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Het ‘Wim Gudde Plein’ biedt plaats 
aan 29 auto’s en is ook geschikt voor 
het organiseren van evenementen. 
De aanleg van het parkeer- en eve-
nementenplein was een langgekoes-
terde wens van sportvereniging Ratti, 
Kranenburgs Belang en basisschool 
De Kraanvogel vanwege parkeerpro-
blemen tijdens de schoolspits, op 
trainingsavonden, bij wedstrijden en 
toernooien van de sportvereniging. 
Verder was er in het dorp geen mul-
tifunctionele verharding waarop eve-
nementen konden plaatsvinden. 

Inzet van veel partijen
Diverse partijen hebben zich ingezet 
om dit project uiteindelijk te kunnen 
realiseren: de gemeente Bronckhorst, 
basisschool De Kraanvogel, Kranen-
burgs Belang en S.V. Ratti. De heer 
Gudde was jarenlang een van de 
drijvende krachten die het parkeer-
probleem en de beste oplossing hier-
voor onder de aandacht bracht bij 
de gemeente Bronckhorst. Dit leidde 
uiteindelijk tot voldoende draagvlak 
binnen de gemeente en daarmee 
kwam de realisatie van het parkeer- 
en evenementenplein dichterbij. Er 
bleef echter een tekort op de totale 
begroting.

Financiële bijdrage
Met financiële bijdragen van de ge-
meente Bronckhorst, Stichting Vei-
lingcommissie Vorden, het Oranje 
Fonds en een bijdrage uit het Coöpe-
ratiefonds van Rabobank Noord- en 
Oost-Achterhoek kon het parkeer- en 
evenementplein uiteindelijk worden 
aangelegd door de firma A. Beeftink 
& Zn met hulp van vrijwilligers van 

S.V. Ratti. Tijdens de officiële opening 
overhandigde Michel van der Heijde 
van de Rabobank symbolisch een 
cheque voor de financiële bijdrage 
van de bank aan S.V. Ratti.
Als dank voor de belangeloze onder-
steunende werkzaamheden kreeg 
Anacon-Infra BV uit Borculo een re-
clamebord langs het hoofdveld van 
S.V. Ratti aangeboden.

Nieuw parkeer- en evenementenplein voor 
Kranenburg
Kranenburg - Vrijdag 28 novem-
ber is het nieuw aangelegde par-
keer- en evenementenplein aan 
de Eikenlaan in Kranenburg of-
ficieel geopend door Wim Gudde, 
oud-directeur van basisschool De 
Kraanvogel.

Onthulling Wim Gudde Plein door de heer Gudde.

Robert Ruiterkamp neemt namens het be-
stuur van SV Ratti de cheque van Michel 
van der Heijde van de Rabobank in ont-
vangst.

Van 11.00 tot 17.00 uur hebben zes 
ateliers en drie galeries hun deuren 
geopend en de KZV-vlag gehesen om 
u, het publiek, welkom te heten. Op 
vrijwel alle locaties zijn kunstenaars/
vormgevers/fotografen aanwezig om 
met u van gedachten te wisselen over 

hun inspiratiebronnen, het creatieve 
proces en de door hen toegepaste 
technieken.
Het kleurrijke KZV-Infoblad met 
daarop een korte beschrijving wat er 
op de verschillende locaties te zien 
is en een plattegrond waarop ook de 
route naar het buitengebied duidelijk 
is aangegeven, is vanaf heden af te 
halen bij VVV Vorden, Kerkstraat 1B 
en bij de galeries. Zo wordt alvast een 
tipje van de sluier opgelicht en kunt 
u zich vooraf oriënteren wat er die 
zondag op alle verschillende locaties 
te zien zal zijn en zo uw eigen route 
langs ateliers en galeries samenstel-
len. Ook op www.kunstzondagvor-
den.nl vindt u deze informatie.

Wat is er te zien?
KunstZondagVorden staat voor een 
grote diversiteit aan hedendaagse 
beeldende kunst en vormgeving; zo-
als schilderijen en tekeningen in di-
verse technieken, waaronder de ver-
nieuwende Ipad techniek, fotografie, 
sculpturen en objecten in verschillen-
de materialen en formaten, sieraden 

in diverse materialen en technieken 
en glaskunst. Al deze werken, zowel 
abstract als figuratief, worden op de 
deelnemende locaties voor u in het 
licht gezet.
Juist in de donkere dagen aan het 
eind van het jaar kan het beleven en 
bekijken van kunst en het in gesprek 
gaan met de kunstenaars/vormgevers 
een bron van licht en inspiratie zijn, 
waardoor u de kans krijgt meerdere 
lagen in het kunstwerk te ontdekken. 
Meer informatie: 
www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden 14 december

Kunst voor het voetlicht
Vorden - Zondag 14 december wordt de 33ste editie van KunstZondag-
Vorden gehouden. Deze vier maal per jaar gehouden route langs ate-
liers en galeries in Vorden centrum en haar buitengebied brengt ook 
in december hedendaagse beeldende kunst voor het voetlicht.

De oefenmeester die momenteel 
vierdeklasser SVBV traint, tekent 
in Wichmond voor één seizoen. 
De huidige trainer van Sociï, Hugo 
van Ditshuizen, heeft onlangs te 
kennen gegeven na dit seizoen te 
stoppen bij Sociï.

Tim Kollen 
 volgend seizoens-
trainer van Sociï
Wichmond - Sociï heeft voor 
het seizoen 2015/2016 Tim Kol-
len gecontacteerd.

Volg en like ons 
ook op Facebook:

       ContactAchterhoekh k

Openingstijden: maandag-woensdag 8.00 - 20.00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 20.00

Hans Eland Raadhuisstraat 53 | 7255 BL Hengelo (Gld) | T: 0575-463777

Alle Strooigoed nu
50% Korting
Op=Op!!! 

 
 
 
1.50 0.75

 KORTING
50%

Geldig 30 nov. t/m 31 dec.

voordeel
...meer



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Dagmenu’s 3 t/m 9 december

Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) 
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 3 december
Tomatensoep/Hachee met aardappelpuree en rode kool

Donderdag 4 december
Karbonade de Rotonde, aardappelen en groente/ Tiramisu met 
slagroom

Vrijdag 5 december
Champignonsoep/ panga filet met pestosaus, pasta en rauw-
kostsalade

Zaterdag 6 december 
Varkenshaassaté met pindasaus, nasi en rauwkostsalade/ ijs 
met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 8 december
Gesloten

Dinsdag 9 december
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/ijs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575 - 551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

Het Grand Bistro de Rotonde team! Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl

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

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

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

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

Tandarts
6 - 7 december: B.W.A.M. Polman, Lochem, 0573-251483.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Zondag 7 december, 2e Advent: 
Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
10.00 uur: ds. J. Kool.
Gereformeerde kerk: geen dienst.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 7 december: 10.00 uur: Dhr. R. Baauw.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 december: 17.00 uur: Eucharistieviering, 
vg. F. Zandbelt, em.-priester.
Zondag 7 december: 10.00 uur: Woorddienst, vg. werkgroep.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 6 december: 18.30 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. M. Peters, pastoraal werker.

Weekenddiensten

Te koop: Kerstbomen vers 

van het land. Zelf uitzoeken.

Nordmann, Blauwspar, Zilver 

en Fijn Spar. Fam. Kappert, 

Ruurloseweg 87 Kranenburg. 

Tel.: 0575 - 556935 

of 06 - 1554 0958.

Bij ideële kringloopwinkel “De

Werf”, Enkweg 11 in Vorden

kunt u elke ochtend (behalve

zondags en ‘s-maandags) 

van 09.00 tot 12.00 uur en 

dinsdag, donderdag- en vrij-

dagmiddag van 13.30 tot

17.00 terecht voor een groot

assortiment meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huis-

houdelijke artikelen, boeken

enz..Inbrengen van goed ver-

koopbare artikelen kan tijdens

openingstijden of d.m.v. een

telefonische afspraak (06-

44629049) of email: vcde-

werf@gmail.com. Tevens kunt

u via ons telefoonnummer een

afspraak maken voor het op-

halen van spullen.

Dinie van Denneboom. Het

leven op het platteland in het

midden van de vorige eeuw 

door Dinie Hiddink. Prijs: € 

17,50. In de boekhandel ver-

krijgbaar.

Te koop: Kerstbomen. Diverse

soorten en maten. Ook grotere

Nordmann. Bertus Waarle,

Hamsveldseweg 2, 

7251 LR Kranenburg. 

Tel.: 0575-556865 of 

06 - 5114 8066.

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 

51 60 15 16.

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

Studiekeuze?
Bel 06-44886658
www.keuzecoaches.nl

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Repair Café Vorden zaterdag

13 dec 2014 , van 10.00 tot

12.00 uur, Kulturhus.

INDOOR kofferbakmarkt  2014

De grootste v/d Achterhoek

14 - December 10.00 - 16.00

Enkweg 17 in Vorden

inschrijven via:

w w w . d e b o e d e l h o f . n l /

kofferbakverkoop

'zwartepiet bestellen?

volgende nummer bellen, voor

meer info bel 0653614985

Tijdelijk TE HUUR helft van

dubbele WOONBOERDERIJ

buitengeb. Vorden. Inl.

0625358189
Te Koop gevelkachels DRU en

BENRAAD met muurdoorvoer

en thermostaat.

Tel.0545-473645

Nog aantal kaarten te koop.

11dec om 20 uur optreden

BROOK DUO met hun nieuwe

kerstprogramma in

Protestantse Kerk, Wichmon d.

Kaarten bestellen bij J.

Rietman 0575-441999; G.

Schepers 0575-441420;

Protestantse Kerk Wichmond

29 nov van 10 tot 12 uur.

ZORGBOERDERIJ DE TWISSELT ZELHEM

Te koop: Aardappelen en wintergroenten, tevens gekloofd droog

HAARDHOUT.Bezorgen is mogelijk, detwisselt@heemzorg.nl

Bultenszijweg 5, 7021 JX Zelhem

VLOOIENMARKT Zelhem
Zon. 21 Dec., 10.00 – 17.00 uur

Sporthal de Pol, info.
Kr.hr. tel.: 06-3910 8152
www.animo-markten.nl



Volg en like ons 
ook op Facebook:

       ContactAchterhoekh k

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Hoetinkhof 215
7251 WH  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Moedig ging je door, steeds weer,
tot op het laatste moment,
het wilde niet meer.

Erg verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar 
voor wat ze ons gegeven heeft, hebben we, toch
nog onverwacht, afscheid moeten nemen van mijn 
lieve vrouw, onze geweldige (schoon)moeder en
onze trotse oma

Aleida Wilhelmina Jolink-ten Pas
Leis

Vorden,  Hengelo (Gld.),
6 april 1940  26 november 2014

Jan Jolink
Sylvia en Martin Jolink - Jolink
 Jasper en Femke
 Yvette
 Lester
Eddy en Wilma Jolink - Waarlo
 Gerben
 Christiaan
 Noortje

Hoge Es 32, 7255 WJ Hengelo (Gld.)

De begrafenis heeft op 1 december in Hengelo 
(Gld.) plaatsgehad.

Intens verdrietig om wat niet meer is
en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor wat was
en altijd in onze harten zal blijven

Met verslagenheid hebben wij het bericht ontvan-
gen van het overlijden van onze schoonzus en 
tante

Leis Jolink - ten Pas
echtgenote van Jan Jolink

Ruurlo: Alie en Henk Weenk
Hengelo (Gld.): Sienie † en Arnold † Hulstijn 
Hengelo (Gld.): Appie en Elly Jolink
Hengelo (Gld.): Bert en Miep Jolink
 neven en nichten

Hengelo (Gld.),  26 november 2014

 Hand in hand zijn wij gegaan
 tot aan de drempel.
 Moegestreden, maar omringd door onze liefde,
 ben je moedig en rustig heengegaan.

Intens verdrietig zijn wij, nu wij afscheid hebben 
moeten nemen van

Bernardus Antonius 
Klein Heerenbrink

Bernard
 3 juli 1940 † 27 november 2014

 Tonny Klein Heerenbrink - Staring
 Mirjam en Theo Janssen - Klein Heerenbrink
 Raimond en Sven
 Heidi en Alfons Arendsen - Klein Heerenbrink
 Sharon en Quinty

Leeuwencamp 22
7223 LV Baak

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen 
op dinsdag 2 december van 19.00 tot 19.30 uur in 
de St. Martinuskerk, Wichmondseweg 17 te Baak.
De uitvaartviering, waarvoor wij u uitnodigen, 
wordt gehouden op woensdag 3 december om 
13.00 uur in bovengenoemde kerk, voorafgaand 
aan de dienst is er nog gelegenheid tot afscheid 
nemen van 12.30 tot 12.45 uur. De crematie-
plechtigheid volgt om 15.00 uur in de aula van 
crematorium de Omarming, Voorsterallee 95 te 
Zutphen.
Na de crematieplechtigheid, nodigen wij u uit 
voor een samenzijn bij Restaurant Herfkens, 
Zutphen-Emmerikseweg 64 te Baak.

Fysio Funke

Hierbij deel ik u mede, dat ik per 1 januari 2015 
stop als fysiotherapeut en de praktijk ga sluiten.

Na meer dan veertig jaar, waarvan eenendertig 
jaar solopraktijk, is het mooi geweest.

Ik dank de mensen die in die jaren mij hun 
vertrouwen hebben geschonken.

Het ga u allen goed, met vriendelijke groet

J.J. Funke
Burgemeester Galleestraat 19, 7251 EA Vorden

Het is hartverwarmend te ervaren dat zo velen heb-
ben meegeleefd in de periode rondom het overlijden 
van mijn lieve man, onze geweldige zorgzame vader 
en trotse opa,

Gerrit Willem Wahl
Wim

Dankbaarheid voor zijn leven overheerst, we hebben 
veel goede herinneringen.

De overweldigende belangstelling, de vele brieven, 
kaarten en telefoontjes hebben ons goed gedaan. 
Hiervoor willen wij u bedanken.

Willemien Wahl - Boerman
kinderen en kleinkinderen

Vorden, november 2014

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

 Gratis controle van uw kunst- of klikgebit
 Geen verwijzing nodig van de tandarts!
 Persoonlijk advies, ook over vergoedingen
 Spoedreparaties klaar terwijl u wacht!

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B, Hengelo Gld.

info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

0575 46 26 40

Nieuw kunst- of 

klikgebit nodig?

Ik help u graag!

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m maandag 8 december 2014

Cadeau idee voor pakjes avond!!!!!

Goed gevulde fruitkoker per stuk € 4.99
Mooie rode goudreinetten 2 kilo € 2.49
Witlof kilo € 1.79
Fijngesneden boerenkool
zonder stronkjes per zak € 0.89

Deze week vanaf woensdag allerlei lekkers 
voor uw Sinterklaas avondje!!!!!!!!

KUIPKIST VOORDEEL!!!!!!
(groot ingekocht extra voordelig)

 

Wij willen u hartelijk danken voor uw getoonde 
belangstelling en meeleven, welke wij mochten 

ervaren na het overlijden van mijn man, 
onze vader, schoonvader en opa

 

Leo Wolsing
 

Wij voelen ons hierdoor zeer gesteund.
 

