. Zoals ge-
woonlijk reden de meeste deelne-
mers mee bij de daglicenties. De 
Vordense rijder Rick Timmers reed 
ondanks wat tegenslag mooi mee 
in het middenveld en werd 25e. Bij 
de clubteams waren de heren van 
de V.A.M.C 'de Graafschaprijders' 
heer en meester. Zij wonnen met 
grote overmacht van de andere in-
geschreven clubteams.

Dank gaat uit naar de vele vrijwil-
ligers van de club. Die zorgen dat 
alles keurig klaar staat als de rij-
ders binnenkomen voor het tan-
ken, onderhoud en de inwendige 
mens. Aankomende zaterdag in 
Harfsen zal de achtste wedstrijd 
voor het enduro kampioenschap 
gereden worden.

Groenlinks bedankt
wethouder Spekschoor
BRONCKHORST - Wethouder Arno 
Spekschoor (CDA) van de ge-
meente Bronckhorst heeft re-
cent zijn portefeuille duurzaam-
heid over gedragen aan collega 
Jan Engels (D66). Woensdag 11 
november bedankte GroenLinks 
gemeenteraadslid Titus Smit en 
commissielid Michel Coenen 
wethouder Spekschoor voor zijn 
inzet om Bronckhorst een duur-
zamere gemeente te maken.

Tijdens de informatiebijeenkomst 
Vorden bespaart, memoreerde 
Titus Smit dat "Spekschoor de pi-
ketpaal geslagen heeft dat Bronck-
horst in 2030 energieneutraal is. 
Dat is een grote uitdaging, waar 
ook zijn opvolger zijn tanden in 

kan zetten." Enkele andere voor-
beelden van bijdragen van Spek-
schoor zijn dat hij kartrekker en 
voorzitter was van de Achter-
hoekse Groene Energie Maat-
schappij AGEM, de start van het 
verduurSaam Energieloket en het 
grote Nee-woord tegen de plaat-
sing van windmolens in onze ge-
meente van tafel heeft gekregen. 
Als dank overhandigde Smit na-
mens GroenLinks symbolisch een 
model windmolentje op zonne-
energie.

Spekschoor relativeerde in zijn 
dankwoord zijn bijdrage: "Het 
gaat om de bewoners, die plaatsen 
de zonnepanelen, die gaan zuinig 
met energie en afval om."

HENGELO - Dinsdag 10 november 
ontbeten 23 kinderen van R.K. 
Basisschool De Leer uit Hengelo 
in de kantine van het gemeente-
huis. Hun nieuwe burgemeester 
Marianne Bessselink schonk thee 
in en praatte gezellig met de kin-
deren aan tafel. Zij genoten alle-
maal van het uitgebreide ontbijt.

Burgemeester Besselink heette de 
kinderen en hun leerkrachten wel-
kom. Natuurlijk vertelde zij hoe 
belangrijk het is om 's morgens te 
eten. Ze overhandigde nog voor het 
ontbijt een cheque van 250 euro 
aan de school voor het goede doel 
van het Nationaal Schoolontbijt 
2015: de LINDA.foundation. Linda 
de Mol opende 9 november in het 
Nederlands Openluchtmuseum de 
dertiende editie van het Nationaal 
Schoolontbijt. Voor de derde keer 
werd ook het burgemeestersont-
bijt georganiseerd, waar de kinde-
ren van groep 4 tot en met 8 van 
De Leer voor werden uitgenodigd. 
Naast de burgemeester zaten ook 
de wethouders aan de tafels. Met 
keuze uit volkoren boterhammen, 
bruine bollen en krentenbollen, 
halvarine, fruitstroop, jam, hagel-
slag, smeerkaas, 30+ kaas, boter-

hamworst en ham, halfvolle melk 
en thee, mandarijnen en komkom-
mer konden de kinderen hun buik 
rond eten. Burgemeester Besselink 
vond hagelslag geen probleem. 
"Kinderen hebben ook koolhydra-
ten nodig," lacht ze. "maar met ma-
te." Ze schonk de kinderen thee in 
en smeerde nog een boterham. "Ik 
ga mijn broodbeleg stapelen." De 
kinderen keken toe hoe zij een bo-

