
Op 6 december houdt VRTC ‘De 8 
kastelenrijders’ haar ‘Grote Veld’ 
veldtoertocht. B  11

Kees Bink (l) en Bennie Horsting bekijken de vogels. Foto: Jan Hendriksen. 

Kringshow De Vogelvriend kan zich kwalitatief 
meten met landelijke top
VORDEN - In de nieuw ingerichte 
foyer van Kulturhus Vorden is het 
getjilp en gekwetter al op afstand 
te horen. De grote zaal van Kultur-
hus Vorden was afgelopen week-
einde het domein voor een regi-
onale Vogelshow. Met dank aan 
de Vordense Vogelvereniging De 
Vogelvriend die een Kringshow 
voor eigen leden en leden van 
zusterverenigingen uit Ruurlo, 
Eibergen, Zutphen en Apeldoorn 
had georganiseerd. Iets meer dan 
500 vogels bevolkten twee dagen 
de zaal. Omringd door prachtige 

natuurfoto’s van Ido Humme-
link uit Warnsveld en realistische 
schilderwerken van Annet Hors-
ting uit Vorden waardoor de show 
een extra cachet kreeg.

Door Jan Hendriksen

Ondanks de vergrijzing in de vo-
gelsport was het De Vogelvriend 
toch gelukt om samen met de 
zusterverenigingen De Berkel 
(Eibergen), Ons Genoegen (Zut-
phen), Partropika (Apeldoorn) en 
Ruurlo en Omstreken een show 

neer te zetten met een kwaliteit 
die in sommige rubrieken zich 
kan meten met de landelijke top. 
“En daar mogen we best trots op 
zijn”, zo laten voorzitter Kees Bink 
en secretaris Bennie Horsting van 
De Vogelvriend weten.

Beide ‘vogelkwekers’, die al tal-
loze nationale- en internationale 
successen op hun naam hebben 
staan, praten gepassioneerd over 
hun grote hobby als we een rond-
gang maken langs de kooien. Die-
zelfde vergrijzing zorgt er echter 
ook voor dat de organisatie van 
een show als die in Vorden op 
een kleinere groep vrijwilligers 
terecht komt.

Kees Bink: “Dat gaat van admini-
stratie tot het opbouwen en van 
het voorbrengen van de vogels 
bij de keurmeester tot het werven 
van sponsoren om de show finan-
cieel rond te zetten.”

Samensmelting
De Vogelvriend telt momenteel 
twintig actieve leden waarvan er 

afgelopen weekeinde tien hun 
vogels showden. Voor Vogelver-
eniging Ruurlo en Omstreken is 
die groep nog kleiner. “We tellen 
momenteel nog rond de vijftien 
leden waarvan er zes hun vogels 
hebben ingezonden”, zo verklaart 
bestuurslid Henk Haakmeester. 
Op dit moment telt ons land nog 
twee landelijke vogelbonden: Al-
gemene Nederlandse Bond van 
Vogelhouders (ANBvV) en de Ne-
derlandse Bond van Vogelhou-
ders (NBvV).

Bennie Horsting en Kees Bink 
(die beiden onder meer ook lan-
delijk als keurmeesters actief zijn 
voor de ANBvV) verwachten op 
termijn een samensmelting van 
beide bonden. “En dat is ook 
noodzakelijk willen we een be-
staansrecht behouden. Niet al-
leen organisatorisch maar ook 
financieel.”
   

 ■ Lees meer over de winnaars 
en verenigingskampioen op 
pagina 3

 

Dinsdag 1 december 
2015

Oliebollenactie 
Harmonie Vorden
VORDEN - De Vordense muziekver-
eniging Harmonie Vorden organi-
seert, evenals voorgaande jaren, 
de jaarlijkse oliebollenactie op 
vrijdag 11 en zaterdag 12 decem-
ber.

Deze actie bestaat al meer dan 30 
jaar en is nog steeds een belangrij-
ke inkomstenbron voor de vereni-
ging. De oliebollen worden gebak-
ken door een aantal eigen leden. 
Vervolgens gaan de overige leden 
en Vrienden deze versgebakken 
lekkernij huis aan huis verkopen 
op vrijdagmiddag -en avond en 
de zaterdagmorgen. De opbrengst 
wordt dit jaar besteed aan het op-
leiden van de jeugd. Hiervoor heeft 
de vereniging een initiatief ont-
wikkeld en werkt daarbij samen 
met de basisscholen in Vorden en 
Kranenburg. Het scholenproject 
beslaat 9 weken met als doel kin-
deren kennis te laten maken met 
een blaas- of slagwerkinstrument. 
Voor de toekomst van de vereni-
ging is het immers ook van belang 
voldoende jeugdige leerlingen te 
hebben.

U kunt tot donderdagavond 10 de-
cember een bestelling plaatsen via 
de e-mail.
   

 ■ info@harmonievorden.nl

Vordense 
violiste naar 
China
De Vordense violiste Symone 
Boerstoel heeft besloten met 
het projectorkest Vocal Dating 
Orchestra Holland naar China 
af te reizen voor een reeks 
Nieuwjaarsconcerten.
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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.

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

Aanbiedingen geldig van 1 t/m 5 december 2015.

Voor het gezellige 
avondje volop:

• Grillworst 
(diverse soorten) 

• Gehaktballetjes 
met of zonder saus 

• Droge worst 

• Kook worst 

• Diverse gegrilde 
kip producten

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
 nieuwe grafmonumenten
 restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH  Vorden
Tel. (0575) 55 29 28

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

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

CULTURELE ZONDAG DOESBURG
Elke eerste zondag van de maand openen 
meer dan dertig deelnemers hun deuren van 
12.00 tot 17.00 voor bezoekers. In de histori-
sche Hanzestad liggen de galerieën, de am-
bachtsateliers en de musea dicht bij elkaar. 
Parkeren en atelier / galerie bezoek zijn gratis.

www.culturelezondagdoesburg.nl 

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

• Gediplomeerd haarwerkspecialiste
• Kleinschalig, salon aan huis
• Discreet
• Contracten met alle zorgverzekeraars
• Bezoek aan huis mogelijk
• Eerlijk en deskundig advies
• ANKO gecertifi ceerd

Het Jebbink 45, Vorden
0575-463066 - info@sylviahaarmode.nl
www.sylviahaarmode.nl

VERHUISBERICHT

PER   01-12-2015   ZIJN 

WIJ VERHUISD NAAR:

HOEGENSTRAAT 3

7021 LX  ZELHEM
(achter Bistro 
Coen Evers)

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

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

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

Extra koopzondagen
in DECEMBER:

• Ruurlo: Reurlse Winterdag 13 december
• Hengelo Gld: 2e Kerstdag 26 december

Tevens wensen wij u fijne feestdagen  
en een sfeervol 2016!

PLEINFEEST IN HENGELO 

WINTERHARD

Wij danken u hartelijk voor uw warme belangstelling 
en uw medeleven, in de vorm van bloemen, kaart 
of persoonlijke aandacht, na het overlijden van 
onze vader, groot- en overgrootvader

Gerrit Bogchelman

Namens ons allen:
Fam. Bogchelman

Vorden, november 2015

EEN WOLK VAN EEN BABY?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de 
colofon op pagina 5.

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de 
colofon op pagina 5.



Symone Boerstoel op tournee 
door China als concertmeester
VORDEN - De spanning die mo-
menteel in de wereld heerst, oud 
en nieuw vieren zonder man en 
kinderen, een regering die de 
mensenrechten niet altijd res-
pecteert; de Vordense violiste 
Symone Boerstoel had zo haar 
redenen om te twijfelen al dan 
niet met het projectorkest Vocal 
Dating Orchestra Holland naar 
China af te reizen. Toch nam ze 
uiteindelijk het besluit om op 27 
december als concertmeester 
mee te gaan naar de andere kant 
van de wereld voor een reeks 
Nieuwjaarsconcerten.

Door Gerwin Nijkamp

"Je bent in dat land meer product 
dan mens", vertelt Symone. De 
overheid heeft in China de regie 
over heel veel zaken die in Neder-
land ieder voor zich bepaalt. Ook 
zij zal daarmee te maken krijgen, 
beseft ze. "We kunnen bijvoor-
beeld geen berichten op social 
media plaatsen tijdens ons verblijf 
in China. Verder krijgen we als 
opdracht mee om ons daar alleen 
maar positief te uiten." Ze vroeg 
zich dan ook af: "Wil ik wel naar 
zo'n land?" "Misschien was het 
wel heel idealistisch geweest om 
te zeggen: ik ga niet", verzucht ze. 
"Maar ik heb - ook op advies mijn 
man en zoons - besloten toch te 
gaan. Zo'n kans krijg ik misschien 
nooit weer." En, zo wenst ze vurig: 
"Ik hoop echt dat we de mensen 
daar in hun hart kan raken met 
onze muziek."

Zelf denkt de violiste door deze 
reis een rijker mens te worden. 
Niet als het om geld gaat, ze krijgt 
immers geen vergoeding voor 
haar werkzaamheden, maar wel 
als het gaat om levens- en werk-
ervaring. Symone die haar brood 
verdient als professioneel violiste, 
kijkt enorm uit naar de samenwer-
king met in totaal zo'n vijftig muzi-
kanten uit heel Nederland, zowel 
professionals als amateurs. "Als 
concertmeester fungeer ik tijdens 
de shows en repetities als rechter-
hand van de dirigent. Deze unieke 
ervaring zie ik als een enorme 
aanvulling op mijn CV."

Het projectorkest dat op uitnodi-
ging van de ambassade voor de 
derde keer naar het Aziatische 
land afreist, trekt met een hele 
karavaan bussen van concerthal 
naar concerthal. De Vordense mu-
sica verwacht dat de zalen goed 

gevuld zullen zijn. Het publiek zal 
volgens Symone bestaan uit Chi-
nezen uit de wat hogere lagen van 
de samenleving. "Gasten die op 
uitnodiging van de ambassade ko-
men, een deel van het leger, maar 
ook medewerkers van bedrijven 
die een ticket voor de show als 
kerstcadeau krijgen." De man van 
Symone, dirigent Joop Boerstoel, 
stond al eens op het podium in 
China en ondervond dat het pu-
bliek, misschien wat gemaakt, 
mega-enthousiast reageert. "Ze 
gaan bij wijze van spreken op de 
banken staan. Het zal heel anders 
zijn dan een concert in Nederland 
of Europa."
Bij de samenstelling van het re-
pertoire is natuurlijk rekening 
gehouden met de smaak van het 

Chinese publiek. "Men is er gek op 
musicals en Weense klassiekers. 
We spelen een nummer uit de 
musical Frozen, de Radetzkymars, 
maar ook Aan de Amsterdamse 
grachten."

Eén show in Nederland
Voor wie Symone en het projector-
kest Vocal Dating Orchestra Hol-
land aan het werk wil zien, maar 
niet af kan reizen naar China, is 
er één mogelijkheid in eigen land. 
Op zaterdagavond 12 december 
staat het gezelschap op het po-
dium in het Amersfoortse theater 
De Flint.

   

 ■ www.deflint.nl

   

Kerstconcert st. Willibrorduskerk
VIERAKKER - Zondag 20 december 
om 15.00 uur vindt er een kerst-
concert plaats onder leiding van 
dirigent Hans de Wilde in de St. 
Willibrorduskerk te Vierakker.

Op deze zondag voor Kerstmis 
verheugt de St. Willibrorduskerk 
in Vierakker zich wederom op de 
komst van dirigent Hans de Wilde 
uit Zutphen. Dit keer neemt diri-
gent De Wilde het Nijmeegs Stu-
dentenkoor Alphons Diepenbrock 
mee naar Vierakker. Op het pro-
gramma staat de Vespers van de 
beroemde Russische componist, 
pianist, dirigent en muziekpeda-
goog Sergei Rachmaninoff (1873-
1943). 

Rachmaninoff wordt gezien als 
een van de belangrijkste pianis-
ten van de 20ste eeuw en was als 
componist voortzetter van de Rus-

sische romantiek. De vespers wor-
den gezien als een van de mooiste 
werken van Rachmaninoff. Het is 
de derde keer dat het Nijmeegs 
Studentenkoor Alphons Diepen-
brock naar Vierakker komt: 70 
man/vrouw sterk stapt op zondag, 
20 december in Nijmegen in de 
bus voor de reis naar Vierakker. Al 
tweemaal eerder gaf het koor een 
uitvoering in Vierakker. Beide uit-
voeringen waren een doorslaand 
succes. Kaarten zijn te bestellen 
via info@demooistekerk.nl en ver-
krijgbaar bij het Ludgerusgebouw 
in Vierakker, Sigarenspeciaalzaak 
Schimmel in Zutphen en een half 
uur voor aanvang van het concert. 

Openstelling 2de Kerstdag
Zoals gebruikelijk is de St. Wil-
librorduskerk in Vierakker 2de 
Kerstdag geopend van 11.00 uur 
tot 16.00 uur. Deze openstelling 

wordt altijd druk bezocht. Nu, in 
de kersttijd, prachtig versierd en 
met maar liefst twee kerststallen, 
is de kerk helemaal een plaatje. 

Dit jaar is er speciale aandacht voor 
de gepolychromeerde kerststal 
van gebakken en geglazuurde klei 
welke, zo wordt verteld, door dr. 
Jospehus Hermanus Albertus ter 
Heerdt (Deventer, 10 maart 1886 - 
Zutphen, 4 mei 1960) in 1931 werd 
meegebracht vanuit Spanje, waar 
hij op 'studiereis' is geweest. Maar 
komt deze kerstgroep wel van oor-
sprong uit Spanje en hoe belandde 
deze in Vierakker? Komt naar Vier-
akker, waar deze 2de kerstdag dit 
raadsel wordt onthuld.

Koffie en thee staan voor u klaar en 
voor de oudere kinderen is er een 
leuke 'speurtocht' door de kerk.

Winnaars Kringshow
VORDEN - Voorafgaand aan de 
Kringshow kwamen vrijdag alle 
vogels 'ter tafel' bij de keurmees-
ters die de 'meetlat' nadrukkelijk 
langs de 'kweeklijn' legden, zodat 
de kwekers inzicht kregen over de 
kwaliteit van hun vogels en daar 
op kunnen anticiperen voor het 
volgende kweekseizoen.

De tentoongestelde vogels beston-
den uit kleurkanaries, postuurka-
naries, exoten, grasparkieten, aga-
porniden en grote parkieten. Win-
naars van de Kringshow werden: 
Henk Maatman, De Berkel (mooi-
ste kleurkanarie), Wim Berendsen, 
De Vogelvriend (mooiste postuur-
kanarie), Harold Dolleman van 
Ons Genoegen (mooiste exoot), 
Bennie Horsting, De Vogelvriend 

(mooiste cultuurvogel), Dick Zon-
nebelt, Ons Genoegen (mooiste 
grasparkiet), Kees Bink, De Vogel-
vriend (mooiste agapornide), Hein 
Blikman, Ruurlo en Omstreken 
(mooiste grote parkiet) en Wim 
Peters, De Vogelvriend (mooiste 
grote parkiet open klasse).

Verenigingskampioen
Het Verenigingskampioenschap 
van de Kring, bestaande uit de tien 
mooiste vogels van tenminste drie 
leden, werd nipt gewonnen door 
De Vogelvriend met 930 punten 
gevolgd door De Berkel met 929 
punten. Derde werd Ons Genoe-
gen met 923 punten, Ruurlo en 
Omstreken werd vierde (914) en 
vijfde Partropika (912).

   

Ondernemerscafé sluit 
het jaar spectaculair af
VORDEN - Voor het Vordens Onder-
nemerscafé zit het jaarprogramma 
er bijna op. Met vele inspirerende 
en drukbezochte thema-avonden 
dit jaar en ook weer een flinke 
aanwas van nieuwe leden, is er 
alle reden om het jaar 2015 in stijl 
af te sluiten.

En wat voor stijl: op donderdag 
10 december staat een workshop 
Braziliaanse Samba (percussie) 
op het programma. Nog één keer 
knallen dus dit jaar onder de be-
zielende leiding van Tessa Valstar. 
Tessa is van oorsprong Française 
en haar heimwee naar het warme 
klimaat bracht haar op het idee 
om de warmte naar Nederland te 
brengen. Zij wil niets liever dan 
haar liefde voor ritmes en percus-
sie delen met anderen. Want ieder 
mens heeft gevoel voor ritme en 
iedereen kan leren spelen van het 

hart. Maar niet alleen Tessa zorgt 
voor warmte op deze avond. Jos 
en Gea van het Ludgerusgebouw 
in Vierakker zorgen op hun eigen 
manier voor een heerlijke sfeer 
en verrukkelijk eten en drinken. U 
bent welkom vanaf 17:45 uur (start 
programma om 18:15 uur) aan de 
Vierakkersestraatweg 37.

Wilt u ook het jaar in stijl afsluiten? 
Stuur dan uiterlijk 8 december een 
mailtje naar info@vordensonder-
nemerscafé.nl. De kosten bedra-
gen 17,50 voor leden en 27,50 voor 
introducés (inclusief eten, exclu-
sief drinken). Introduceren kan via 
één van de leden of door contact 
op te nemen met de organisatie. 
Kijk voor meer informatie op de 
website.
   

 ■ vordensondernemerscafé.nl

   

Ont-moeten met kunst
VORDEN - Op zondag 6 december 
hopen we de kunstenares Maron 
Hilverda uit Gaanderen te ont-
moeten.

Haar schilderijen hebben te ma-
ken met "de dingen van boven" 
zoals ze zelf zegt. Haar werk gaat 
over symbolen, over grote vragen 
en kleine antwoorden, over men-
sen en hun belevenissen. Kunst 
raakt een gevoelige snaar, zoals 
geloof dat ook doet. Op zondag 6 

december 19.00 uur kunt u haar 
verhaal beluisteren en haar werk 
bewonderen. Ook kunt u onder 
het genot van een bakje koffie de 
kunstenares persoonlijk ontmoe-
ten. Op elke eerste zondag van de 
maand is er ontmoeten. Dit is een 
korte bijeenkomst met een thema 
dat het christelijk geloof raakt. Op 
6 december 19.00 uur in het 'Ach-
terhuus" achter de Gereformeerde 
kerk, Zutphenseweg 13 Vorden.

Symone Boerstoel: "Ik hoop echt dat we de mensen daar in het hart kunnen raken." 

Kennismaken met NLP
Donderdag 10 december kunt u kosteloos deelnemen aan twee 
informatieve bijeenkomsten rondom NLP. De communicatie-me-
thodiek NLP geeft inzicht in hoe gedachten, gevoelens en gedrag 
tot stand komen en hoe we invloed hebben op de effectiviteit van 
onze communicatie. 

Want communiceren kun je le-
ren. Zomervreugd Trainingen 
verzorgt de officieel erkende NLP 
Practitioner en Master Practitio-
ner opleidingen in 5 blokken van 
3 dagen en biedt deze tevens aan 
onder schooltijd.

Naast informatie over de trainin-
gen en het instituut, willen de 
trainers u vooral de mogelijkheid 
bieden concrete ervaringen op te 

doen met een van de vele NLP-
technieken en modellen.  U bent 
van harte welkom op 10 decem-
ber ‘s ochtends van 9.45 tot 12.00 
en ‘s avonds van 19.45 tot 22.00.  

In verband met een beperkt aan-
tal plaatsen graag aanmelden 
via info@zomervreugd.nl of 06 
13560196. Lokatie: Zomervreugd 
Trainingen, Zomervreugdweg 3 
Vorden, www.zomervreugd.nl.

WORKSHOPS en CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op 
via verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30

Contact Bronckhorst Noord Kunst en Cultuur 3Dinsdag 1 december 2015



Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 1 t/m maandag 7 december 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.

0.69

10.-

DE LEKKERSTE OP DIT MOMENT!!!
hand/pers
HAND/PERS SINAASAPPELEN 1,5 kg   1.99

PAN KLAAR VOOR UW GEMAK!!!

GESNEDEN BOERENKOOL 400 gram

                                          +

GESCHRAPTE AARDAPPELEN 1 kg

+

1 SLAGER ROOKWORST 
VAN DE NIEUWE PENNEN!!!

mooie blanke WITLOF             500 gram

UIT EIGEN KEUKEN !!!
ONZE BEKROONDE 
ERWTENSOEP    2 grote bekers

+ EEN GRATIS 
SLAGERS ROOKWORST

5.00

UIT EIGEN KEUKEN !!!
ONZE BEKROONDE 

2 grote bekers

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

150 g filet americain + 100 g 

gegrilde boterhamworst

samen

2

98

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Gourmetschotel

5

50

per persoon

KEURSLAGERKOOPJE

Filetlapjes 

naturel of 

gekruid

4E GRATIS

SPECIAL

Carpaccio 

rosso

2

45

100 gram

MAALTIJD IDEE

Lasagne

5

50

500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 30 november t/m 5 december

 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

Nieuwjaarsreceptie
i.s.m. de Bankdirecteuren

op 1 januari 2016
de zaal is open vanaf 20.00 uur

De voorverkoop is reeds gestart
www.deherbergvorden.nl

 De Herberg Vorden

Opgave voor 
de IVN Cursus 

Natuurgids
kan nog net!!!

Natuur moet je beleven!
Maak een afspraak voor een 

introductiegesprek met
Ben ter Braak

Tel. 06 - 53 69 00 89
of mail: benterbraak@kpnmail.nl

Meer info: www.ivn.nl/oost-achterhoek
(Zie ook redactioneel artikel elders in deze krant)

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

Pepernoten v laai  klein 8.95 
Pepernoten v laai  groot 13. 25

Waldkorn van 2.60 voor 2. 30

Rozijnenbollen      4+2 gratis
Pepernoten bol voor 3. 25

De Echte Bakker
Van Asselt De Echte Bakker

Van Asselt

Te huur / te koop eenvoudige 
BEDRIJFSHAL
Gelegen op het industriepark 5  te Zelhem. ca. 575 m2 met inpandig 
kantoortje en buitenterrein.

Huurprijs:
slechts € 0,10 per 
m² per dag!!

Koopsom: 
interessante koopprijs!!
(huurkoop behoort tot de 
mogelijkheden)

Prima bereikbaar via de 
N315 en N330 en parkeren 
op eigen terrein. De bedrijfsruim-
te is voorzien van verwarming, 
krachtstroom en overheaddeur.

Plantsoenstraat 75
Doetinchem
Tel. 0314-332491
doetinchem@tenhag.nl

Tevens vestigingen 
in Almelo, Deventer, 
Enschede, Hengelo, 
Zutphen en Zwolle.

ZELHEM

TE
HUUR

TE
KOOP

www.tenhag.nl



'Kerst op de Kranenburg' met een unieke expositie
Nooit eerder 
vertoonde 
kerstgroepen
KRANENBURG/VORDEN - Vanaf 
zondag 6 december gaat het mu-
seum open met de nieuwe kerst-
groepententoonstelling, waar-
van nagenoeg alle groepen nooit 
eerder zijn vertoond.

In totaal zijn zo'n 300 groepen uit 
alle delen van de wereld opge-
steld. Zo is de stal een wigwam bij 
de Indianen, een iglo bij de eski-
mo's en een bamboehut in Afrika. 
Ook zijn er prachtige groepen o.a. 
uit Italie, Spanje, Duitsland, Cana-
da, Denemarken, Ghana, etc. Veel 
groepen zijn vervaardigd uit gips 
of hout, maar men kan ook groe-
pen bewonderen die gemaakt zijn 
van porselein, kunststof, papier, 
blik, textiel of glas.

Naast groepen uit de eigen collec-
tie, waaronder de bij de kerk beho-
rende Cuypersgroep in grotopstel-
ling, worden dit jaar de mooiste 
groepen van Wim Vellinga en zijn 
vrouw Nelly Geerlings uit Heem-

stede tentoongesteld, leden van de 
Vereniging Vrienden van de Kerst-
groep. Ook zijn er veel groepen uit 
de nalatenschap van Riet Koot te 
bewonderen die in bruikleen zijn 
afgestaan door de Stichting tot be-
houd van erfgoed rond Kerst - Ne-
derland.