Tine Wolsing - Lebbink
 

Margot
 

Saskia en Erik
    Senna

 

Vorden, december 2014

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”
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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

KEURSLAGERKOOPJE

Hacheepakket 500 gram vlees, 
500 gram uien en kruiden

695

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram 
gebraden 
ribeye GRATIS

100 GRAM 
SELDERIJSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runderbavette 
steak

159
100 gram

SPECIAL

Vavarkensfilet

220
100 gram

MAALTIJD IDEE

gebraden
Gehaktbal

185
per stuk



Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl  

Ik sta op voor 
mijn man Hipke
 Anneke Nieboer (57)

Kijk wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 

De Raad van Kerken in Vorden be-
staat uit afgevaardigden uit de drie 
kerken: de Rooms Katholieke ge-
meenschap Christus Koning kerk 
en de gefedereerde kerken van de 
Gereformeerde en Hervormde wijk-
gemeenten van de Protestantse ge-
meente i.w. Nu de nieuwe voorzitter 
Piet Piersma net als penningmeester 
Jan van Bolderen uit de Gereformeer-
de wijkgemeente komt en Hanny Wi-
chers de Hervormde wijkgemeente 
vertegenwoordigt, is Huub Winkeler 
gevraagd om als afgevaardigde van 
de Rooms Katholieke gemeenschap 
plaats te nemen. De Raad van Kerken 
is een samenwerkingsverband van de 
kerken en streeft naar (meer) eenheid 
tussen de deelnemende kerken, door 
activiteiten te organiseren waar de sa-
menleving bij wordt betrokken.
 
Piet Piersma vertelt hoe het gekomen 
is dat hij het voorzitterschap heeft 
overgenomen van de onlangs over-
leden Bart Hartelman. Als afgevaar-
digde van zijn kerkenraad nam hij 
regelmatig deel aan de vergaderingen 
van de Raad van Kerken. “Met Bart 
had ik ook regelmatig contact. Ik ben 
onder andere radiopresentator van 
Kerk Centraal en Bart heeft dat mede 
opgericht, meer dan achttien jaar ge-
leden,” vertelt Piet. 
Via Achterhoek FM wordt elke 
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur 
een religieus programma namens de 
Achterhoekse kerken uitgezonden. 

Bart Hartelman was heel enthousi-
ast over de oecumene en inmiddels 
houden zestien afgevaardigden uit 
verschillende kerken beurtelings een 
overdenking. “Ieder vertelt zijn of 
haar boodschap, gerelateerd aan het 
evangelie, maar op een andere ma-
nier. Bart deed het ook op zijn eigen 
manier.”
Als Bart Hartelman ziek wordt, ne-
men dominee Freek Brandenburg en 
dominee Jan Kool zijn voorzitterschap 
waar. Piet Piersma bezocht Bart en 
hij liet blijken bezorgd te zijn over de 
continuïteit van de Raad van Kerken 
en vooral over het voorzitterschap. 
Deze bezorgdheid van Bart heeft hij 
toen medegedeeld aan een afgevaar-
digde van het bestuur van de Raad van 
Kerken, met de opmerking dat men 
altijd een beroep op hem kon doen. 

Uiteindelijk werd Piet Piersma geko-
zen om het voorzitterschap over te 
nemen. “Ik hoop dat ik het allemaal 
kan. Niet helemaal in de lijn van Bart, 
al probeer ik dat wel, want Bart was 
een duizendpoot, filosoof en wijs 
man. Ik heb veel van hem geleerd.”
 
Het nieuwe bestuur vergaderde over 
hun taak, hun lijnen, verbreden en 
verdiepen naar de kerken in Vor-
den toe, maar ook naar de samen-
leving van Vorden. Het teruglopen 
van kerkbezoekers is een feit, waar 
de Raad van Kerken mee te maken 
heeft. Verschillende oecumenische 
activiteiten worden het jaar door 
georganiseerd, zoals de dienst van 
de eenheid, The Passion, Pinksteren, 
startzondag, schoenendozenactie en 
de kerstsamenzang.

Nieuw bestuur Raad van Kerken 
in Vorden
Vorden - Afgelopen week werd in 
een vergadering het nieuwe be-
stuur van de Raad van Kerken in 
Vorden vastgesteld. De zittende 
bestuursleden, secretaris Hanny 
Wichers en penningmeester Jan 
van Bolderen, gaan samen met de 
nieuwe voorzitter Piet Piersma 
en bestuurslid Huub Winkeler 
verder.

Bestuur Raad van Kerken Vorden (v.l.n.r.): Huub Winkeler, Jan van Bolderen, Hanny 
 Wichers en Piet Piersma.

Vanaf haar zestiende jaar is Dinie 
Hiddink-Dijkman (1940) actief in be-
sturen van allerlei organisaties. Ook 
is ze voorzitter van Vrienden van de 
Streektaal veur Lochem en Umge-

ving. Veel mensen in de Achterhoek
kennen haar van de voordrachten in
het Lochems dialect. Ook buiten het
eigen gebied verzorgt ze avonden met
voordrachten en voorleesavonden
van eigen werk en dat van anderen. 
In 1983 verscheen het eerste boek
van Dinie Hiddink: ‘Werken zolang 
het licht was’. In 1987 kwam daarvan
het tweede deel uit. In ‘Onderduiken
in Zwiep’(1984) staan verhalen uit de
oorlog die zich in en om de boerderij
van haar ouders afspeelde. De eer-
ste bundel met jeugdherinneringen 
‘Ploetern’ verscheen in 1994. In 1998
zag de bundel met dialectverhalen
‘Mineke en Bets van de Kuperieje’ het
licht. Drie jaar later kwam een ver-
volg op ‘Ploetern’ onder de titel ‘Wiej
ploetert vedan’. 

Een heel ander boek van haar hand 
was ‘De gevelde eik’(1996), gedachten
en gevoelens na het overlijden van
haar levenspartner. Dit boek heeft
meerdere herdrukken gehad.

‘Het leven op het platteland een halve eeuw geleden’

In ‘Dinie van Denneboom’ 
vertelt Dinie Hiddink over 
haar jeugdjaren

Barchem - In zestig korte verha-
len en meer dan honderd foto’s 
schetst Dinie Hiddink-Dijkman 
uit Lochem in haar nieuwe boek 
‘Dinie van Denneboom’ een beeld 
uit haar jeugdjaren van 1950 tot 
en met 1960. Vanuit haar ouder-
lijk huis, boerderij Denneboom 
in het Barchemse Zwiep, vertelt 
zij hoe na de Tweede Wereldoor-
log het sobere platteland lang-
zaam tot ontplooiing komt. Het 
boek ‘Dinie van Denneboom’ met 
als onder titel ‘Het leven op het 
platteland een halve eeuw gele-
den’ is in het Nederlands geschre-
ven met kleine uitspraken in het 
dialect. Het boek is verkrijgbaar 
in de boekhandel en kost 17.50 
euro.

Al 95 jaar uw vertrouwd adres!

Feestmaand-
korting
Tot en met 31 december 2014

25% korting
op het totale assortiment
m.u.v. gasflessen.

Sint en Piet en de Kerstman 
 vergeten Janssen de Smid niet!!

Peuterspeelzaal

 www.dekraanvogel-vorden.nl/peuterspeelzaal

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

PODIUMJURKEN.NL

Podiumjurken.nl in Almen is José Reezigt. En zij heeft een prachtig en 
mooie collectie, betaalbare gala- en cocktailjurken, voor allerlei soorten feesten. 
In een jurk van José Reezigt, ben jij het stralende middelpunt en dat kan nu al 
vanaf € 95,- én voor deze speciale actie geldt ook een maximumprijs van € 150,-! 
Alleen vanaf nu en tot en met 22 januari 2015, zijn alle jurken die José heeft 
uitgezocht voor deze speciale prijs. Unieke jurken voor een unieke prijs! Waar vind
je dat, vandaag de dag, nog? Nieuwsgierig geworden? Bel haar en maak een
afspraak, telefoonnr. 06-43893989 of via de website www.podiumjurken.nl daar
zie je alle contactgegevens staan. Podiumjurken.nl in Almen, kiest nieuwe koers!



Glenn Jacobs, Pascal ten Pas en Stefan 
te Riele van VJDJ zijn verantwoorde-
lijk voor de organisatie van deze hap-
pening. Zij hebben bakkerij Van As-
selt en Keurslager Vlogman bereid 
gevonden om de avond te sponsoren 
in de vorm van overheerlijke hapjes. 
Deze ondernemers hoefden niet lang 
na te denken over een bijdrage aan 
het kerstgala, omdat ze blij zijn dat er 
voor deze leeftijdsgroep iets georgani-
seerd wordt in het dorp. 

Via de rode loper kom je in de sfeer-
volle kerstzaal waar je onder genot 
van een hapje en een drankje kunt 
genieten van goede muziek. De 
avond begint om 20.00 uur en eindigt 
rond 23.30 uur. De entree bedraagt 
5 euro, inclusief drie consumptie-
bonnen. Kaarten kun je bestellen tot 
en met 15 december via vjdj2015@
hotmail.com of ze zijn af te halen 
op Brinkerhof 50, 06-53 61 49 85 of 
op Nieuwstad 33, 06 – 23 51 05 54. 
Wees er op tijd bij, want vol is vol!

Op je kerst best over de rode loper

Jongeren kerstgala in 
Dorpscentrum Vorden

Vorden - Droom je ervan om eens in je mooiste outfit over de rode 
loper te lopen? Die droom kan werkelijkheid worden. Op 19 december 
organiseert Voor Jeugd Door Jeugd (VJDJ) een kerstgala in het Dorps-
centrum in Vorden voor jongeren van 11 tot en met 16 jaar.

Annette van Asselt van gelijknamige bakkerij en Roy Vlogman van gelijknamige slagerij 
flankeren de organisatie van VJDJ.

Dit moet het begin worden tussen 
een intensieve samenwerking tussen 
school en kinderopvang. Avonturijn 
en de Garve geven hierdoor invulling 
aan het gemeentelijk beleid inzake de 

kindvoorzieningen in de gemeente 
Bronckhorst. Bij de verbouwing van 
De Garve in 2012 is al rekening ge-
houden met mogelijke inwoning in 
de toekomst. En nu is het dan zover. 

Het oude kleuterlokaal van de school 
is de afgelopen weken verbouwd en 
Avonturijn zal op 1 december hier 
haar deuren openen. De formele 
openingshandeling zal om 9.30 uur 
door wethouder Jan Engels worden 
verricht. U bent daarbij van harte 
welkom! Vanaf dat moment is er ook 
Open huis en kunnen Avonturijn en 
de school worden bezocht. Iedereen 
is van harte welkom om het nieuwe 
integrale kindcentrum te komen be-
kijken.

Open huis Kindcentrum 
Wichmond

Wichmond - Op vrijdag 12 de-
cember zal wethouder Jan Engels 
het Integrale Kindcentrum in 
Wichmond openen. Het Kindcen-
trum is een samenwerking tus-
sen de Kinderopvang Avonturijn, 
Interconfessionele basisschool de 
Garve en de gemeente Bronck-
horst. Vanaf 1 december zijn 
kinderopvang, buitenschoolse 
opvang en onderwijs gehuisvest 
onder één dak: het gebouw van 
Basisschool de Garve.

Niels Lijftogt wist de eerste set van 
zijn enkelspel met 21-19 te winnen. 
In de tweede set leed hij een duidelijk 
verlies met 21-7. De derde set gaf na-
genoeg geen verschil te zien. Jammer 
genoeg trok de heer van Hoogerhey-
ne deze zet met 23-21 naar zich toe. 
Chjehrando Gasper had een goede 
tegenstander. Hij verloor in twee sets 
met 21-12 en 21-17. Voor de verande-
ring speelde Anne van Eeuwijk weer 
een keer als eerste dame. Zij verloor 
de eerste set met 21-18 maar kwam 
daarna goed terug en wist de tweede 
set met 21-12 te winnen. En ook hier 
weer een spannende derde set die net 
als bij Niels met 23-21 naar de tegen-
stander uit Heino ging.

Vera Velhorst won haar eerste set 
met 21-18. Daarna werd het in de 
tweede set 21-15 en in de derde set 
21-17 voor haar tegenstandster. De 
Vordenaren hadden de vier enkelspe-

len verloren en dat is bijzonder want 
dat is nog nooit voorgekomen. Deson-
danks ging men vol goede moed de 
dubbels in. Chjehrando en Niels ver-
loren het herendubbel echter met 21-
19 en 21-18 en Anne en Vera verloren 
het damesdubbel met 21-16 en 24-22. 
Flash werd dus niet echt weggespeeld 
maar na zes partijen stond het toch 
6-0 voor Hoogerheyne. 
Dit konden de Vordenaren niet op 
zich laten zitten en in de gemengd 
dubbels gaven zij nog eens alles. Ook 
deze twee partijen gingen weer over 
drie sets. Alleen nu met een beter 
resultaat. Na verlies 
met 21-16 in de eer-
ste set wisten Niels 
en Anne de tweede 
set met 21-14 te 
winnen en zij trok-
ken ook de derde set 
met 21-16 naar zich 
toe. Chjehrando en 
Vera wonnen de 
eerste set met 21-14. 
De tweede ging nipt 
met 22-20 verloren. 
Geconcentreerd spel 
in de derde set lever-
de een 21-13 winst 
op. De schade werd 
in de laatste twee 
partijen in ieder ge-
val nog iets beperkt.

Hoogerheyne 1 – Flash Vorden 1 :  6
- 2

Andere uitslagen:
Flash Vorden 2 – UBC 5: 3-5;
Flash Vorden recr. 2 – Bravo recr. 1:
2 – 6;
Flash Vorden jeugd 1 – Poona jeugd
1: 4 – 4;
IJsselstad jeugd 1 – Flash Vorden
jeugd 2:  8 - 0;
Flash Vorden jeugd 2 – Holten jeugd
1: 8 – 0;
Flash Vorden jeugd 3 – Varsseveld
jeugd 2: 1 - 7.

Flash Vorden redt het niet tegen 
Hoogerheyne
Vorden - Flash speelde donder-
dagavond goed mee in Heino te-
gen Hoogerheyne maar dolf toch 
duidelijk het onderspit met 6-2. 
Het Vordense team wist alleen 
de gemengd dubbels te winnen. 
Zoals al het hele seizoen het ge-
val is, ontliepen de spelers elkaar 
niet veel in de partijen en werden 
er veel driesetters gespeeld.

Eland | Raadhuisstraat 53 | 7255 BL Hengelo (Gld) | T: 0575-463777 |

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

Lisette en Ellis

Korenlanders
Vloerbrood
Alle soorten
2 stuks naar keuze

2 VOOR

3.00 ‘Vers Gesneden
 voor U’

   Alle hamsoorten

50%
 KORTING

Geldig in week 49 (maandag 1 t/m zaterdag 6 december 2014)

Elke dag kunt u bij PLUS Eland kiezen uit een uitgebreid assortiment 
kaas. Smeuïg, kruidig, romig of pikant, we hebben altijd een passende 
kaas voor u. 

Uniek is ons assortiment is PLUS Klaverland kaas. Een ambachtelijke 
kaas met een authentieke bereiding en een uniek karakter. Vol, romig, 
minder zout en heel betaalbaar. 