terham met kaas belegde en er een 
smily van komkommerschijfjes op 
legde. Na een gezellig halfuurtje 
sluit de burgemeester het ontbijt 
af. "Ik heb de broodjes geteld en 
het zijn er een heleboel minder 
dan eerst. Ik had gedacht dat jullie 
zouden aanvallen op de hagelslag 
maar nee, het ging om de worst en 
kaas. Dat is hartstikke gezond," be-
sluit een tevreden burgemeester.

Burgemeester Marianne Besselink
stapelt haar broodbeleg

Burgemeester Besselink stapelt haar broodbeleg. Foto: Liesbeth Spaansen

Erwin Plekkenpol vierde in Hellendoorn. Foto: Henk Teerink

In dit stukje gaat het nu eens niet over de inhoud van de akte, 
maar om de leesbaarheid van de akte. En die geeft weer toegang 
tot de inhoud. Althans, dat is de bedoeling. 

Vaak zegt men tegen mij dat bij 
lezing van het concept van bij-
voorbeeld een testament de in-
houd in eerste instantie niet een 
weergave lijkt te zijn van hetgeen 
in het voorgesprek is besproken. 
Oftewel, men begrijpt er niets 
van. Als het goed is kloppen de 
namen, maar voor de rest hoopt 
en vertrouwt men erop dat de 
inhoud conform hun wensen is 
weergegeven. Uiteraard leg ik het 
dan wel in gewoon Nederlands 
uit. Maar het is eigenlijk best wel 
prettig dat men ook begrijpt wat 
men leest. Al is het maar om het 
nog eens na te lezen of uit te leg-
gen aan de kinderen, de voogd 
of de executeur. Welnu, daar is 
aan gewerkt. De afgelopen jaren 
heb ik met twee dames met hun 
eigen tekstbureau mijn akten 
“vertaald”. Het resultaat mag er 
zijn. Het was een lastig, leerzaam 
en leuk project. Lastig, omdat 
het juridisch inhoudelijk natuur-
lijk wel moet kloppen. Sommige 
woorden kun je niet eens verta-
len. Dan hebben we dat woord in 
de volgende zin uitgelegd. Leer-
zaam, omdat je ontdekt dat de-
zelfde dingen op een heel andere 
manier kunnen worden opge-
schreven. Maar je moet dan wel 
uit je veilige comfortzone gaan en 
afstand nemen van je vakjargon. 
En leuk, omdat ik door twee niet 
juristen op woorden en zinnen 
werd gewezen waarvan zelfs ik 
de betekenis moeilijk kon uitleg-
gen of die zelfs overbodig bleken 
te zijn. Dat is natuurlijk het mooie 
hiervan: twee “leken” die toeval-
lig goed in taal zijn bekijken de 

teksten met totaal andere ogen 
en komen met een heel andere 
en frisse benadering. We hebben 
veel stof weggeblazen. Natuurlijk 
maak ik wel even reclame voor 
de dames. Het zijn Marlies Wope-
reis (www.lopendeteksten.nl) en 
Nancy van Etten (www.schrijfwijs.
nl). Om al dit leesbaars zelf ook 
te beleven moet u natuurlijk eens 
langskomen. Maar dan moet u wel 
iets hebben om voor langs te ko-
men. Welnu, dan verwijs ik u graag 
naar mijn vorige stukje over de 
algemene volmacht of levenstes-
tament. Daar wordt veel gebruik 
van gemaakt, ook door jongere 
mensen. En kijkt u ook nog eens 
naar uw huidige testamenten. 
Vaak zijn het testamenten op het 
langste leven, waarbij de kinderen 
een vordering op de langstleven-
de ouder krijgen. Veel mensen we-
ten niet dat er vaak erfbelasting 
over deze vorderingen betaald 
moet worden als de eerste van 
hen overlijdt. De kinderen hoeven 
dat niet te betalen, maar wel de 
overblijvende ouder. Zijn daar de 
middelen voor en is daar wat aan 
te doen? En denkt u zo tegen het 
einde van het jaar nog eens aan 
de diverse schenkmogelijkheden? 
Daar kunnen wij u alles in helder 
Nederlands over vertellen en be-
schrijven. Ons nieuwe adres is nog 
steeds Dorpsstraat 19, aan de nog 
niet verplaatste rotonde. 