Wereldse Kerstgroep
Bijzonder is dit jaar de opstel-

ling van een aan het museum ge-
schonken grote Kerstgroep, oor-
spronkelijk afkomstig uit de kerk 
van Rekken, die via Doesburg, 
Amsterdam, Nieuw Zeeland en 
Schotland een plaats in het muse-
um heeft verkregen. De groep - die 
in de afgelopen maanden geheel is 
gerestaureerd - wordt in het por-
taal onder de toren opgebouwd.

Vocaal en muzikaal begeleid
Zaterdagmiddag 12 december 
verzorgt de Harfsense cantorij een 
optreden. Zondag 13 december 
is op het plein voor het museum 
de Kranenburgse Kerstfair. Zater-
dagmiddag 19 december wordt 
de tentoonstelling vocaal bege-
leid door het koor Kwartover60. 
Op 2de Kerstdag bespeelt Chantal 
Dohmen de harp met een mooi 
kerstrepertoire.

Tijdens de tentoonstelling wordt 
er een klankbeeld over Driekonin-
gen vertoond.

'Kerst op de Kranenburg' is ge-
opend vanaf zondag 6 decem-
ber tot en met zondag 10 januari 
2016 van 11.00 tot 17.00 uur. Op 
1ste Kerstdag en Nieuwjaarsdag 
gesloten. De entreeprijs is 4 euro, 
kinderen t/m 12 jaar gratis. Adres: 
Ruurloseweg 101, 7251LD, Kra-
nenburg/Vorden, telefoon 0575-
55 64 88, alleen tijdens openings-
tijden. Meer informatie op de 
website. 
   

 ■ heiligenbeeldenmuseum.nl

VORDEN - Bij AH Grotenhuys in 
Vorden loopt vanaf deze week 
(30 november) tot en met 3 janu-
ari een actie waarbij klanten, bij 
besteding van 25 euro aan bood-
schappen, een kans maken op 
cheques ter waarde van 100 euro.

Klanten kunnen hun kassabon na 
besteding van tenminste 25 euro, 
voorzien van naam adres en tele-
foonnummer, deponeren in een 
speciale ton in de Vordense Albert 
Heijn. Supermarkt-eigenaar Wil-
bert Grotenhuys vindt het leuk om 
tijdens de feestmaand iets extra's 
te doen. "December is natuurlijk 
de feestmaand en we willen graag 
mensen extra blij maken, met een 
AH-cadeaukaart ter waarde van 
honderd euro." 

Iedere week kunnen tien mensen 
zo'n cadeaukaart winnen als ze 
hun kassabon in de ton stoppen. 
De winnaars krijgen persoonlijk 
bericht. "We trekken dus tien win-
naars per week en dat vijf weken 
lang."

Afgelopen maand hield de AH 
Grotenhuys tot tweemaal toe een 

geslaagde actie met non food-pro-
ducten. Dat gebeurde in de voor-
malig Mitra-slijterij, die aan de 
Dorpsstraat-zijde was gevestigd. 
Grotenhuys heeft aangegeven het 
karakteristieke pand bij de super-
markt een nieuwe functie te willen 
geven, na het vertrek van het ma-
kelaarskantoor. 

Over de precieze invulling moet 
nog een besluit worden geno-
men, maar duidelijk is geworden 
dat de supermarkt-eigenaar het 
graag in eigen beheer wil houden. 
Grotenhuys: "Te denken valt aan 
bijvoorbeeld een seizoenswinkel, 
met mooie producten die bij het 
betreffende jaargetijde passen. 

Maar we zorgen er in ieder geval 
voor dat het levendig blijft, want 
het pand is toch een beetje de 
smoel van onze winkel, vanaf de 
Dorpsstraat."

Kans op cadeaukaarten bij AH Grotenhuys

Wilbert en Yvonne Grotenhuys doen graag 
iets extra's voor de klanten. Foto: PR

Kerstgroep, van was gemaakt, uit de expositie Kerst op de Kranenburg. Foto: PR

Silent Words met Kerst in het Kulturhus
VORDEN - In het Kulturhus staat op 
zondag 13 december van 11.30 tot 
13.30 uur een bijzonder concert op 
het programma: Silent Words met 
Kerst. Zangeres Marlies Claasen 
brengt met het Santiago Cimade-
villa trio een gevarieerd kerstpro-
gramma met eigen werk en prach-
tige stukken uit beroemde films. Zij 
slaat tijdens het theaterconcert 'Si-
lent Words' de handen ineen met 
het trio van de Argentijnse bando-
neonspeler Santiago Cimadevilla. 
Marlies studeerde Nederlandse 
taal, letterkunde en zang richting 
lichte muziek aan het conservato-
rium en presenteert programma's, 
zingt in theaters en festivals en 
geeft miniconcerten op evenemen-
ten. Zij wordt begeleid door gitarist 
Tom Klein. Santiago Cimadevilla 

werd geboren in Buenos Aires, Ar-
gentinië. Hij speelde al op jonge 
leeftijd als gitarist in verschillende 
bands. Hij studeerde klassieke pi-
ano aan het Conservatorio Mu-
nicipal Manuel de Falla. In 1999 
besloot hij naar Nederland te ver-
huizen, leerde zichzelf bandoneon 
spelen en ging studeren aan het 
Rotterdams Conservatorium. De 
prettige samenwerking van Marlies 
Claasen en het Santiago Cimade-
villa trio leidt tot een ontspannen 
muzikale middag, waarbij balla-
des, swingende jazz en onvergete-
lijke filmmuziek worden gebracht 
in kerstsfeer. Het programma staat 
nog niet vast, dus blijft nog een 
verrassing. Prijs: 12,50 euro, in de 
voorverkoop 10 euro verkrijgbaar 
bij het Kulturhus en Bruna. Marlies Claasen en Santiago Cimadevilla trio treden op in het Kulturhus Vorden. Foto: PR

Help de 
IJsvereniging
VORDEN - De ijsvereniging Vorden 
is weer van start gegaan met de 
voorbereidingen voor het schaats-
seizoen op de natuurijsbaan van 
Vorden. Ook na twee jaar geen 
ijs is het enthousiasme er niet 
minder om. Toch wringt er een 
probleem, namelijk de financiële 
kant. Ook zonder natuurijs heeft 
de vereniging vaste kosten. Deze 
belopen rond de € 2500,-- door 
vastrecht aan NUON, verzekerin-
gen, verplichte keuringen, WOZ-
belasting, pacht en onderhoud 
van gebouwen en machines. Het 
bestuur en vrijwilligers doen het 
onderhoud zoveel mogelijk zelf. 
Gelukkig heeft de veilingcommis-
sie Vorden deze zomer een bij-
drage van € 1000,- geleverd om de 
zomer, financieel door te komen. 
Ook dit jaar vraagt de ijsvereniging 
u weer lid (abonnementhouder) te 
worden en het mogelijk te houden 
dat de ijsvereniging blijft bestaan. 
Nog geen abonnement gekocht 
op 21 en 25 november? Dan kan 
dit tijdens de andere voorver-
koopmomenten op 2 december 
en zaterdag 28 november. Het is 
ook mogelijk donateur te worden 
van de ijsvereniging, voor slechts 
10 euro per seizoen. Zie website: 
www.ijsbaan-vorden.nl

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

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

Adverteren
verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30
Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur.
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Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl
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redactie@contact.nl
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KunstZondagVorden: "Anders gaan
kijken naar Kunst"
VORDEN - Zondag 13 december 
is de 37ste editie van KunstZon-
dagVorden, de kunstroute langs 
ateliers en galeries in Vorden-
centrum en haar buitengebied. 
De kunstroute die haar publiek wil 
verrassen en nieuwsgierig maken 
naar kunst.

Op deze vierde KunstZondagVor-
den van dit jaar openen zes ateliers 
en vijf galeries van 11.00 tot 17.00 
uur hun deuren. De deelnemende 
ateliers en galeries zijn herkenbaar 
aan de KZV-vlag. Op vrijwel alle 
locaties zijn kunstenaars/vormge-
vers/fotografen aanwezig om met 
u van gedachten te wisselen over 
hun inspiratiebronnen, het creatie-
ve proces en de door hen toegepas-
te technieken en beeldelementen.

Ook interessante 
fotografie en 
3d-design te zien

Het full-color KZV-Infoblad met 
een korte beschrijving wat op de 
verschillende locaties te zien is en 
met een plattegrond waarop ook 
de routes naar de locaties in het 
buitengebied zijn aangegeven, is 
vanaf heden gratis af te halen bij 
VVV Vorden, Kerkstraat 1B. U kunt 
het Infoblad ook verkrijgen bij de 
deelnemende galeries en down-
loaden op de site. Zo kunt u zich 
vooraf oriënteren en desgewenst 
een eigen route samenstellen.

Wat is er te zien?
KunstZondagVorden staat voor 
een diversiteit aan hedendaagse 
beeldende kunst en vormgeving, 
zowel figuratief als abstract, met 
kwaliteit. In de ateliers en galeries 
hangen schilderijen, tekeningen, 
organische en geometrische wan-
dobjecten in papier en metaal ge-
maakt met diverse technieken.

Ook is er veel ruimtelijk werk te be-
zichtigen, zoals figuratieve beelden 
en abstracte sculpturen, uiteen-
lopend in materiaal en formaat. 
Daarnaast treft u op de kunstroute 
ook interessante fotografie en 3d-
design aan, zoals sieraden en tas-
sen, keramische objecten en glas-
kunst. KunstZondagVorden is van-
af mei 2015 één van de projecten 
van de Stichting KunstInVorden. 
Deze stichting is dit jaar opgericht, 

met dank aan notaris Hulleman, 
en heeft als voorzitter Will(emijn) 
Colenbrander-adviseur kunst en 
cultuur.

Over de activiteiten van deze stich-
ting hoort u volgend jaar meer. Nu 
nodigen het bestuur van de Stich-
ting KunstInVorden en de KZV-
deelnemers u van harte uit op 13 
december te komen genieten van 
de verrassende en nieuwsgierig 
makende kunstroute in Vorden-
centrum en haar buitengebied en 
een ontmoeting te hebben met de 
kunstenaars/vormgevers waar-
door u misschien anders gaat kij-
ken naar kunst.

   

 ■ www.kunstzondagvorden.nl

   

'Liedjes van vroeger'
VORDEN - Zin in zingen! De laatste 
Sing-In van dit jaar is op dinsdag-
middag 8 december.

Met veel plezier worden liedjes 
van vroeger gezongen, begeleid 

door Dick Wagenvoort op de ac-
cordeon. Iedereen van 100 jaar en 
jonger wordt uitgenodigd om mee 
te komen zingen. Het hoeft niet 
perfect! Neem gerust vrienden, fa-
milie en buren mee. De Sing-In be-

gint eerder, namelijk om 14.00 uur. 
In het Kulturhus (de Raadszaal) te 
Vorden. Deelname is gratis.
   

 ■ Informatie: 0575 - 55 65 68

Werk dat in Galerie De Burgerij te zien is. Foto: PR

1.59
3.53/kg

2x 150 G

1.69
  WEEKEND

3.99
  WEEKEND

1.19
  WEEKEND

0.69
  WEEKEND

0.75
  WEEKEND

4.49
  WEEKEND

450 G

250 G 1 KG

750 G

4 STUKS

1.99
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

500 G 2.2 KG

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

KIJK VOOR BIJZONDERE OPENINGSTIJDEN 
OP WWW.ALDI.NL.

Zuid-Amerikaanse
kogelbiefstuk*

Sinterklaastompoucen*

Gourmetschotel*

Pepernootkoek

Snoeptomaatjes

Witte druiven

Krielaardappelen

Mandarijnenkistje

Bron: Consumentengids december 2015

Chocolade 
kruidnoten

*Uit de koeling 
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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

Jakop Ahlbom

Wintercircus Martin Hanson (4+)

Malando Kwintet - 75 jaar!

De Notenkraker

Fantastische Horrorvoorstelling

O.l.v. Arlette Hanson 

Olé Guapa

Oekraïens Staats Opera en Ballet Theater

Cubaans dans- en muziekspektakel

Oudejaarsconference

Een hommage aan het horrorgenre vol special 
effects, die het publiek met open mond doet ver-
bazen en laat huiveren. 

Fantastische internationale topartiesten presen-
teren circustheater met o.a. prachtige acrobatiek, 
jongleren en humor. Met live muziek!

In de voetsporen van Danny’s grootvader speelt 
Malando in deze jubileumvoorstelling in de 
oorspronkelijke bezetting van 5 personen. 

Een ongeëvenaard kerstfeest voor jong en oud
met virtuoze dansers en de fabuleuze muziek van 
Tsjaikovski die live wordt uitgevoerd.

Hete ritmes, meeslepende dansen, exotische 
schoonheden en fantastische melodieën leiden je 
door het opwindende nachtleven van Cuba. 

Als Achterhoeker en als columnist van 
De Gelderlander kijkt hij met Achterhoekse ogen 
terug op het afgelopen jaar. 

20:00 uur - Toneel

12:30 en 16:15 uur - Jeugd & Familie

20:00 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Dans

20:00 uur - Show

20:30 uur - Cabaret
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De Gelukkigste Dag

Don KosakenChor

Johnny de Mol, Johanna ter Steege e.a.

A Russian Night

Johnny en Johanna zijn tot elkaar veroordeeld als 
op zijn verjaardagsfeest de genodigden het één 
voor één laten afweten. 

Met de gezangen van de Russisch-orthodoxe kerk 
en hun Slavische volksliederen symboliseren ze 
voor miljoenen mensen het oude Rusland.

20:00 uur - Toneel

14:00 uur - Theaterconcert

do.

do.

 5

 5

10

13

do.

zo.

Pasión de Buena Vista

Frans Miggelbrink

GRATIS CD BIJ 2 KAARTEN

tips!

u i t g e l i c h t

December

NIEUWS VOOR BEDRIJVEN!
Per 1 januari 2016 stopt de gemeente Bronckhorst met de 
inzameling van bedrijfsafval bij (agrarische) bedrijven.
 
Van Gansewinkel staat voor u klaar.
Bel ons en wij regelen de overstap voor al uw:
• Restafval
• Papier en karton
• En andere afvalstromen
• Grote en kleine (rol)containers.
 
Telefoon 088-700 3000 of e-mail: 
cs.noord@vangansewinkel.com

NIEUWS VOOR BEDRIJVEN!
Per 1 januari 2016 stopt de gemeente Bronckhorst met de 

• En andere afvalstromen
• Grote en kleine (rol)containers.

Telefoon 088-700 3000 of e-mail: 
cs.noord@vangansewinkel.com

Per 1 januari 2016 stopt de gemeente Bronckhorst met de 
inzameling van bedrijfsafval bij (agrarische) bedrijven.

Bel ons en wij regelen de overstap voor al uw:

Per 1 januari 2016 stopt de gemeente Bronckhorst met de 

wij zoeken een

(leerling) timmerman 
wij vragen:

kunnen werken in teamverband - flexibiliteit - relevante werkervaring

Interesse?
Bel naar B. te Brake: M. 06 - 53628511 of mail naar info@staalbouwdtb.nl

(ZZP-ers mogen ook reageren.)  
www.staalbouwdtb.nl

wk 49. Geldig van 03-12 t/m 09-12. OP=OPGroenRĳ k Steentjes Doetinchem • Wassinkbrinkweg 2 • 0314-621021 • groenrĳ k.nl

Nordman
Abies Nordmanniana. 
Naaldvaste kerstboom. 
Gezaagd ca. 150-200 cm.
Per stuk 29,95

16,99
DE WEEK
FAVORIET VAN

KOOPZONDAG
6 DECEMBER OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Ohh, kom er een kijken…….
Alles voor een heerlijk avondje

Het is bijna zover sinterklaas is jarig op 5 december

Ook bij Langeler blijft dit niet onopgemerkt

Eetcafé “De Gelagkamer” pakt uit op 3-4-5 december

Een feestelijk 4 gangen surprise menu voor de prijs van 3!!!!

Het tussen gerechtje wordt verrassend gepresenteerd
en door ons aangeboden

Normaal 4 gangen  € 27,50   nu voor € 24,50

Ohh, kom er een kijken…….

Partycentrum Langeler 
Spalstraat 5 Hengelo Gld. Telnr : 0575-461212

www.langeler-partycentrum.nl



Senioren luisteren aandachtig
naar Dinie Hiddink-Dijkman
VORDEN - Vrijdagmiddag kwamen 
de leden van ANBO en PCOB Vor-
den gezamenlijk bijeen in zaal De 
SooS (Dorpscentrum) te Vorden.

Voorzitter Jan Berenpas kon een 
groot aantal belangstellenden wel-
kom heten. Hij deelt mede dat dit 
de laatste bijeenkomst is onder de 
vlag van de ANBO. Aan de leden 
wordt voorgesteld alle activiteiten 
voort te zetten in een zelfstan-
dige Senioren Vereniging Vorden. 
Daartoe moet het lidmaatschap 
van de ANBO worden opgezegd, 
hetgeen op grote schaal gebeurt.

Gerard Wesselink (VOA bij de 
PCOB) roept de aanwezigen op te 
protesteren tegen afschaffing van 
de blauwe Belastingenveloppe, 
middels de beschikbare formulie-
ren, met name voor diegenen die 
niet over een PC beschikken. Hier-
na is het woord aan Dinie Hiddink, 
geboren in Zwiep, die ons in het 
Achterhoeks dialect verschillende 
verhalen kleurrijk verteld. 

Voor de pauze ging het over Nao-
berschap (buurt), zoals zij dat als 
kind in de omgeving van Zwiep 
heeft beleefd. Achtereenvolgens 

weet zij de buurtgebruiken beel-
dend te brengen rond Nieuwjaars-
dag, Sint Peter (22 februari);de 
verhuizing van de pachtboeren, 
Pasen, Meimaand (trouwmaand), 
geboorte van een kind en met kin-
dervisite. Ook alle burenplichten 
rond een begrafenis worden dui-
delijk uiteengezet. Na de pauze 
volgen 3 korte verhalen over Alie, 
de geëmancipeerde kip; het bood-

schappen doen en het gesprek 
met buurman Willem en de eer-
ste verkering met Hendrika op de 
dansvloer. Veel wordt door de aan-
wezigen herkend en brengt vaak 
de lachspieren in beweging. An-
neke Rigterink (PCOB) bedankt de 
inleidster voor het prachtige op-
treden, met een attentie. Hiermee 
wordt deze geslaagde bijeenkomst 
afgesloten. 

Nationale boomfeestdag
BRONCKHORST - Voor het vier-
de jaar wordt de boomfeestdag, 
dit jaar op woensdag 16 maart 
2016, door Comité Boomfeestdag 
Bronckhorst georganiseerd. De ja-
ren daarvoor lag de organisatie bij 
de gemeente.

Het comité wil het feest graag 
dichter bij de kinderen brengen 
door een locatie op loop- of fiets-
afstand van de scholen te zoeken. 
Dit is logistiek gemakkelijker, 
goedkoper en milieuvriendelijker. 
Bovendien werkt een project in de 
directe leefomgeving van de kin-
deren inspirerend en het leidt tot 
meer betrokkenheid en interesse. 

Verschillende scholen hebben 
samen met ons de nieuwe opzet 
uitgeprobeerd en waren enthousi-
ast. Daarom komt het comité ook 
graag in contact met particulieren 
die graag iets aangeplant willen 
hebben. Zij kunnen contact op-
nemen via boomfeestdagbronck-
horst@gmail.com. Het thema voor 
de Boomfeestdag 2016 is 'Bomen 
& Bossen'. Meer informatie over 
de achtergronden en geschiedenis 
van de Nationale Boomfeestdag 
op de website. 
   

 ■ www.boomfeestdag.nl

   

Innamepunt kringloop 
bij Herfkens in Baak
BAAK - In Baak is een innamepunt 
geopend, waar iedereen uit Baak, 
Steenderen, Toldijk, Wichmond 
en Vierakker hun nog bruikbare 
spullen kunnen brengen. Nu wor-
den veel spullen naar commercië-
le kringlopen gebracht of gewoon 
weggegooid. Niet alleen voor het 
milieu is dit jammer. De kring-
loopwinkels in Hengelo, Spal-
straat 8 en Zutphen, De Stoven 18 
hopen dit te verkopen en alle op-
brengsten gaan volledig naar het 
goede doel. Zij werken uitsluitend 
met vrijwilligers, zonder subsidie 
of betaalde krachten.

De ouders van Litania waren op 
zoek naar een rolstoelfiets maar 
kregen overal nul op rekwest. De 
zorgverzekeraar vergoed dit niet 
en ook de gemeente (WMO) wilde 
hier geen geld voor vrijmaken, 
omdat het niet noodzakelijk is dat 
Litania op een fiets weg gaat. Toch 
wilden Arie en Petra graag dat Li-
tania mee kon gaan als het gezin 

er even lekker op uit wilde gaan 
op de fiets. Dit doel is inmiddels 
gerealiseerd, maar er zijn meer 
mensen welke noodgedwongen 
hulpmiddelen nodig hebben en 
dit niet of onvoldoende vergoed 
krijgen. Vandaar dat de stichting is 
opgezet om geld bijeen te krijgen 
en anderen te helpen. De stichting 
werkt onder andere samen met 
Philadelphia en met vrije school 
de Lans uit Brummen. Er komen 
dan kinderen in de winkel stage 
lopen. Er is bewust gekozen voor 
Café restaurant Herfkens, omdat 
deze dagelijks geopend is. Het 
doel is om buiten een eventueel 
dorpshuis om, juist ook de be-
staande horeca en verenigingen te 
versterken met nieuwe activitei-
ten. Men kan nu dagelijks terecht 
bij Café Restaurant Herfkens in 
Baak. Voor grote spullen kan men 
een email sturen naar e-mail. 
   

 ■ mije0035@planet.nl

   

Quintus E1 behaalt de 
eerste punten
HENGELO - Zondag 29 november 
speelden zes teams van Hand-
balvereniging SV Quintus hun 
wedstrijd voor de competitie. De 
Heren Senioren 1 behaalden we-
derom winst, hun koppositie blijft 
behouden. De E1 behaalde de eer-
ste winstpunten.

De meiden C1 moesten uit tegen 
Erix in Lichtenvoorde. In de eer-
ste helft was Erix duidelijk ster-
ker maar Quintus heeft zich goed 
staande gehouden. Maar toch een 
ruststand van 11-1. In de tweede 
helft ging het team uit Hengelo er 
iets fanatieker tegenaan en stond 
de verdediging iets beter. Eind-
stand 19-4.
Quintus reisde af naar Ulft voor 
een wedstrijd tegen UGHV. De 
Heren B had de verdediging goed 
in orde en ook aanvallend ging 
het niet slecht. UGHV was sterk in 
de aanval en kwam met wisseltjes 
vaker tot scoren dan het team uit 
Hengelo. Toch speelde Quintus 
een goede wedstrijd, uitslag 26-12.
De E1 speelde in Sporthal de 
Kamp tegen Brummen E1. De 
wedstrijd begon een beetje slap 
en na wat aftasten was het Quin-
tus die met scoren opende. Er 
werd goed overgespeeld en goed 
verdedigd. Met een 5-3 winst was 
de ontlading groot en de eerste 
punten binnen. Prima wedstrijd, 
aldus een trotse coach. De jon-
gens en meiden van de D1 lieten 
zondag tegen OBW D2 zien, wat 

ze allemaal het afgelopen seizoen 
op verschillende posities hebben 
geleerd. Ze begonnen stroef, maar 
toen kregen ze kans na kans. Het 
mooie is dat iedereen gescoord 
heeft. Super gedaan dames en he-
ren, mooie winst met 21-2.
De heren 1 van Quintus mochten 
vandaag aantreden tegen de he-
ren van OBW. Quintus ging in het 
begin wat stroef van start waar-
door OBW goed bij kon blijven. 
Naarmate de eerste helft vorderde, 
herpakte Quintus zich. De dek-
king zat goed dicht en door mid-
del van snelle tegenaanvallen en 
goed gecontroleerd spel wisten ze 
de rust in te gaan met een tussen-
stand van 15-4. De tweede helft 
begon Quintus weer stroef waar-
door OBW terug in de wedstrijd 
leek te komen. Wederom herpak-
ten ze zich en wisten de twee pun-
ten te pakken met een eindstand 
van 26-13.
De Heren C1 speelde hun thuis-
wedstrijd tegen Udi '96 HC2, uit-
slag 6 - 8. Volgende week worden 
geen wedstrijden gespeeld.