Voor de salade, als basis van een kaassaus of gewoon
om een broodje mee te beleggen. We snijden deze kaas
van topkwaliteit in de winkel graag vers voor u af.
 
Heeft u meer trek in een buitenlandse kaas? 
Onze kaaswijzer bij het schap en de klavertjes op
de verpakking helpen u de juiste keuze te maken. 
Hoe meer klavertjes gevuld, hoe pittiger de kaas.

Smullen van de 
lekkerste kazen.

Van onze
kaasboer

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen



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

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl   

Markt 27, 7021 AA Zelhem 

Telefoon: 0314 620144

www.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Kennis - Kwaliteit Service - Betrouwbaarheid
Uw oplossing op het gebied van computers en webdesign

Computers & Supplies
Cursussen
Netwerkbeheer
Randapparatuur
Reparaties
Webdesign

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres
Deventerweg 113
7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust

6 december

In de disco

Surprise
Party

met feest DJ
 Martin

VVV Dinercheque
De beste keuze voor een lekker etentje. 
Met 2.250 restaurants altijd in de buurt.

VVV Cadeaubon
Lekker shoppen met de 
VVV Cadeaubon, te besteden bij 
meer dan 23.000 deelnemers. 
En shop nu met korting bij ICI Paris XL.

Voor het juiste cadeau 
ga je naar de VVV!

VVV Lekkerweg
Het leukste overnachtingscadeau 
met het grootste aanbod aan 
hotels en bungalows.

VVV Bronckhorst
Kerkstraat 1b
7251 BC Vorden

VVV Bronckhorst – 
Hengelo (Gld)
Raadhuisstraat 24
7255 BN Hengelo (Gld)

VVV Hummelo
Dorpsstraat 20
7025 AB Hummelo

VVV Steenderen
Landlustweg 2
7221 BS Steenderen

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

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

✓ Houtkachels ✓ Gaskachels
✓ Pelletkachels ✓ Haarden

Kapsalon Het Hoegen
Schooltinkweg 2a
7021 MA Velswijk

Kleurspecialisten
Met jaren ervaring
‘s Avonds ook geopend

tel.: 0314 - 64 1410
sabinetankink@live.nl

Maak ‘s een afspraak!
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Willem Smeitink schreef zijn hele 
leven verhalen in de streektaal en 
droeg die tientallen jaren zelf met 
groot succes voor. 

Achterhoekse sfeer
Dochter Marjan Smeitink: “Sinds 
mijn vader niet meer zelf zijn ver-
halen kon voorlezen, heb ik dat 
regelmatig gedaan. En dan merk ik 
hoe het publiek wordt aangespro-
ken door de geestige dialogen en de 
mooie sfeerbeschrijvingen. Ieder-
een herkent wel iets in de verhalen 
van mijn vader. Ze gaan natuurlijk 
over Achterhoekse mensen in Ach-
terhoekse situaties, maar eigenlijk 
gaan ze over alle mensen, met hun 
zwakheden, hun dromen en hun 
soms moeilijke leven.”

Humor en melancholie
Smeitinks verhalen spelen vaak in 
Hengelo of Steenderen, maar ze 
zouden zich overal in de Achter-
hoek kunnen afspelen. Hengeloërs 
zullen situaties herkennen uit ver-
halen als Hengelse Brandweer, Ach-
ter de mangels, Rommelmarkt en 
’t Huus an ’t wegjen zonder name. 

In Smeitinks verhalen valt er altijd 
wat te lachen, maar daaronder zit 
vaak een weemoedige ondertoon. 
Veel van de verhalen zijn gebaseerd 
op ware gebeurtenissen en situaties 
die elke Achterhoeker onmiddellijk 
zal herkennen.

Omslag boek van Gerrit Jan
Op 10 december verschijnt een bun-
del met vrijwel alle verhalen plus 
twee gedichten van Smeitink: ’t 
Huus an ’t wegjen zonder name en 
andere verhalen van Willem Smei-
tink. Op de omslag van het prachtig 
uitgegeven boek staat een schilderij 
van de broer van de schrijver, Gerrit 
Jan Smeitink.
De bundel wordt uitgegeven door 
ECAL, het Erfgoedcentrum voor 
Achterhoek en Liemers, in Doetin-
chem. Het ontwerp en druk is af-
komstig van Weevers in Vorden.
Het boek wordt, in samenwerking 

met twee dochters van Willem 
Smeitink, gepresenteerd door de 
Oudheidkundige Vereniging Hen-
gelo op woensdagavond 10 decem-
ber a.s. in Ons Huis in Hengelo GLD 
van 19.30 tot 21.00 uur.

Presentatie boek
Wilt u de presentatie bijwonen? 
Neem dan contact op met Dhr. G. 
Wenneke van de Oudheidkundige 
Vereniging Hengelo Gld.: 0575 
462334. Vanaf 11 december is ’t 
Huus an ’t wegjen zonder name en 
andere verhalen van Willem Smei-
tink voor 12,50 euro verkrijgbaar 
bij boekwinkels in de Achterhoek 
én natuurlijk via www.ecal.nu.
Op vrijdag 12 december is het boek 
verkrijgbaar bij de speciale ECAL-
kraam op de feestelijke december-
markt in Hengelo Gld., van 12.00 
uur tot 21.00 uur.

Verhalen van streektaalschrijver 
Willem Smeitink gebundeld
Hengelo - Willem Smeitink was 
rondom Hengelo vooral bekend 
vanwege zijn winkel Stevord, 
een winkel in huishoudelijke 
artikelen en speelgoed, die tot 
eind jaren tachtig aan de Kas-
tanjelaan was gevestigd. Wil-
lem Smeitink was de oudste 
zoon van Derk Jan Smeitink, 
die onder het pseudoniem Derk 
van den Döker bekend werd 
met zijn verhalenbundel ‘Wat 
veurbi’j geet en wat blif’.

Eigenaar Arie Niks van De Arend is 
al tientallen jaren een bevlogen bla-
zer op dit eeuwenoude instrument. 
Daarom kan hij het niet laten om 
op de deze zondag zijn hoorn te la-
ten klinken. Arie Niks is lid van de 
Doesburgse Midwinterhoorngroep. 
Hij zal bij zijn drukkerij ook zijn 
verzameling antieke kerstkaarten 
tonen.
Natuurlijk worden er drukdemon-
straties gegeven op deze Culturele 

Zondagmiddag. Hij heeft deze keer 
het voornemen om kalenderbladen 
voor het nieuwe jaar te drukken. 
De toegang tot de Historische Boek-

drukkerij aan de Burg. Nahuyssin-
gel 28 is gratis en is open van 12.00 
tot 17.00 uur.

Culturele Zondag in Doesburg

Drukker blijkt ook bevlogen blazer
Doesburg - Op zondag 7 decem-
ber zal bij de Historische Boek-
drukkerij De Arend in Does-
burg een blazende drukker te 
zien zijn. Deze zondag ligt in 
de Aventsperiode en volgens 
de traditie mag er dan buiten 
op de midwinterhoorn worden 
geblazen. Deze regels zijn vast-
gelegd binnen het Nederlands 
Cultureel Erfgoed.

Als u voor een zieke, dementerende 
of gehandicapte in uw directe om-
geving zorgt, bent u mantelzorger. 
Meestal gaat het om zorg voor een 
familielid, zoals partner, ouder, 
kind, broer of zus maar het kan 
ook gaan om zorg voor iemand uit 
uw vriendenkring of uit uw buurt. 
Vanuit deze zorgsituatie heeft of 
krijgt u wellicht te maken met de 
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo). In januari 2015 wijzigt 

de Wmo en ook voor mantelzorgers 
kan dit gevolgen hebben. 
Deze middag informeert beleidsme-
dewerker van de gemeente Bronck-
horst, Ineke Maciag, u over de ver-
anderingen in de Wmo per 2015. 
Tevens zal zij met u in gesprek 
gaan en kunt u uw vragen stellen. 
Daarnaast is er gelegenheid om lot-
genoten te ontmoeten en ervarin-
gen of informatie uit te wisselen en 
aan het einde van de bijeenkomst is 

er de mogelijkheid om persoonlijk 
iets met de mantelzorgconsulent te 
bespreken. 

De bijeenkomst is gratis toeganke-
lijk en wordt gehouden van 13.45 
tot 15.30 uur (de zaal is geopend 
vanaf 13.30 en gelegenheid tot na-
praten kan van 15.30 uur tot 16.00 
uur). Opgave is wel gewenst, dit 
kan tot 11 december door te bellen 
naar VIT-hulp bij mantelzorg (0544) 
82 00 00 of te mailen naar info@
vithulpbijmantelzorg.nl. De bijeen-
komst wordt gehouden Partycen-
trum Langeler, Spalstraat 5, 7255 
AA Hengelo en is een initiatief van 
de VIT-hulp bij mantelzorg.

Veranderingen in de Wmo vanaf 2015
Hengelo - Op 16 december wordt voor mantelzorgers uit de ge-
meente Bronckhorst een themamiddag gehouden over verande-
ringen in de Wmo vanaf 2015. De bijeenkomst wordt van 13.45 tot 
15.30 uur gehouden in Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 
in Hengelo.

      Volg en like ons ook op Facebook:        ContactAchterhoek VV
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Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEEL
WEEKEND

*  Aanbiedingen geldig vanaf 4-12-2014.

** Geldig t/m zondag 7-12-2014.

Lengte 40 cm, 
max. 24 stelen 
of lengte 50 cm, 
max 14 stelen.

Rozen**

Lengte 50 cm.

Boeket**

Voordelige bloemen

Gourmetschotel*

Honing-mosterd

Kalkoen-
medaillons*

Ananasstukjes 
of meloenmix* 

400 g

Stokbrood*

Gesneden champignons, uienmix 
of paprika.

Gourmetgroenten*

Het geheim van pakjesavond...

Grote 
chocoladeletter

Kleine
chocoladeletter

Speculaasbrokken

Kikkers & Muizen

Marsepeinbroodje

Roomboter 
amandelstaaf



Bouwmeester Precisie Graafwerk 
verzorgde dat tot in de puntjes zoals 
zij dagelijks grond-, straat-, en sloop-
werk alsmede riolering, beregening 
en gazons verzorgen!

Het betere graafwerk over het voet-
balgazon kan nu écht beginnen. Na-
mens de jongste Rattianen: dankje-
wel!

Bouwmeester Precisie 
Graafwerk sponsort shirts 
F-jes Ratti

Kranenburg - Een jong en enthousiast team, het historische Ratti al-
lereerste mini F- team kreeg onlangs bijpassende shirtjes!

Ratti mini F team met sponsor Yvonne namens Bouwmeester Precisie Graafwerk

Zondagmorgen was er eerst de bij-
zondere ontmoeting tussen Vorden 
5 en Grol 11. Aangezien dit Vorden 
team het 1ste elftal altijd fanatiek 
aangemoedigd, was er afgesproken 
dat het 1e elftal nu een keer iets te-
rug zou doen. Grensrechter Eddy Hi-
ddink en de leider en assistent trainer 
Tim Vrielink en Gerrit Wenneker de-
den alle drie mee met het 5e. Toen ‘s 
middags Vorden 1 een minuut voor 
tijd op 2-2 kwam tegen Gendringen 
deed het 5e elftal weer iets terug voor 
het 1e. Met z’n allen schreeuwden zij 
Vorden 1 naar de overwinning en in 
de allerlaatste minuut werd het 3-2 
voor het 1e elftal door Frank Hiddink.

Vorden 1 wint voor 7e keer met 1 
doelpunt verschil
Het wordt een beetje gewoon, maar 
het is van de 11 wedstrijden alweer 
de 7e keer dat het 1e elftal gewon-
nen heeft met 1 doelpunt verschil. In 
totaal behaalde het 1e elftal van v.v. 
Vorden haar 9e overwinning en op de 
6-0 tegen Warnsveldse Boys en de 2-0 
op RKZVC na, werd dit dus altijd be-
haald met een minimale voorsprong. 

De laatste weken zorgt Vorden er 
tevens voor dat de overwinning tot 
stand komt na een achterstand. Te-
gen WVV drie weken geleden stond 
het 10 minuten voor tijd nog met 1-3 
achter en werd het tijdens het slot-
offensief toch nog 3-3. Vorige week 
stond het met 2-1 achter met rust 
tegen Reunie in Borculo en werd het 
toch nog 2-3 voor de ploeg van trainer 
Michel Feukkink. 

En afgelopen zondag was het hele-
maal gekkenhuis want met nog 5 
minuten te spelen was het 1-2 voor 
Gendringen en in de 90e minuut 
werd het 2-2 en in de allerlaatste 
minuut van de blessuretijd werd het 
door Frank Hiddink nog 3-2. Vorden 
1 staat met 28 punten uit 11 wedstrij-
den alleen bovenaan in 3c met drie 
punten voorsprong op achtervolger 
AZC uit Zutphen. De nummer drie 
RKZVC staat al op 9 punten en de 
nummer vier WVV op 10 punten en 
de nummers vijf, zes en zeven, res-
pectievelijk Varsseveld, PAX en Bon. 
Boys zelfs op 12 punten. 
Volgende week speelt Vorden de der-

by tegen PAX in Hengelo en de vele 
Vorden supporters kijken nu al uit 
naar dit prachtige voetbalfeest dat 
om 14.00 uur begint in het buurt-
dorp.

Vorden F1 kampioen
De KNVB heeft ongeveer een jaar 
of tien geleden besloten om voor de 
jeugd te werken met halfjaarcompe-
tities, om zodoende grote verschillen 
tussen de diverse teams in de winter-
stop weer te kunnen corrigeren als 
er een nieuwe (voorjaars)competitie 
in te delen. Zodoende kan het dus 
zijn dat er in November/December 
dus al kampioenen te begroeten zijn. 
Vorige week werd Vorden E1 kampi-
oen in Borculo tegen Reunie C1 en 
afgelopen zaterdag kon Vorden F1 
kampioen worden tegen Helios F1. 
De jongens van v.v. Vorden lieten er 
geen gras over groeien en lieten de 
achtervolgers Witkampers F1 en FC 
RDC F1 kansloos door Helios F1 maar 
liefst met 9-0 te verslaan. Het werd 
een mooi geel-zwart feest waarbij de 
ouders bijna nog meer plezier had-
den dan de spelers ...!

Veel spektakel bij v.v. Vorden
Vorden - Het begon afgelopen 
weekend al op zaterdagmorgen 
09.00 uur toen Vorden F1 haar 
kampioenswedstrijd speelde. Met 
heel veel ‘geel-zwart’ langs de 
lijn won het negental met maar 
liefst 9-0 tegen Helios F1. ‘s Mid-
dags was de C2 aan de beurt en 
zij konden tegen Klein Dochte-
ren C1 kampioen worden. Beide 
teams stonden gezamenlijk bo-
venaan en moesten in de laatste 
wedstrijd van de najaarscompe-
titie onderling uitvechten wie er 
kampioen mocht worden. Klein 
Dochteren C1 was een maatje te 
groot, maar na afloop kreeg C2 
haar verdiende aandacht in de 
kantine van v.v. Vorden.