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken
0575-552220 
(hulleman@notarishulleman.nl)
www.notarishulleman.nl   

- Advertorial -

Wethouder Spekschoor (r.) krijgt een windmolentje van Titus Smit (m.). Foto: PR
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* De genoemde korting is niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. Op = op.

Infrarood heeft een positieve werking op uw gezondheid, 
het is goed voor zowel lichaam als geest. Het helpt bij 
de verwijdering van afvalstoffen, zorgt voor herstel en 
verlichting bij spier- en gewrichtspijnen en geeft u het 
gevoel dat u beter in uw vel zit. 

Laat u tijdens onze Demodag Infraroodcabine adviseren 
en probeer dit gezondheidsproduct zelf uit.

Tijdens de GRATIS demodag krijgt u:
• Uitleg over de werking van infrarood 
• Een introductie over de nieuwe productlijn 

infraroodcabines
• Persoonlijk advies van een infraroodspecialist 
• Minimaal € 1.000,- korting op uitlopende 

showroommodellen*

Waar en wanneer
Sensire l Medipoint winkel Vorden
Vrijdag 27 november 2015

Tijd
Afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen vinden 
er meerdere sessies 
plaats van ca. 1 uur. 
De aanvangstijd wordt 
daarom bepaald als u 
zich inschrijft.

KOM NAAR DE DEMODAG INFRAROODCABINE

MELD U NU GRATIS AAN! 
Bel 088 - 10 20 100 (optie 3) 
of kom langs in de winkel

088 - 10 20 100 (optie 3)
www.medipoint.nl/infraroodcabine

Sensire l Medipoint winkel 

Raadhuisstraat 1

7251 AA Vorden 

Openingstijden

Ma t/m vr: 09.00 - 17.00 uur

Za: 10.00 - 13.00 uur

Minimaal
€ 1.000,- 
KORTING 
op showroom

modellen*UITVERKOOP
INFRAROODCABINES



Achterhoek WielerSpektakel: 
Fietsevenement van Kanjers Voor Kanjers
Op zondag 22 november vindt 
voor de vijfde maal het Achter-
hoek WielerSpektakel plaats. 
Een grensoverschrijdend eve-
nement voor het hele gezin, 
waarvan de totale opbrengst 
ten goede komt van de Stichting 
Kanjers voor Kanjers, een regio-
nale organisatie, die zich op alle 
mogelijke terreinen inzet voor 
het welzijn van het kind. Het 
gaat in dit geval om kinderen in 
Oost-Gelderland, die om bepaal-
de redenen niet of niet voldoen-
de in staat zijn om te spelen en 
te sporten.

Door Theo Huijskes

Ook deze keer wordt het jaarlijkse 
wielerfestijn gehouden in en rond 
het De Radstake op de Heelweg. 
Werden bij het wielerevenement 
in 2014 records gebroken betref-
fende zowel het aantal deelne-
mers als het aantal belangstel-
lenden, dit jaar hoopt de organi-
satie die records verder te kunnen 
aanscherpen. Aan het uitgebreide 
programma zal het in ieder geval 
niet liggen.
Het gevarieerde dagprogramma 
voorziet onder andere in het rij-
den van de bekende Kanjers voor 
Kanjers Veldtoertocht en de finale 
van de Kanjers voor Kanjers Jeugd 
MTB clinic. Daarnaast vindt er een 
BMX jeugdclinic plaats en wordt er 
een veldwedstrijd georganiseerd 
voor de Gezamenlijke Oostelijke 
Wielerverenigingen (GOW). Een 
bijzonder gewild programmaon-
derdeel, dat wordt afgesloten met 
een Prominenten Cross. Zelfs aan 
de allerkleinsten binnen het gezin 
wordt gedacht. Voor hen vindt er 
een heuse Strider BMX-loopfiets 
competitie plaats.