Uitslag 29 november
UGHV HB1 - Quintus HB1: 26-
12; Erix DC1 - Quintus DC1: 19-4; 
Quintus HS1 - OBW HS1: 26-13; 
Quintus HC1 - Udi '96 HC2: 6-8; 
Quintus D1 - OBW D2: 21-2; Quin-
tus E1 - Brummen E1: 5-3.
   

 ■ www.svquintus.nl

VORDEN - Als de dagen echt kort 
worden daalt de rust over het oude 
kampenlandschap van de Kiefts-
kamp. Het vee is op stal, de boe-
ren werken niet meer op het land. 
Toch is er nog van alles te beleven: 
wat groeit er nog wel en waar vin-
den de dieren voedsel in deze tijd 
van het jaar? De boswachter van 
Geldersch Landschap & Kasteelen 
vertelt het tijdens een winterwan-
deling op zondag 13 december.

Start: 14.00 uur op de parkeerplaats 
aan de Kieftskampweg, hoek Lie-
ferinkweg in Vorden. Duur: 2 à 2,5 
uur. Kosten: € 5,00 p.p., kinderen 
t/m 12 jaar € 2,50 p.p. Donateurs 
Geldersch Landschap & Kasteelen 
gratis op vertoon van GLK-pas. Re-
serveren niet nodig.

Routebeschrijving
Routebeschrijving: rondweg Vor-
den (N316) richting Hengelo. Op 
de rotonde rechtdoor. Daarna de 

tweede weg linksaf (= Lindese-
weg). Daarna de derde verharde 
weg rechtsaf (= Lieferinkweg). 
Tenslotte rechtsaf de Kieftskamp-
weg op.

   

 ■ www.glk.nl/evenementen ■ Wim de Vries: 06 - 17 320 363 ■ Joke Hoitink: 06 - 54 668 064

Beleef het oude kampenlandschap in 
winterrust

Winter op de Kiefstkamp. Foto: PR

Dinie Hiddink vertelt over het mooie linnen in een kabinet op de boerderij. Foto: PR

Vordense Kerstmarkt met 
Kerstpreuverie
VORDEN - Op zaterdag 12 decem-
ber tussen 14.00 en 19.30 uur staat 
het centrum van Vorden weer 
volop in het teken van de jaarlijk-
se Kerstmarkt. Een van oudsher 
sfeervolle Kerstmarkt waar Vorden 
trots op mag zijn en waar niet-
Vordenaren van harte welkom 
zijn. Dit jaar hebben de Vordense 
horecaondernemers de handen 
ineen geslagen en bieden ze de 
bezoekers een heuse 'Vordense 
Kerstpreuverie'.

Wandelend van kraam tot kraam 
kan de bezoeker hapjes proeven 
en drankjes drinken. Behalve dat 
thuis eten die dag niet meer no-
dig is, verhoogd een 'Preuverie' 
natuurlijk ook de gezelligheid en 
sfeer. Want elkaar ontmoeten en 

genieten van alles wat met Kerst 
te maken heeft is het doel van 
deze markt. In de stand van de 
Kerstcommissie zijn de speciale 
'Kerstpreuverie'-bonnen verkrijg-
baar. Naast eten en drinken is er 
ook veel te zien en te doen op de 
Kerstmarkt. De standhouders be-
menst door Vordense onderne-
mers, kunstenaars en particulie-
ren bieden een grote variëteit aan 
kado's, kerstartikelen en artikelen 
voor de winter.
Rond het kampvuur kunnen kin-
deren broodjes bakken, ze kunnen 
ezeltje rijden en de Kerstman zal 
hen verwennen met cadeautjes en 
lekkers. Uiteraard ontbreken de 
midwinterhoornblazers niet. Op 
de kerstmarkt is ook te zien hoe 
deze prachtige instrumenten wor-

den gemaakt. Door de grootte van 
de kerstmarkt met maar liefst 40 
standhouders, zijn er op diverse 
plaatsen muziek- en zangoptre-
dens voor jong en oud! De Har-
monie Vorden start in de dorps-
kerk. Na het Vordens Mannenkoor 
zal een jeugd-delegatie van de 
Harmonie Vorden op de markt 
optreden. De zangkoren Popkoor 
Zutfun en Muziek op Venhorst zijn 
weer van de partij. Het Jongerento-
neel Vorden treedt op met daarna 
vele verrassingen waaronder een 
optreden van Shallow Creek, een 
zangoptreden van een Vordense 
ondernemer en onmiskenbaar 
horend bij kerst: een doedelzak-
optreden! De Vordense diva's Rita 
en Wendy sluiten de kerstmarkt op 
stemmige wijze af.
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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

Uw Kruidenier René Teerink:          
Uw leverancier van Eetgemak verse maaltijden
in de regio! 
 écht smakelijke en gezonde maaltijden
 vers gekoeld zonder conserveringsmiddelen
 een week houdbaar in de koelkast

(onder beschermende atmosfeer verpakt)

 gunstig geprijsd (verse maaltijd € 6,15 voor/na gerecht € 0,50)

 ook voor alle diëten (dieet maaltijd € 7,50)

 gratis bezorgd in de regio! (tot in de koelkast)

V.O.F. Teerink
Halseweg 59a
7025 ET Halle
Tel. 06-51934414

info@uwkruidenierteerink.nl
www.UwKruidenierTeerink.nl

Uw Kruidenier René Teerink:          
Uw leverancier van Eetgemak verse maaltijden
in de regio! 
 écht smakelijke en gezonde maaltijden
 vers gekoeld zonder conserveringsmiddelen
 een week houdbaar in de koelkast

(onder beschermende atmosfeer verpakt) gunstig geprijsd (verse maaltijd € 6,15 voor/na gerecht € 0,50)

 ook voor alle diëten (dieet maaltijd € 7,50)
 gratis bezorgd in de regio! (tot in de koelkast)

€ 6,15 

dieet maaltijd € 7,50)dieet maaltijd € 7,50)dieet maaltijd € 7,50

(tot in de koelkast)

info@uwkruidenierteerink.nl
www.UwKruidenierTeerink.nl
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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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Het Wapen van Bronkhorst

Kerstmis 2015

Beide feestdagen genieten van het kerstdiner

in een sfeervolle ambiance.

U kunt op beide dagen uw kerstdiner

zelf samenstellen van onze feestelijke

à la carte kaart.

Voor meer informatie

en reserveringen:

Het Wapen van Bronkhorst

Gijsbertplein1344-1

7226LJ Bronkhorst

Telefoon 0575 451265

www.wapenvanbronkhorst.nl

info@wapenvanbronkhorst.nl

(Advertorial)

“Van een leien dakkie”
Omdat hij zijn wagenpark heeft 
gemoderniseerd met vier nieu-
we auto’s, omdat hij trots is op 
zijn acht man personeel en zijn 
ploeg ZZP’ers èn omdat hij al 
dertig jaar in het vak zit; vrij-
dag 27 november maakten ze er 
bij Kasper Vrielink Dakwerk een 
feestje van.  Met een hapje en 
een drankje.

Één voor één komen de jongens 
in groepjes aanrijden en al gauw 
staan daar de vier nieuwe witte 
auto’s naast elkaar. Stralend mid-
delpunt is Kasper. “Ik ben er ook 
trots op dat het bedrijf in zes jaar 
tijd is uitgegroeid tot wat het nu is. 
We zijn gestart in crisistijd, maar 
draaien vanaf het begin al super. 
Onze klanten weten ons gewoon 
steeds beter te vinden en daar ben 
ik zeker trots op.”
Opgegroeid in dakdekkersdorp 
Raalte, ging Kasper dertig jaar ge-
leden in dienst van de buurman 
met knikkende knieën het dak op 
ging. Hoogtevrees, niet heel han-
dig als je tot soms grote hoogten 
moet stijgen, maar wel iets dat 
je kunt overwinnen, zo bleek. En 
zo leerde Kasper het vak. Het vak 
dat hij nu weer doorgeeft aan an-
deren. Aan zoon Mitchel (19) bij-
voorbeeld, die met plezier in de 
voetsporen van pa is getreden. 
“Maar we hebben ook vijf jongens 
van de Praktijkschool in dienst. We 
hebben hele goede contacten met 
Het Plein. Ik vind dat prachtig om 
te doen en vind het belangrijk om 
aan Social Return te doen.”
Aan alles is te zien dat we hier te 
maken hebben met een vakgek. 

Kasper heeft er lol aan om klanten 
zo goed mogelijk te helpen, is altijd 
bezig met zijn werk en geeft het 
plezier dat hij eraan beleeft door 
aan zijn jongens. En die lol straalt 
van hen weer af. “Iedere ochtend 
starten we om 7.00 uur met koffie. 
Met het hele team zitten we dan bij 
elkaar op de zaak in Vorden. Dat 
vind ik belangrijk.” Het succes dat 
Kasper heeft met zijn bedrijf, deelt 
hij met zijn personeel. Een paar 
keer per jaar een uitje en nu, naast 
de uitbreiding van het wagenpark, 
voor iedereen een nieuw tenue.
Onlangs is Kasper gestart met een 
groot project in Hengelo (G): het 
renoveren van 3600 vierkante me-
ter dak. En er wordt op dit moment 
gewerkt aan het Oude Stadhuis in 
Zutphen. “We zijn gespecialiseerd 
in monumentaal werk, hebben 
jongens in dienst die daarvoor zijn 
opgeleid.” Sommige van hen heb-
ben hun opleiding ergens anders 
gevolgd, maar Kasper leidt zelf ook 
op. “Het is een uitstervend beroep. 
En de enige manier om het te leren 

is in de praktijk, want een andere 
opleiding bestaat er niet voor.”
En alsof het nog niet genoeg feest 
is, staat zoon Yannick (17)in de 
krant. Hij doet het erg goed als 
veldrijder en daarover is een groot 
artikel in De Stentor verschenen. 
Uit hetzelfde hout gesneden als 
Kasper die ook altijd fanatiek heeft 
gefietst. Af en toe doet hij het nog, 
maar zijn werk neemt gewoon veel 
tijd in beslag. “En als het niet het 
werk is, ben ik wel bezig om mijn 
zoon te begeleiden bij trainingen 
en wedstrijden.”
Dezelfde passie die hij voelt voor 
het fietsen, heeft Kasper voor zijn 
bedrijf. “Als je wedstrijden moet 
fietsen, gaat dat ook niet van een 
leien dakje. Daar heb je doorzet-
tingsvermogen voor nodig. Dat 
had ik met fietsen en nu heb ik dat 
met mijn bedrijf. Als ik vind dat iets 
moet lukken, dan doe ik er ook al-
les aan om het tot een succes te 
maken.”

www.kaspervrielink.nl

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

Een draagbare kunstnier geeft Willem  
zijn vrijheid en energie terug.  
Dat is hard nodig want dialyse is geen 
leven, maar overleven.

Draag bij aan de draagbare kunstnier.  
Sms NIER naar 4333 of geef via 
nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten)
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

Laten we de kunstnier 
klein maken. 
En de wereld van 
Willem weer groot.

www.dier.nu

HELP DIEREN IN NOOD,
OOK BIJ U IN DE BUURT

Vele dieren leiden een buitengewoon beroerd bestaan; 
ook in Nederland. Ze worden opgesloten in veel te kleine 
hokken, ernstig mishandeld, of zonder pardon op straat 
gezet. Stichting DierenLot trekt zich het lot van deze 
dieren aan en wil hen graag helpen en vraagt daarbij om 
uw steun! Dan helpt u, samen met Stichting DierenLot, 
lokale en regionale dierenhulpverleners in Nederland.

WORD
DONATEUR OF 
KOM IN ACTIE!

www.dier.nu

Draag bij aan de draagbare kunstnier. Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

Laten we de kunstnier klein maken.
En de wereld van Willem weer groot.



Vorden 1 speelt voor 5e keer gelijk en 
NXXT nieuwe shirtsponsor Vorden B3

VORDEN - Afgelopen zondag heeft 
Vorden 1 in haar 11e wedstrijd in 
de 2e klasse voor de 5e keer ge-
lijk gespeeld. In Zevenaar werd 
tegen OBW een 1-1 gelijk spel 
uit het vuur gesleept en met 17 
punten blijft het voor de 4e ach-
tereenvolgende week op de 5e 
plaats staan.

Beide ploegen kennen elkaar 
van twee seizoenen geleden in 
de 3e klas en beide ploegen heb-
ben ook een gelijke achtergrond. 
OBW speelde drie seizoenen ge-
leden nog in de 4e klas en na het 
kampioenschap in 2012-2013, 
promoveerde de ploeg direct in 
het 1e seizoen in de 3e klas via de 
nacompetitie naar de 2e klas en 
afgelopen seizoen kon het zelfs 
bijna in 1x de stap maken naar de 
1e klas, maar in de laatste nacom-
petitiewedstrijd tegen Orion lukte 
het net niet.

Vorden promoveerde in 2011-2012 
van de 4e klas naar de 3e klas en 
werd vorig seizoen na 3 seizoe-
nen 3e klas kampioen. Nu komen 
beide verenigingen elkaar dus 
weer tegen in de 2e klas en Vorden 
wist dat het een zware dobber zou 
worden aangezien twee seizoenen 
geleden in Zevenaar met 6-0 werd 
verloren en in Vorden met 2-3.

In de eerste 10 minuten speelde 
Vorden erg onrustig en kwam het 
daardoor steeds in de problemen 
doordat er veel onnodig balverlies 
werd geleden. In de 3e minuut re-
sulteerde dit direct al in een 1-0 
achterstand, toen op het midden-
veld in de opbouw balverlies werd 
geleden en de achterhoede nog 
helemaal 'open' stond. 

Via een vliegensvlugge omschake-
ling bereikte OBW met drie passes 
de middenvelder die simpel vanaf 
10 meter binnen kon schieten. Het 
duurde daarna nog 10 minuten 
voordat Vorden enigszins contro-
le kreeg over de wedstrijd, maar 

vanaf dat moment is men echter 
ook niet meer in de problemen ge-
weest en heeft keeper Robin Ver-
stege geen noemenswaardige red-
ding meer hoeven te verrichten in 
de 1e helft. Het duurde echter nog 
wel tot het laatste kwartier voor 
rust voordat Vorden een echte 
kans kreeg.

In de 35e minuut was het Rik 
Schröer die zich prima vrij speelde 
bij de achterlijn en de bal op knie-
hoogte voorzette waar Frank Hid-
dink via een fraaie hakbal de bal 
het veld weer in bracht en Daan 
Horstman vanaf 10 meter de bal 
keihard tegen de paal aan schoot. 
Nog geen vijf minuten later was 
het een cornerbal van de rech-
terkant die hoog werd ingebracht 
door Daan Horstman en door Rik 
Schröer binnen getikt kon wor-
den, maar deze inzet werd door 
een OBW verdediger van de lijn af 
gegleden. In de rebound kwam de 
bal wederom bij Daan Horstman 
terecht en deze bracht de bal hoog 
in bij de 2e paal en deze inzet, die 
tussen een schot op doel en voor-
zet in zat, kon net niet ingekopt 
worden door twee vordense aan-
vallers.

Na de rust begon Vorden wederom 
erg onrustig en rommelig en kwam 
zodoende niet in het gewenste 
ritme, waarbij aangetekend dient 
te worden dat de meer dan stevige 
wind niet bijdroeg aan de kwali-
teit en de aantrekkelijkheid van de 
wedstrijd. Spits Gijs van der Veen, 
die in de 1e helft al meerdere ke-
ren had laten zien dat hij als aan-
speelpunt en balvaste spits een 
meer dan nuttige bijdrage leverde 
aan het spel van Vorden 1, kon niet 
meer zo goed en zo vaak gevonden 
worden en zodoende ontstond het 
beeld dat het voor Vorden wel 
eens heel lastig kon worden om 
de gelijkmaker te forceren. Toch 
kwam deze alsnog, want in de 70e 
minuut kon een afgeslagen voor-
zet aan de linkerkant wederom 

ingebracht worden door Stefan 
Eggink. Hij draaide naar rechts uit 
en krulde de bal strak voor en de 
indraaiende bal werd door nie-
mand beroert en verdween in de 
verre hoek : 1-1.

In het laatste kwart van de wed-
strijd werd het een open wedstrijd 
waar OBW nog volop voor de 
winst ging door de twee topaan-
vallers aan zevenaardse zijde in te 
brengen. Het werd direct alarm-
fase 1 met vooral de ijzersterke en 
pijlsnelle linksbuiten als belang-
rijkste wapen. Toch hield Vorden 
haar doel schoon en kon het in 
de uitvallen ook een paar keer via 
vooral Daan Horstman gevaarlijk 
uitbreken. Het bleef voor Vorden 
gelukkig bij 1-1 want vijf minuten 
voor tijd kreeg OBW de beste kans 
om de wedstrijd te beslissen.

De rechtsbuiten, samen met de 
linksbuiten eveneens een gevaar-
lijke invaller, kon deze keer Bas Ab-
bink achter zich laten maar schoot 
vanaf 10 meter vrij voor Robin 
Verstege gelukkig hoog over. Bas 
Abbink werd nog vervangen door 
Siebren Bijenhof, die in de laatste 
fase met enkele goede defensieve 
acties en prima inspeelpassen 
goed inviel en toen uiteindelijk 
na 95 minuten de prima leidende 
scheidsrechter af floot was op 
deze stormachtige zondagmiddag 
wederom een punt bij geschreven. 
En gezien de twee nederlagen van 
twee seizoenen geleden, is Vorden 
tegen de opvallende runner-up 
OBW er in ieder geval op vooruit 
gegaan.

NXXT shirtsponsor Vorden B3
Vorden B3 heeft nieuwe tenues 
ontvangen van autorijschool 
NXXT. Als dank hiervoor gaf Her-
man Vrielink van de Sponsor-
commissie afgelopen zaterdag op 
Sportpark 't Grote Veld een boeket 
bloemen aan Evert en Annelies 
van den Oudenalder van autorij-
school NXXT. 

'Grote Veld' veldtoertocht 
in Vorden
VORDEN - Op 6 december houdt 
de Vordense fietsclub VRTC 'De 8 
kastelenrijders' voor de 33ste keer 
haar 'Grote Veld' veldtoertocht in 
de mooie omgeving van het bos-
rijke Vorden en Lochem. Leden 
van de VRTC zijn ook nu al weer 
druk in de weer met de voorbe-
reidingen om de deelnemers op 6 
december een prachtige tocht te 
kunnen voorschotelen.

Deze veldtoertocht staat op de 
kalender van de (N.T.F.U.) Neder-
landse Toer Fiets Unie en staat bij 
de meeste veldrijders hoog aange-
schreven op hun te fietsentochten. 
Ook fietsers die geen lid zijn van 
de wielervereniging zijn van harte 
welkom en kunnen ook deelne-
men aan de klassieker onder de 
veldritten. De start is tussen 8:30 
uur en 10:00 uur bij het complex 
van de voetbalvereniging Vorden 
aan de oude Zutphenseweg 11 
te Vorden. De deelnemers gaan 
via het Grote Veld met de nodige 
klimwerk naar de Lochemse berg. 
Daarna gaat de route door de 
Wilderborch weer terug naar het 
startpunt.

Er zijn 2 afstanden waaruit men 
kan kiezen, 30 km of 45 km. De 
routes lopen grotendeels via 
mooie bospaden en zandwegen 
met tussendoor een enkele harde 
weg om indien nodig weer even 
op adem te komen. Deze veldtoer-
tocht is mogelijk mede dankzij de 
zeer goede samenwerking met di-
verse bos- en landgoedeigenaren 
tot stand gekomen. Voor sommige 
stukken is een eenmalige toestem-
ming verleend en de organisatie 
wil dan ook de deelnemers, die de 

route op de gps opslaan verzoeken 
om niet op andere momenten de-
ze mooie route voor zichzelf nog 
een keer te rijden, waardoor de 
organisatie in de problemen kan 
komen. Bij de controle/verzor-
gingspost onderweg worden een 
drankje, warme bouillon en ook 
de traditionele gehaktballetjes en 
broodjes verstrekt. Altijd een goed 
en gezellig moment om je erva-
ringen met andere deelnemers 
te delen. Daar is ook een materi-
aal- en EHBO-post aanwezig om 
eventuele pechgevallen verder te 
kunnen helpen. De gehele tocht 
is duidelijk met pijlen uitgezet en 
verder in secties verdeeld zodat de 
organisatie in geval van nood snel 
de plaats van ongeval/ pech kan 
bereiken. Ook via een 06 nummer, 
welke de deelnemers mee krijgen, 
is tijdens de rit de organisatie be-
reikbaar.

Leden van de V.R.T.C. controle-
ren 's morgens regelmatig de rit 
en brengen indien nodig extra 
pijlen aan. Na afloop kunnen de 
deelnemers zich douchen, de fiets 
afspuiten en een hapje en een 
drankje nuttigen in de kantine van 
de voetbalclub Vorden. Leden van 
de N.T.F.U. betalen het gebruike-
lijke tarief en niet leden betalen 1 
euro meer in verband met de dag-
verzekering. Jeugdige deelnemers 
betalen half geld. VRTC de 8 kaste-
lenrijders uit Vorden heeft er weer 
zin in en hoopt op 6 december 
weer een groot aantal deelnemers 
te mogen begroeten. Voor verdere 
informatie, zie website.
   

 ■ www.vrtcvorden.nl

   

Dash pakt draad weer op
ZUTPHEN - In plaats van een za-
terdag stond er op vrijdagavond 
27 november een wedstrijd ge-
pland voor Dash dames 1. Dit keer 
mochten ze afreizen naar Apel-
doorn, om hier Alterno dames 3 
te treffen. Alterno stond op een 
vierde plaats en de dames uit Vor-
den op een tweede plek. Voor de 
dames van Dash was het van be-
lang om de verloren wedstrijd van 
afgelopen week te vergeten en te 
focussen op deze wedstrijd en hun 
eigen niveau weer te pakken. 

De eerste set begon met een foute 
serve aan beide kanten. Daarna 
namen de rood-zwarten de leiding 
en mede dankzij een goede serve 
serie van Anouk Nijbroek bouw-
den ze een riante voorsprong op. 
Passend zat Dash er goed bij. Toch 
ging het niet vanzelf. De dames 
van Alterno stonden goed te ver-
dedigen en hadden daardoor op 
veel aanvallen een antwoord. Aan-
vallend werd er minder gescoord 
waardoor de opgebouwde voor-
sprong steeds kleiner werd.