Uiteindelijk de wedstrijd met 3-1 ge-
wonnen! De ouders hadden een huif-
kar geregeld en onder heerlijke dance 
muziek gingen ze het dorp door. 
Sponsor Roofing Service Nederland 

bedankt voor de bloemen, oorkonde 
en naderhand de frietjes in de kan-
tine. De meiden MB1 gaan nu hoofd-
klasse spelen!

Meiden Dash B1 kampioen

Vorden - De meiden van B1 1e klasse zijn zaterdag 29 november kam-
pioen geworden. Na een spannende en zenuwslopende wedstrijd (ze 
moesten met 3-1 winnen) stonden de meiden na twee sets 1-1.

Het begin van de wedstrijd was direct 
voor het veel fellere Sociï en slechts 
ongeluk zorgde ervoor dat er niet 
gescoord werd. Nick Franken was 
met een schot op de paal dicht bij de 
openingstreffer en Gert-Jan Loman 
zag een kopbal net gekeerd worden. 
Aan de andere kant kwam het enige 
gevaar door wat miscommunicatie 
tussen Dubaern Besseling en Henry 
Vreeman, laatstgenoemde was geluk-
kig attent. Even werd het wat ‘heet’ 
langs de kant van het veld bij de dug-
out van Anadolu.
De scheidsrechter stuurde de trainer 
weg, maar draaide zijn beslissing ver-
volgens na een discussie doodleuk te-
rug omdat het ging om een trainer/
speler. Dezelfde trainer zou in de 
tweede helft als wissel het veld betre-
den; een wissel met een veldverwijde-
ring op zak dus. Het laatste gedeelte 
van de eerste helft speelde zich vooral 
af op het middenveld en van aanval-
len kwam het nauwelijks meer. Be-
paald niet hartverwarmend dus, en 
dat in de snijdende kou.

In de tweede helft leek Anadolu op 
stoom gekomen want er werd veel 
druk gezet op het doel van Henry 
Vreeman. Gelukkig waren de gasten 

niet scherp in de afronding en ook 
Vreeman wist een aantal keren red-
ding te brengen. Na een kwartier in de 
tweede helft ging de storm liggen en 
kon Sociï er ook weer uit komen. Tot 
opgelegde kansen leidde dit helaas 
niet echt. In de 70e minuut was het 
dan wel raak. Bouke van Dijk werd 
op rechts weggestuurd door Daan Lo-
man en trok goed voor. De mee op-
gekomen rechtsback Dirk Wuestman 
raakte de bal niet vol maar toch kon 
de keeper van Anadolu de bal niet 
klemmen. Hij zag het leder schlemie-
lig over hem heen rollen; 1-0. Gezien 
het wedstrijdbeeld van dat moment 
leek Wuestman de matchwinner te 
kunnen worden, maar dat werd hij 
helaas niet. In de 80e minuut kregen 
de gasten een vrije trap op een me-
ter of 20 die hard werd ingeschoten, 
Vreeman kon de bal nog keren maar 
deze viel voor de voeten van de reeds 
genoemde speler/trainer; 1-1. In het 
vervolg van de wedstrijd golfde het 
spel op en neer en het leek uit te 
draaien op een gelijkspel. 

Toch ging Sociï nog de bietenbrug op 
toen een corner werd binnengewerkt; 
1-2. Sociï zette nog één keer aan om 
alsnog een punt in de wacht te slepen 

maar het mocht niet baten. Te meer 
omdat de scheidsrechter weigerde te 
fluiten voor het neerhalen van Kevin 
Esselink binnen de zestien; eindstand 
1-2. Het noodgedwongen sterk in sa-
menstelling gewijzigde Sociï had ze-
ker recht gehad op een punt, maar 
dat wordt in het voetbal helaas nim-
mer gehonoreerd.
Volgende week speelt Sociï uit bij 
EDS 1, deze ploeg staat te boek als 
een stugge tegenstander die doorgaat 
tot het laatste fluitsignaal. Hopelijk 
laat Sociï zich dan weer van zijn 
sterkste kant zien. Aanvangstijd van 
deze wedstrijd is 14.00 uur.
Uitslagen 29 november
Vorden D3 – Sociï D1; 5-1;
Sociï E1 – VVG ’25 E3; 10-1;
Sociï E2 – Be Quick Z. E3; 2-3;
Sociï F1 – Pax F5; 17-0.

Uitslagen 30 november
Sociï 1 – Anadolu ’90 1; 1-2;
Sociï 2 – SV Basteom 3; afg.;
Sociï 3 – SHE 2; 3-3;
AZC 6 – Sociï 4; 3-0;
Neede 7 – Sociï 5; 2-1;
Pax VR2 – Sociï VR1; 1-0.

Programma 7 december
EDS 1 – Sociï 1;
Keijenburgse Boys 3 – Sociï 2;
Sociï 3 – Be Quick Z. 4;
Sociï 4 – EDS 2;
Ruurlo 5 – Sociï 5;
Sociï VR1 (vrij).

Sociï laat winst tegen Anadolu 
uit de vingers glippen
Wichmond - De gasten die vandaag in Wichmond op bezoek kwamen 
waren van Anadolu ’90. Een club met een Turkse achtergrond die vele 
jaren geleden ook wel eens de tegenstander was in de competitie. Deze 
club pakt de laatste tijd zijn puntjes vrij regelmatig mee en staat sinds 
een week vlak boven Sociï. Een ware zespuntenwedstrijd dus.

Ellen Kuyper wil deze avond met 
de aanwezigen gaan nadenken over 
‘de kracht van woorden’. Woorden 
die wijzelf hebben uitgesproken, 

woorden die over ons zijn uitge-
sproken en de kracht van Gods 
woorden. Wat zegt de Bijbel hier-
over.
Verder wordt er weer gelezen uit 
de bijbel, er is samenzang en na-
tuurlijk ook gebed. Aan het einde 
is er tijd voor napraten bij ‘n kop 
koffie of thee. Iedereen is van harte 
welkom uiteraard, breng gerust fa-
milie of vrienden mee.

Ontmoeten in ‘t Achterhuus

De kracht van woorden
Vorden - Op zondag 7 december 
is er weer Ont-Moeten in het 
‘Achterhuus’ van de Gerefor-
meerde kerk aan de Zutphense-
weg 13 te Vorden van 19:00 tot 
19:30 uur.

Zelf een persbericht insturen?  redactie@CONTACT.nl



“We kiezen er zeer bewust voor om 
onze zelfstandigheid te behouden 
als kleinschalige peuterspeelzaal. 
Het bestuur zal de kwaliteit van de 
opvang scherp in de gaten houden. 
Met twee gekwalificeerde leidsters 
en een vaste vrijwilligster, allen zeer 
gemotiveerd en enthousiast, hebben 
we de kwaliteit hoog in het vaandel 
staan”, zo vertellen voorzitter Ingrid 
Groot Roessink en secretaris Suzan 
Wesselink van Het Kraankuikentje. 
Het Kraankuikentje heeft vanaf 1994 
in basisschool De Kraanvogel aan de 
Eikenlaan in Kranenburg haar on-
derkomen. Op een doordeweekse 
ochtend zijn eind november leidster 
Marjon Jansen en vrijwilligster Han-
neke Drent met de zeven peuters op 
een speelse wijze in de weer met het 
thema ‘Sinterklaas’. De peuters ko-
men niet alleen uit Kranenburg maar 
ook uit omliggende kernen als Vor-
den, Hengelo en Ruurlo. Hoewel er 
geen beroep gedaan kan worden op 

de kinderopvangtoeslag bedraagt de 
ouderbijdrage bij Het Kraankuiken-
tje maar twintig euro per maand per 
dagdeel. 

Suzan Wesselink: “En daarmee zijn 
we verreweg één van, zoniet de goed-
koopste in de regio. Een ander voor-
deel is dat we als zelfstandige peuter-
speelzaal zijn gevestigd in hetzelfde 
gebouw als basisschool De Kraanvo-
gel. Zo kunnen we optimaal gebruik 
maken van verschillende faciliteiten 
zoals de gymzaal, die kan dienen als 
uitwijkmogelijkheid bij slecht weer 
zodat de peuters toch een grote speel-
ruimte hebben in een groene omge-
ving.” Ingrid Groot Roessink voert 
als pluspunt ook de aanpak van Het 
Kraankuikentje aan. “Die sluit naad-
loos aan in de werkwijze die de leer-
krachten op basisschool De Kraan-
vogel hanteren. Er is daardoor een 
goede doorstroming en aansluiting 
voor de peuters met de basisschool. 

Er worden een aantal thema’s per 
schooljaar samen met de basisschool 
ondernomen. Daarnaast zijn de tij-
den van de peuterspeelzaal aangepast 
naar die van de basisschool.” Ouders 
kunnen zelf bepalen van hoeveel dag-
delen ze gebruik willen maken. 
Met twaalf peuters behoort Het Kraan-
kuikentje tot één van de kleinere peu-
terspeelzalen in de regio. “Maar door 
die kleinschaligheid kunnen we per-
fect aansluiten op de vraag van het 
kind”, zo verklaart Groot Roessink 
die aangeeft dat er nog voldoende 
plaatsen vrij zijn binnen Het Kraan-
kuikentje voor peuters vanaf twee 
jaar. Voor meer informatie kan met 
terecht op de website: www.dekraan-
vogel-vorden.nl/peuterspeelzaal. Hier 
kan men eventueel een inschrijffor-
mulier vinden. Ook kan men contact 
opnemen met tel. 06 11096889. Bin-
nenkort zal de peuterspeelzaal ook 
actief zijn op facebook. 
(Zie ook advertentie).

Kleinschalige kinderopvang tegen aantrekkelijk tarief

Peuterspeelzaal Het Kraankuikentje 
behoudt zelfstandigheid
Kranenburg - Bij peuterspeel-
zalen zijn de laatste jaren veel 
ontwikkelingen geweest. Eén van 
die ontwikkelingen is de harmo-
nisering van voorzieningen voor 
kinderen in de leeftijd tot vier 
jaar. In de gemeente Bronck-
horst zullen vanaf januari 2015 
veel peuterspeelzalen onder de 
kinderopvang gaan vallen. In de-
ze nieuwe situatie zullen ouders 
een veel hogere bijdrage moeten 
gaan betalen. Voor een tegemoet-
koming in die hogere bijdrage 
kunnen ouders een beroep doen 
op de kinderopvangtoeslag van 
de belastingdienst. Het bestuur 
van peuterspeelzaal Het Kraan-
kuikentje in Kranenburg heeft 
besloten om als peuterspeelzaal 
zelfstandig te blijven functione-
ren. Het directe gevolg hiervan 
is dat er een lagere bijdrage kan 
worden gevraagd in vergelijking 
met andere peuterspeelzalen/kin-
deropvang in de regio.

Leidster Marjon Jansen (links) en vrijwilligster Hanneke Drent met een aantal peuters van 
Peuterspeelzaal Het Kraankuikentje.

De voorzitter zette kort uiteen de ac-
tiviteiten die de samenwerkende bon-
den uitvoeren, zoals de rijbewijskeu-
ringen en de kortingen bij de plaatse-
lijke winkeliers. De belangen van de 
acht afdelingen worden via het Seni-
orenconvent (samenwerkingsorgaan) 
bij de gemeente Bronckhorst op tafel 
gelegd. Nu speelt vooral de overgang 
van de AWBZ naar de WMO, die per 
1 januari door de gemeente wordt 
uitgevoerd. Er is een sociaal team ge-
vormd die dit gaat begeleiden. Leden 
kunnen met vragen hiervoor bij hun 
plaatselijke ouderenbond aanklop-
pen.
Hierna was het woord aan Wim Bos-
sink, die vertelde over de activitei-
ten van de Sterrenwacht Phoenix te 
Lochem. Elke zaterdagavond is het 
clubgebouw (Ampsenseweg 10) van-
af 19.30 uur open voor het publiek. 
Een presentatie in het Planetarium 
is in het programma opgenomen. 
Op vrijdagavond wordt er een cursus 
gehouden over de sterrenkunde, met 
deelnemers uit het gehele land. Naast 
de cursuszaal is er ook een presenta-

tiezaal voor het publiek. Voor de ster-
renkijkers zijn er twee telescopen op-
gesteld; het is wel een koude hobby. 

Hierna krijgt presentator Hans Heu-
veling het woord, die enthousiast 
de aanwezigen meeneemt op de reis 
door ons Zonnestelsel en een stap 
daarbuiten. Er wordt een deskundig 
overzicht gegeven van de zon, plane-
ten, maan, kometen, vallende sterren 
en de sterrenhemel. Er zijn niet min-
der dan 8 miljard sterren aan de he-
mel te zien. Ook wordt een presenta-
tie gegeven van de apparatuur die op 
de maan en planeet Mars is geland.
Het zijn allemaal duizelingwekkende 
getallen, zo is de afstand van de zon 
naar de aarde 150 miljoen kilometer. 
De planeten Mercurius, Venus, Ju-
piter en Saturnus krijgen een beurt 
en de aanwezigen krijgen te zien hoe 
deze er werkelijk uitzien.
Ook de meteorieten en vallende ster-
ren worden niet vergeten. De grote 
vraag blijft of de wensen, die bij val-
lende sterren worden gedaan, ook 
worden gehonoreerd? De vraag of 
er ook leven is op de planeten wordt 
bevestigend beantwoord. Ook andere 
vragen komen tijdens de inleiding 
naar voren en worden deskundig be-
antwoord.
Voorzitter Jan Berenpas, bedankte
de beide inleiders hartelijk voor het 
gebodene en de inkijk in de wondere 
wereld van het Heelal. Hiermee  werd 
deze interessante bijeenkomst geslo-
ten.

Sterrenwacht Phoenix 
Lochem bij ANBO en PCOB
Vorden - Voorzitter Fred Midden 
(PCOB) kon vrijdag 28 november 
een volle zaal De Soos welkom he-
ten voor de gezamenlijke bijeen-
komst van ANBO en PCOB Vor-
den. Bijzonder werden verwel-
komd de heren Hans Heuveling, 
presentator en Wim Bossink, 
bestuurslid van de Sterrenwacht 
Phoenix uit Lochem.

Tot 14.00 uur bent u van harte wel-
kom om het werk te bewonderen sa-
men met de makers: Thea Tulp, Ma-
ria Baak en Hinky Ernst uit Lochem, 
Jolanda Garritsen uit Ruurlo en Hen-
nie de Boer uit Vorden. De toegang 
is gratis en koffie/thee staat voor u 
klaar. 
Voor hen die geïnteresseerd zijn in 
het tekenen van mandala’s en dit 
nog nooit eerder zelf hebben gedaan, 
bestaat de mogelijkheid zich in te 

schrijven voor een nieuwe cursus in 
2015. De exposerende mandalagroep 
gaat in de huidige vorm gewoon ver-
der. Amare ligt in het centrum van 
Vorden aan Komvonderlaan 6. De ex-
positie loopt tot eind februari 2015 en 
zal geopend zijn op de zondagen 14, 
21 en 28 december 2014 en zondag 
4 januari 2015 tussen 11.00 en 18.00 
uur. Ook te bezichtigen op afspraak: 
075 555783 of amare-vorden.nl. Wel-
kom en laat u inspireren.