Wielertop aanwezig
Het onderdeel de veldtoertocht 
van Kanjers voor Kanjers mag ie-
der jaar rekenen op een groot aan-
tal deelnemers, en van kwalitatief 
hoogstaand niveau. Vanuit het 
gehele land reizen enthousiaste 
mountainbikers naar De Radsta-
ke om 35, 55 of 75 kilometer weg 
te trappen. Ook vele prominente 
renners, waaronder Robert Ge-
sink, Maarten Tjallingii, Tristan 

Hoffman en Loes Gunnewijk rijden 
deze tocht voor het goede doel. 
Want uiteindelijk, en dat is het 
ook waar het deze prominenten 
om gaat, is de opbrengst van dit 
spektakel bestemd voor Kanjers 
voor Kanjers. Allemaal renners die 
weten dat Kanjers voor Kanjers 
goed werk doet om het kinderen 
naar de zin te maken. Kinderen die 
bijvoorbeeld langdurig ziek zijn, 
kinderen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking of kinde-
ren die om welke redenen dan ook 
niet thuis kunnen wonen of thuis 
geen kind kunnen zijn.

Samen fietsen: hartstikke cool!
Onder het motto ‘Samen fietsen is 
hartstikke cool!’ is op 22 november 
ook alle aandacht weer gericht op 
de jeugd-MTB-clinic, die Kanjers 
voor Kanjers houdt. Een sportief 
gebeuren, waarop steeds meer 
jonge enthousiaste fietsers uit de 
gehele regio op afkomen. Hierbij 
laten ervaren trainers de kinderen 
kennis maken met de fietssport 
en leren hen spelenderwijs hoe je 
handig over een modderpad fietst, 
een boomstronk ontwijkt of een 
hellinkje neemt. Tijdens het Ach-
terhoek WielerSpektakel wordt de 
finale van de reeks Jeugd-MTB-
Clinics verreden. Kinderen die zelf 
niet over een fiets beschikken, 
kunnen er deze dag één in bruik-
leen krijgen. Verder wordt er weer 
volop (wieler)spektakel verzorgd 
door Rick Koekoek en Desmond 
Tessemaker en verzorgt wereld-
kampioen Joost Wichman (afkom-
stig uit Lichtenvoorde) zijn World 
Pump Battle Series bij De Rad-
stake. Kortom vele spectaculaire 
programmaonderdelen en vooral 
volop sensatie en veel wielerple-
zier. Een programma dus, waarbij 
niet alleen de actieve maar ook de 
passieve liefhebber van de wieler-
sport aan zijn trekken kan komen.
Het bezoeken van het Achterhoek 
WielerSpektakel, waarmee ‘s mor-
gens om 9.00 uur een start wordt 
gemaakt, is gratis, met uitzonde-
ring van deelname aan de Kanjers 
voor Kanjers Veldtoertocht.

achterhoekwielerspektakel.nl 
kanjersvoorkanjers.nl

ELKE
ZONDAG

GEOPEND! 
11.00 tot 17.00 uur
GEOPEND!
11.00 tot 17.00 uur

Bij Kroon Campers & Caravans BV in Winterswijk treft u het ruimste assortiment campers. Met een KROON camper uit Winterswijk leeft u in een wereld 
van luxe en vrijheid. Een edele suite op wielen, wie droomt daar niet van. Alles wat u nodig heeft binnen handbereik. Elke dag leven in een verassende omgeving die 
nergens beschreven staat. Of het nu om een camper voor uw tweetjes gaat of u neemt familie en vrienden mee op UW AVONTUUR. Kroon Campers in Winterswijk 
biedt u deze luxe en exclusiviteit. Campers in alle soorten en maten met het oog op het hoogste comfort voor grenzeloos gemak. Dit alles biedt een KROON Camper 
uit Winterswijk. Alleen bij ons vindt u het ruimste assortiment aan campers voor elk budget! De beste merken in camperland komt u in onze ruime voorraad tegen. 
Of het nu gaat om Adria, Bürstner, Carthago, Dethleffs, Knaus, Rapido etc... bij ons staan ze voor u klaar. Nieuw, gebruikt en in alle indelingen.