Alterno kwam steeds beter in het 
spel, maar gelukkig was de opge-
bouwde voorsprong groot genoeg 
en won Dash de eerste set met 25-
20. De tweede set pakten de da-
mes uit het achtkastelendorp het 
spel weer op. Verdedigend had-
den ze veel, maar een echt goede 
voorsprong opbouwen lukte niet. 
Dan scoorden ze weer een paar 
punten, maar maakten daarna 
ook zelf weer een aantal fouten 
waardoor Alterno bij kon blijven. 
Verdedigend stond Alterno goed 
te spelen en hierdoor hadden de 
dames uit Vorden moeite met sco-
ren. Met een serve aan de kant van 
Alterno die direct bij Vordenaren 

op de grond kwam won Alterno 
de tweede set met 25-23. Na twee 
sets gespeeld te hebben stond het 
dus 1-1. Door de derde set de po-
sities iets te veranderen, kwamen 
de dames van Dash weer beter 
uit de verf. Er werd weer gescoord 
en ook de blokkering stond beter. 
De voorsprong werd opgebouwd, 
maar ook hier liet Alterno zich niet 
kennen. Ze haalden nog steeds 
veel ballen van de grond alleen 
dit keer wisten de rood-zwarten, 
doormiddel van mooie aanvallen 
en slimme prikballen eerder te 
scoren en wonnen ze de set met 
25-18. Het goede spel van de derde 
set was in het begin van de vierde 
set ver te zoeken. Zo stonden de 
Vordenaren al snel op een 7-1 ach-
terstand. Maar een vijfde set was 
iets wat ze niet wilden dus werd er 
gevochten voor elke bal. Passend 
lagen de ballen goed en aanval-
lend werd er weer meer gescoord. 
Zo trok Dash de stand ook weer 
gelijk met 8-8. Hierna ging het 
weer even gelijk op tussen beide 
teams totdat Anouk Nijbroek weer 
aan serve kwam, waardoor er weer 
een grote voorsprong op het sco-
rebord stond en Dash de set kon 
winnen met 25-17.

Een 3-1 winst voor de dames uit 
Vorden, waardoor ook in de Alter-
nohal in Apeldoorn het Vordense 
volkslied klonk. Volgende week 
zijn de dames een weekend vrij, 
zodat ze op zaterdag 12 december 
kunnen gaan knallen in hun laat-
ste thuiswedstrijd van de eerste 
helft van de competitie.. Met als 
tegenstander Orion dames 2, ook 
hier kunnen ze uw steun hard ge-
bruiken. Dus zaterdag 12 decem-
ber, sporthal 't Jebbink om 17:45 
uur.

Herman Vrielink overhandigt namens Vorden B3 een boeket bloemen aan Evert en Annelies van den Oudenalder van autorijschool NXXT. 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.

Jaargang 10, nr. 49 1 december 2015

Tot 15 november kon iedereen 
personen of groepen aanmelden 
die de titel ‘Vrijwilliger van het 
jaar’ verdienen. Een commissie 
beoordeelde de aanmeldingen en 
heeft drie genomineerden gese-
lecteerd. Daarbij is onder andere 
gekeken naar de tijdsperiode dat 
het vrijwilligerswerk is verricht, 
de verscheidenheid en de om-
vang van het vrijwilligerswerk. 
De genomineerden zijn in wille-
keurige volgorde:

VRTC de 8 Kastelenrijders, vrij-
willigers van de Tandemgroep
De leden van de Vordense Rijwiel 
en Toer Club (VRTC) zijn echte 
fietsfanaten. De meeste van hen 
beleven al jaren veel plezier aan 
toeren op de fiets. Dat plezier wil-
len ze delen! Ook mensen met een 
beperking gunnen ze dat. Mensen 
die misschien niet meer zelfstan-
dig kunnen fietsen, maar er wel 
graag op uit gaan. De club had wat 
geld gewonnen en wilde daar iets 
positiefs mee doen voor anderen. 
Zo ontstond ongeveer acht jaar 
geleden het idee ‘tandemproject’. 
Van het geld en giften van overige 
sponsoren werden vier tandem-
fietsen aangeschaft en sindsdien 
fietst een groep van (inmiddels) 
32 enthousiaste VRTC-leden van 
april t/m oktober elke donderdag 
en zaterdag met cliënten van Zo-
zijn. Ze doen dit op donderdag in 
Vorden en op zaterdag in Wilp. Op 
deze manier bezorgen ze heel wat 
mensen met een beperking keer 
op keer een gezellige en actieve 
middag in de buitenlucht. De vrij-
willigers hebben aandacht voor 
de cliënten, maken een praatje en 
drinken een drankje. Het is meer 
dan samen fietsen, dat maakt het 
zo mooi. En de cliënten zijn enorm 
dankbaar! Deze vrijwilligers zijn 
van grote waarde en met recht 
genomineerd voor ‘Vrijwilliger 
van het jaar 2015’. 

Vrijwilligers van het Achterhoeks 
Museum 1940-1945
Al ruim 14 jaar dragen de vrijwilli-

gers van het Achterhoeks Museum 
1940-1945 in Hengelo (Gld) de ver-
halen over de Tweede Wereldoor-
log in de Achterhoek over. Elke 
museumbezoeker, of deze nu uit 
de regio komt of een wereldse toe-
rist is, wordt door de vrijwilligers 
warm ontvangen. Drie van deze 
vrijwilligers zijn zelfs al vanaf het 
begin betrokken bij het museum! 
De afgelopen jaren bezochten dui-
zenden mensen het museum, 
waaronder veel kinderen.
Jarenlang kwam er zelfs een 
schoolklas uit Heerhugowaard 
naar het Achterhoeks Museum 
1940-1945. Zó de moeite waard 
vonden zij het. De vrijwilligers be-
heren ook het Veteranencafé. 
Eens keer per maand ontvangen 
ze veteranen, die daar onder het 
genot van een kopje koffie bijpra-
ten. Serieuze gesprekken, maar 
ook sterke verhalen met humor. 
Voor velen van hen een waardevol 
moment van samenzijn. 

Eén van de hoogtepunten van de 
afgelopen jaren was de Slag om 
de Achterhoek, waarbij in het cen-

Drie genomineerden voor ‘Vrijwilliger van het jaar’ bekend 

Op diverse locaties in de ge-
meente staan bouwwerken die in 
een vervallen staat verkeren. Dit 
leidt tot ontsiering van de omge-
ving, ergernis bij inwoners en 
passanten, negatieve effecten op 
aangrenzende percelen en een 
(gevoel van) onveiligheid. Om de 
kwaliteit van deze locaties te 
verbeteren stellen we een aan-
pak op om situaties van verval te 

beoordelen en daartegen hand-
havend op te kunnen treden.
We brengen de vervallen situa-
ties in kaart, met het uitgangs-
punt dat locaties die het meest 
zichtbaar zijn (en dus het meeste 
negatieve effect geven) en onvei-
lige situaties prioriteit krijgen. 
Daarnaast stellen we een stap-
penplan op om deze situaties 
aan te pakken. Daarvoor passen 
we ook de Welstandsnota op het 
onderdeel excessenregeling aan, 
omdat dit een goede mogelijk-
heid geeft om gebouweigenaren 
via handhaving te dwingen ver-
vallen situaties op orde te bren-
gen. Met deze aanpak kunnen we 
in 2016 actief aan de slag. 

Bronckhorst aan de slag met 
aanpak vervallen panden

trum van Hengelo (Gld) de bevrij-
ding werd nagespeeld. Wat een 
werk! Maar liefst 5000 bezoekers 
genoten van het schouwspel. Per 
20 december 2015 sluit het 
Achterhoeks Museum 1940-1945 
haar deuren. Een mooi moment 
om de vrijwilligers van het muse-
um eens te prijzen voor hun tome-
loze inzet van de afgelopen jaren. 

Geert Meffert, vrijwilliger bij 
Scoutinggroep Sweder van 
Voorst
Geert Meffert is één van de oprich-
ters van scoutinggroep Sweder 
van Voorst in Hummelo en daar-
naast vanaf het begin beheerder 
van het clubgebouw. Het gebouw 
ziet er altijd tip-top uit! Dankzij 
Geert. Hij zorgt voor het onder-
houd, zoals schilderwerk, nieuwe 
tegels, maar ook het schoonma-
ken en materiaalbeheer neemt hij 
op zich. 

Toen het clubgebouw opgeknapt 
moest worden, heeft hij er zelfs 
een tijdje bijna fulltime de handen 
uit zijn mouwen gestoken. Ook re-

gelt hij de verhuur van het gebouw 
aan andere verenigingen en scho-
len. Waarom Geert zich zo inzet 
voor zijn scoutingclub? Voor de 
kinderen van de groep en de ge-
zelligheid. Als de kinderen blij zijn, 
dan is hij het ook. Elk jaar doet de 
groep mee aan de Airborne Wan-
deltocht in Oosterbeek, een mooi 
uitstapje waar ook Geert zich voor 
inspant. De club kan altijd op hem 
rekenen! Mede door zijn inzet is 
Scoutinggroep Sweder van Voorst 
een gezonde en vitale club met 
een mooi en goed toegerust club-
gebouw. Geert verdient het om 
eens in het zonnetje gezet te wor-
den. 

Bekendmaking ‘Vrijwilliger van 
het jaar’
Wie ‘Vrijwilliger van het jaar 2015’ 
wordt, maakt wethouder Peppel-
man bekend tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente 
op 6 januari in het gemeentehuis. 
De ‘Vrijwilliger van het jaar 2015’ 
ontvangt naast de eretitel een 
geldbedrag van € 250,- Als de 
eretitel naar een vrijwilligers-
groep gaat, ontvangt de groep een 
geldbedrag van € 500,- De andere 
twee genomineerden krijgen een 
geldbedrag van € 50,-.

Publieksprijs
Daarnaast is er ook dit jaar weer 
een publieksprijs te vergeven. 
Via de facebookpagina van de 
gemeente kunt u laten weten 
wie volgens u de titel ‘Vrijwilliger 
van het jaar 2015’ verdient. 
Binnenkort verschijnt er op onze 
facebookpagina een bericht waar-
op u kunt reageren. Houd deze 
dus in de gaten! De vrijwilliger of 
vrijwilligersgroep met de meeste 
stemmen wint de publieksprijs. 

Belang vrijwilligerswerk
Met de verkiezing laat de gemeen-
te zijn waardering blijken voor het 
vrijwilligerswerk. De benoeming 
is een symbolische prijs en de ver-
kozen vrijwilliger representeert 
alle Bronckhorster vrijwilligers. 

De vrijwilligers van 2014 die we tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie in het 
zonnetje zetten

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de 
nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2016 om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis 
aan de Elderinkweg 2 in Hengelo. 

Alle inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven 
zijn van harte welkom. Een prima gelegenheid om in 
ongedwongen sfeer onder het genot van een hapje en 
een drankje elkaar het beste toe te wensen. Tijdens de 
avond is ook de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ en 
de huldiging van een aantal bijzondere Bronckhorster 
kampioenen!  

Wij begroeten u graag de 6e!

Nieuwjaarsr� eptie op 6 januari a.s.  
Komt u ook?



Speciaal voor mensen met een 
laag inkomen en een laag vermo-
gen hebben wij samen met zorg-
verzekeraar Menzis een goedkope 
zorgverzekering samengesteld. 
Wij betalen een deel van de pre-
mie en bieden extra vergoedingen. 

Kom ik in aanmerking? 
U komt voor deze zorgverzekering 
in aanmerking als u en uw eventu-
ele partner een laag inkomen en 
een laag vermogen hebben. Wat 
we onder een laag inkomen/ver-
mogen verstaan, leest u op www.
bronckhorst.nl/zorgverzekering 
of scan de QR-code.

Korting op de premie
Wij geven u 9% korting op de aan-
vullende pakketten van de zorg-
verzekering bij Menzis. U kunt kie-
zen uit drie aanvullende verzeke-
ringen. Op www.bronckhorst.nl/
zorgverzekering vindt u informa-
tie over de verschillende aanvul-
lende pakketten en de premiebe-
dragen per maand, inclusief de 
korting. 

Extra dekking eigen bijdrage 
WMO maatwerkvoorzieningen
De aanvullende verzekeringen 
hebben we ook uitgebreid met een 
vergoeding van maximaal € 400,- 
voor eigen bijdragen voor WMO 
maatwerkvoorzieningen, zoals 
huishoudelijke hulp. Het gaat om 
de eigen bijdragen die u maande-
lijks betaalt aan het CAK.

Hoe kan ik deelnemen?
Inwoners waarvan bij ons bekend 
is dat ze voorheen een uitkering 
kregen uit de Wtcg (Wet tegemoet-

koming chronisch zieken en ge-
handicapten), krijgen van ons een 
persoonlijke brief over de collec-
tieve zorgverzekering. Ontvangt u 
geen brief, maar denkt u dat u wel 
in aanmerking komt en heeft u 
interesse in de verzekering, dan 
kunt u zich aanmelden op www.
gezondverzekerd.nl/mijngemeen-
te/bronckhorst. Doen!

Wilt u liever op papier de collectie-
ve zorgverzekering aanvragen? 
Haal dan tijdens openingstijden 
een aanvraagpakket bij het ge-
meentehuis of bij het sociaal team 
bij u in de buurt. Kijk voor locaties 
en openingstijden op www.
bronckhorst.nl of neem contact 
op via info@bronckhorst.nl of tel. 
(0575) 75 02 50.

Let op: 
Aanmelden voor de zorg-
verzekering van de gemeente 
kan t/m 31 december 2015. 

Goedkope zorgverzekering voor mensen met 
laag inkomen

Glasvezel 
Buitengebied 
Bronckhorst

Achterhoek verkent 
samenwerking marktpartijen 

De gemeenten in de Achterhoek en de provincie zijn positief 
over de haalbaarheid van een commercieel glasvezelnet-

werk. Zij gaan daarom verder in gesprek met commerciële 
telecomaanbieders. Dit is de uitkomst van een herbezinning 

van het breedbandproject. De bestuurders zien dit als de snel-
ste weg naar snel internet tegen redelijke kosten.

In de zomer bleken de eerdere plannen voor een eigen glasvezel-
bedrijf te stranden op de Europese regels. Sindsdien hebben 
gemeenten en provincie de mogelijkheden in beeld gebracht. 
Dit leidde tot meerdere mogelijke richtingen, variërend van proce-
dures via Brussel tot externe financiering. 

Slagingskans groter
Wethouder Paul Seesing: “De slagingskans is groter dan bij de start 
van het breedbandproject een jaar geleden. De rente is lager en de 
techniek schrijdt voort. De druk van bewoners en lokale en overhe-
den hebben tot beweging van de markt geleid.”

Gemeenten en provincie willen kwaliteit en snelheid, uiteraard 
rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving. Een con-
crete planning is nog niet te geven. Die hangt o.a. af van de 
uitkomst van lopende gesprekken.

Berkelland en CIF
De keuze om met de markt te praten sluit aan op de keuze van de 
gemeente Berkelland, één van de 10 deelnemende gemeenten. 
Deze gemeente stelt de gemeenteraad voor om met infrastruc-
tuurbedrijf CIF een leningsovereenkomst aan te gaan voor de 
aanleg van glasvezel. Het grondgebied van Berkelland ligt 
gunstig door de eerdere uitrol van glasvezel in grote delen van 
Borculo en de ligging tegen Twente. Provincie en gemeenten 
zijn blij voor de inwoners van het buitengebied van Berkel-
land. Ze zien het als een goede stap in het gezamenlijke 
proces naar breedband in de Achterhoek.

Volgende week op deze gemeentepagina’s: special met uitgebreide 
info over zorg, welzijn en werk. O.a over wat onze sociale teams voor 
u kunnen betekenen, ondersteuning voor mantelzorgers en hoe we 
in Bronckhorst huishoudelijke hulp geregeld hebben. Benieuwd? 
Houd dan de gemeentepagina’s van volgende week in de gaten!

Volgende week: Zorgspecial

Iedere dag leggen jongeren con-
tact via internet. Facebook, insta-
gram, webcams, het is razend po-
pulair. Lekker anoniem van alles 
uitwisselen en misschien wel tot 
een afspraak komen. Jammer ge-
noeg zijn er ook jongens die doen 
alsof ze verliefd zijn, maar ver-
keerde bedoelingen hebben. Bij-
voorbeeld loverboys. Ze zijn vaak 
actief op internet. Ook komen ze 
op schoolpleinen, bij het busstati-
on of in de discotheek. Loverboys 
zijn vaak aantrekkelijk en stoer. 
Ze lijken in het begin het perfecte 
vriendje. Ze maken indruk met 
geld en hebben vaak mooie spul-
len. Jongens waar meisjes graag 
mee gezien willen worden… Het 
komt zowel in steden als dorpen 
voor. Maar helaas gaat het som-
mige jongens niet om liefde en wil 
hij geld aan het meisje verdienen. 
Door haar te verleiden tot het ma-

ken van gewaagde foto’s of het af-
sluiten van telefoonabonnemen-
ten op haar naam om te chante-
ren. Het kan dan om een loverboy 
gaan. Het is goed om te weten dat 
er een speciaal meldpunt lover-
boys is. Dit meldpunt is onderge-
bracht bij Veilig Thuis, het advies- 
en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Veilig Thuis 
is voor iedereen 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar op 
telefoonnummer 0800 2000 . Help 
erger voorkomen en aarzel niet 
contact met 
op te nemen 
als u hier-
mee te ma-
ken heeft! 
Ze geven 
graag advies 
en bieden 
hulp.

Ik ben bang dat mijn kind 
met een loverboy omgaat
Wat kan ik doen?

Wist u dat er in Bronckhorst al 
enkele jaren een handige rol-
stoelpool is? Voor wie bijvoor-
beeld een dagje uit wil met de 
familie, maar niet heel goed ter 
been is en dat zonder rolstoel 
moeilijk vol kan houden. Een gra-
tis rolstoel via de pool kan dan 
uitkomst bieden! Iedere Bronck-

horster (jong en oud) die soms 
een rolstoel nodig heeft, maar er 
niet dagelijks van afhankelijk is, 
kan van de rolstoelpool gebruik 
maken. Het is dus zeker niet al-
leen een aanbod voor bewoners 
van een woonzorgcentrum. 
U kunt een rolstoel voor maxi-
maal 72 uur aanvragen bij de 

receptie van 3 zorgcentra in 
Bronckhorst. De pool is een ge-
meenschappelijk depot, van 
waaruit een rolstoel voor tijdelijk 
gebruik snel beschikbaar is. 
Rolstoelen zijn te reserveren en 
op te halen bij de receptie van: 
• Zorgcentrum De Bleijke, 
 Beukenlaan 1 in Hengelo (Gld), 

tel. (0575) 49 82 00
• Zorgcentrum Hyndendael, 

Keppelseweg 35 in Hummelo, 
tel. (0314) 38 10 41

• Zorghotel De Gouden Leeuw, 
Burg. Rijpstrastraat 3, Zelhem, 
tel. (0314) 62 82 00

Het is de bedoeling dat u vooraf 
telefonisch reserveert als u van 
de pool op één locaties gebruik 
wilt maken. Bij het ophalen 
worden naam, geboortedatum, 
telefoonnummer en adres van 
de lener genoteerd.

Soms rolstoel nodig, bijvoorbeeld voor uitje? 
Dat kan gratis via de rolstoelpool! 

Onder kinderen en jongeren 
komt regelmatig overgewicht 
voor. Ook in Bronckhorst. Het 
vóórkomen van overgewicht bij 
jeugd is daarom één van onze 
speerpunten. Maar ook zorgpro-
fessionals krijgen hier in hun 
werk ongetwijfeld mee te maken. 
Daarom willen we graag met hen 
in gesprek om te kijken hoe we 
elkaar als organisaties kunnen 
versterken bij het bevorderen 
van een gezonde jeugd. 

Bijeenkomst op 10 december
Bent u een zorgprofessional en 
hebt u in uw werk regelmatig 
met overgewicht bij jeugd te 
maken heeft en wilt u graag met 
ons en anderen van gedachten 
wisselen? Dan bent u van harte 
welkom bij een bijeenkomst op 
10 december 2015. Deze vindt 
plaats van 16.30 tot 18.30 uur in 
het gemeentehuis, Elderinkweg 2 
in Hengelo (Gld). 

Wilt u zich aanmelden? 
Een aantal professionals die bij 
ons bekend zijn, hebben per e-
mail een uitnodiging gehad. Maar 
ook als u geen uitnodiging heeft 
gehad, bent u van harte welkom. 

Aanmelden voor de bijeenkomst 
kan t/m 7 december a.s. via het 
aanmeldformulier ‘Bijeenkomst 
ketenaanpak overgewicht jeugd’ 
op www.bronckhorst.nl. Heeft u 
nog vragen? Dan kunt u contact 
met ons opnemen via info@
bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 
02 50.  

Achterhoek in Beweging
Er lopen al verschillende initia-

tieven op het gebied van gezonde 
jeugd, die samenkomen in het 
project Achterhoek in Beweging: 
gezonde jeugd. Bronckhorst 
werkt daarin nauw samen de an-
dere Achterhoekse gemeenten, 
de GGD Noord- en Oost Gelder-
land, Caransscoop en de Gelder-
se Sportfederatie. Zij zijn ook 
betrokken bij de organisatie van 
de bijeenkomst.

Bijeenkomst over overgewicht bij jeugd
Zorgprofessionals, u bent van harte welkom!



Jeanne Wissink en Arie Vries 
zijn gebiedsambtenaren voor 
Bronckhorst Oost (Zelhem, Halle, 
Halle-Heide, Halle-Nijman, 
Varssel en Veldhoek). Zij zijn re-
gelmatig in het gebied te vinden 
om u wegwijs te maken, handige 
tips aan de hand te doen en goed 
te weten wat er in de dorpen 
speelt.

Kom met ze in contact!
Om nog gemakkelijker met u in 
contact te komen, zijn ze (bij toer-
beurt) bij wijze van proef iedere 
eerste vrijdag van de maand 
tussen 10.00 tot 11.30 uur aan-

wezig in dorpshuis ‘de Korenaar’ 
in Halle. Op 4 december is het weer 
zover!

Misschien...
• ...heeft u ideeën voor uw woon-

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

• ...heeft u iemand nodig om mee 
te denken over het organiseren 
van een bijeenkomst/activiteit?

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

Aarzel niet en loop bij ze binnen op 
4 december. Ze gaan graag met u 
in gesprek en de koffie staat klaar! 

Vanzelfsprekend geldt dit 
spreekuur voor alle inwoners van 
Bronckhorst Oost, dus ook voor 
Zelhemmers! Kom gerust langs.

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

Op dit moment bereiden we de bouw 
van de nieuwe brandweerkazerne/
gemeentewerf voor op bedrijventer-
rein Winkelskamp in Hengelo. Begin 
2016 is het ontwerp klaar en start de 
bouw. Voordat weilanden bouwrijp 
gemaakt kunnen worden, moet 
archeologisch onderzoek worden 
gedaan. Zo ook hier. En dat leverde 
mooie vondsten op, zoals een prehis-
torisch grafveld. Op verschillende 
plekken in Bronckhorst vinden nu 
werkzaamheden plaats. Bijvoorbeeld 
bij het nieuwe kindcentrum in Steen-
deren, in stadje Bronkhorst waar de 
kasteelheuvel en omgeving toegan-
kelijker worden gemaakt met o.a. 
wandelroutes, in Hummelo waar de 
Huiskamer heringericht wordt etc. 
Veel inwoners lezen deze berichten 
als eerste via sociale media.

Wist u dat wekelijks bij radio Ideaal 
een collegelid aanschuift in de studio 
in Zelhem op de donderdagavond om 

18.00 uur in het nieuwsprogramma 
Achterhoek Totaal? Luister hier 
eens naar en blijf op de hoogte van 
wat speelt. Eén van de wethouders 
of de burgemeester geeft nadere 
tekst en uitleg over het gemeente-
lijk nieuws van die week.

 Tweets van de maand

mooie vondsten op, zoals een prehis-

werkzaamheden plaats. Bijvoorbeeld 

een collegelid aanschuift in de studio 
in Zelhem op de donderdagavond om 

18.00 uur in het nieuwsprogramma 18.00 uur in het nieuwsprogramma 
Achterhoek Totaal? Luister hier 
eens naar en blijf op de hoogte van 
wat speelt. Eén van de wethouders 
of de burgemeester geeft nadere 
tekst en uitleg over het gemeente-
lijk nieuws van die week.