Mandalatekeningen bij 
Amare te Vorden

Vorden - Op zondag 7 december 12.00 uur wordt in galerij Amare te 
Vorden een expositie van mandalatekeningen geopend. De mandala’s 
zijn vervaardigd door cursisten van atelier Amare.

      Volg en like ons ook op Facebook:        ContactAchterhoek VV

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!www.strijkservicewillemien.nl

06-12687257
www.strijkservicewillemien.nl

06-12687257

VOCVORDENS ONDERNEMERSCAFÉ

Op de avond van donderdag 11 december 
strijkt het Vordens Ondernemerscafé neer 
in het dorpje Kranenburg. In de middeleeu-
wen kreeg deze plaats haar naam, vernoemd 
naar de kraanvogels die op een zuidelijk ge-
legen heuvel (barg=middeleeuws voor berg) 
vertoefden. We zijn te gast bij het Klooster 
van Kranenburg, dat pal naast de door de 
bekende architect Pierre Cuypers ontwor-
pen Antoniuskerk ligt. Naar deze locatie 
hoeft u niet te zoeken, want missen kunt 

u het imposante kloostergebouw maar 
moeilijk. Het werd in1902 gebouwd voor de 
Fransiscanen, die er in soberheid leefden. 
De broeders wonen er inmiddels niet meer, 
maar wel Jeroen en Daniëlle Timmers met 
hun gezin. Zij gingen de uitdaging aan om 
het verwaarloosde kloostergebouw geschikt 
te maken als groepshotel, met speciale aan-
dacht voor zorgbehoevenden. 

Na de ontvangst met Glühwein zorgt Jeroen 

hoogstpersoonlijk voor een rondleiding 
door het klooster. Hij heeft een hoop te ver-
tellen over het verleden én heden van het 
gebouw. Na de rondleiding volgt een sfeer-
vol diner in decembersfeer. Extra bijzonder 
is dat we zullen dineren in de kloosterkapel. 
Deze bevindt zich boven in het klooster en 
heeft een unieke sfeer die u niet wilt mis-
sen. Hier ervaart u de mystieke rust, die zo 
kenmerkend was voor de Fransiscanen. En 
misschien geraakt u zelf in hoger sferen… 

Wilt u aanwezig zijn ? Mail dan naar 
vordensondernemerscafé@gmail.com. 
Aanmelden kan t/m 8 december, maar 
het aantal deelnemers is beperkt dus 
wees er snel bij!. De kosten voor het 
eten bedragen € 15,00 per persoon (ex-
clusief drankjes, voor eigen rekening). 
Introducées en niet-ondernemers zijn 
ook van harte welkom. De ontvangst is 
tussen 18:00-18:30 uur.Graag tot ziens 
bij het Vordens Ondernemerscafé!

In hoger sferen
Vordens Ondernemerscafé gaat het klooster in voor thema-avond



Sint in Aktie Prijzenfestijn HOV
De volgende lotnummer zijn in de prijzen 
gevallen bij de Hengelose ondernemers:
Zit uw lotnummer erbij, gefeliciteerd! 
U kunt u naar de winkel gaan die achter
het lotnummer staat en uw prijs ophalen.
 Lotnr. Prijs aangeboden door:
 1773 Plus Eland
 4420 AH Hengelo
 6013 Bakkerij Hengelo
 6053 Bakkerij Hengelo
 6073 Bakkerij Hengelo
 6093 Bakkerij Hengelo
 6191 Frederiks Mannenmode
 6340 Welkoop Hengelo
 6348 Bakkerij Hengelo
 6391 Frederiks Mannenmode
 7069 Roozegaarde
 7176 De Spannevogel
 7368 Groot Kormelink Optiek
 7424 Roozegaarde
 7539 Schoenmode Hermans
 7710 Schoenmode Hermans
 7753 Roozegaarde
 8103 Langeler Partycentrum
 8152 Langeler Partycentrum
 8182 Slotboom Tweewielers
 8442 Slotboom Tweewielers
 8989 Kapsalon de Barbier
 9118 HEMA Hengelo
 9181 Enorm Arendsen
 9184 Eetcafe Jansen & Jansen
 9309 Eetcafe Jansen & Jansen
 9322 HEMA Hengelo
 9359 Kapsalon Wuestenenk
 9536 Goossens Atomica
 9561 Enorm Arendsen
 9726 Goossens Atomica
 10990 Welkoop Hengelo
 11830 Welkoop Hengelo
 12063 Welkoop Hengelo
 12346 Boekhandel Bonvrie
 12431 Welkoop Hengelo
 12871 Welkoop Hengelo
 13314 Roozegaarde
 13537 Langeler Partycentrum
 13894 Roozegaarde
 13971 Welkoop Hengelo
 14690 Welkoop Hengelo
 14974 Roozegaarde
 36715 Plus Eland hengelo@aerofitt.nl www.aerofitt.nl

en betaal pas 
vanaf januari 2015

op het inschrijfgeld*
+

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

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

Openingstijden:

* Vraag naar de voorwaarden

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

Onbeperkt 
fitness 

voor € 15,95 
per 4 weken!

Onbeperkt 
fitness 

voor € 15,95 
per 4 weken!

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

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

20 1 5



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

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

Ik sta op voor 
mijn man Hipke
 Anneke Nieboer (57)

Kijk wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.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

  *Prijs na 10,- retour via Philips 

  *Prijs na 10,- retour via Philips 

Hengelo, Kerkstraat 2,  (0575) 464261
Zelhem, Kerkweg 3, (0314) 620755 
Zutphen, Nieuwstad 45, (0575) 543202
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 6 december 2014. 

749,- 
899,- 

48

N
Ú ALLÉÉN BIJ EXPER

T

MAANDEN
GARANTIE

34,95

19,- 

109,-

89,- 

EXPERTPRIJS

47,-

39,95

29,95 *VERKRIJGBAAR
IN WIT

EN ZWART

29,95

19,95 

Aanbiedingen 
van deze week!
Voor meer aanbiedingen,
zie onze folder.

TABLET  TAB1012. 

EXTERNE HARDE SCHIJF  

BATTERYPACK  

 stopcontact in de buurt is

HOOFDTELEFOON  BLUETOOTH SPEAKER  BT2500. 

ULTRA HD TV 

Energieklasse B

BIJPASSENDE 
BOOKCOVER 

NU 19,95

 OOK VERKRIJGBAAR IN:
1 TB VOOR 59,-
2 TB VOOR 89,- 

OP=OP!

IN MOOIE 
CADEAU-

VERPAKKING!

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314-620 871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 1 .00 uur

Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten
Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

v.a. 75,-

3

APk € 19.- 

all-in

WIJ ZIJN HET ADRES VOOR UW WINTERBANDEN.

GRATIS 
WINTERCHECK

HEEFT U GEEN RUIMTE OF ZIN IN DE OPSLAG VAN BANDEN BIJ U THUIS? 

GEEN PROBLEEM! WIJ SLAAN GRAAG DE BANDEN VOOR U OP.

p.p.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer,

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie,

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 49, 2 december 2014 Officiële besluiten maken we straks digitaal bekend

Maak gebruik van handige e-mailservice en weet wat er speelt in uw buurt

De gemeente neemt jaarlijks vele 
besluiten over zaken die gevolgen 
kunnen hebben voor uw buurt. Over 
een nieuw bestemmingsplan bijvoor-
beeld of een vergunning voor een eve-
nement, een verbouwing of het kap-
pen van een boom. Ook nieuwe en 
aangepaste verordeningen vallen 
onder deze besluiten. In een verorde-
ning, zoals de Algemene Plaatselijke 
Verordening, staan regels waaraan 
inwoners en bedrijven in Bronckhorst 
zich horen te houden. Al deze beslui-
ten moeten we officieel bekendmaken. 

Veel aanvragen en alle officiële 
besluiten die de gemeente neemt, 
vindt u sinds jaar en dag op deze 
gemeentepagina’s in de rubriek 
Openbare bekendmakingen. Ook 
staat hier vermeld hoe u op deze 
besluiten van de gemeente kunt rea-
geren (bijvoorbeeld bezwaar maken 
of een zienswijze indienen). Aan deze 
publicaties kunnen u en wij rechten 
ontlenen. Dit gaat veranderen. De 
wereld wordt steeds digitaler en het 
rijk heeft besloten dat al deze officië-
le besluiten van de overheid (dus ook 
die van ons) via de website www.offi-
cielebekendmakingen.nl gepubli-
ceerd moeten worden en niet meer 
via een krant. 

Onze gemeente gaat dit vanaf 1 janu-
ari 2015 doen. Op deze gemeentepa-
gina’s publiceren wij dan nog slechts 
een beknopt overzicht van alle aan-
vragen en verleende besluiten van 
een bepaalde week. De rechtsgeldige 
informatie, meer over de inhoud, de 
mogelijkheden om te reageren en het 
verdere verloop van procedures kunt 
u dan het gemakkelijkst vinden via 
http://overuwbuurt.overheid.nl of 
scan de QR-code. Neem hierop regel-
matig een kijkje.

E-mailservice 
Een voordeel van het digitaal bekend-
maken van allerhande besluiten is 
dat u gemakkelijk op de hoogte kunt 
blijven van wat er in uw straat of 
buurt gebeurt. Hoe? Door u aan te 
melden voor de gratis e-mailservice 
op http://overuwbuurt.overheid.nl. 
Na aanmelding ontvangt u steeds 

automatisch een mail in uw mailbox 
van de besluiten die u interessant 
vindt. Doen! 

Gemeentepagina’s 
De gemeentepagina’s in Contact blij-
ven gewoon bestaan. De pagina’s 
bestaan uit twee delen. Naast een 
begindeel met allerhande artikelen 
met foto’s om u te informeren over 
zaken die spelen in de gemeente, 
staan tot 1 januari 2015 in de rubriek 
Openbare bekendmakingen de offici-

ele (rechtsgeldige) besluiten die we 
bekend moeten maken met de wette-
lijke reactieprocedures. Vanaf 1 janu-
ari vindt u deze zoals gezegd het 
gemakkelijkst via http://overuw-
buurt.overheid.nl. Op de gemeente-
pagina’s vermelden we hiervan nog 
wel elke week een beknopt overzicht 
zodat u weet wat er speelt met de 
verwijzing naar de site voor de offici-
ele (rechtsgeldige) publicatie. Heeft u 
geen computer? Tijdens onze ope-
ningstijden kunt u in het gemeente-
huis terecht om stukken digitaal in te 
zien. 

Wat valt er onder officiële 
bekendmakingen?
De officiële bekendmakingen van 
onze gemeente bevatten o.a. de vol-
gende aanvragen en besluiten: 

(bijvoorbeeld de subsidiever-
 ordening met bijbehorende   
 beleidsregels)

gunningen (bou-
wen, slopen, 
milieu, kappen 
etc.)

Op 1 november is er vanuit het rijk 
het nodige veranderd op het gebied 
van vergunningvrij bouwen. Nieuw is 
dat onder bepaalde voorwaarden 
vergunningvrij een mantelzorgwo-
ning bij of in een bestaande woning 
mag komen. Wij roepen inwoners die 
plannen hebben om vergunningvrij 
een mantelzorgwoning te realiseren 
op om vooraf bij ons te informeren 
naar deze voorwaarden! De regeling 
is bedoeld voor mantelzorggevallen 
waarin een persoon intensieve zorg 
en ondersteuning nodig heeft, die de 
normale zorgtaak voor elkaar in een 
gezin overstijgt. Gaat het om een bij-
gebouw, dan gelden bijvoorbeeld 
eisen voor de maximale oppervlakte 
aan bebouwing op het perceel. Alleen 
als hieraan wordt voldaan, is de 
mantelzorgwoning vergunningvrij. 

Andere voorwaarden 
Verder geldt voor een mantelzorg-
woning dat:

telzorgwoning mogen wonen. Dit 
betekent dat een mantelzorgwo-
ning niet geschikt is voor een gezin 
met kinderen

kan worden door degene die de 
zorg nodig heeft, maar ook door 

degene die de zorg verleent

relatie tussen mantelzorggever en 
-ontvanger, bijvoorbeeld familie 

ke voorziening is. Op het moment 
dat geen sprake meer is van man-
telzorg, mag de mantelzorgwoning 
niet langer bewoond worden en 
moet de oude situatie hersteld 
worden

moet zijn van intensieve zorg of 
ondersteuning. Hiervoor is een 
verklaring nodig van een huisarts, 
wijkverpleegkundige of andere 
door de gemeente aangewezen 
sociaal-medische adviseur waaruit 
de behoefte voor een mantelzorg-
woning blijkt

len. Anticiperen op een mantel-
zorgsituatie in de toekomst is niet 
mogelijk

Intensieve zorg
De nieuwe regeling van het rijk geeft 
niet aan wanneer er sprake van 
intensieve zorg is.  De zorgvragen die 
bij onze gemeente binnenkomen zijn 
divers. Wij beoordelen elke zorg-
vraag afzonderlijk en kijken wat 
nodig is in een specifiek geval. Na 
een jaar gaan we evalueren. Mogelijk 
leiden de ervaringen dan tot gerich-
ter beleid. Voor professionele zorg-
verleners zet de gemeente de voor-
waarden voor mantelzorgwoningen 
op een rij, zodat zij hiermee rekening 
kunnen houden bij het afgeven van 
verklaringen en adviseren van 
patiënten.

Mantelzorger? Informeer naar voorwaarden vergunningvrije 
mantelzorgwoningen

Vorige week besloten we ook in 2015 
voor jeugd maatschappelijk werk een 
bijdrage (16.779 euro) beschikbaar 
te stellen om leerlingen die dat nodig 
hebben passende en afgestemde 
ondersteuning te bieden door aan-
wezigheid van een jeugd maatschap-
pelijk werker in de scholen.

Hierdoor treedt vaak een verbetering 
op van de schoolprestaties en kan 
vroegtijdig school verlaten worden 
voorkomen. Vaak zijn preventieve 
maatregelen als deze effectiever dan 
maatregelen gericht op kinderen die 

zijn uitgevallen. Het bedrag is geba-
seerd op ons leerlingenaantal.

Subsidie voor jeugd 
maatschappelijk werk

Vorige week stemden b en w in met 
de evaluatie van ons antidiscrimina-
tiebeleid. Gemeenten hebben de 
plicht inwoners toegang te bieden 
tot een antidiscriminatievoorziening.

Onze gemeente heeft dit onderge-
bracht bij Artikel 1 Noord Oost Gel-
derland. De evaluatie geeft een 
beeld van het aantal en de aard van 
de meldingen in Bronckhorst ten 
opzichte van een aantal andere
Achterhoekse gemeenten en de 
gemeenten in de regio Noord en 
Oost Gelderland en maakt het

mogelijk de meldingen in de ver-
schillende jaren te vergelijken. Wet-
houder Seesing: “Elke melding is er 
één te veel. In 2013 zijn er in Bronck-
horst 5 meldingen van discriminatie 
gedaan: 1 maal vanwege ras/huids-
kleur, 2 maal vanwege seksuele 
gerichtheid, 1 maal vanwege leeftijd 
en 1 maal vanwege een handicap. 
Het aantal meldingen in voorgaande 
jaren is vergelijkbaar. Gezien het 
lage aantal meldingen in onze 
gemeente zien wij geen aanleiding 
ons antidiscriminatiebeleid aan te 
passen.”