· Verkoop
· Camper verhuur
· Onderhoud en reparatie
· APK
· Verkoop en inbouw 
 accessoires
· Schadeherstel van uw 
 camper of caravan

Tinbergenstraat 16  Winterswijk  Tel. 0543 532022  info@krooncc.nl  
Kijk voor meer aanbod op www.krooncc.nlCARAVAN- EN CAMPERSERVICECARAVAN- EN CAMPERSERVICECARAVAN- EN CAMPERSERVICE

Op alle
campers en

caravans 
standaard

garantie

Volop camper modellen 2016 op voorraad en direct leverbaarVolop camper modellen 2016 op voorraad en direct leverbaar

Wilt u een camper huren? 
Reserveer tijdig!

Wij verhuren alleen nieuwe campers en allemaal Luxe en 

rijkelijk uitgevoerd tegen de laagste prijs van het land!

Vanaf 3 625,- per week! Kijk op onze verhuurpagina voor meer informatie!

 

 

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Advertorial



Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Magazijnmedewerker/heftruckchauffeur m/v

Heb jij ervaring als magazijnmedewerker en heb je een 
heftruckcertificaat?

Functieomschrijving
Als magazijnmedewerker ben je verantwoordelijk voor diverse werk-
zaamheden binnen het magazijn zoals de goederenontvangst, het 
magazijnbeheer, orderpicking en belading. Concreet zullen je werk-
zaamheden bestaan uit het laden en lossen van goederen, de con-
trole van de goederen, het verzendklaar maken van goederen/par-
tijen en zorgdragen voor veiligheid, ordelijkheid en de netheid van 
het magazijn. Verder krijg je binnen deze organisatie de ruimte om 
verbetervoorstellen te doen op het gebied van werkprocessen en 
efficiency binnen het magazijn. In deze functie werk je in dagdienst.

Allround Installatie monteur m/v

Ben jij een allround installatiemonteur en op zoek naar 
een functie waarbij je ook storingsdiensten draait? 

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een allround instal-
latiemonteur die op diverse projecten zelfstandig kan werken. In 
deze afwisselende functie bestaat je takenpakket uit installatiewerk, 
hoofdzakelijk klantenwerk bij particulieren. Het gaat daarbij om reno-
vatie, verbouwingen, het installeren van badkamers etc. Verder heb 
je eenmaal in de vier weken van maandag tot vrijdag storingsdienst, 
en verhelp je storingen en verricht je reparaties aan onder anderen 
CV installaties. Verder houd je je ook bezig met werkvoorbereiding 
en het bestellen van materialen aan de hand van de werkbonnen 
van de monteurs.  Ook de aftersales en de klachtenafhandeling 
behoort tot je verantwoordelijkheden. Verder kan het voorkomen dat 
je met autocad (Stabicad) installaties kunt intekenen waar nodig. 
Kennis van Domotica is een pre.

Assemblagemedewerker Elektronica m/v

Ben jij een ervaren assemblagemedewerker en heb je ruime 
ervaring in de elektronica?

Functieomschrijving
In de functie van assemblagemedewerker elektronica is het belang-
rijk dat je tekening / werkinstructies kunt lezen en de elektrische 
onderdelen kunt monteren aan de hand van deze tekeningen. Het 
is tevens belangrijk dat je ervaring hebt met het voor monteren en 
aftesten van elektronische apparatuur. Als assemblagemedewerker 
elektronica ben je bovendien verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van controle werkzaamheden en het administratief vastleggen van 
de productieorder. Je zorgt dat er voldoende voorraad is in de pro-
ductielijn zodat de productie niet stagneert.