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

Raadsvergadering 
26 november 2015
Op 26 november vergaderde de 
gemeenteraad. De dames van de 
Christelijk-maatschappelijke 
vrouwenbeweging De Passage 
uit Toldijk/Steenderen en Henge-
lo woonden de vergadering bij als 
speciale gasten van de raad. Op 
de agenda stonden onder meer 
de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan 

Buitengebied Sarinkdijk 15 en 
15 nabij Hengelo (Gld)

 De raad stelde het bestem-
mingsplan, dat betrekking 
heeft op het verschuiven van 
een woonbestemming, onge-
wijzigd vast 

• Bestemmingsplan 
Buitengebied Wittebrinkweg 
1 en 1A, Zelhem

 De raad stelde het bestem-
mingsplan, dat betrekking 
heeft op een functieverande-
ring van agrarisch naar wonen, 
ongewijzigd vast 

• Rapport rekenkamercommis-
sie BBLM Personele lasten

 In het rapport geeft de rekenka-
mercommissie inzicht in en 
aanbevelingen over de wijze 
waarop de gemeente haar ta-
ken zelf uitvoert, uitbesteedt, 
inhuurt of samenwerkt. De raad 
stemde unaniem in met uitwer-
king van de aanbevelingen

• Benoeming leden Raad van 
Toezicht Stichting IJsselgraaf

 De raad stemde unaniem in met 
de benoeming van mevrouw 

 M. Schnitzler en de heer H. 

Scheinck tot leden van de raad 
van toezicht St. IJsselgraaf

• Beslissing op ontvankelijkheid 
burgerinitiatief

 De raad besloot, na toetsing van 
een burgerinitiatief over herzie-
ning van het plan voor een vries-
huis van de Aviko, met algemene 
stemmen dat het initiatief niet 
voldoet aan de voorwaarden. 
Reden is dat de raad over dit 

 onderwerp in juli al een besluit 
heeft genomen. Het vervolg-

 besluit over het vrieshuis staat 
in december op de agenda. Het 
burgerinitiatief wordt dan mee-
genomen als ingekomen stuk

Voor alle informatie over de on-
derwerpen die besproken zijn tij-
dens de vergadering verwijzen 
wij u naar www.bronckhorst.nl/
gemeenteraad. U kunt hier ook de 
vergadering terugluisteren.

Commissievergaderingen 
De raadscommissie vergadert op 
9 en 10 december om 20.00 uur 
in de raadzaal van het gemeente-
huis. Hieronder vindt u de verga-
deragenda’s van deze openbare 
vergaderingen. U bent van harte 
welkom om de bijeenkomsten bij 
te wonen! De commissie spreekt 
o.a. over:

Commissievergadering 
9 december 2015
• Integraal Veiligheidsbeleid 

2016-2019
 De gemeente Bronckhorst is al 

jaren een veilige gemeente. 

 We willen deze positie graag 
behouden en waar mogelijk 
verder uitbouwen. Deze ambi-
tie is uitgewerkt in het integraal 

 veiligheidsbeleid 2016-2019. 
De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met het beleid en de 
gekozen prioriteiten daarin

• Wijziging GR Stadsbank Oost 
Nederland 

 

De gemeente Bronckhorst 
neemt deel aan de Gemeen-
schappelijke Regeling Stads-
bank Oost Nederland. De Stads-
bank voert voor 22 gemeenten 
in de Achterhoek en Twente de 
schulddienstverlening uit. B en 
w vragen de raad in te stem-
men met een vernieuwde ge-
meenschappelijke regeling en 
de oude regeling in te trekken

• Omgevingsverordening 
 gemeente Bronckhorst 2016
  In 2018 treedt de Omgevings-

wet in werking. De omgevings-
wet zal ervoor zorgen dat 

 verschillende wetten worden 
samengevoegd, zoals de Wet 
algemene bepalingen omge-
vingsrecht, de Woningwet en de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Als voorbereiding op de over-
gang naar de Omgevingswet 
gaan we aan de slag met het 
overbrengen van de regels naar 
de zogenaamde Omgevingsver-
ordening. De raad wordt ge-
vraagd akkoord te gaan met de 
het overbrengen van de artike-
len uit de Algemene plaatselijke 
verordening naar de Omge-
vingsverordening 

Commissievergadering 
10 december 2015
• Bestemmingsplan 

Steenderen; herziening 
 bedrijfsterrein Aviko
 B en w stemden op 17 novem-

ber definitief in met de plannen 
van Aviko voor een 35 meter 
hoog vrieshuis in Steenderen. 
Uit onderzoek blijkt dat het mo-
gelijk is om, binnen de grenzen 
van het redelijke en uitvoerba-
re, het vrieshuis binnen een 
termijn van 10 à 20 jaar op aan-
vaardbare wijze landschappe-
lijk in te passen. De raad wordt 
gevraagd om de ingediende 
zienswijzen ongegrond te ver-
klaren en het bestemmings-
plan ongewijzigd vast te stel-
len. Ook vragen b en w de raad 
te verklaren geen bedenkingen 
te hebben tegen de afwijking 
van het geldend bestemmings-
plan ´Steenderen Dorp´ en het 
daaraan gekoppelde beeldkwa-
liteitsplan voor de bouw van 
het vrieshuis, de gewijzigde 
terreininrichting en landschap-
pelijke inpassing

• Belastingverordeningen 2016
 De raad wordt gevraagd de 

verordeningen en tarieven voor 
de gemeentelijke belastingen 
en heffingen voor 2016 vast te 
stellen

• Verordening Uitsluitend recht 
lokale belastingen en uitvoe-
ring Wet WOZ

 B en w besloten in maart 2015 
de uitvoerende werkzaamhe-
den horende bij de Wet WOZ en 
de Heffingen lokale belastingen 
neer te leggen bij Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente. De 
raad wordt gevraagd deze ver-
ordening vast te stellen. Door 
deze verordening is het GBT in 
staat voor de gemeente 
Bronckhorst de uitvoerende 

werkzaamheden op basis van 
de wet WOZ en lokale heffingen 
uit te voeren 

De volgende raadsvergadering is 
op 17 december 2015.

Volg de vergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
vergaderingen van de raad live 
volgen. Neem eens een kijkje. 
U hoeft hiervoor dus niet per se 
naar het gemeentehuis. 

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens 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-
dering.

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 informa-
tie of aanmelden voor het spreek-
recht 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

Eerder hebt u op onze gemeente-
pagina’s kunnen lezen dat de 
werkzaamheden voor de ‘Huis-
kamer’ in Hummelo vertraging 
hebben opgelopen. De huiska-
mer is het gebied tussen de krui-
sing Dorpsstraat – Keppelseweg 
(bij de Gouden Karper) tot aan de 

kruising Dorpsstraat – Van Hee-
kerenweg, inclusief de parkeer-
plaats. De vertraging heeft con-
sequenties voor de planning.

Kruising Dorpsstraat-
Keppelseweg
We zijn nu begonnen met het 
straatwerk op de kruising Dorps-
straat-Keppelseweg. De staten-
makers zijn banden aan het zet-
ten en er zit al een stuk trottoir 
in. We werken er hard aan om dit 
gedeelte voor de kerst weer 
dicht te hebben.

Parkeerterrein FF naar Steef
Volgens planning zouden we dan 
verder gaan met bestraten van 
de Dorpsstraat in richting het 
parkeerterrein voor FF naar 

Stand van zaken werkzaamheden 
Huiskamer Hummelo

Steef. Doordat we nu al enkele 
weken achterlopen in het werk 
zouden we pas bij dit parkeerter-
rein in maart-apri 2016 kunnen 
beginnen. Dit is niet wenselijk om-
dat dan in de lente de dagjesmen-
sen weer naar Hummelo komen 
en de parkeerplaats voor hen be-
schikbaar moet zijn. Daarom gaan 
we in januari al starten met de 
parkeerplaats. 

Meer informatie
Hebt u vragen? Mailt u naar huis-
kamer@hoornstra-infrabouw.nl. 
of belt u met de omgevingsmana-
ger van het project, de heer Van 
Kruijsbergen, (06) 10 94 25 05. Via 
www.facebook.com/huiskamer-
Hummelo kunt u uiteraard ook uw 
vraag of opmerking kwijt.



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:
• Beukenkaan, kappen 11 eiken en 6 essen, vergunning geweigerd

Drempt:
• Zomerweg 8, vergroten werktuigenberging, aanvraag ontvangen

Halle:
• Meuhoek 3, bouwen kapschuur, aanvraag ontvangen
• Nicolaasweg 2, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Oude Maatje, plaatsen zonnepanelen, aanvraag ontvangen
• Veengoot 2, verbouwen woning, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Elderinkweg 1, organiseren Triathlon, vergunning verleend
• Tolweg 1A, vergroten zeugenstal en biggenstal, aanvraag ontvangen
• Waarleskamp 8, bouwen carport, aanvraag ontvangen
• Winkelsweg 2, bouwen bedrijfsgebouw, vergunning verleend 

Hummelo:
• Torenallee 8, plaatsen reclame, aanvraag ontvangen

Hoog-Keppel:
• Schoolstraat 1, registreren kinderdagverblijf De Appeltuin in landelijk register kinder-

opvang, besluit genomen 

Keijenborg:
• Diverse straten, organiseren optocht tijdens kermis, vergunning verleend
• Hogenkampweg/Kerkstraat, organiseren kermis, vergunning verleend
• Hogenkampweg/Kerkstraat, organiseren kermis feesttent, vergunning verleend
• Past.Thuisstraat 21, vergroten kleedaccommodatie en veranderen kantine

Steenderen:
• Toldijkseweg 26, vergroten ligboxenstal, aanvraag ontvangen

Toldijk:
• Schiphorsterstraat 2A, veranderen inrichting, vergunning verleend

Vierakker:
• Vierakkersestraatweg 19A, kappen 8 bomen (populieren en wilgen), vergunning verleend

Zelhem:
• Brinkweg 23, tijdelijk plaatsen kantoorruimte, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 57, veranderen uitrit, vergunning verleend
• Ruurloseweg 42, afwijken openingstijden, ontheffing verleend

Mededelingen
Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend land
Uit onderzoek blijkt dat onderstaand persoon niet  meer woont op het adres waar hij 
ingeschreven staat. Wij hebben betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van het 
voornemen om op zijn persoonslijst op te nemen dat zijn adres onbekend is en dat hij 
wordt opgenomen in het Register van Niet Ingezetenen (RNI). Dit heeft ingrijpende 
gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens te gebruiken 
zoals opgenomen in de BRP/RNI. Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen 
wij betrokkene ook op deze wijze in de gelegenheid om, binnen 2 weken na deze publicatie, 
informatie over het huidige woonadres te verstrekken. Ontvangen wij binnen twee weken 
geen adresinformatie dan wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat 
om de inschrijving van de volgende persoon: 

Naam: Geboren op Voornemen uitschrijven naar:   
Kunčár, Jaroslav 18-06-1964 Onbekend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

In onze gemeente kunt 
u bij een sociaal team 
terecht met al uw vra-
gen over ondersteu-
ning op het gebied van 
zorg, welzijn en werk. 
In elk team werken 
professionals op het 
gebied van bijvoor-
beeld welzijn, jeugd en 
opvoeding, schulden 
en werk. Zij helpen u 
graag bij het zoeken 
naar praktische oplos-
singen. U vindt de 
sociale teams op vijf locaties in 
Bronckhorst en kunt hier binnenlopen 
tijdens de openingstijden. 
Voor meer informatie hierover zie 
www.bronckhorst.nl/socialeteams. 
U vindt op de site ook een kort filmpje 

met meer informatie over de werk-
wijze van de teams en wat zij voor u 
kunnen betenenen. Bekijk deze eens! 
Voor vragen kunt u de teams ook 
bellen, via (0575) 75 02 50, of mailen, 
e-mail: info@bronckhorst.nl.

Hoe werken de sociale teams in 
Bronckhorst? 
Bekijk filmpje voor meer info Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 

uur zijn de sirenes te horen in heel Nederland. 
Dus ook in Bronckhorst. De sirenes geven dan één 
luid alarm dat 1 minuut en 26 seconden te horen 
is. Omdat het om een test gaat, hoeft u geen actie 
te ondernemen. Het maandelijkse alarm heeft 
tot doel het landelijke waarschuwings- en 
alarmeringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend bent met het sirene-
geluid en weet wat u moet doen als de sirene gaat 
in geval van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, sluit 
ramen en deuren en zet de radio of TV op omroep 
Gelderland’. Via deze omroep wordt u op de hoogte 
gehouden van de ramp en ontvangt u zonodig 
instructies. 

Op maandag 7 december a.s. is de eerstvolgende 
sirenetest. Als aanvulling op de sirene is er NL-
Alert, een alarmmiddel voor de mobiele telefoon 
om u up to date te informeren. 

Stel het in! Lees meer op www.nl-alert.nl

Sirenetest

Amino: ‘Ik ben gevlucht uit Somalië.  
Nu wil ik graag weer studeren.’

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 

Op een dag hoopt Willem vrij te zijn. 
Lees wat hem zijn leven kan teruggeven in ons magazine 
Voortleven. Aan te vragen via nierstichting.nl/nalaten



Voor vakwerk ga je naar 
de specialist
Zutphen - De zes professionele schil-
ders van Glas- en Schildersbedrijf 
Terlak maken zich op voor de win-
termaanden. In deze koude periode 
komen zij de klant graag tegemoet 
met een aantrekkelijk tarief op alle 
schilderklussen binnenshuis. Eige-
naar Stephan Terink: “Wees er snel 
bij, want we krijgen nu al aanvragen 
voor het voorjaar binnen.”

Terlak is een veelzijdig bedrijf. Of het 
nu gaat om buitenschilderwerk, be-
hangen, glaszetten of stucwerk, de 
specialisten van het Zutphense bedrijf 
leveren vakwerk voor u af. Deze winter 
legt de onderneming haar focus op bin-
nenschilderwerk. “Opdrachtgevers zien 
hier vaak enorm tegenop”, zegt Step-
han. “Alles moet aan de kant en zij vre-
zen dat het een grote rommel wordt.” 
Terlak biedt echter de helpende hand 
en zorgt aan het einde van een werkdag 
dat de ruimtes netjes achterblijven.

Gezondheid
Terlak werkt volgens de laatste Arbo 
-normen. Dit betekent onder meer dat 
de schilders stofarm werken met mo-
derne apparatuur. “Uiteraard werken 
wij binnen met verf op waterbasis. Niet 
alleen de kwaliteit van deze verf is uit-
stekend, het schaadt ook de gezond-
heid van schilder en klant niet.” Naast 
muren, behelst het binnenwerk ook 
het schilderen van gevelkozijnen en 
plafonds. Indien nodig verricht Terlak 
ook reparaties aan bijvoorbeeld verrot 
houtwerk of plafondornamenten. “

Uitzonderlijk
Naast verfwerk is Terlak ook het ideale 
adres voor het behangen van ruimtes. 
De vakmannen zijn in hun element als 
er uitdagingen bij te pas komen: “Be-
hang met patronen, 3D-behang, foto-
behang. Hoe meer uitzonderlijk, hoe 
leuker wij het vinden.” Ook het spuiten 
van latex en stucwerk maakt onderdeel 
uit van het dienstenpakket van het glas- 
en schilderbedrijf.

Winterkorting
Wie vindt dat het binnenschilderwerk 

van zijn huis aan een opknapbeurt toe 
is, kan nu profiteren van de winterkor-
ting Terlak. Van november tot maart 
krijgen klanten 25 euro korting op het 
dagtarief en 10 procent korting op de 
benodigde materialen. 

Contactgegevens
Glas- en Schildersbedrijf TERLAK
Hekkehorst 6, 7207 BN Zutphen
Telefoon: 0575 515831
Telefax: 0575 510053
Email: info@terlak.nl
Website: www.terlak.nl

De professionele schilders van Terlak maken zich op voor de wintermaanden. Foto: PR

Wintervoordeel bij Terlak

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

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

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

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

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

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236, 0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl
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Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren • Laminaat

Houten vloeren • Bamboe vloeren

Vloeronderhoud • Raamdecoratie

Gordijnen • Behang

Krijtverf • Horren

Ook als specialist met uw bedrijf   
op deze pagina?

Informeer naar de mogelijkheden:
Bel  06 - 52 58 49 92



Hamove Off the Road rit 
verreden op glad parcours

HENGELO - De jaarlijkse Hamove 
Off Road Rit rondom Hengelo 
Gelderland die afgelopen zon-
dag werd verreden had dit jaar 
de weergoden niet mee. Vanaf 
zaterdagavond tot de start van 
zondagmorgen regende het bij-
na constant. Er konden twee ver-
schillende routes gereden wor-
den en niet overal was het par-
cours even goed door de enorme 
regenval van 's nachts.

De vereniging had helaas concur-
rentie van de Redbull knockout 
in Scheveningen waar veel rij-
ders uit de regio aan deelnamen. 
Daarnaast kwamen mede door het 
slechte weer minder deelnemers 
naar Hengelo. Toch was het ple-
zier er niet minder om en kwamen 
de deelnemers uit heel Nederland 
om in het prachtige buitengebied 
van Hengelo te kunnen rijden. 

Veel bekende en onbekende rij-
ders reden een paar ronden. Bij 
de familie Seesing had men een 
mooi parcours met een paar hin-
dernissen gebouwd. De andere 
route ging over een stuk land van 
de familie Bos. Daar was het een 
waar spektakel waar menig rijder 
niet ongeschonden door kwam, 
ze vielen een keer van de motor of 
kwamen vast te staan.

De enduro toppers Mark Wassink, 
Peter Lenselink en Bjorn Sloot ga-
ven een mooie demonstratie en 
gingen als een speer over de uitge-
stippelde route. Toch was het zien 
van de mindere goden ook mooi 
om te zien. Maarten Memelink 
die voorrijder was, en andere rij-
ders onderweg mocht helpen als 
er wat gebeurde, ging roemloos 
ten onder. Hij gleed onderuit en 
kreeg de handen op mekaar van 

het aanwezige publiek. De deel-
nemers waren na afloop van een 
ronde niet meer te herkennen 
vanwege de vele modder op hun 
kleding en motor. Ondanks het feit 
dat er minder deelnemers waren 
als voorgaande jaren, was voor-
zitter Fred Versteege toch tevre-
den. Er waren ongeveer duizend 
deelnemers die het weer hadden 
getrotseerd. Hij bedankte met 
name de plaatselijke EHBO voor 
hun aanwezigheid. Zij hadden on-
danks dat het parcours glad was in 
verband met de nattigheid niets 
te doen gehad. Dit tot tevreden-
heid van de voorzitter. Tevens ging 
dank uit naar de grond eigenaren 
en de vrijwilligers die het tot een 
succes hadden gemaakt. Na afloop 
kon men in de Mölle op het circuit 
'Varsselring' nog nagenieten van 
een goed stukje muziek onder het 
genot van een hapje of drankje.

   

Gelijkspel voor Ratti
KRANENBURG - Op de stormach-
tige zondagmorgen van 29 no-
vember reisden de Ratti Dames 
af naar Winterswijk om het op te 
nemen tegen het eerste team van 
Meddo. Ratti probeerde meteen 
druk te zetten om zo aanvallen 
te creëren, maar de verdediging 
van Meddo deed zijn werk. In 
de 7e minuut kwam de bal ech-
ter in de voeten van de spits van 
Meddo. Zij bedacht zich geen se-
conde en schoot vanaf 20 meter 
hoog op het doel: 1-0.

Ratti probeerde hun spel weer 
op te pakken, maar dit was lastig. 
Meddo probeerde ook om bal in 
de ploeg te houden. In de 11de mi-
nuut kreeg Els Berenpas de bal. Ze 
speelde wat mensen uit en schoot 
op het doel. De verdediging van 
Meddo raakte de bal nog aan en 
het was een corner, waar helaas 
geen doelpunt uit voorkwam. 
Ratti bleef continu druk zetten en 
speelde lange tijd bijna volledig 
op de helft van Meddo. Er werden 
veel aanvallen opgezet. Zo speelde 
Ariët Kieskamp de bal in de 29ste 
minuut naar Esther Menkveld. Zij 
speelde samen met Minke Hart-
man, die vervolgens de bal naar 
Els Berenpas passte. Els schoot 
op het doel, maar de keepster van 
Meddo kon er nog net bij met de 
hand. Dat scheelde niet veel. Af en 
toe deed Meddo ook een poging 
om aan te vallen en te scoren. In 
de 31ste minuut kwam een snelle 
spits van Meddo kwam de ver-
dediging voorbij, maar keepster 

Kim Heuvelink reageerde alert 
en kwam vlot uit en wist zo de 
doelpoging af te wimpelen. Ratti 
nam het heft weer in eigen hand, 
want in 32ste minuut kreeg Esther 
Tuinman de bal. Zij gaf een mooie 
voorzet vanaf de linkerflank. Ze 
probeerde Esther Menkveld te be-
reiken, zij wist de bal nog aan te 
nemen en te schieten, maar de bal 
was al achter de lijn geweest.
Ratti bleef doorgaan met het op-
zetten van aanvallen tot in de laat-
ste minuut van de eerste helft: In 
de 45ste minuut was er wederom 
een combinatie te zien met Esther 
Tuinman en Esther Menkveld. 
Esther schoot de bal net naast. 
Net voor rust had Meddo nog een 
kans, maar Kim Heuvelink wist de 
bal vakkundig te blokken. Met een 
1-0 achterstand gingen de Ratti 
Dames de rust in. Na de rust wilde 
Ratti het spel van de eerste helft 
herhalen, maar met het verschil 
dat er nu wel gescoord zou wor-
den, om zo de achterstand in te ha-
len. In de 49ste minuut gaf Esther 
Menkveld een mooie voorzet op 
Esther Tuinman. Zij kon de bal net 
niet bereiken. In de 50ste minuut 
kon de spits van Meddo oplopen 
vanaf het middenveld. Zij wist wel 
te scoren: 2-0. Daarna probeerde 
Ratti weer meer balbezit te krijgen, 
maar Meddo liet dit niet echt toe. 
Gelukkig bleef keepster Kim Heu-
velink koelbloedig doorgaan met 
keepen en ook de verdediging van 
Ratti zetten een tandje erbij om 
Meddo hierin tegen te houden. 
Uiteindelijk wist Ratti het tij te ke-

ren. In de 63ste minuut speelde 
Minke Hartman de bal naar Esther 
Menkveld. Zij gaf een mooie voor-
zet en Els Berenpas wist de bal in 
het doel te schieten: 2-1. Meddo 
liet dit niet over zich heen komen 
en zette meer druk. Toch lukte het 
Ratti om in de 73ste minuut een 
aanval inzetten. Lianne ten Have 
gaf een steekpass op Esther Menk-
veld. Zij passte de bal naar Els Be-
renpas. Els wist wederom de bal in 
het doel te schieten: 2-2.

Nadat dit doelpunt gevallen was, 
probeerde Ratti alles uit de kast te 
halen om een derde doelpunt te 
scoren. Er werden veel aanvallen 
opgezet, maar Meddo probeerde 
dit natuurlijk ook. In het laatste 
gedeelte van de wedstrijd werd 
het steeds spannender wie van 
de teams het laatste doelpunt zou 
gaan maken. Zo had Meddo in de 
88ste minuut een aanval, maar 
Kim Heuvelink wist dit ongedaan 
te maken. In de 89ste minuut was 
er een corner voor Ratti. Esther 
Tuinman nam deze hoekshop. Jes-
sica ten Elshof schoot de bal en de-
ze kwam op de paal terecht. Esther 
Menkveld wist de bal te veroveren 
en schoot nogmaals op doel. De 
bal rolde rakelings langs de palen, 
maar ging er niet in. Zelfs in de 
blessuretijd deed Esther Tuinman 
nog een poging, maar het mocht 
niet baten. De wedstrijd eindigde 
in een gelijkspel: 2-2. Aankomen-
de zondag spelen de Ratti Dames 
thuis tegen het eerste team van 
Neede om 13.30.