Antidiscriminatiebeleid 
geëvalueerd



Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieks-
balie en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als 
u bij ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons 
 opnemen. U kunt langskomen, bellen, via internet zaken regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen 
we zoveel mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. In het gemeentehuis kunt u alleen tijdens de 
ochtenden én op donderdagavond binnenlopen zonder afspraak (mensen met een afspraak gaan wel altijd 
voor). ’s Middags kunt u alleen op afspraak bij ons terecht. Via de website of telefonisch kunt u heel gemakkelijk 
een afspraak inplannen, bijvoorbeeld om een paspoort of rijbewijs aan te vragen of voor een uittreksel uit de 
 basisregistratie personen, op een tijdstip tijdens onze openingstijden dat u uitkomt. Bent u op zoek naar werk of 
komt u voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een 
 vergunning, dan vragen wij u altijd een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Het 
komen op afspraak heeft als voordeel dat u precies weet hoe laat u aan de beurt bent en niet hoeft te wachten. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Marieke Tromp fietste gisteravond naar huis na een avondje lekker tennissen en zag dat op het fietspad aan het 
grote plantsoen in haar buurt 2 lantaarnpalen niet brandden en 1 knipperde. Ze wil dit graag doorgeven en vraagt 
zich af hoe dit het gemakkelijkst kan. 

Deze maand: Aflevering 43

Hoe maak ik een melding als lantaarnpaal niet 
brandt, stoeptegel losligt en groen overhangt?

 Daan: “Als u een melding of klacht 
heeft over uw woon- of leefomge-
ving dan kunt u dat heel gemakkelijk 
digitaal melden bij de gemeente. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan loslig-
gende stoeptegels, vervuiling of 
afvaldumping, geluidsoverlast, 
zwerfvuil of andere ongemakken, 
maar ook overlast van plaagdieren 
of steenmarters.”

Toon: “Elke melding over de openba-
re ruimte is voor ons van waarde 
voor de verbetering van de kwaliteit 
van uw woon- en leefomgeving. U 
kunt uw melding direct online door-
geven door naar onze site te gaan en 
dan ziet u op de home meteen onder 
‘Wat wilt u regelen?’ staan: ‘Een mel-
ding woon- of leefomgeving doen’. 
Hier vult u een kort digitaal formu-
liertje in met onder andere een 
omschrijving van uw melding, waar-
mee wij vervolgens aan de slag 
gaan. Ook vragen wij uw contactge-
gevens om bijvoorbeeld als dat 
nodig is aanvullende informatie te 
kunnen vragen. Het formulier is ove-
rigens niet bedoeld voor het indie-
nen van bezwaar- en beroepschrif-
ten, vragen over lopende procedu-
res, verzoeken of klachten tegen 
ambtenaren. Hiervoor gelden ande-
re procedures” 

Daan: “U kunt meldingen over de 
openbare ruimte ook telefonisch 
doen, via ons algemene telefoon-
nummer (0575) 75 02 50. Wij hande-
len de meldingen over uw woon- en 
leefomgeving binnen 5 werkdagen 
af of u krijgt van ons een reactie 

waarin we aangegeven wanneer we 
ermee aan de slag gaan. Soms kan 
het namelijk zijn dat een reparatie 

niet heel urgent is en we de werk-
zaamheden oppakken als we ergens 
regulier onderhoud doen.” 

Wist u dat...
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Toon en Daan zijn inmid-
dels een vertrouwd gezicht voor u, die hier iedere maand wat vertellen 
over vragen die bij hen binnenkomen van inwoners. Na bijna 4 jaar 
denken we u over vele producten en diensten die de gemeente biedt 
aardig bijgepraat te hebben. De Toon en Daan rubriek stopt daarom.
Wist u dat veel van deze informatie ook uitgebreid beschreven staat op 
onze website? Tip: raadpleeg onze site als u wat wilt weten over de 
gemeente! Ook blijven de wekelijkse gemeentepagina’s natuurlijk veel 
informatie bieden. Voor de rubriek ‘Toon en Daan’ in de plaats komt een 
nieuwe maandelijkse rubriek: ‘Tweets van de maand’, waarin wij 
tweets die binnenkomen via @gem_bronckhorst nader belichten.

De 12e Nationale Sportweek start vol-
gend jaar in de Achterhoek. NOC*NSF 
koos de regio uit op basis van het regio-
nale sportprogramma ‘Achterhoek in 
Beweging’ dat de Achterhoekse 
gemeenten hebben ingediend. Dit 
draagt actief bij aan het stimuleren van 
een gezonde leefstijl van onze inwo-
ners. Op 18 april 2015 is de officiële 
start van de Nationale Sportweek. In de 
hele Achterhoek vinden dan diverse 
activiteiten plaats, zoals een wielerron-
de door de Achterhoek, een water-
sportwedstrijd op de Oude IJssel, een 
wandeling met een bekende Achter-
hoekse sporter en presentatrice Hella 
van der Wijst en diverse lokale activitei-
ten met hulp van de sportverenigingen. 

Sporttrein
Een uniek onderdeel van het evene-
ment is de Arriva sporttrein, die op 18 
april door de Achterhoek rijdt met aan 
boord diverse bekende sporters. Een 
spectaculair podiumprogramma vindt 
plaats in Doetinchem. 

De Nationale Sportweek
De Nationale Sportweek is een initiatief 
van NOC*NSF in samenwerking met de 
Lotto. Tijdens de week zetten vorig jaar 
ruim 200 sportverenigingen in de Ach-
terhoek hun deuren voor honderddui-
zenden mensen open. Samen met de 
ondernemers die een hart voor de 
sport hebben, steun van de provincie 
Gelderland én het programma ‘Achter-

hoek in Beweging’ wil NOC*NSF de 
samenwerking laten leiden tot inspira-
tie voor heel Nederland. De Gelderse 
Sport Federatie is één van de partners 
en zorgt mede voor de verbinding tus-
sen de gemeenten en met de andere 
Gelderse regio’s, zodat het ook de Gel-
derse Sportweek 
2015 wordt.

Kijk voor meer infor-
matie op www.nati-
onalesportweek.nl 
of scan de QR code.

Start Nationale Sportweek 2015 
in de Achterhoek

Team Bronckhorst Oost (Zelhem en 
Halle) ging afgelopen week, als laat-
ste van de in totaal vijf teams die de 
gemeente inzet, van start. Vanaf 1 
januari 2015 is de gemeente verant-
woordelijk voor de uitvoering van 
een aantal nieuwe taken op het 
gebied van zorg, welzijn en werk. 
Door met sociale teams te werken, 
willen we voorkomen dat inwoners 
met vragen op het gebied van onder-
steuning langs verschillende instan-
ties en loketten moeten. De sociale 
teams zijn hét aanspreekpunt voor 

inwoners met vragen over onder-
steuning op het gebied van zorg, 
welzijn en werk.

Team Bronckhorst Oost bestaat uit: 
Desiree Langelaar, Kirsten Remerie, 
Eelco Ruiken, Manon Rutgers, Jolan-
da Schaaf en Paul Tiggeloven. Loopt 
u gerust eens binnen bij hun kantoor 
aan de Burgemeester Rijpstrastraat 
4 in Zelhem. De koffie staat klaar! 
Meer informatie en de openingstij-
den vindt u op www.bronckhorst.nl/
socialeteams.

Sociaal team Bronckhorst 
Oost van start!

De gemeente heeft voor hele speciale 
gelegenheden, zoals bijzondere 
bezoekers aan het gemeentehuis of 
die wij bezoeken, jubilea, prestaties 
etc. een relatiegeschenk dat we aan-
bieden als blijvende herinnering. We 
hebben hiervoor een schilderij met 
een moderne weergave van Bronck-
horst in gelimiteerde oplage. Omdat 
deze langzamerhand op raakt, gingen 
we op zoek naar een nieuw geschenk 
en dat hebben we gevonden! Na een 
oproep in verschillende media waarin 
we lokale kunstenaars vroegen een 

voorstel te doen voor bij voorkeur een 
beeldje met een Bronckhorst tintje, 
kregen we maar liefst tien reacties 
met mooie voorstellen! Een keuze 
maken is moeilijk maar we vonden 
het beeld van kunstenares Martine 
van Zwieten uit Hengelo, met de 
levendige haas van ons logo die staat 
voor beweging en activiteit, het beste 
passen. 
Het eerste nieuwe geschenk bieden 
we aan tijdens een bijzondere uitrei-
king op de nieuwjaarsreceptie van
5 januari 2015.

Schets van het nieuwe beeld met de kunste-

nares

Nieuw relatiegeschenk gemeente
Gekozen voor ontwerp van Martine van Zwieten



Tien gemeenten starten met de pro-
vincie Gelderland een breedbandbe-
drijf voor de aanleg van breedband in 
het buitengebied. Bewoners buiten de 
bebouwde kom krijgen hierdoor bete-
re toegang tot het internet. De wet-
houders van de gemeenten en gede-
puteerde Van Dijk van de provincie 
ondertekenden hiervoor 28 novem-
ber een intentieverklaring. Het is een 
unicum voor Nederland. 

Nut
Breedband in het buitengebied is van 
groot belang voor de leefbaarheid. 
Een goed breedbandnetwerk geeft 
inwoners toegang tot snel internet en 
zo tot allerlei digitale diensten en 
onderwijs. Breedband zorgt voor de 
groei en innovatie van economie. 
Maar niet alleen voor bedrijven is 
breedband van levensbelang. Om bij-
voorbeeld langer zelfstandig thuis te 
kunnen wonen, is breedband ook 
onmisbaar. Het internet biedt volop 
contactmogelijkheden tussen zorg-
professionals en cliënten. Zo wordt 
zorg op afstand mogelijk. Allemaal 
redenen waarom de gemeenten Aal-
ten, Berkelland, Bronckhorst, Doetin-
chem, Montferland, Oost Gelre, Oude 
IJsselstreek, Winterswijk, Doesburg 
en Lochem met de provincie de han-
den ineengeslagen hebben. 

Rol van de overheid
Een poging van de provincie om de 
markt te interesseren voor dit project 
liep eerder dit jaar op niets uit. Er 
waren drie geïnteresseerde kandida-
ten, maar die konden of wilden niet 
aan de eisen voldoen. Voor de provin-
cie was dat de reden om middelen en 
menskracht samen te brengen voor 

de aanleg en exploitatie van breed-
band in onrendabele gebieden. De 
provincie legt zo’n 32 miljoen euro in, 
de gemeenten samen 25 tot 30 mil-
joen. Hiermee kan het breedbandbe-
drijf opdracht geven voor de aanleg 
van het netwerk in het buitengebied. 
Voorwaarde is wel dat meer dan de 
helft van de inwoners in het buitenge-
bied mee doet. 

De intentieverklaring is het begin. 
Half december nemen de colleges 
van b en w en Gedeputeerde Staten 
een besluit. De gemeenten inventari-
seren daarna de vraag naar breed-
band in het buitengebied (Bronck-
horst pakt dit met de dorpsbelangen-
organisaties op, info volgt), zodat het 
breedbandbedrijf het netwerk vanaf 
de zomer van 2015 kan aanleggen. 
Dit gebeurt op basis van de bereid-
heid van bewoners in het buitenge-

bied. Het is daarna beschikbaar voor 
aanbieders van diensten. Er is uitge-
breid onderzoek gedaan om te voor-
komen dat er sprake is van staats-
steun of het verdringen van de markt. 
Met de aanleg van breedband in het 
buitengebied dagen de gemeenten en 
provincie de marktpartijen uit om 
vervolgens versneld de onrendabele 
buitengebieden te ontsluiten met 
glasvezel.

Achterhoekse gemeenten en provincie starten 
breedbandbedrijf

De gemeenteraad heeft besloten het 
vastrechttarief voor de afvalstoffen-
heffing te verhogen. In het vastrecht 
zijn nu alle vaste kosten voor de 
afvalinzameling berekend. Voorheen 
was een deel hiervan meegenomen 
in de variabele kosten en hadden we 
een reservekrediet. Deze rekenme-
thode dekt de vaste afvalkosten ech-
ter niet afdoende. Door de vaste kos-
ten, zoals milieuparkjes, afvalbreng-
punten, containers, straatreiniging, 
personele kosten etc. per 2015 in het 
vastrecht te berekenen, zijn de afval-
kosten kostendekkend en draagt 
iedereen er hetzelfde aan bij. Onge-
acht het aantal keren dat u een con-
tainer aanbiedt. In de variabele kos-

ten zijn de kosten per lediging opge-
nomen. De raad kan zich de teleur-
stelling van inwoners over de verho-
ging voorstellen, maar geeft aan dat 
wie goed scheidt nog steeds minder 
betaalt dan voor de invoering van het 
nieuwe afvalinzamelingsysteem. 
Ook is het tarief nog steeds lager dan 
in omliggende gemeenten.

Tarieven 2015 
Gemeenten zijn wettelijk verplicht 
om huishoudelijk afval op te halen. 
De kosten van de inzameling bren-
gen we als afvalstoffenheffing in 
rekening bij huishoudens. Wij doen 
dat zoals gezegd via het vastrecht en 
variabele kosten. 