Montagemedewerker / 
Gereedschapsmaker m/v

Kun jij erg nauwkeurig werken en ben jij op zoek naar spe-
cialistisch en vakkundig montagewerk?

Functieomschrijving
De taken van een montagemedewerker / gereedschapsmaker 
bestaan uit het maken van specialistische onderdelen en de eind-
montage van mallen en zeer nauwkeurige gereedschappen. Voor 
dit werk is het van belang dat je zeer nauwkeurig kunt werken en 
enkele jaren ervaring hebt in de montage van bijzondere producten.

Werkvoorbereider m/v

Ben jij een ervaren werkvoorbereider en heb je affiniteit met 
de agrarische sector?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de inkoop, werkvoorbe-
reiding en planning van diverse bouwprojecten. Tevens stuur je de 
planning aan vanuit het hoofdkantoor en bewaak je de kosten. Het is 
belangrijk dat je goed overzicht weet te houden over diverse werk-
zaamheden en duidelijk prioriteiten weet te stellen.

Logistiek medewerker m/v
 
Ben jij een ervaren logistiek medewerker 
met een reachtruck certificaat? 
 
Functieomschrijving
In de functie van logistiek medewerker ben je 
verantwoordelijk voor het goed laten verlopen 
van logistieke processen binnen het magazijn. 
Je zorgt voor een tijdige aanlevering van goe-
deren, alsmede voor een juiste goederenont-
vangst. Je pickt je orders efficiënt en weet waar 
nodig processen te verbeteren. Kennis van Lean 
is dan ook een  belangrijke pre. 

PBB bezorgdienst
PBB bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14
7021 BK Zelhem
tel. 0314-625159
fax. 0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

BEZORGERS GEVRAAGD

OOK EEN LEUKE BIJVERDIENSTE?

Voor de dinsdag/woensdag zoeken 
wij nog bezorgers, om het weekblad 
Contact te bezorgen.
Neem voor info gerust contact op.

Tillman Chemische Bouwstoffen is hét toonaangevende bedrijf op het gebied van hulpstoffen voor beton en mortel. 
Tillman werkt vanuit vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg voor opdrachtgevers uit de hele wereld. In 
de hoofdvestiging in Megchelen (GLD) vindt zowel onderzoek, ontwikkeling als productie plaats. Voor ons hoofdkantoor in 
Megchelen zijn wij, ter uitbereiding van ons team, op zoek naar:

Hoofd Administratie (M/V)
Functie-eisen
- U heeft een afgeronde opleiding SPD Bedrijfsadministratie.
- U beheerst de Nederlandse en Duitse taal uitstekend.
  (Kennis van de Engelse en/of Franse taal is een pre.)
- U bent accuraat, betrouwbaar en gedreven.
- U heeft ruime ervaring in een relevante functie, bij voorkeur 
  in een internationale werkomgeving.  in een internationale werkomgeving.
- U bent bij voorkeur bekend met het gebruik van 
  Exact Globe Next, Excel add-in en SAP crystal reports.
- U bent bij voorkeur vertrouwd met het voeren van 
  internationale administraties danwel bent u bereid u deze
  vaardigheden eigen te maken. 

- U bent aanspreekpunt van de directie.
- U verricht debiteuren- en crediteurenbeheer.
- U begeleidt financiële en fiscale controles.
- U verricht maand-, kwartaal-, en jaarafsluitingen.
- U stelt cijfermatige rapportages op.
- U bereidt fiscale aangiftes voor.
- U ondersteunt verloning en de loonfiscaliteiten.- U ondersteunt verloning en de loonfiscaliteiten.
- U bent het aanspreekpunt van diverse interne en externe 
  contacten in de financiële sector.
- U levert een continue bijdrage aan de verder professionalisering
  van processen en procedures en ondersteunt de voortgaande
  digitalisering.

Uw taken

Sollicitatieprocedure
Herkent u uzelf in dit profiel? Stuur dan vóór 15 februari 2015 een kopie van uw CV met foto en sollicitatiebrief naar 
vacatures@tillman.nl. Alleen communicatie per e-mail zullen voor deze vacature behandeld worden. Een antecedenten onderzoek 
zal onderdeel zijn van de selectieprocedure. 