Jumbo Rudolf Steinerlaan 
opent pick-up point
ZUTPHEN - Goed nieuws voor 
klanten van Jumbo in Zutphen: de 
winkel aan de Rudolf Steinerlaan 
47 opent op dinsdag 1 december 
een Pick Up Point voor online be-
stellingen. Inwoners van Zutphen 
en omgeving kunnen hun bood-
schappen eenvoudig bestellen op 
Jumbo.com en de bestelling ver-
volgens snel ophalen bij de speci-
ale balie in de winkel.

Hein, Tineke en Jelke Bouma, de 
ondernemersfamilie van Jumbo 
Zutphen Rudolf Steinerlaan, kij-
ken er naar uit om klanten kennis 
te laten maken met de nieuwe ser-
vice: "Bij alles wat we doen staat 
de klant centraal. Met het Pick Up 
Point komen we tegemoet aan de 
wens van onze klanten om overal 
en op elk moment boodschap-
pen te kunnen doen. Of dit nu in 
de winkel of online is. Uiteraard 
bieden we ook bij het ophalen van 
online bestellingen de persoon-
lijke service die klanten van ons 
gewend zijn."

Ook online 7 Zekerheden
Colette Cloosterman-van Eerd, di-
recteur Formule en Innovatie van 
Jumbo Supermarkten, is trots op 
de opening van het Pick Up Point 
in Zutphen: "Geweldig dat we nu 
ook voor inwoners van Zutphen 

online het verschil kunnen ma-
ken. Vanzelfsprekend garanderen 
we ook bij online bestellingen 
de unieke Jumbo formule van de 
beste service, het grootste assor-
timent en de laagste prijs door 
middel van de 7 Zekerheden. Dit 
zijn garanties waarmee we onze 
beloften aan de klant iedere dag 
nakomen. In onze webwinkel vind 
je bijvoorbeeld het grootste online 
supermarktassortiment. Mist de 
klant toch iets? Dan halen we het 
in huis. Daarnaast bieden we ook 
online gegarandeerd de laagste 
prijs."

Online bestellen en ophalen
Met het Pick Up Point in Zutphen 
opent Jumbo het 161eafhaalpunt 
voor online bestellingen in Ne-
derland. Klanten die online een 
bestelling doen, kunnen hun 
boodschappen de volgende mid-
dag vanaf 16:00 uur ophalen. Op 
zaterdag is het mogelijk de bestel-
ling vanaf 09:00 uur op te halen. 
De boodschappen moeten dan op 
vrijdag voor 12:00 uur besteld zijn. 
Bij het ophalen van de bestelling 
kan er betaald worden met pin. 
Het Pick Up Point is van maan-
dag tot en met vrijdag vanaf 16:00 
- 20:00 uur geopend. Op zaterdag 
is het Pick Up Point vanaf 09:00 - 
20:00 uur geopend.

   

#houdjijbronckhorstjong
BRONCKHORST/TOLDIJK - Ben jij 
jong en woonachtig in de gemeen-
te Bronckhorst? Wil jij meepraten 
over de toekomst van Bronckhorst 
of heb je een duidelijke mening 
hoe je gemeente Bronckhorst jong 
kunt houden? Kom dan op woens-
dag 2 december om 20.00 uur naar 
de jongerenbijeenkomst in Jonge-
rencentrum Flophouse in Toldijk! 
Tijdens deze avond komt de 28-ja-
rige Roy de Witte, CDA-wethouder 
in de gemeente Tubbergen, spre-
ken over zijn motivatie en ervaring 

als jongere in de politiek. Aanslui-
tend kun je middels keukentafel-
gesprekken meepraten over actu-
ele thema's zoals wonen, werken, 
bereikbaarheid en sport. Laat we-
ten wat er leeft en speelt én breng 
zelf oplossingen aan. De uitkomst 
van deze bijeenkomst willen we 
gebruiken als input voor een ma-
nifest. Hierin benoemen we de be-
langrijkste aspecten voor jongeren 
om de gemeente Bronckhorst jong 
te houden. Dit manifest willen we 
aanbieden aan de lokale politiek.

Veel nattigheid op sommige stukken. Foto: Henk Teerink

- Advertorial -

Showdagen bij Pelgrom 
Hummelo
Bij landbouwmechanisatiebe-
drijf Pelgrom aan de Broekstraat 
in Hummelo wordt van 10 tot 
en met 12 december weer een 
grote landbouw en tuin- en park 
show.

Alle belangstellenden zijn wel-
kom om een kijkje te nemen in 
de wereld van de moderne land-
bouwmechanisatie. Tijdens deze 
showdagen worden de nieuwste 
modellen op het gebied van land-
bouw en tuin- en parkmachines 

getoond. De nieuwe lijn Massey 
Ferguson Producten worden ge-
toond, variërend van de nieuwe 
verreiker tot en met de grotere 
landbouwtractoren tot ruim 370 
pk. Ook op het gebied van werk-
tuigen en tuin- en parkmachines 
is er het nodige aan nieuwe ma-
chines te bewonderen. Gerenom-
meerde merken die Pelgrom 
onder andere  voert zijn Massey 
Ferguson, Fella, Trioliet, Joskin, 
Weidemann, Stiga, Stihl, Karcher, 
enz.
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Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE

WINTER
BEURTEN
Breng nu uw fiets of electrische fiets voor een 
grote (winter) beurt, voorkom wachttijden in de 

zomer en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:

€ 54,50NU 

€ 69,50NU 

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Fiets met derailleur, speciale prijs:

Deze akties zijn geldig in de maanden november, december en januari

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS 
IS BINNEN 1 DAGWEER KLAAR! 
(gratis leenfiets beschikbaar)

Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 
of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

NU OOK LEVERBAAR: 
WINTERBANDEN

Kerst en 
jaarwisseling 
bij Langeler

Heeft u geen zin of tijd om met kerst in de keuken te koken, 
bij ons vindt u diverse mogelijkheden om het de kerst wat 

makkelijker te maken. 
Wij verzorgen salades, borrelhappen en traiteur maaltijden.

Dit jaar weer een heerlijk 4 gange kerstdiner buffet
 met livecooking en dat all inclusive.

(ruime keuze om u voorgerecht samen te stellen,
soep serveren wij voor U, terwijl de kok begint met de live cooking 
en uitgebreid warm buffet, natuurlijk sluiten we het dinerbuffet af 

met een keur aan nagerechten en koffie)

Voor oudejaar avond een salade of borrelhappen? Nieuwjaarsdag 
bij ons heerlijk eten van een uitgebreid stamppotten buffet

Voor meer informatie bel 0575 461212 of
 www.langeler-partycentrum.nl 

Wat gaat u doen met kerst 
en de jaarwisseling ??

    het nieuwe spaarsysteem van
onderstaande Vordense Ondernemers.

Spaar ook gratis mee
voor leuke cadeaus

en korting!

Vraag ernaar bij:
Slijterij & Wijnhandel Sander Pardijs
Bloemenspeciaalzaak Davorta

Keurslagerij Vlogman
Dutch PC Electronics
Davinci For Hair

Olderwets vertrouwd, verfrissend anders

www.hetwittepaard.nl            info@hetwittepaard.nl

zalencentrum - café - bistro
Ruurloseweg 1, 7021 HA Zelhem - tel: 0314 - 640174

2e Kerstdag uitgebreide brunch

Bestel uw salades voor de feestdagen

 Elke 1ste donderdag van de week dansen
m.m.v. Jersey



Zomervreugd Vorden

VORDEN - Misschien herken je 
het: Je leeft het leven zoals het 
komt, rolt van het een in het an-
der en mogelijk ben je best tevre-
den. Toch borrelt er zoiets van: Is 
dit hoe ik het werkelijk wil? Haal 
ik eruit wat erin zit? Wat zou ik 
veranderen als ik het zelf mocht 
vormgeven?

Zomervreugd Trainingen in Vor-
den is opgericht voor mensen die 
'de moed hebben hun leven zelf 
vorm te geven', aldus trainers Paul 
Flier en Marjolijn van Eijk. Vanuit 
een prachtig verbouwde boerde-
rij verzorgen zij inspirerende en 
gecertificeerde NLP opleidingen. 
NLP betekent Neuro Linguïstisch 
Programmeren. "Wij willen een 
'ontmoetingsplaats' zijn voor een 
bewuste omgang met alles wat het 
leven vraagt en biedt."

Minder stress, meer plezier
Paul Flier: "NLP is voor mensen 
die iets willen bereiken. Bijvoor-
beeld hoe je lekkerder in je vel 
kunt zitten, effectiever en gezon-
der kunt functioneren en onder-
nemen. Je leert om minder stress 

en meer rust en plezier te ervaren 
en verlangens in bereikbare doe-
len te vertalen. Kortom, hoe je 
kunt leven in plaats van overleven; 
want dat is wat stress feitelijk is. 
Gewoon door inzicht in hoe onze 
hersenen informatie verwerken 
en daarbij soms problemen cre-
eren. Wij noemen NLP vaak een 
handleiding voor je zenuwstelsel: 
Het leert ons hoeveel invloed we 
eigenlijk hebben op dat stemmetje 
in ons hoofd en onze gevoelens en 
communicatie met anderen."

Iedereen kan het leren
Marjolijn van Eijk over hoe het 
begon: "Jaren geleden ontmoette 
ik een vrouw die opvallend vrolijk 
en veerkrachtig in het leven stond, 
ook als het niet mee zat. Op mijn 
vraag hoe ze dat deed zei ze: 'Dat 
heb ik met NLP geleerd; vroeger 
zag ik overal beren op de weg. Dat 
kan iedereen leren hoor!' Zo raak-
te ik geïnspireerd, wat uiteindelijk 
leidde tot een trainingsinstituut, 
eerst in Veldhoven, nu in Vorden. 
Ken je de uitdrukking 'Wij zijn ons 
brein'? Ik geloof dat we een brein 
hébben! En met de juiste handlei-

ding bepalen we zelf waar we onze 
aandacht aan willen schenken. 
Want als er iets waardevol is in de 
huidige tijd, dan is het aandacht."

NLP onder Schooltijd
Voor ouders met schoolgaande 
kinderen blijken aaneengesloten 
trainingsdagen soms onpraktisch. 
Daarom is er ook een NLP Practi-
tioner op een reeks dinsdagen on-
der schooltijd, waarin extra aan-
dacht is voor ouderschap. "Ook in 
de omgang met kinderen kunnen 
de taalpatronen die je leert een 
grote waarde hebben," aldus Mar-
jolijn.

Gratis kennismakingsworkshop
Op donderdag 10 december geeft 
Zomervreugd Trainingen twee 
kennismakingsworkshops, zowel 
in de ochtend als in de avond. 
Deelnemers kunnen dan vrij-
blijvend ervaren hoe een NLP-
training werkt. Aanmelden via de 
website of mail.
   

 ■ www.zomervreugd.nl ■ info@zomervreugd.nl

   

Wereldlichtjesdag in Bronckhorst
STEENDEREN - Wereldlichtjesdag: 
Samen gedenken in een sfeer 
van licht en namen, muziek en 
woorden. Overal ter wereld wor-
den elk jaar op de tweede zondag 
van december kaarsjes ontsto-
ken voor de overleden kinderen 
met de gedachte: "Dat hun licht 
mag blijven stralen." De wereld 
wordt zo even letterlijk wat lich-
ter voor mensen die een kind(je) 
verloren hebben. Daarnaast is er 
het besef dat je niet alleen bent 
met je verdriet en gemis.

Op zondagavond 13 december 
wordt voor alle inwoners van de 
Gemeente Bronckhorst en omge-
ving voor de tweede keer een bij-
eenkomst georganiseerd rondom 
Wereldlichtjesdag. Deze viering 
wordt van 19.00 - 19.30 uur gehou-

den bij het Gedenkmonumentje 
op de R.K. begraafplaats van de H. 
Willibrordkerk aan Bronkhorster-
weg 2 in Steenderen.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor 
ouders, broertjes, zusjes, groot-
ouders, andere familieleden en 
iedereen die zich verbonden voelt 
met een overleden kind. Zij zijn al-
lemaal welkom. In deze, niet ker-
kelijke, bijeenkomst zal onder be-
geleiding van Gerrie Vos-Hiddink 
en Maria Schotman-Harmsen, 
beiden ritueelbegeleider, een vie-
ring plaatsvinden waarin troost, 
kracht en moed wordt (door)ge-
geven in een sfeer van lichtjes, na-
men noemen en muziek. De mu-
zikale begeleiding wordt verzorgd 
door de Harmonie van Muziekver-
eniging Nieuw Leven uit Steende-
ren en Duo Buitengewoon, Anja 

den Bakker en Eelco Schuijl. Ie-
dereen kan een lichtje plaatsen, 
de naam op een steen schrijven en 
deze als herinnering meenemen 
naar huis. Voor mensen die niet zo 
lang kunnen staan zijn er stoelen 
aanwezig. Na afloop is er gelegen-
heid om met elkaar na te praten bij 
een kopje koffie, thee of chocola-
demelk in het 'Kerspel', nabij de 
begraafplaats. Bij erg slecht weer 
vindt de viering plaats in de kerk. 
Wij hopen velen van u te mogen 
begroeten bij deze World Wide 
Candle Lighting! 
Voor informatie en het opgeven 
van de te noemen namen kunt u 
bellen of mailen met Maria Schot-
man - Harmsen (06) 44338522, ma-
riaschotman@gmail.com of Ger-
rie Vos - Hiddink, (06) 38700488, 
gerrie@de-levensloop.nl. 

   

Kruiswerk Achterhoek organiseert event 
DOETINCHEM - Op woensdag 16 
december organiseert Kruis-
werk 'Thuis in de Toekomst' in 
't Brewincgebouw aan de IJssel-
kade 17 in Doetinchem. Een in-
spirerende dag die helemaal in 
het teken staat van innovatie. De 
toegang is gratis. Ook partners, 
familie en mantelzorgers zijn 
van harte welkom. 

Thuis in de Toekomst is een bele-
venis voor jong en oud. Bezoekers 
krijgen ondermeer een kijkje in 

de toekomst met een virtual rea-
lity bril. Ook kunnen zij gratis de 
thuiskapper en gezonde maaltij-
den aan huis van Kruiswerk pro-
beren en inspirerende themabij-
eenkomsten bijwonen met boei-
ende sprekers, zoals Margo van 
Kemenade en Zora de zorgrobot. 
Loop als eerste door het unieke 
ZlimThuis Beleefhuis, die op 16 
december om 12.00 uur officieel 
wordt geopend. Op de tweede 
verdieping van 't Brewinc is het 
nieuwe kantoor van Kruiswerk 

Achterhoek gevestigd, waar ook 
het Beleefhuis is, waar men kan 
zien en ervaren welke makkelijke 
mogelijkheden er zijn om lang en 
veilig zelfstandig te wonen. Van 
inspireren en adviseren tot leveren 
en installeren! Kijk voor het pro-
gramma en aanmelding op www.
kruiswerk.nl/event of bel (0314) 
357 430. Voor wie zich vóór 10 de-
cember aanmeldt, staat een leuke 
gratis goodiebag klaar. Dus kom, 
ervaar en beleef Thuis in de Toe-
komst met Kruiswerk Achterhoek!

Culturele Zondag in 
Doesburg
DOESBURG - Elke eerste zon-
dag van de maand is het Cultu-
rele Zondag in Doesburg. Deze 
maand is dat op zondag 6 decem-
ber. Meer dan dertig deelnemers 
hebben hun galeries, ateliers, 
podia en werkplaatsen open en 
elke bezoeker kan er gratis een 
bezoek brengen. De brochure 
met een plattegrond van de lo-
caties van de Culturele Zondag 
Doesburg is gratis te verkrijgen 
bij de VVV.

Bezoeken aan onder andere Schot-
land, Ierland en Frankrijk hebben 
Anne van der Meiden geïnspireerd 
tot het maken van intrigerende 
schilderijen van landschappen, 
balancerend op de grens van figu-
ratief en abstract. Een groot aan-
tal van deze werken staat centraal 
in de overzichtsexpositie in haar 
woonhuis aan het Putpad.

In de maanden december tot 
en met februari is naast de per-
manente expositie van Corinne 
Boureau, een expositie keramiek 
van de Zeeuwse kunstenares Riet 
Sturm te bewonderen. Riet is een 
veelzijdig kunstenares en heeft 
haar inspiratie opgedaan door 
kapsels van roggeneieren. Deze 
worden ook wel zeemeermintasjes 
genoemd. Haar kapsels worden 
gemaakt van keramiek. Ze wor-
den raku gestookt, i.e. een Japanse 
manier van stoken. Dit wordt bui-
ten of in een oliedrumvat gedaan. 
De oven wordt circa drie kwartier 
tot een temperatuur van duizend 
graden Celsius verwarmd met 
het keramiek erin. Het keramiek 
wordt op verschillende manieren 
bewerkt door bijvoorbeeld met 
glazuur of toevoegingen, zoals 
bloedkoraal.
Galerie De Swarte Ram exposeert 
werk van Marijke Schellekens, 
beeldend fotoglaskunstenaar.

Bij historische boekdrukkerij De 
Arend wordt op deze zondag in 
de Adventsperiode op de midwin-
terhoorn geblazen. Eigenaar Arie 
Niks van De Arend is al tientallen 
jaren een bevlogen blazer op dit 
eeuwenoude instrument. Daarom 
kan hij het niet laten om op deze 
zondag zijn hoorn te laten klinken. 
Arie Niks is lid van de Doesburgse 
Midwinterhoorngroep. Hij zal bij 
zijn drukkerij ook zijn verzame-
ling antieke kerstkaarten tonen. 
Natuurlijk worden er drukdemon-
straties gegeven op deze Culturele 
Zondagmiddag. Hij gaat een ge-
dicht over oudejaarsdag in het di-
alect drukken op een te versturen 
kaart, die ook voor de bezoekers 
beschikbaar is.
De fotovereniging Fodo exposeert 
maandelijks tijdens de Culturele 
Zondag in de bovenzaal van De 
Waag. Elke maand komt een ander 
thema aan de orde.

'Sieraad aan de IJssel' is een evene-
ment in Doesburg dat een vervolg 
krijgt op zondag 3 april. Er zijn dan 
in de Martinikerk ontwerpers van 
sieraden aanwezig om hun werk te 
laten zien en diverse deelnemers 
demonstreren het vak.
Er wordt opnieuw een ontwerp-
wedstrijd uitgeschreven met 
het thema 'hoe zal mijn hals uw 
schoonheid dragen'. Deze regel is 
uit het gedicht 'Ode aan het sie-
raad' dat Jan Vijn speciaal voor 
'Sieraad aan de IJssel' heeft ge-
schreven. Vanaf half januari kun-
nen ontwerpers hun ontwerp in-
sturen. De winnende ontwerpen 
worden uitgevoerd door Laura 
Egbers van Marjolin goudsmid en 
door zilversmederij Blok.
Voor meer informatie: sieraad-
aandeijssel@gmail.com.
   

 ■ culturelezondagdoesburg.nl

Voorverkoop Zwarte 
Cross 2016 gestart
LICHTENVOORDE - De voorver-
koop voor 'het mooiste festival 
van Europa' is van start gegaan. 
De 20ste editie van de Zwarte 
Cross is op 21, 22, 23 en 24 juli 
2016. Vanaf zaterdag 21 novem-
ber kan iedereen kaarten kopen 
voor dit even gemoedelijke als 
spectaculaire festival in Lichten-
voorde dat dit jaar de slogan 'Say 
Yes to Apartigheid' meekrijgt.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de 
website van de Zwarte Cross en in 
alle Primerawinkels in Nederland.
Deze twee verkoopkanalen zijn de 

enige betrouwbare, en de Zwarte 
Cross drukt bezoekers op het 
hart niet in zee te gaan met lou-
che kaartjeshandelaren. Reden te 
meer om een early bird te zijn en 
snel kaartjes te kopen.

Bovendien worden vroege beslis-
sers tot 1 januari 2016 gematst met 
de Grote Denkerskorting, want 
ze kopen hun toegangskaart nog 
voordat er ook maar iets van het 
programma bekend is.
   

 ■ www.zwartecross.nl/tickets

Vanuit deze verbouwde boerderij verzorgen Paul en Marjolijn de NLP opleidingen. Foto: PR

Arie Niks met zijn midwinterhoorn.Foto: PR
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Goedkope en mooie

KERSTBOMEN

Mooie bomen, diverse soorten bomen 
met kluit in pot (of gezaagd).

Adres:
Esselink Den Elterweg109
7233 SM Vierakker
a/d grote weg Baak-Zutphen

Open: ma t/m vr. 13.00 - 18.00 uur
 overige dagen 10.00 - 18.00 uur

Nordman
Fraserie
Glauca

Omorika
Abies

Kom zelf kijken!

Meer dan 1000

kerstbomen.

Groot en klein

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

Baas in eigen winkel
De totale derving voor de Nederlandse detailhandel bedraagt jaarlijks ruim 
1 miljard euro. Dat is inclusief de kosten voor preventieve maatregelen, schade 
door vandalisme of een ramkraak en diefstal door eigen medewerkers. En, 
ondernemers krijgen ook vaker te maken met agressie. Volgens Hendrik Jan 
Kaptein, hoofd lokale projecten van het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV) hebben ondernemers en hun medewerkers gelukkig genoeg 
mogelijkheden om hiermee te leren omgaan.

“Hoe afgezaagd het ook klinkt: hoe 
creatiever en meer ontspannen een 
ondernemer of medewerker kan reageren 
op diefstal, hoe beter. Natuurlijk is dat niet 
altijd gemakkelijk, want je wordt gewoon 
boos als iemand van je steelt. Dat is heel 
begrijpelijk. Alleen werkt boos worden 
vaak niet goed. We weten gelukkig veel 
over wat je wel kunt doen. Die kennis 
hebben we in een gratis online training 
winkeldiefstal en agressie verwerkt.”

Ik zie… 
Stel, een ondernemer ziet iemand die een 
blauwe trui, op een verdachte manier, 
in zijn tas stopt. Wat zou dan werken? 
Vragen aan de dief om zijn tas te legen 

of de persoon benaderen en hem een 
suggestie aan de hand doen? Hendrik-Jan 
Kaptein: “Op het eerste gezicht lijken 
beide antwoorden goed. Zeker als er in 
de zaak een huisregel hangt waarin staat 
dat de inhoud van de tassen mag worden 
gecontroleerd. Maar vaak geeft dat een 
hoop gedoe in de winkel, en daar heeft 
een ondernemer geen belang bij. Onze 
ervaring is dat het in de praktijk erg goed 
werkt om te benoemen wat er is gezien, 
en daar een actieve handeling aan te 
koppelen. Laat ik een voorbeeld geven: 
Een medewerker ziet dus dat iemand een 
blauwe trui in zijn tas stopt, en vermoedt 
ook dat de persoon niet van plan is te 
betalen. Een goede oplossing is om in zo’n 

situatie iets te zeggen als: ‘Ik zie dat u 
de blauwe trui heeft gekozen. Wist u ook 
dat we daar hele mooie blauwe sokken 
bij hebben?’ Dit geeft de persoon in 
kwestie geen enkele aanleiding om boos 
te worden. En 9 van de 10 mensen betalen 
gewoon de blauwe trui aan de kassa.”  