Aanpassing vastrechttarief  
afvalinzameling

Vastrecht
€ 93,09

Variabel  (per aanbieding)
Groen   Grijs  
Ondergrondse container  € 0,37  Ondergrondse container  € 1,88
80 liter  € 1,48 80 liter  € 4,70
140 liter  € 2,60 140 liter  € 8,23
240 liter  € 4,45 240 liter  € 14,11

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

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

Gevonden en verloren voorwerpen

Raadvergadering
27 november 
Op 27 november vergaderde de 
gemeenteraad. Er is o.a. gesproken 
over:

Dennendijk 1-3 Hengelo (Gld)
 De raad stelde het bestemmings-

plan voor de Dennendijk 1-3 in 
Hengelo ongewijzigd vast. Hier-
door worden een bed & breakfast, 
thee- en moestuin, boomgaard en 
kaasmakerij mogelijk

 riolering Hummelo
 Bij hevige regenbuien staat op ver-

schillende plekken in Hummelo 
vuil water op straat. Om dit te ver-
minderen, passen we de riolering 
en bestrating aan. Een deel van de 
werkzaamheden combineren wij 
met de herinrichting van de Huis-
kamer van Hummelo. Dit is als ge-
volg van de rondweg nodig gewor-
den. De totale werkzaamheden be-
dragen 975.000 euro. De raad stelt 
dit budget beschikbaar en vindt dit 
project een prachtig voorbeeld van 
een geslaagd burgerinitiatief. 
Complimenten voor Dbo Hummelo

-

 In de Wet elektronische bekend-
making staat dat gemeenten alge-
meen verbindende voorschriften 
bekend moeten maken in een elek-

tronisch blad. De raad stelt de ver-
ordening elektronische kennisge-
ving Bronckhorst voor 2015 vast, 
waarmee de gemeente vanaf vol-
gend jaar onder andere vergunnin-
gen en verordeningen digitaal gaat 
publiceren via www.overheid.nl. 
Zie het artikel elders op deze ge-
meentepagina’s 

 De raad stelt unaniem de verorde-
ning reinigingsheffingen voor 2015 
vast. Zoals al eerder op deze ge-
meentepagina’s is aangekondigd 
zat hierin het voorstel om het vast-
recht te verhogen. Zie voor meer 
informatie het artikel elders op de-
ze gemeentepagina’s 

 De inzamelfrequentie van de rest-
afvalcontainers wordt aangepast 
in 2015. Daarvoor moet de afval-
stoffenverordening aangepast 
worden. De raad stelt de nieuwe 
verordening vast. Over onder an-
dere de wijziging van de inza-
melfrequentie heeft u onlangs in-
formatie van Circulus Berkel ont-
vangen in uw brievenbus

-

 Het buitengebied is aan het veran-

deren. Agrarische bedrijven stop-
pen door bijvoorbeeld gebrek aan 
opvolging of breiden juist uit om te 
kunnen anticiperen op veranderin-
gen in de markt. In het buitenge-
bied komt ook meer ruimte voor 
andere functies, zoals wonen, wer-
ken, recreëren en zorgen. Dit 
vraagt verandering in regelgeving. 
De GBB-fractie stelt de raad voor 
om een gemeentelijke geurveror-
dening op te laten stellen op grond 
van art. 6 Wet geurhinder en vee-
houderij. Door deze aanpassing 
kan dan medewerking worden ver-
leend aan het verzoek van Duns-
borg 8 in Hengelo (Gld) om een 
kantoor mogelijk te maken  Het 
voorstel wordt verworpen (voor: 
GBB, tegen: CDA, VVD, PvdA, D66, 
GroenLinks), Het is erg onzeker 
wat de toekomst brengt. De meer-
derheid van de raad wil daarom 
blijven handelen binnen bestaande 
jurisprudentie en wachten op lan-
delijke aanpassingen in de Omge-
vingswet in plaats van zelf als ge-
meente een verordening op te stel-
len. 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 

www.bronckhorst.nl (onder Bestuur 
en organisatie ➝ Openbare vergade-
ringen ➝ Gemeenteraad.) De eerst-
volgende gemeenteraadsvergade-
ring is op 11 december 2014.

Commissievergadering
4 december
De raadscommissie vergadert op
4 december in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Hieronder vindt u de 
vergaderagenda van deze openbare 
vergadering. U bent van harte wel-
kom!

 De raad wordt gevraagd het be-
stemmingsplan, dat betrekking 
heeft op het wijzigen van de woon-
bestemming in een agrarische be-
stemming voor een zaadverede-
lingsbedrijf, ongewijzigd vast te 
stellen

 onderhoud gemeentelijke
 monumenten
 De raad wordt gevraagd kennis te 

nemen van de Rapportage monu-
mentenonderzoek gemeente 
Bronckhorst en op basis van deze 
rapportage te kiezen voor voor-
lichting aan monumenteneigena-
ren op het gebied van onderhoud/
restauratie van hun monument

 De gemeente Bronckhorst gaat 
naar twee hoofd-bestemmings-

plannen: één voor landelijk gebied 
en één voor stedelijk gebied. De 
raad wordt gevraagd de nota van 
wijzigingen voor het landelijk ge-
bied vast te stellen 

 De raad wordt gevraagd de veror-
deningen en tarieven voor de ge-
meentelijke belastingen en heffin-
gen voor 2015 vast te stellen

 De raad wordt actief geïnformeerd 
over de kostendekkendheid van le-
ges en de resultaten van de evalu-
atie Basisregistratie personen 
2014

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

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

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de 
agenda staan ver-
wijzen wij u naar 
www.bronckhorst.
nl/Gemeenteraad 
of scan de QR 
code.

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 20 november 2014:

Ontvangen op 21 november 2014:

Ontvangen op 24 november 2014:

Ingetrokken aanvragen

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Buiten behandeling gelaten aanvragen

Mogelijkheden voor bezwaar

Verleende vergunningen

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied; Tolweg 1 en 1A Hengelo’

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied; Ruurloseweg 92A Hengelo’

➝ ➝

Mogelijkheden voor beroep

Bestemmingsplannen

Kom ook in actie

Geef uw levensmiddelen op het ge-
meentehuis af

‘Samen voor de Voedselbank’ 
Daar doet u toch ook aan mee?

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Ingetrokken omgevingsvergunning en hieraan ten grondslag liggend vrijstellingsbesluit

Mogelijkheden voor beroep 

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

Hengelo - Op 21 november werd de 
eerste uitgave van Uitgeverij Hermans 
ten doop gehouden. Het boek 
‘Ondertussen - Wonderlijke WK-
verhalen 1930-2014’ beschrijft de ge-
schiedenis van het WK Voetbal in 138 
korte verhalen van Willy Hermans. Zijn 
zesde boek met een heel ander onder-
werp dan waarover uitgever/tekst-
schrijver Hermans eerder schreef. 

Met deze publicatie wekt hij belangstelling 
bij voetballiefhebbers in heel Nederland en 
België. Uitgeverij Hermans is aangesloten 
bij het Centraal Boekhuis, waardoor elke 
boekhandel en webwinkel (bol.com) het 
boek kan bestellen. Ook is het rechtstreeks 
te bestellen via de website www.uitgeverij-
hermans.nl.
In ‘Ondertussen’ staan allerlei bekende en 
onbekende verhalen uit de historie van het 
WK. Zoals over de Chileense keeper die een 
scheermesje in zijn handschoen verstopte, 
waarom Leo Horn niet de finale van 1962 
mocht fluiten maar wel vlaggen, en over de 
tien deelnames van Oranje, maar al in 1970 
wereldkampioen had moeten worden.
Hermans is in september gestart als uitge-
ver/tekstschrijver, nadat hij in april bij 
Weevers als correspondent aan de slag 
ging voor Contact: “Dat was voor mij het 
begin, waardoor ik direct al veel contacten 
kreeg. En het is erg leuk om te doen, je komt 
overal en je krijgt veel positieve reacties op 
de artikelen. Daarnaast schrijf ik ook teksten 
voor folders en websites en help ook le-
vensverhalen op papier te zetten.

Diverse projecten
Na het ‘tussendoortje’ met het voetbalboek 
‘Ondertussen’ gaat Uitgeverij Hermans zich 
vooral richten op de Achterhoek, al is het 
uiteraard nooit uit te sluiten dat er andere 
thema’s aan bod komen. Voor 2015 staan al 
een aantal projecten op de planning. 
In juni 2015 zal een boek over 100 jaar r.k. 
onderwijs in Hengelo verschijnen, naar 
aanleiding van een grote reünie. Een heel 
interessante uitgave zal in oktober 2015 die 
over de Motorcross in de Achterhoek wor-
den, met veel foto’s, interviews en verhalen 
over de tal van belangrijke crosskampioe-
nen die deze streek telde en alles wat daar-
uit voortvloeide.
Verder staan op stapel een boek over 
Bijzondere Achterhoekers (in samenwer-
king met persfotograaf Theo Kock en de 
Achterhoekse spreekstalmeester Frans 
Miggelbrink), een fotoboek over de foto-
graaf Hugo Jaartsveld, (bekend van zijn 
beelden van de beginjaren van Normaal) en 
fotokronieken in de lijn van de ‘Achterhoekse 
Kroniek van de jaren 60’: tijdsbeelden van 
een plaats over een naoorlogse periode 
met nieuwsberichten en foto’s. Hengelo en 
Doetinchem komen daarbij het eerst aan 
bod.

Maatwerk
Vaak is een jubileum voor vereniging of be-
drijf een gelegenheid een herinneringsuit-
gave uit te brengen. Hermans kan op dit 
gebied maatwerk leveren, in overleg met de 
opdrachtgever met voor beide partijen gun-
stige voorwaarden.

* www.uitgeverijhermans.nl
* info@uitgeverijhermans.nl
* 06-11912829

Zeven ervaren regionale bouwspecia-
listen bouwen samen nieuwbouwwo-
ningen in Oost-Nederland. Ze doen dat 
onder de naam GelderGroep volgens 
een innovatief concept. Geen con-
structie met een hoofdaannemer en 
vele onderaannemers, maar een gelijk-
waardige en transparante samenwer-
king waarbij de bouwpartners niet aan 
elkaar verdienen. De klant merkt dit 
aan een scherpe prijs, hoge kwaliteit 
en geen financiële risico’s. 

Architektengroep Gelderland uit Zelhem is 
één van de partners. Robin Velsink van 
Architektengroep Gelderland: “Naast de 
gelijkwaardigheid van alle bouwpartners is 
het bouwen onder architectuur een belang-
rijk onderscheidend element. Iedere poten-
tiële klant van GelderGroep kan in een 1-op-
1 ontwerpsessie met onze gerenommeerde 
architect zijn droomhuis vormgeven. Omdat 
alle bouwpartners vroeg in het proces be-
trokken zijn, kunnen we direct aangeven 
welke specifieke klantwensen we kunnen 
invullen en wat de kosten zijn. Op grond van 
het beschikbare budget weten wij het 
droomhuis van de klant vorm te geven. Aan 
de hand van de schetsen en bouwtekenin-
gen weet iedere partner in het bouwproces 
precies wat van hem verwacht wordt.”

Bouwkracht gebundeld
Na maanden van grondige voorbereiding 
werd de coöperatieve vereniging Gelder 
Groep opgericht. GelderGroep wordt ge-
vormd door zeven partners, ieder met ja-
renlange ervaring in de bouwwereld: Acel 
Installaties, Architektengroep Gelderland, 
Boerstal Bouw, Bouwcenter HCI, Fleurbaaij, 
Flexiss en teamtva!. GelderGroep heeft 
twee adviseurs, Dick Nieuwenhuis en Björn 
Don. Het hoofdkantoor is in Zelhem, in het 
pand van Architektengroep Gelderland. 

Henk te West was één van de initiatiefne-
mers van GelderGroep. Over de werkwijze 
vertelt hij: “Wij zijn een projectoverstijgend 
samenwerkingsverband van regionale 
bouwspecialisten dat droomhuizen reali-

seert onder architectuur en zonder financi-
ele risico’s.  Bij ons wordt de klant bij iedere 
fase van het bouwproces nauw betrokken, 
van de tekentafel tot en met de oplevering. 
Wij zorgen voor een foutloze oplevering van 
de nieuwe woning. Allereerst werken we 
met 100% vakmensen, die begrijpen dat de 
klant een woning zonder gebreken opgele-
verd wil krijgen. Wij inspecteren de woning 
samen met de klant een week voor de defi-
nitieve oplevering. Wanneer de klant dat 
wil, kan hij een onafhankelijke toets door 
Vereniging Eigen Huis laten uitvoeren. 
Omdat wij 100% achter ons product staan 
en de woning zonder gebreken op willen 
leveren, vergoedt de GelderGroep de kos-
ten van Vereniging Eigen Huis, zowel van de 
inspectie als van de oplevering.” 

Geen financiële risico’s
“De nieuwe woning wordt gebouwd onder 
Woningborggarantie. De klant hoeft pas 
achteraf te betalen, bij de oplevering. 
Aangezien de klant zaken doet met de coö-
peratieve vereniging, is deze niet afhanke-
lijk van de continuïteit van een individuele 
partij in het bouwproces. Gezamenlijk 
wordt gezorgd dat de woning conform af-
spraak en verwachtingen wordt opgele-
verd.”

Energieneutraal en smart grid systeem
Adviseur Dick vertelt over de energiezuini-
ge woningen: “Niet alleen voldoen onze 
woningen aan de nieuwste energie eisen, 
ook hebben wij verschillende nieuwe ener-
giepakketten ontwikkeld, waaronder een 
energie-0-pakket. Hiermee is het verbruik 
en de opwekking van energie van de wo-
ning in balans. Dit kan bijvoorbeeld inge-
vuld worden met een smart grid oplossing, 
waarbij huizen en energieopwekkers in een 
wijk met elkaar verbonden zijn. Wij advise-
ren daarnaast over het toepassen van duur-
zame materialen in de woning zonder dat 
de klant concessies hoeft te doen op kwali-
teit of uitstraling. Voor een duurzame, on-
der architectuur gebouwde woning met 
lage energie- en onderhoudskosten zijn 
mensen bij ons aan het juiste adres!”

Uitgeverij Hermans richt zich 
op Achterhoek

‘Innovatief huizen bouwen 
onder architectuur’

Colofon
Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Volgende Breezz op 3 februari 2015
De volgende Breezz verschijnt op dinsdag 3 
februari  2015 in weekblad Contact. Op deze 
pagina staat het nieuws van de Bedrijven-
kring Bronckhorst (BKB) en de gemeente 
Bronckhorst. Leden van de BKB kunnen zelf 
nieuws aanleveren voor deze pagina die 
maandelijks verschijnt.

De deadline voor het aanleveren van kopij 
van de volgende editie is maandag 26 janu-
ari. Breezz is er voor ondernemers en door 
ondernemers. 

Schroom dus niet om nieuws aan te leveren 
en mail naar: redactie@breezz.info

Breezz digitaal ontvangen
Het ondernemersnieuws vanuit de BKB en 
de gemeente Bronckhorst vindt u volgend 
jaar net als afgelopen jaar weer in Contact. 
Mocht u deze pagina ook digitaal als PDF 
willen ontvangen, dan is dit mogelijk. U 
kunt zich hiervoor aanmelden door een mail 
te sturen naar:
secretariaat@bkbronckhorst.nl

Bronckhorster Uitdaging ontvangt 
20.000 euro van het Oranje Fonds
De Bronckhorster Uitdaging krijgt 
een bijdrage van € 20.000 van het 
Oranje Fonds voor het verbinden van 
het lokale bedrijfsleven en sociaal-
maatschappelijke organisaties om de 
leefbaarheid voor alle inwoners van 
de gemeente Bronckhorst te bevorde-
ren.

De Bronckhorster Uitdaging begint inmid-
dels goed van de grond te komen. Tiental-
len matches zijn er gemaakt en er is nog 
veel meer mogelijk. Veel enthousiasme 
van vragers, aanbieders en matchmakers; 
dit laat steeds opnieuw zien dat we samen 
de wereld mooier kunnen maken. Ronald 
van der Giessen, directeur Oranje Fonds: 
“Het Oranje Fonds wil met deze bijdrage 
een aanjaagfunctie hebben voor organisa-
ties die daadwerkelijk een verschil maken 
in de opzet en uitvoer van hun project.”
De Uitdaging is een duurzaam netwerk, 
die de lokale samenleving verstevigt en 
past in deze tijd waarbij het actief stimule-
ren van betrokken burgerschap centraal 
staat. De Bronckhorster Uitdaging bemid-
delt tussen maatschappelijke organisaties 
en bedrijven. Het zijn twee werelden die 
elkaar gelukkig al wel weten te vinden. 

Toch is er nog genoeg potentieel wat benut 
kan worden. Verenigingen en stichtingen 
in hun kracht zetten en daarmee het leefkli-
maat in Bronckhorst verbeteren, daar 
draait het om. De Bronckhorster Uitdaging 
bemiddelt in Materialen (spullen) en Mens-
kracht (extra handjes, creativiteit, kennis 
en kunde) en legt vooral verbindingen 
waar mogelijk. “Met elkaar weten we 
meer! Maatschappelijke organisaties kun-
nen beter functioneren en bedrijven krij-
gen de mogelijkheid om hun maatschap-
pelijke betrokkenheid vorm te geven in 
concrete acties.”  