           Bezoekadres: Julianaweg 12, 7078 AR te Megchelen Gld.
             Telefoonnummer: 0315 - 377 541 Fax: 0315 - 377 577
             E-mail: info@tillman.nl  Internet: www.tillman.nl 

Tillman Chemische Bouwstoffen is hét toonaangevende bedrijf op het gebied van hulpstoffen voor beton en mortel.
Tillman werkt vanuit vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg voor opdrachtgevers uit de hele wereld. In
de hoofdvestiging in Megchelen (GLD) vindt zowel onderzoek, ontwikkeling als productie plaats. Voor ons hoofdkantoor in
Megchelen zijn wij, ter uitbereiding van ons team, op zoek naar:

Administrateur (M/V)
Functie-eisen
• U heeft een afgeronde opleiding SPD Bedrijfsadministratie.
• U beheerst de Nederlandse en Duitse taal uitstekend. 

(Kennis van de Engelse en/of Franse taal is een pre.)
• U bent accuraat, betrouwbaar en gedreven.
• U heeft ruime ervaring in een relevante functie, bij voorkeur 

in een internationale werkomgeving.
• U bent bij voorkeur bekend met het gebruik van 

Exact Globe Next, Excel add-in en SAP crystal reports.
• U bent bij voorkeur vertrouwd met het voeren van 

internationale administraties danwel bent u bereid u deze 
vaardigheden eigen te maken.

Uw taken
• U bent aanspreekpunt van de directie.
• U verricht debiteuren- en crediteurenbeheer.
• U begeleidt financiële en fiscale controles.
• U verricht maand-, kwartaal-, en jaarafsluitingen.
• U stelt cijfermatige rapportages op.
• U bereidt fiscale aangiftes voor.
• U ondersteunt verloning en de loonfiscaliteiten.
• U bent het aanspreekpunt van diverse interne en externe 

contacten in de financiële sector.
• U levert een continue bijdrage aan de verder 

professionalisering van processen en procedures en 
ondersteunt de voortgaande digitalisering.

Sollicitatieprocedure
Herkent u uzelf in dit profiel? Stuur dan een kopie van uw CV met foto en sollicitatiebrief naar vacatures@tillman.nl. Alleen 
communicatie per e-mail zullen voor deze vacature behandeld worden. Een antecedenten onderzoek zal onderdeel zijn van de 
selectieprocedure.

Bezoekadres: Julianaweg 12, 7078 AR te Megchelen Gld.
Telefoonnummer: 0315 - 377 541 Fax: 0315 - 377 577

E-mail: info@tillman.nl Internet: www.tillman.nl

Laarstraat 19 te Zutphen
0575 - 54 16 02
www.tppdiseraad.nl
info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  
 Erkend door zorgverzekeraars
 Geen tandartsverwijzing nodig

diseraad
praktijk voor
kUNStGEBittEN

ik lach 
weer 
zonder 
zorgen

Speciale SinterKlaaS Koopavonden tot 21.00 uur op:

dinsdag 17 & 24 november
vrijdag 20 & 27 november
dinsdag 1 december
vrijdag 4 december

+GratiS taS 
vol verraSSinGen*
*bij aankoop vanaf €10,- 
tijdens de speciale koopavonden.

Geschenkenhuis Beuseker 
LandLustweg 2 • steenderen • teL. 0575-451198 

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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

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

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

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

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

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

Tandarts:
14 - 15 november, D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 20 21.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur.
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.

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

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

Kinderdagverblijf, 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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 15 november, 10.00 uur: ds. J. Kool,
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk
1e C: KiA: Diaconaat; 2e C: Onderhoud gebouwen.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 15 november, 10.00 uur: ds. J. Kool,
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk
1e C: KiA: Diaconaat; 2e C: Onderhoud gebouwen.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 15 november, 10.00 uur, Ds Tim Wiersum, H.A.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 15 november, 9.30 uur, Woord en Communieviering, 
vg. diaken A. Bos. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 november 9.30 uur, Woord en Communieviering, 
vg. werkgroep. 