STOP bij agressieve klanten 
Bij agressieve klanten is het juist de kunst 
om te werken volgens de STOP-methode 
(soms kun je het ook letterlijk zeggen…). 
STOP gaat over de eigen grenzen 
aangeven en benoemen wat er voor jou 
vervelend is aan het gesprek. Daarna geef 
je aan hoe het gesprek wel voortgezet kan 
worden. De letters staan voor:  

- Stoom afblazen (de klant even laten 
uitrazen)

- Tot de orde roepen (agressieve 
klant tot de orde roepen)

- Opnieuw beginnen (het gesprek 
opnieuw beginnen)

- Passen (gesprek beëindigen 
wanneer een agressieve klant 
doorgaat)

Dit vraagt de nodige vaardigheden 
van winkeliers en hun medewerkers. 
Zij moeten tenslotte echt voor zichzelf 
gaan staan en grenzen aangeven. 
Hendrik Jan Kaptein: “Dat is best 
spannend. Dan zeg je bijvoorbeeld 
tegen een boze klant: ‘Ik hoor u nu 
zeggen dat u me dom vindt. Dat vind 
ik natuurlijk niet leuk. Ik vraag u om 
met respect met mij om te gaan. Als 
dat niet gaat, dan zal ik het gesprek 

beëindigen. U vertelde dat de klok die 
u bij ons heeft gekocht, niet de juiste 
tijd aangeeft en daar bent u boos om. 
U wilt een werkende klok.’ Je ziet 
mensen die op deze rustige en toch 
respectvolle manier aangesproken 
worden letterlijk veranderen. In de 
meeste gevallen verdwijnt de agressie 
en komen mensen als het ware ‘weer 
tot zichzelf’. Vaak wordt tot ieders 
tevredenheid het gesprek afgerond. 
Dit is een voorbeeld van hoe je met de 
juiste vaardigheden, baas kunt blijven 
in eigen winkel!

Stichting het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) is een maat-
schappelijk betrokken part ner 
voor iedereen die (beroeps matig) 
bijdraagt aan een veiliger en 
leefbaarder Nederland. 
Als onafhankelijke stichting 
werken we voor publieke en 
private partijen. Ondernemers 
willen hun bedrijfscontinuïteit 
zeker stellen en nemen daarvoor 
de nodige preventiemaatregelen. 
Ook op het gebied van crimina-
liteit. Met onze informatie, 
scans, adviezen en trainingen 
verzekeren zij zich van goe-
de preventie; passend bij 
hún zaak. Kijk op: www.
veiligondernemenbeginthier.nl

Werkt u in een winkel (als eigenaar of medewerker) 
en wilt u handige tips over veiligheid?

Dan is de gratis online training winkeldiefstal en agressie van Stichting 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) wellicht iets 
voor u. Hierin leert u wat u moet doen of juist nalaten. De training sluit 
af met een toets. Bij een voldoende score, ontvangt u een persoonlijk 
certifi caat.

www.veiligondernemenbeginthier.nl/winkelcriminaliteit

in eigen winkel!

Foto: Pallieter de Boer



Zorgcoöperatie Wijzelf Achterhoek 
winnaar Henk Aalderinkprijs
Vernieuwend, 
veilig en 
toekomst gericht
HENGELO - Vernieuwend, veilig en 
toekomst gericht. Dat waren de 
bepalende hoofdredenen om de 
Henk Aalderinkprijs dit jaar voor 
het eerst aan Zorgcoöperatie Wij-
zelf Achterhoek toe te kennen. De 
prijs is een initiatief van de P10, de 
elf grootste plattelandsgemeenten 
in ons land, die opgericht werd 
door de overleden oud-burge-
meester van Bronckhorst Henk 
Aalderink. Zijn weduwe reikte sa-
men met de voorzitter van de P10, 
burgemeester Annemiek Jetten 
van de Zeeuwse gemeente Sluis de 
prijs woensdag 25 november uit 
tijdens de wintersessie van de P10 
in de raadszaal van de gemeente 
Bronckhorst. De Henk Aalderink 
prijs bestaat uit een cheque van 
1000 euro.

Door Jan Hendriksen

De Henk Aalderink prijs is ont-
staan om aan heel Nederland te 
laten zien dat het platteland leeft, 
energie heeft, spannend en ver-
nieuwend is en geloof heeft in de 
toekomst. De P10 zocht voor de 
Henk Aalderinkprijs een vernieu-
wend project om de leefbaarheid 
te vergroten en een project wat een 
antwoord biedt op de problemen 
waar het platteland mee te maken 
heeft. Wijzelf Zorgcoöperatie Ach-
terhoek werd als winnaar gekozen 
uit vijftien inzendingen. Het doel 
van Wijzelf is om samen zelf zorg 
te organiseren door middel van 
een website. "We hebben gekeken 
in hoeverre het initiatief innovatief 
is en of het al in een andere vorm 
bestond," aldus Annemiek Jetten. 
Volgens Siert Wieringa, voorzitter 
van de zorgcoöperatie, komt de 

geldprijs goed van pas. "We willen 
onszelf meer naamsbekendheid 
geven en vragers en aanbieders 
met elkaar in contact brengen. De 
overheid verwacht van ons dat we 
zelf onze zorg gaan regelen en be-
talen. Deze verandering wordt nu 
al gevoeld. Steeds vaker krijgen in-
woners van hun gemeente geen of 
onvoldoende indicatie voor huis-
houdelijke hulp. Mensen met een 
hulp- of zorgvraag voelen zich in 
de steek gelaten en op zichzelf te-
rug geworpen. Als het aan ons ligt 
sta je er niet alleen voor. Als wij het 
dan zelf moeten regelen, laten we 
het dan samen doen, coöperatief. 
Dat is de gedachte van een Wijzelf 
Zorgcoöperatie Achterhoek."

Belangen
Op het platform van de Wijzelf 
Zorgcoöperatie Achterhoek vindt 
men aanbieders voor praktische 
zorg in en om huis. Huishoudelijke 
hulp, klussen in en om huis, werk-
zaamheden in de tuin, burenhulp 
en persoonlijke verzorging. Deze 
diensten worden aangeboden 
door inwoners van de gemeen-
ten Doetinchem, Bronckhorst en 

Oude IJsselstreek, vrijwillig of be-
taald. Siert Wieringa: "Bij Wijzelf 
Zorgcoöperatie Achterhoek wor-
den de vragers van hulp en zorg 
lid en behartigen wij de belangen 
van de leden door betrouwbare 
aanbieders te werven. Deze aan-
bieders zijn altijd particulieren of 
zzp'ers en komen ook uit dezelfde 
woonplaats, vertrouwd dichtbij. 
Leden en aanbieders vinden el-
kaar via de website van Wijzelf. Is 
men niet vaardig op internet, dan 
kan een vriend of familielid ook 
inschakelen. Op het online plat-
form regel je zelf de afspraken, de 
overeenkomst en de betaling. Pas 
als je achteraf de declaratie goed-
keurt, krijgt de aanbieder uitbe-
taald."
Het platform is juridisch en fiscaal 
getoetst waardoor men veilig hulp 
of zorg kan inkopen. Vrijwillige 
bestuurders van Wijzelf Zorgcoö-
peratie Achterhoek controleren de 
profielen van aanbieders en staan 
klaar om te bemiddelen bij even-
tuele conflicten.
   

 ■ www.achterhoek.wijzelf.nl

Kunst4daagse
Bronckhorst 2016
Tiende editie
BRONCKHORST - Evenals vorig jaar 
organiseert de werkgroep Kunst-
4daagse Bronckhorst ook in 2016 
een Kunst4daagse: van Hemel-
vaartsdag 5 t/m zondag 8 mei. En 
ditmaal voor de tiende keer! Een 
bijzonder jaar dus, waar de werk-
groep graag wat meer aandacht 
aan wil geven.

De Werkgroep Kunst4daagse 
Bronckhorst 2016 bestaat uit coör-
dinator Thea Lusink, telefoon (06) 
12375209, voorzitter Henk Borra, 
secretaris Hilda Nijman, contact 
brochure Anneke van de Meer, 
webmaster Marja Bovenlander 
en voor de fietsroutes in de bro-
chure Rini Slütter. De werkgroep 
heeft na de evaluatie van de afge-
lopen editie enkele verbeteringen 
toegepast. De vindbaarheid van 
de website is verbeterd, de werk-
groep gebruikt dit jaar een nieuw 
mailadres en Facebook heeft een 
facelift gekregen.

Deelnemers die zich aanmelden 
krijgen een vermelding op de web-
site en in de brochure, met ruimte 
voor de beschrijving van de kunst 
die tijdens de Kunst4daagse te zien 
is. Met in de brochure één foto en 
op de website maximaal vijf foto's. 
Op de website en in de brochure 
worden circa vijf fietsroutes opge-
nomen. Via Facebook worden tips 
gegeven over hoe deelnemers de 
aantrekkelijkheid van hun locatie 
kunnen verhogen om meer bezoe-
kers te krijgen. Deelnemers kun-
nen er natuurlijk ook berichten 
kwijt met acties die ze zelf opzet-
ten met een link naar hun eigen 
website en zij kunnen met andere 
deelnemers in contact komen.
De werkgroep zorgt voor promotie 
in landelijke en plaatselijke bla-
den, onder meer meerdere malen 
in Weekblad Contact, op de web-
site en via de gratis brochure die in 
de gehele gemeente Bronckhorst 
huis-aan-huis wordt bezorgd. 
Deelnemers ontvangen elk tien 
brochures voor de verspreiding en 
krijgen de brochure ook digitaal 
beschikbaar, inclusief een poster 
die kan worden geprint.
De tiende editie van de Kunst-
4daagse wordt officieel geopend. 

Wanneer deze feestelijke gelegen-
heid zal plaatsvinden is nog niet 
bekend.

Deelnemen:
Om mee te doen zijn er meerdere 
mogelijkheden. Alleen deelnemen 
op een eigen locatie en voor eigen 
kosten met daarvoor een vermel-
ding in de brochure en op de web-
site.
Met meer deelnemers op één lo-
catie zijn er twee mogelijkheden: 
Iedere deelnemer heeft een eigen 
vermelding op de website en in 
de brochure en betaalt elk het in-
schrijfgeld, of: Meerdere personen 
exposeren op één locatie onder 
één noemer. In dit laatste geval 
krijgen zij één deelnemersnum-
mer, slechts één vermelding op de 
website en in de brochure. Samen 
betalen zij de kosten en de corres-
pondentie verloopt via de contact-
persoon.

Voorwaarden voor deelname:
Deelnemers zijn alle vier de da-
gen open van 11.00 - 17.00 uur. De 
deelnemende kunstenaars hoeven 
niet in de gemeente Bronckhorst 
te wonen, maar hebben de exposi-
tieruimte wel binnen de gemeen-
tegrenzen. Aanmelden kan voor 1 
januari 2016 en het deelnemers-
bedrag moet zijn voldaan voor 15 
januari 2016. Pas na betaling is de 
inschrijving definitief en wordt 
een deelnemersnummer verkre-
gen. Op alle locaties dient de vlag 
of banner van de Stichting Kunst 
en Cultuur Bronckhorst te hangen. 
Wie nog geen vlag of banner heeft, 
kan die bij de werkgroep bestellen.

De spelregels:
De werkgroep is gehouden aan 
een strakke planning om de fiets-
routes, kaartmateriaal, brochure 
en website op tijd af te hebben. Zij 
vraagt hiervoor begrip en mede-
werking. Kunstenaars die in 2015 
hebben meegedaan hebben een 
mail ontvangen met een aanmeld-
formulier. Nieuwe deelnemers 
kunnen via de mail een aanmeld-
formulier aanvragen.

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

   

Bridgen in Toldijk
Derde avond 
van de derde 
competitieronde
TOLDIJK - Uitslag van 26 novem-
ber 2015, de derde avond van 
de derde competitieronde van 
Bridgeclub Bronkhorst. In lijn 
C 12 paren, in lijn A en Lijn B 13 
paren. Geen stilzit maar dan is er 
een combitafel: elke ronde speelt 
aan die tafel een paar uit lijn A 
tegen een paar uit lijn B.

In lijn A dit keer een hoge uitschie-
ter met meer dan 10%!

Lijn A: 1. Riet Botschuyver & Bert 
Deunk 66,67%, 2. Erica Schut & 
Marijke Hilderink 55,83%, 3. An 
Wortel & Paul Niks 54,58%.
Lijn B: 1. Annelies Schröder & Jan 
Rondeel 60,42%, 2. Dick Brink-
man & Hans Dekker 58,75%, 3. Jan 
Veenhuis & Joop Rutten 57,50%.
Lijn C: 1. Jirka & Svatja de Wolf 
60,42%, 2. Gerda Tankink & Her-
mien Koenders 58,75%, Riekie 
Nieuwenhuis & Riet Niessink 
56,67%.

Donderdag 3 december is de vier-
de avond van de derde ronde. Af-
melden vóór 12.00 uur op de wed-
strijddag via het mobiele nummer 
van de club: 06-25198329.

BRONCKHORST - Dinsdagavond 
25 november organiseerde 
GroenLinks Bronckhorst een al-
gemene ledenvergadering in het 
Kulturhus in Vorden. Boer Wil-
lem Beekman, voorheen bekend 
van 'Urtica de Vijfsprong' en Boer 
zoekt vrouw, ging met de vele 
aanwezigen in gesprek over de 
toekomst van de landbouw in de 
Achterhoek.

Hij beschreef de vele voordelen 
van milieuvriendelijk werkende 
boeren. Biologische boeren zorgen 
dat de landbouwgrond vruchtbaar 
blijft. Bij gewone bedrijven in onze 
regio verslechtert de vruchtbaar-
heid van de grond op dit moment. 
In combinatie met alle klimaat-
veranderingen hebben de boeren 
daar nu al last van. Milieuvriende-
lijke boeren laten hun koeien bo-
vendien veel meer in de wei lopen 
èn hun melk is gezonder omdat er 
meer gezonde (omega) vetzuren in 
zitten. Ook de arbeidsvreugde voor 
de boer zelf en zijn personeel is er 
groter. En toeristen blijven genie-
ten van een mooi landschap met 
koeien. GroenLinks benadrukte 
dat zij niet tegen boeren zijn, maar 
dat zij samen wil werken met boe-
ren in de Achterhoek aan een ge-
zonde toekomst voor hun bedrij-
ven. Gezonde bedrijven die melk 
en vlees van hoge kwaliteit leveren 

en die oog hebben voor het milieu. 
Bedrijven die rekening houden 
met dierenwelzijn. De avond krijgt 
volgend jaar een vervolg omdat 
GroenLinks Bronckhorst samen 
met boeren concrete stappen wil 
zetten om dit doel te bereiken. In 
het eerste deel van de bijeenkomst 
richtte GroenLinks Bronckhorst 
een eigen, zelfstandige afdeling op. 
Belangrijkste redenen zijn de groei 
van het aantal leden en de eigen 
koers die de afdeling in Bronck-
horst wil uitzetten. Een koers vóór 
een niet alleen op geld gericht be-

stuur in Bronckhorst. GroenLinks 
wil een bestuur dat zich inzet voor 
de ontwikkeling van milieuvrien-
delijke bedrijven, voor de mensen 
die het minder goed hebben in 
Bronckhorst én zich inzet voor het 
milieu. Het nieuwe bestuur van 
GroenLinks Bronckhorst bestaat 
uit drie personen, Dick Jolink, se-
cretaris (Hummelo), Marianne de 
Kuijer, penningmeester (Zelhem), 
Michel Coenen, voorzitter (Steen-
deren). Achter staan Titus Smit en 
Herman van Rooijen, beide ge-
meenteraadslid voor GroenLinks.

GroenLinks Bronckhorst groeit

Bestuurs- en raadsleden van GroenLinks Bronckhorst. Foto: PR

V.l.n.r.: Siert Wieringa, mevrouw Aalderink en Annemiek Jetten. Foto: Afke van den Hazel 
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Achterhoek-Kan-Het-Prijs voor het eerst uitgereikt
DOETINCHEM - De Mantelzorg- en 
Vrijwilligerscarrousel Klavervier 
uit Doetinchem, het Jongeren-
team Oude IJsselstreek en Vrien-
denTuinen Achterhoek kregen 
vrijdagmiddag in Amphion de 
Achterhoek-Kan-Het-Prijs. De 
prijs komt van de acht Achter-
hoekse gemeenten en werd dit 
jaar voor het eerst uitgereikt. Er 
waren 29 genomineerden.

Door Josée Gruwel

In deze tijd worden burgers, orga-
nisaties en bedrijven uitgedaagd 
om zoveel mogelijk participatie-
mogelijkheden te creëren, zonder 
bemoeienis van de overheid. De 
acht Achterhoekse gemeenten wil-
len hiervan voorbeelden laten zien 
en belonen. Het antwoord daarop 
is de Achterhoek-Kan-Het-Prijs. 
Een prijs die een erkenning is voor 
initiatieven en een boost geeft aan 
nieuwe ideeën in de regio. Voor de 
prijs kan men door medeburgers 
genomineerd worden. Uiteindelijk 
worden er drie prijzen toegekend: 
voor arbeid, samenleving en jon-
geren. Een tienkoppige jury, on-
der leiding van wethouder Kees 
Telder, hield de nominaties tegen 
het licht. Er werd beoordeeld op 
de mate van vernieuwing, de inte-
graliteit op het sociale domein, de 
schaalgrootte qua bereikte doel-
groep en gebied, de eenvoud qua 
opzet en daaraan gekoppeld een 
zo groot mogelijk effect, de kopi-
eerbaarheid voor andere initiatief-
nemers en de mate waarin de zelf-
redzaamheid van de gebruikers 
wordt bevorderd.

In Amphion vertelde wethouder 
Telder over de klus die het was om 
uiteindelijk tot de winnaars te ko-
men. Om de jury heen was er nog 
een denktank van meelezers. "We 

hebben de nummers een gekozen, 
maar eigenlijk is iedere genomi-
neerde een winnaar." MEE-Oost 
regelde de organisatie van de 
Achterhoek-Kan-Het-Prijs. Esther 
Kopmels, directeur van MEE-
Oost: "Een heleboel mooie initi-
atieven zijn er ontwikkeld. Initia-
tieven van burgers voor burgers." 
Kees Telder: "Dit is de enige prijs 
in het sociale domein die door de 
gezamenlijke acht gemeenten uit-
gereikt wordt."

Bij de uitreiking, waarbij presen-
tator Frans Miggelbrink een ont-
spannen sfeer creëerde, werden 
er van iedere categorie naast de 
winnaar ook twee eervolle vermel-
dingen gegeven. In de categorie 
arbeid waren dat de Wesselgroep 
Lichtenvoorde en Martin Lijsten-
makerij Neede, in de categorie 
samenleving Woonzorgcentrum 
Schavenweide Doetinchem en 
Puur Natuur Hengelo en in de ca-
tegorie jongeren de Drostlerhoeve 
Eibergen en Cool Nature Park de 
Bleijke Hengelo. Drie wethou-
ders reikten de prijzen uit: Ingrid 
Wolsing van de gemeente Mont-
ferland, Marijke van Haaren van 
Berkelland en Kees Telder van 
Doetinchem

Mantelzorgcarrousel
Carla Schölzel uit Doetinchem 
won in de categorie samenleving 
met de Mantelzorg- en Vrijwilli-
gerscarrousel Klavervier waarbij 
mantelzorgen in een wijk leuker 
en gemakkelijker wordt. De be-
doeling is dat mantelzorgers met 
elkaar ruilen, af en toe ook man-
telzorg aan een ander geven. Hier-
bij gaat het om het doen van leuke 
dingen: wandelen, koffie drinken, 
theaterbezoek of voorlezen bijvoor-
beeld. Via een webapplicatie bou-
wen de deelnemende mantelzorgers 

een bonus op, die ze kunnen inzet-
ten als ze zelf willen ontspannen.

Probleemjongeren
Milton Rijn uit Ulft won met zijn 
Jongerenteam Oude IJsselstreek 
in categorie jongeren. Rijn haalt 
sinds 9 januari 2014 probleem-
jongeren van de straat in dorpen 
in zijn gemeente en laat ze spor-
ten in zijn sportschool Mills Gym 
in Ulft. Rijn: "Het zijn hangjonge-
ren, jongens en meisjes die pro-
blemen thuis hebben, vaak drugs 
en alcohol gebruiken. Dat proces 
doorbreken we door het gesprek 
aan te gaan, vertrouwen te win-
nen, ze door te verwijzen naar 

deskundige hulp als dat nodig is. 
Daarnaast doen we activiteiten 
met de jongeren waardoor ze weer 
eigenwaarde krijgen en uit hun dal 
klimmen."

De VriendenTuinen
In de categorie arbeid kreeg Vrien-
denTuinen Achterhoek de prijs. 
De organisatie bestaat uit dertien 
zorgboerderijen waar mensen met 
een beperking groenten en fuit 
verbouwen. De oogst gaat naar 
voedselbanken. VriendenTuinen 
Achterhoek houdt zich dus bezig 
met dagbesteding en met voedsel-
productie. In het juryrapport staat: 
"U bundelt niet alleen de krachten 

met de deelnemende zorgboerde-
rijen, maar maakt daarbij ook de 
verbinding met de voedselbanken 
en hun maatschappelijke functie. 
De wijze waarop u hiermee in-
novatief opereert in het sociaal 
domein in de Achterhoek en daar-
mee ook nog eens de gezondheid 
van burgers in de Achterhoek wil 
bevorderen, was voor de jury de re-
den om u als winnaar uit te roepen!"
Voor de winnaars was er een 
beeldje en een oorkonde. De no-
minaties worden gebundeld in 
een boekje, zodat de ideeën elders 
overgenomen kunnen worden. 
Volgend jaar wordt de Achterhoek-
Kan-Het-Prijs weer uitgereikt.

BRONCKHORST - Lionsclub 
Bronckhorst is trots op de drie 
scholen die hun medewerking 
hebben gegeven aan de Vredes-
poster wedstrijd. Voor het zeven-
de jaar organiseert deze Lionsclub 
deze wereldwijde wedstrijd voor 
kinderen van groep 8. De feeste-
lijke prijsuitreiking was op woens-
dagavond 25 november bij Pepe in 
Baak.

Er zijn opnieuw prachtige pos-
ters gemaakt, waarop duidelijk te 
zien is hoe kinderen zich verdiept 
hebben in dit zo actuele thema. 
"Er moet meer vrede op aarde ko-
men," dat was een van de quotes. 
Het thema voor 2015: Share Peace: 
Deel de vrede. Door hierover na 
te denken, worden kinderen zich 
bewust van de noodzaak om mee 
te werken aan vrede in hun directe 

omgeving, maar ook wereldwijd. 
Op de basisscholen 'De Leer' in 
Hengelo, De Woordhof in Hum-
melo en Horizon Stad in Doesburg 
hebben ongeveer 75 kinderen zich 
ingezet om het thema te verbeel-
den.
De eerste prijs, maar ook de Dis-
trictsprijs is behaald door Teun 
van Til (11) van basisschool 'De 
Leer' in Hengelo. De jury, be-
staand uit Willemijn Colenbran-
der, Enny Verhey en Leo Traas, 
was unaniem in haar keuze.
Hij gaat nu op voor de landelijke 
hoofdprijs, uitgereikt door de 
voorzitter van de Gouverneurs 
Raad op de jaarlijkse Lions VN-
Dag in Den Haag. De winnaars van 
de andere scholen zijn Jolijn van 
der Linden (Doesburg) en Anouk 
Jolink (Hummelo).

   

Verjaardagsdozen vullen bij Stichting Jarige Job
BRONCKHORST/ROTTERDAM - Li-
onsclub Bronckhorst heeft op 18 
november met twaalf leden en 
partners een dag Rotterdam be-
zocht, met een missie: de Van 
Nellefabriek, waar Stichting Ja-
rige Job twee loodsen heeft in-
gericht voor opslag en logistiek.  
 
De stichting geeft aan mensen die 
afhankelijk zijn van de voedsel-
banken, een verjaardagsdoos voor 
hun kinderen.

Veelal wordt hun verjaardag maar 
niet gevierd, zelfs worden kinde-
ren thuisgehouden op die dag die 
eigenlijk volop gevierd zou moe-
ten worden.

 De stichting zorgt dat deze kin-
deren toch hun verjaardag samen 
met het gezin en met klasgenoot-
jes kunnen vieren, iets wat anders 
vaak niet mogelijk is.
Er werden ruim 100 dozen inge-
pakt, na van tevoren goed te zijn 

geïnstrueerd door de medewer-
kers, drie vaste krachten, bijge-
staan door vele vrijwilligers. De 
organisatie is strak geregeld, ze 
werken doorlopend met min of 
meer incidentele vrijwilligersgroe-
pen, meestal drie per week, maar 
in deze (herfst) periode soms wel 
zes per week. 