Contactjes
Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is 
men als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de 
Kamer van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentie-
tarieven. 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 
Achterhoek Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder 
nummer af te halen bij het kantoor van opgave. Betaling: contant, anders 
worden administratiekosten berekend à €4,24 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening 
kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

De Grootste INDOOR kof-
ferbakmarkt van de Achter-
hoek van 13 December aan-
staande, GAAT HELAAS NIET 
DOOR!!! 
   
Echte Zwartepiet bestellen?? 
0653614985 bellen.
   
Te huur SINT EN PIET KOS-
TUUMS. DS Design Molen-
kolkweg 33 Steenderen 0575 
452001.
   
Ratten, muizen, mollen of 
konijnenbestrijding. Bel Don 
Veenhuis 06-10499025.
   
Te koop: Inboedel div.ar-
tikelen, huisraad,geree
d s c h a p, k i n d e r wa ge n s ,d
iv.baby-artikelen(nieuw) 
Adr:Petersdijk 17, Zelhem.
Vrijdag-zat 27-28 nov.van 10-
16 uur.
   
T.k. nw. tapijttegels meer 
dan 100 verschillende kleu-
ren/motieven vanaf 0.90 p/
tegel=3.60 per m2. 0545-
472574 of 06-12300129.
   
Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verza-
meld wordt. Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.
   

VLOOIENMARKT Lichten-
voorde, Zondag 29 Novem-
ber 10.00 - 17.00 uur, Ha-
malandhal, Van der Meer de 
Walcherenstraat 3 Info Kr. 
huur 06-39108152 animo-
vlooienmarkten.nl.
   
Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf”, Enkweg 11 in Vor-
den kunt u elke ochtend (be-
halve zondags en ‘s-maan-
dags) van 09.00 tot 12.00 uur 
en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 terecht voor een groot 
assortiment meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken enz..Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.
com. Tevens kunt u via ons 
telefoonnummer een af-
spraak maken voor het op-
halen van spullen.
   
Gezocht kleine/ aanleun 
woonruimte voor vrouw 
alleen, 55 jaar, werkzaam 
in de zorg,vorden /omg. 
0610573312
   
Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel 
gewoon Frits Peppelinkhau-
sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 
51 60 15 16.

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

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

18 t/m 24 november 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consumeren  
€ 11,00. (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 18 nov. Bosuiensoep / Varkensmedaillons met champig-
nonsaus, aardappel kroketten en groente

Donderdag 19 nov. Boerenkool met rookworst en verse worst, jus en 
zuur / Bavaroise met slagroom

Vrijdag 20 nov. Tomatensoep / Zalmfilet met dille saus, gebakken 
aardappelen en groente

Zaterdag 21 nov. Kipsaté met pindasaus, aardappelen en rauwkost /
IJs met slagroom  (alleen afhalen / bezorgen) 

Maandag 23 nov. Gesloten
Dinsdag 24 nov. Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / 

IJs met slagroom

OOK: waardebonnen, à-la-carte, eetfeestjes, lunch-koffie met gebak, 
high wine, high beer en high tea! 

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

VLOOIENMARKT
WESTERVOORT

Zondag 22 november
10.00-17.00 uur

Sporthal Planets de pals
Emmerik 5

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT
VORDEN

Zondag 6 december
10.00-17.00 uur

Sporthal ‘t Jebbink
Jebbink 13

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl



ALLES50%
KORTINGOP=OP

NON FOOD
UITVERKOOP

Voorin de oude slijterij aan de Dorpsstraat in Vorden van 8.00 tot 18.00 uur

NOG EENMAAL...
WOENSDAG 18 NOVEMBER

DONDERDAG 19 NOVEMBER
VRIJDAG 20 NOVEMBER

ZATERDAG 21 NOVEMBER

GROTENHUYS
Dorpstraat 18
7251 BB Vorden
Tel. 0575-552713