De ontvangst en begeleiding was 
erg hartelijk en deskundig. Veel 
producten ontvangen ze van een 

landelijke grootgrutter, speelgoed-
fabrikanten en snoepfabrikanten. 
Deze mensen doen bovendien erg 
hun best om het assortiment goed 
af te stemmen op de leeftijdsgroe-
pen en op jongen/meisje. In elke 
doos zit ook een recent versche-
nen kinderboek, omdat de stich-
ting ook aandacht geeft aan het 
tegengaan van laaggeletterdheid.

De inrichting van de loods is geïn-
spireerd op Sjakies Chocoladefa-

briek. Pas twee jaar geleden zijn ze 
begonnen op deze locatie, die ove-
rigens voor vijf jaar kosteloos ge-
bruikt mag worden. En het wordt 
steeds mooier: de beleving staat 
centraal, de groepen vrijwilligers 
kunnen met plezier een dag(deel) 
werken. Een aanrader, èn voor een 
teamuitje èn als goed doel.

   

 ■ www.jarige-job.nl

Teun van Til winnaar Peace Poster Contest

Alle prijswinnaars van de Achterhoek-Kan-Het-Prijs en degenen die een eervolle vermelding kregen. Foto: Josée Gruwel

De drie winnaars (v.l.n.r.) Anouk Jolink, Teun van Til en Jolijn van der Linden. Foto: PR
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André Kuipers bij lancering 
'SmartHub Achterhoek'
DOETINCHEM - De Achterhoek 
gaat de komende jaren op grote 
schaal Smart Industry introdu-
ceren en verder ontwikkelen. Met 
de slogan 'Toekomst in de Maak' 
profileert de regio zich als 'slim-
me' koploper, zowel in de innova-
tieve maakindustrie als in andere 
sectoren. Op 27 november vond 
de aftrap plaats van SmartHub 
Achterhoek op het DRU Indu-
striepark, in aanwezigheid van 
astronaut André Kuipers.

Smart Industry wordt wel de vierde 
industriële revolutie genoemd. Het 
wil zeggen dat bedrijven de aller-
nieuwste technieken op het gebied 
van digitalisering, informatieover-
dracht en productie combineren. 
Achterhoekse ondernemers, het 
Graafschap College, Regio Achter-
hoek en Achterhoek2020 hebben 
het concept omarmd als richting-
gevend voor de toekomst. Er is een 
regiegroep Smart Industry, die be-

staat uit Lovink Industries, Goma, 
Kaak Nederland, Kiewitz, Virupa 
Visual Solutions, Achterhoeks Cen-
trum voor Technologie, CIVON, 
Graafschap College, ICER en Re-
gio Achterhoek. Rik Swieringa, na-
mens deze regiegroep: "We profi-
leren de Achterhoek als brandpunt 
van smart werken in Nederland, 
oftewel 'SmartHub'. Dat willen we 
doen door waar we al goed in zijn, 
onze hoogontwikkelde maakindu-
strie in een hogere versnelling zet-
ten. In de turbostand, kun je gerust 
zeggen. Wereldwijd gebeurt dit al. 
Wij hebben van huis uit de vinding-
rijkheid en de power om hier het-
zelfde te doen. Bovendien kunnen 
alle andere sectoren erin meegaan 
en ervan profiteren. Want 'smart' 
betekent slim en slim staat in dit 
verband voor efficiënter, hoog-
waardiger, flexibeler, duurzamer, 
goedkoper en dus concurrerend. 
Dat geldt voor de maakindustrie en 
de landbouw maar ook dienstver-

leners, zoals scholen, ziekenhuizen 
en zorginstellingen, kunnen smart 
werken." "In de Achterhoek zijn al 
bedrijven die op deze manier pro-
duceren, maar we moeten massa 
maken. We hebben meer onderne-
mers en bestuurders nodig die de-
ze uitdaging oppakken. Dat vraagt 
natuurlijk ook om medewerkers 
met de juiste opleiding en motiva-
tie. Het is dus heel belangrijk om 
talent aan ons te binden. En dat 
kan alleen als ons gebied goed be-
reikbaar is, prettig om in te wonen, 
compleet voorzien is van breed-
band en in nauw contact staat met 
onze Duitse buren. Daar werken 
we volop aan als ondernemers, 
organisaties en overheid: Regio 
Achterhoek en Achterhoek2020. 
Onder andere door continu met de 
provincie en het Rijk in gesprek te 
blijven. Het is goed dat zij zien dat 
wij krachtig en doelbewust onze 
toekomst maken."

Chantal Elferink Jonge 
Ambtenaar Jaar 2016

BRONCKHORST - Chantal Elferink, 
projectleider bij gemeente Bronck-
horst, is vrijdag uitgeroepen tot 
'Jonge Achterhoekse Ambtenaar 
van het Jaar 2016'. Net als vorig 
jaar vond de finale van de verkie-
zing plaats tijdens de Achterhoekse 
Talententuin in de DRU cultuurfa-
briek te Ulft.

Chantal Elferink nam het in de fi-
nale op tegen Frank Starke, advi-
seur crisisbeheersing bij gemeente 
Winterswijk. Het was een 'close 
call'. De jury heeft zich lang moe-
ten beraden om tot een winnaar 
te komen. De keus is uiteindelijk 
op Chantal Elferink gevallen om-
dat zij met veel lef en nuchterheid 
vernieuwing brengt door "gewoon 
te gaan doen" en "dingen uit te 
proberen". Daarbij zoekt ze vooral 
de samenwerking op en zet ze het 
liefst anderen in hun kracht. De ju-
ry werd dit jaar gevormd door Boy 
Janssen, gemeentesecretaris van 
gemeente Zutphen, Marlotte Lub-
bers, Jonge Zakenvrouw van het 
Jaar 2012 en eigenaar van SIS-Me-
dia en Kids Vakantiegids, en Mari-
anne Kock, aanjager Centrum voor 
Jonge Ondernemers en gemeente-

raadslid voor de PvdA in Doetin-
chem. De verkiezing voor 'Jonge 
Achterhoekse Ambtenaar van het 
Jaar' wordt georganiseerd door het 
Netwerk Jonge Ambtenaren Ach-
terhoek. De verkiezing is bedoeld 
om het werk van jonge ambtena-
ren onder de aandacht te brengen 
bij een breder publiek. Daarnaast 
dient de verkiezing andere (jon-
ge) ambtenaren te stimuleren en 
te inspireren. De winnaar van de 
verkiezing zet zich gedurende het 
jaar 2016 in als ambassadeur voor 
een moderne overheid. Chantal 
Elferink wint naast de titel en het 
ambassadeurschap een cursus of 
workshop naar keuze ter waarde 
van € 500,-. Chantal Elferink was 
blij verrast verkozen te zijn tot 
'Jonge Achterhoekse Ambtenaar 
van het Jaar 2016'. "Ik ben heel blij 
dat de jury ziet waar ik voor sta en 
dat ze dat ook nog eens belonen. Ik 
ben erg trots op mijn nieuwe titel 
'Jonge Achterhoekse Ambtenaar 
van het Jaar 2016'. Ik ben dan ook 
van plan het ambassadeurschap 
serieus op te pakken. Daarbij werk 
ik graag samen met andere (jonge) 
ambtenaren aan een moderne 
overheid."

   

IVN start gidsencursus
REGIO - Wie door één van de tal-
rijke natuurgebieden in De Ach-
terhoek loopt wordt als vanzelf 
geconfronteerd met vragen. Wat is 
dat voor plant? En wat is dat voor 
paddenstoel? Is dat nou een libel 
of een waterjuffer? Niet altijd even 
makkelijk te beantwoorden vragen. 
Een IVN-gids weet de antwoorden 
vaak wel en wil ze ook graag delen 
met anderen. IVN start binnenkort 
met een IVN-gidsencursus.

Door Rob Stevens

Er zijn in Nederland meer dan 
45.000 planten, schimmels, dieren 
en andere organismen. Ondoenlijk 
om van alles wat te weten. Maar het 
is wel heel leuk om aan een mede-
wandelaar iets wetenswaardig te 
kunnen vertellen over een plant, 
paddenstoel, boom of dier. Als u 
in grote lijnen meer wilt weten van 
niet alleen dat wat groeit en bloeit, 
bent u wellicht geïnteresseerd in 
de IVN-cursus die begin volgend 
jaar start in Eibergen. Ben ter Braak 
is zelf ook IVN-gids en coördina-
tor PR en Communicatie van de 
IVN-afdeling Oost Achterhoek. Hij 
vertelt: "De cursus is bedoeld voor 
enthousiaste natuurliefhebbers. 
Het traject kent een formele afslui-
ting die, mits deze met goed gevolg 
wordt afgelegd, recht geeft op de 
titel: 'IVN-natuurgids'. Het is een 
brede cursus, je komt er werkelijk 
met alle facetten van de natuur in 
aanraking. En ook de relatie van 
natuur(ontwikkeling) met allerlei 
ecologische en culturele aspecten 

komt aan de orde. De cursusgroep 
komt één maal in de veertien da-
gen bijeen. Die week kent dan op 
de dinsdag een lesavond en op de 
zaterdagochtend een excursie. Als 
eindopdracht maak je een werk-
stuk en verzorg je een wandeling 
voor een groep. Je merkt al tijdens 
de cursus dat iedere gids zijn eigen 
interesses en deskundigheid ont-
wikkelt. Op basis van die deskun-
digheid kunnen gidsen vervolgens, 
als ze dat willen, worden ingezet als 
begeleider van een IVN-wandeling, 
thema-avond of ander evenement. 
Anderen richten zich meer op de 
jeugd of bestuursfuncties. Ieder-
een vindt op den duur zo wel zijn 
of haar plek bij het IVN." De nieu-
we INV gidsen-cursus loopt van ja-
nuari 2016 tot juni 2017. Het gaat in 
totaal om zo'n 60 bijeenkomsten. 
De lesweken (om de week) bestaan 
uit een theorieavond (19.30-22.00 
uur) op de dinsdag en een prak-
tijkochtend (9.30-12.00) op de za-
terdag erna. De eerste bijeenkomst 
is dinsdagavond 5 januari 2016. 
Ben ter Braak: "We willen vooraf-
gaande aan de cursus alle deelne-
mers graag persoonlijk ontmoeten 
om met elkaar de inhoud van de 
cursus door te nemen. Belangstel-
lenden worden daarom gevraagd 
om via mij een afspraak te maken 
voor een introductiegesprek." Zie 
ook de advertentie elders in deze 
krant. 
   

 ■ benterbraak@kpnmail.nl of tel. 
06-53690089

ZELHEM - Na Murphy's Law, die 
deze week akoestische rock zal 
laten horen, is 'This Apple Blues' 
woensdagavond 9 december te 
gast in live@ideaal, dat tussen 
20.00 en 22.00 uur vanuit de 
iBeat Recording Studio wordt 
uitgezonden. De band speelt 
live en de bandleden worden 
geïnterviewd door de presenta-
toren van het programma.

'This Apple Blues' speelt swin-
gende, dansbare, bluessongs met 
soul- en jazzinvloeden, zoals je 
deze ook kent van o.a. BB King, 
Robben Ford en niet te vergeten 
Bernard Allison, zoon van wijlen 
Luther Allison. Tuhirangi Haw-
tin (zang) verhuisde begin deze 
eeuw vanuit Nieuw Zeeland naar 
Raalte in Oost-Nederland.
Door zijn enthousiasme en stem 
weet hij het publiek te boeien. 
Eddy Büter (gitarist) studeerde 
klassiek gitaar, speelde jarenlang 
menig zaaltje plat als gitarist bij 
de Spitfires en laat nu bij This 
Apple Blues indrukwekkend gi-
taarwerk horen. Bert Appeldoorn 
(toetsenist) weet met zijn Ham-
mond het juiste gevoel over te 
brengen. Michiel Nijs (drummer), 

de jongste van het stel, zorgt met 
zijn grooves dat het publiek niet 
stil kan blijven zitten. Oprich-
ter van de band en bassist Wilco 
Jansen legt, samen met Michiel, 
voor de stevige ondergrond bij 
'This Apple Blues'. Woensdag 
16 december is er een speciale 
uitzending van Live@Ideaal. De 
microfoons en camera's worden 
dan opgesteld in de Lambertikerk 

waar het duo 'Pure', de 'Jazzy Wo-
men', 'Wendy & Rita' een optre-
den zullen verzorgen en liedjes-
zanger en verhalenverteller Frans 
van Gorkum een kerstverhaal zal 
vertellen. U kunt hierbij aanwezig 
zijn. De toegang is gratis. Live@
Ideaal wordt iedere woensdag-
avond tussen 20.00 en 22.00 uur 
uitgezonden. 

This Apple Blues bij LIVE@IDEAAL

Het Hammondgeluid speelt een belangrijke rol bij 'This Apple Blues'. Foto: PR

De regiegroepleden met in hun midden astronaut André Kuipers. Foto: Carlo Stevering 

Chantal Elferink, Boy Janssen en Frank Starke. Foto: Leo van der Linde
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Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Werkvoorbereider/planner m/v

Ben jij een ervaren werkvoorbereider/planner en heb 
jij affiniteit met bouwproducten?

Functieomschrijving
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor diverse werkzaam-
heden binnen het magazijn zoals het voorraadbeheer, inkoop van 
producten en het maken van planningen. Tevens controleer je alle 
binnenkomende en uitgaande goederen en zorg je voor een correcte 
orderinvoer in het systeem. Om klanten zo goed mogelijk te kunnen 
bedienen is het van belang dat je kennis hebt van diverse bouwpro-
ducten. Naast het bedienen van de klanten heb je ook te maken met 
het afhandelen van klachten, een klantgerichte instelling is daarom 
ook van belang.

Verzorgende IG m/v

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

Functieomschrijving
In de functie van Verzorgende IG verleen je dagelijks zorg en geef je 
aanvullend medicatie aan cliënten. Tevens verricht je dagelijks de ver-
pleegtechnische handelingen, signaleer je gezondheidsproblemen en 
biedt je begeleiding en ondersteuning aan de cliënten. Het gaat om 
werk in verpleeghuizen en in de thuiszorg op meerdere locatie (PG 
en Somatiek). Het werkgebied is Varsseveld en omgeving en de dien-
sten en het aantal uren zijn wisselend. Omdat het om verschillende 
locaties kan gaan is het belangrijk dat je beschikt over eigen vervoer.

Technisch Administratief Medewerker m/v

Heb je gevoel voor IT en techniek en ben je commerci-
eel ingesteld?

Functieomschrijving
In de functie van Technisch Administratief medewerker ben je ver-
antwoordelijk voor de ontwikkeling en support van de producten van 
onze opdrachtgever. Daartoe behoort het analyseren van machine 
data, het opstellen van management rapportages en het trainen 
van interne en externe klanten binnen het vakgebied. Je ontwikkelt 
instructiemateriaal en zorgt voor telefonisch back-up voor de afdeling 
en after sales.

Schoonmaker/oppas m/v

Ben jij 2 dagen per week beschikbaar om te onder-
steunen bij een huishouden met kinderen?

Werkzaamheden
Voor een gezin in de omgeving van Lochem zijn wij op zoek naar 
iemand die 2 dagen in de week kan ondersteunen in het huishouden. 
Je bent verantwoordelijk voor alle schoonmaakwerkzaamheden zoals 
afstoffen, stofzuigen, wassen, strijken, ramen lappen, voorbereiden 
van het avondeten etc. Daarnaast zorg je ervoor dat de 3 naar school 
gaande kinderen ‘s middags opgevangen worden en eventueel breng 
je ze naar een (sport)activiteit. De nadruk ligt in deze functie op de 
schoonmaak, je moet het dan ook leuk vinden om te ondersteunen in 
het huishouden en het werk ook zien liggen. 
De werkdagen zijn op dinsdag en donderdag van 08.00 tot 18.00.

Profielommantelaar m/v

Heb jij ervaring in de meubelindustrie en heb je 
gewerkt als profielommantelaar?

Functieomschrijving
In de functie van profielommantelaar werk je 
met de ommantelmachines. Jij voorziet als 
profielommantelaar het MDF, spaanplaat, alu-
minium en kunststof lijstwerk van een folie- of 
fineerlaag met behulp van speciale lijm. 
Het aanbrengen van deze lijmlaag op het lijst-
werk geschiedt volautomatisch. Het instellen 
van de ommantelmachine bestaat uit gespeci-
aliseerde handwerkzaamheden, welke jij zelf-
standig kunt uitvoeren.  

LAAT U ZICH CULINAIR 
VERRASSEN!

GRANDIOOS 3 GANGEN
VERRASSINGEN MENU

Verrassend Voorgerecht
Geserveerd met stokbrood en 

kruidenboter

Verrassend hoofdgerecht
Keuze uit vis of vlees

Geserveerd met gebakken aardappelen /
frietjes verse groente en rauwkost

Verrassend nagerecht 
of koffie / thee / cappuccino

€ 25,00 p.p.

Geldig t/m 24 december 2015

Let op: 
Wij zijn beide 

kerstdagen geopend

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

KERSTBOMEN VERKOOP 
Eetcafé De Veldhoek 
Hengelo Gld. 
Varsselseweg 55.
Dins. t/m donderdag 
vanaf 14 uur.
Vrij. t/m zondag 
vanaf 11 uur.

Nergens goedkoper!!!

Draag bij aan de draagbare kunstnier. Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

Laten we de kunstnier klein maken.
En de wereld van Willem weer groot.

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

Vraag ons magazine 

Voortleven aan

via nierstichting.nl/nalaten

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 

Siham: ‘Ik ben gevlucht uit Syrië.  
Nu wil ik graag weer studeren.’

Kijk op www.uaf.nl

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Werken

“Ik ben Juliette en op mijn tiende 
kreeg ik een infectieziekte. Dankzij 
een operatie en hulp van LIGHT FOR 

THE WORLD kon ik een naaiatelier 
beginnen. Die kans gun ik andere 
jongeren met een handicap ook!”

“Zonder hulp zat ik nu kreupel thuis”

“ Geef jongeren met een handicap een eerlijke kans!”
Reinier van den Berg, ambassadeur

DIRECT
DONEREN   ikkanwerken.nu

GIRO 131 • IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31

LFW-Ik_Kan_Adv_130x150_V2_1.indd   1 21-11-14   16:06



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:
5 - 6 december, G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24.
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 6 december Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg
1e C: Amnesty International; 2e C: Pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 6 december Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg
1e C: Amnesty International; 2e C: Pastoraat.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 6 december, 10.00 uur, Ds Tim Wiersum, 2e advent.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 december, 17.00 uur, Woord en Communieviering, 
vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker. 
Zondag 6 december, 10.00 uur, Woorddienst, vg. werkgroep. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 6 december, geen viering. 

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.

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 tele-
foonnummer een afspraak 
maken voor het ophalen van 
spullen.
   
Te koop Kerstbomen vers 
uit de grond diverse soorten 
en maten. Familie Kappert, 
Ruurloseweg 87 Kranenburg. 
Tel. 06-15540958. 
   
Wilt u uw oud ijzer kwijt? 
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16, 
(06) 51 60 15 16.
   
Emmer strooizout (7,5 kg) Eu-
ro 5,-. Sneeuwschep (kunst-
stof) of schuiver (metaal) 
Euro 7,50. Gratis bezorging in 
Vorden, tel. 06-50411844.
   
T.k. nw. tapijttegels meer dan 
100 verschillende kleuren/
motieven vanaf 0.90 p/tegel= 
3.60 per m2. 0545-472574 of 
06-12300129.

Echte Zwartepiet bestellen?? 
0653614985 bellen.

Ratten, muizen, mollen of 
konijnenbestrijding. Bel Don 
Veenhuis 06-10499025.
   
Sint gaat voor zijn inkopen 
naar de Wereldwinkel Vorden 
die vindt hij zo mooi gewor-
den. Hij raadt daarom alle 
mensen en de Kerstman aan 
voor hun cadeaus ook naar 
de Wereldwinkel te gaan!
   
GEZOCHT; Oude brommers, 
onderdelen en verzamelin-
gen van o.a Zundapp, Kreid-
ler. Bromfietswinkels opge-
let: we kopen ook graag uw 
oude winkelvoorraad op. tel 
06-15268461 of 06 48591665.

2 t/m 8 december 
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 2 dec, Champignonsoep / Zuricher geschnetzetes met 
rösti en groenten

Donderdag 3 dec. Hutspot met hachee en zuur garnituur / 
Vanillepudding met slagroom

Vrijdag 4 dec. Tomatensoep / Zalmfilet met dille saus, 
gebakken aardappelen en groenten

Zaterdag 5 dec. Huisgemaakte gehaktbal met gebakken 
aardappelen en groenten / IJs met slagroom 
(alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 7 dec. Gesloten
Dinsdag 8 dec. Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsala-

de / 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
VORDEN

Zondag 6 december
10.00-17.00 uur

Sporthal ‘t Jebbink
Jebbink 13

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

VLOOIENMARKT
DOESBURG

Zondag 13 december
10.00-17.00 uur

Sporthal Beumerskamp
Breedestraat 39

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

VLOOIENMARKT
ZELHEM

Zondag 27 december
10.00-17.00 uur

Sporthal De Pol
Vincent van Goghstraat 72

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verza-
meld wordt. Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.
   
Brook Duo treedt 10 dec om 
20 uur op in Protestantse 
Kerk te Wichmond met hun 
nieuwe kerstprogramma. 
Kaarten te bestellen bij Jan 
Rietman 0575-441999; Henk 
Ellenkamp 0575-441523 (‘s 
avonds).

Gezocht betaalbare woon-
ruime in buitengebied (evt 
in ruil voor hulp op erf of 
zorg) Omg. Zutphen/Vorden.
Verpleegk (v) 35 jr / tel nr 
0641518948.



GROTENHUYS
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden
Tel. 0575-552713

MAAK IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE 

10 CADEAUKAARTEN 
T.W.V. €100,- BIJ BESTEDING VAN €25,-

5 weken, van 30 november t/m 3 januari 2016, 
kunt u uw kassabon voorzien van naam, adres en 

telefoonnummer in de ton deponeren.

GROTENHUYS
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden
Tel. 0575-552713

kunt u uw kassabon voorzien van naam, adres en kunt u uw kassabon voorzien van naam, adres en kunt u uw kassabon voorzien van naam, adres en kunt u uw kassabon voorzien van naam, adres en kunt u uw kassabon voorzien van naam, adres en 
telefoonnummer in de ton deponeren.telefoonnummer in de ton deponeren.

IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE IEDERE WEEK KANS OP ÉÉN VAN DE 

SUPERACTIE
BIJ  GROTENHUYS

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,6 - 7,5 (l/100 km) / 27,7 - 13,3 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 175 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. 
Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
ACTIE IS GELDIG OP GESCHREVEN ORDERS VAN 19 NOVEMBER TOT EN MET 16 DECEMBER EN IS NIET GELDIG IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. *VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARD
UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.

*Autotelex

HERWERS HYUNDAI
APELDOORN  Laan van de Dierenriem 29, tel. 055 - 369 6212
DEVENTER  Solingenstraat 3, tel. 0570 - 519 360
ZUTPHEN  Gelderhorst 2, tel. 0575 - 526 590
Maak snel een afspraak op herwers.hyundai.nl

KOM SNEL LANGS EN PROFITEER DIRECT!

€2.000,- KORTING!
 EXTRA KORTING BOVEN DE KOERSLIJST BIJ HERWERS HYUNDAI!

 Herwers Hyundai geeft tot en met 16 december €2.000,- extra inruikorting boven de koerslijst* 
 op alle modellen; de Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai i30, Hyundai i40, Hyundai ix20 én de Hyundai Tucson.  