In de jaren ‘90 sjeesde Angela Groothuizen 
als een wervelwind door het land voor het 
populaire televisieprogramma De Uitda-
ging. Ze hielp stichtingen, goede doelen 
en hulpbehoevenden binnen korte tijd aan 
een nieuw clubgebouw, een gerenoveerde 
kinderboerderij of een spiksplinternieuwe 
speeltuin. Met diezelfde drive begeleidt 
Heidi Ruiterkamp samen met haar team de 
Bronckhorster Uitdaging. Een initiatief dat 
naast de bijdrage van het Oranje Fonds 
kan rekenen op steun van gemeente Bron-
ckhorst, ProWonen, Rabobank Noord- en 
Oost- Achterhoek en Aviko.  

Agenda
Nieuwjaarsreceptie gemeente 
Bronckhorst, gemeentehuis Hengelo

 

Nieuwjaarsborrel BKB  
bij Coens Tapperij in Keijenborg

De partners van GelderGroep



Contact met de Politiek

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

Wij wensen u allen
fijne Feestdagen

Het aanbieden en ophalen en het afval goed 
scheiden is niet moeilijk gebleken. Maar de 
communicatie aan u wat er in de tariefstel-
ling is misgegaan blijkt moeilijk.

Wat is er nou moeilijk aan het uitleggen van 
een foute beslissing. Leg uit dat we tegen 
beter weten in de tarieven en het vastrecht 
laag hebben aangehouden en niet verwacht 
hadden dat u zo goed wist te scheiden, dat 
we met de kosten niet weg kwamen en alle 
reserves daarbij hebben opgemaakt. Dat is 
de reden van verhoging vastrecht. Maar weet 
dat het nog altijd goedkoper is dan voorheen

Niet een vrolijk eindejaarsbericht. Maar GBB 
wenst u ondanks dit minder leuke bericht fij-
ne feestdagen toe en een goede jaarwisseling 
en ook volgend jaar mag u ons weer aanspre-
ken en staan wij voor u klaar.

Hoe moeilijk is afval ophalen?

De ingrijpende verbouwing van de organi-
satie van de jeugdzorg nadert de voltooiing. 
Over minder dan een maand worden gemeen-
ten verantwoordelijk voor de jeugdhulpver-
lening: alle kinderen en jongeren moeten 
gezond en veilig opgroeien. D66 steunt deze 
overdracht, omdat professionele hulp en pre-
ventie zo dicht mogelijk bij het kind en de 
jongere georganiseerd moeten zijn. Ouders 
kunnen rekenen op ondersteuning bij opvoe-
dingskwesties, eenvoudige en ingewikkelde.
Maar de financiële middelen die provincie 
en Rijk tot hun beschikking hadden, worden 
niet mee overgedragen. Gemeenten krijgen te 
maken met fikse kortingen op het beschik-
bare budget. En toch is Bronckhorst verplicht 
goede zorg te leveren. Het is een opgave 
van formaat om met minder middelen toch 
verantwoorde jeugdzorg te bieden. Dat kan 
alleen als we de zorg anders aanpakken, bij-
voorbeeld met een sterker beroep op de regie 
van ouders zelf. De provincie Gelderland heeft 
vele jaren medeverantwoordelijkheid gedra-
gen voor de uitvoering van de jeugdzorg. Bij 
het aantreden van het huidige provinciebe-
stuur is afgesproken dat de Gelderland haar 
jeugdzorgtaken “warm zal overdragen” aan 

gemeenten. Wat 
houdt dat concreet 
in? Tijdens een con-
ferentie op 21 no-
vember heeft gedeputeerde Annemieke Traag 
de jeugdzorg symbolisch overgedragen aan 
de gemeenten. En “met passie en emotie” ge-
vraagd aan alle deelnemers, vooral hulpverle-
ners en bestuurders, om goed te zorgen voor 
de jeugd van Gelderland. Zij heeft toegezegd 
te willen bijdragen aan vernieuwing en ver-
betering van de jeugdhulpverlening. En ver-
wacht graag voorstellen van gemeenten.
D66 doet een beroep op de provincie om ook 
Bronckhorst te helpen bij het uitvoeren van 
onze nieuwe opdracht. De ervaring die de pro-
vincie gedurende vele jaren heeft opgebouwd 
met de uitvoering van de jeugdzorg, kan onze 
gemeente prima benutten. En misschien kan 
de provincie ook financieel de helpende hand 
bieden om vernieuwende initiatieven voor 
een sterkere jeugdzorg mogelijk te maken.
Natuurlijk blijft D66 sowieso alert op signalen 
uit onze samenleving hoe Bronckhorst uit-
voering geeft aan zijn wettelijke taakstelling.

D66-fractie
Arjan de Brouwer

Jeugdzorg: ook onze zorg!

Bewoners die hun best doen om afval te schei-
den moeten hier meer voor betalen? ‘Wat is 
dit voor een klucht?’, vroeg de gemeente-
raadsfractie van GroenLinks zich af. Veel in-
woners zijn terecht boos en voelen zich bij de 
neus genomen.
Hoe is dit nu zo gebeurd? De conclusie is dat 
er een pijnlijke fout is gemaakt. Het zoge-
naamde vastrecht is in Bronckhorst al jaren 
veel lager dan in omringende gemeenten. En 
nieuwe besparingen op de inzamelingskosten 
kunnen dat helaas niet compenseren. De fout 
van het te lage vastrecht moet nu hersteld 
moet worden met een grote stijging. Dat er 
op korte termijn geen andere uitweg is be-
grijpen wij. Dat het afvalstoffenbeleid zich-
zelf moet bedruipen begrijpen wij ook. Maar 
op deze manier is de het hele proces wel een 
heuse tragikomedie geworden!
College en raad hebben beiden in het verle-
den inschattingsfouten gemaakt. GroenLinks 
heeft in de gemeenteraad daarom gevraagd 
dit eerlijk toe te geven naar de bewoners. Hoe 
durf je als bestuur bewoners te vragen meer 
te gaan betalen zonder eerst zelf de gemaakte 
fout te erkennen?!

GroenLinks heeft een aantal ideeën aangedra-
gen om in de toekomst herhaling te voorko-
men, zoals de mogelijkheid om al het afval 
als grondstof te gebruiken en om het ophalen 
van afval in het buitengebied op een slimme-
re manier te organiseren.
Een ander voorstel van GroenLinks om her-
haling te voorkomen, is om bij belangrijke 
beleidswijzigingen niet één, maar meerdere 
scenario’s uit te werken. Verschillende scena-
rio’s waarin mogelijke risico’s en consequen-
ties beschreven staan en doorgerekend zijn. 
Hiermee kan worden voorkomen dat burgers 
en bestuur onverwacht met oplopende kos-
ten geconfronteerd worden. U ziet: Groen-
Links spant zich in om een dergelijke nieuwe 
tragikomedie te voorkomen.

Namens de fractie van GroenLinks
Bronckhorst, Titus Smit

Stijgende afvalstoffenheffing: van klucht naar tragikomedie!

Afgelopen donderdag hebben alle partijen in 
de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe 
afvalregeling: We gaan wat meer betalen.

Vastrecht en betaling per container moeten 
samen kostendekkend zijn. In 2013 besloot 
B&W en de hele raad om het vastrecht te 
verlagen en de betaling per container te ver-
hogen. Dat zou de hoeveelheid afval vermin-
deren.

En of dat lukte! Bronckhorstenaren leverde 
veel minder afval aan, men betaalde minder 
en de inkomsten werden minder. Gelukkig 
was er een fonds om dit op te vangen, maar 
die was snel leeg. Het vastrecht gaat nu om-
hoog, de betaling per container iets omlaag. 

Totaal gaan we per jaar iets meer betalen, 
maar waarschijnlijk minder dan vóór 2013. 

Achteraf kan je zeggen dat de gemeente in 
2013 het vastrecht niet zo veel hadden moe-
ten verlagen, dat is niet handig geweest. De 
PvdA is akkoord gegaan omdat de stijging 
van de kosten beperkt zijn, mensen met een 
kleine beurs nog steeds kwijtschelding kun-
nen vragen en, niet onbelangrijk, er veel min-
der afval geproduceerd wordt.

Voor de laatste keer: Afval!

wenst u
Fijne Feestdagen

en een
Voorspoedig Nieuwjaar!



www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo

Tel. 0575-46 52 58

info@gotinkinstallatie.nl

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

AANGESLOTEN BIJ

Zoek het
  maar uit!
In onze vernieuwde showroom.

Dan doen wij de rest wel:

Ontwerpen, aansluiten

betegelen en installeren.
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Deelnemers 
Sinterklaaskrasaktie 2014

Ami Kappers
Autobedrijf Groot Jebbink

Autobedrijf Klein Brinke
Hotel Bakker

Fa. A. Beeftink & zonen.
Bruna Boekhandel

Classic & Co.
Da Vinci for Hair
De Vordense Tuin

Den 4 Akker
DutchPC Electronics

Echte Bakker Van Asselt
Europlanit Personeelsdiensten

Fashion Corner
Giesen Schoenmode 

Grand Bistro De Rotonde
Helmink Wonen

Hema Warenhuis Offringa
Café, feestzaal De Herberg

Het Meestershuis
Notaris Hulleman

J.G. Accountancy en advies B.V.
Klussenbedrijf R. Kappert

Keurslagerij Vlogman
Martens Jacht- en Wapenhandel

Mediq Apotheek Vorden
Schildersbedrijf Peters

Plaza Vorden
Profile Bleumink

Rabobank Graafschap Noord
Reinier en Leonie’s Groenten, Fruit & Traiteur

Tandprothetische praktijk J. Riefel
Siemerink Opticien Juwelier 

Tuunte Fashion 
Visser Mode

Pannenkoekhuis De Vordense Pan
VVV Vorden

Weevers
Weulen Kranenbarg Tuin & Erf B.V.        

Wonen en Waarde Makelaardij
Piek Zweverink Hoveniers

Extra prijzen 
beschikbaar 
gesteld door 

meerdere 
ondernemers!
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De bij de kerk behorende grote kerst-
stal wordt ook dit jaar weer in de me-
tershoge ‘grot’opstelling opgebouwd. 
Dit jaar ligt de nadruk op zelfgemaak-
te kerststallen en kerstgroepen. Een 
belangrijk deel wordt beschikbaar 
gesteld door leden van de jubilerende 
Vereniging Vrienden van de Kerst-
groep die dit jaar zijn 20-jarig bestaan 
viert. Er zijn zo veel  unieke, waarvan 
er meestal  maar een bestaat, groepen 
te bezichtigen.

Nieuw klankbeeld Driekoningen
In samenwerking met ”de Stichting 
tot behoud van erfgoed rond Kerst 
Nederland” is er een nieuw klank-
beeld ontwikkeld over het thema 
Driekoningen. Bij de officiele opening 

van de tentoonstelling, op zaterdag 6 
december om 11.00 uur, wordt deze 
gepresenteerd.

Openingstijden
De Kerstgroepententoonstelling op 
de Kranenburg is iedere dag geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur vanaf zater-

dag 6 december tot en met zondag 
11 januari 2015. Op 1ste Kerstdag en 
Nieuwjaarsdag is de tentoonstelling 
gesloten. Informatie: Heiligenbeel-
denmuseum, Ruurloseweg 101 te 
Kranenburg/Vorden. Meer info: 0575-
55 64 88 (tijdens openingstijden) of 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Nieuw klankbeeld Driekoningen bij Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg

Kerstgroepententoonstelling met vele 
unieke groepen
Kranenburg/Vorden - Op zater-
dag 6 december opent het Hei-
ligenbeeldenmuseum, dit jaar 
voor de vijftiende keer, weer de 
deuren voor de Kerstgroepenten-
toonstelling. Men kan dan tot en 
met zondag 11 januari 2015 we-
derom honderden mooie kerst-
groepen, waarvan men de meeste 
niet eerder heeft kunnen zien, in 
de speciaal in kerstsfeer gehulde 
kerk bewonderen.

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

Het thema van de Kerst-Inn is dit jaar ‘Op weg naar het 
kerstfeest’. Dat thema komt tot uiting in de gebrachte mu-
ziek en de overdenking. De volgende koren hebben hun 
medewerking toegezegd: Gospelkoor Inspiration uit Vorden 
(met een aanzienlijke inbreng uit Ruurlo), Encore uit Bar-
chem, @Seven, kinderkoor Sing-A-Song en AmaZing. Ineke 
Peterse bespeelt het orgel. 
De kerstoverdenking wordt verzorgd door Marian Storteler. 
De organisatie is sinds drie jaar in handen van de Kunst-
Kring Ruurlo die de traditie en de formule van zijn voorgan-
gers heeft overgenomen. Met respect voor de traditie mogen 
vernieuwing en aanpassing aan deze tijd niet worden verge-
ten. Suggesties daarvoor zijn welkom via communicatie@
kunstkringruurlo.nl.

Goed doel
De afgelopen jaren werd heel royaal gegeven aan de col-
lecte tijdens de Kerst-Inn. Daardoor kon in 2013 het mooie 
bedrag van 450 euro worden geschonken voor Noodhulp en 
de Kerstpakkettenactie. De organisatiecommissie hoopt, dat 
het dit jaar nog meer wordt. Dat is ook hard nodig, want 
het aantal mensen dat niet of nauwelijks kan rondkomen 
neemt helaas ook in Ruurlo de laatste jaren toe.

Dit jaar met medewerking van koren uit 
Barchem en Vorden

Iedereen welkom 
bij 36ste editie van 
Kerst-Inn

Ruurlo - Zaterdagavond 13 december wordt voor de 
36e keer de Kerst-Inn georganiseerd in de Dorpskerk 
van Ruurlo. De deuren van de kerk gaan om 19.00 
uur open. Dan spelen de midwinterhoornblazers 
buiten bij de ingang van de kerk om de bezoekers 
te verwelkomen. Om 19.30 uur zit de kerk vast weer 
bomvol en begint het programma.

De toekomst van het printen 
gloort. Wie had ooit gedacht 
dat we straks een zwanenhals 
voor onder de gootsteen of een 
lastig te verkrijgen onderdeel 
voor in de auto thuis uit een 
printer kunnen laten rollen? 
Jan Willem Boesveld is een 
pionier op het gebied van 3D 
printen en overtuigd van het 
aanstaande succes: “Met onze 
winkel willen we 3D-printen 
bereikbaar maken voor ieder-
een. We hebben dan ook be-
wust gekozen voor een pand 
in het centrum om zo de stap 
naar de wereld van 3D-printen 
zo klein mogelijk te maken”.

De roots van Boesveld liggen in 
Vorden. Na werktuigbouwkunde 
te hebben gestudeerd aan de TU 
in Enschede slaat hij zijn vleu-
gels uit en vertrekt naar Gouda: 
“Jarenlang heb ik gewerkt als 
interim-manager in de informa-
tie technologie, maar zijdelings 
ben ik mezelf langzamerhand 
steeds meer gaan concentreren 
op 3D printen.” Voor Boesveld 
de perfecte baan: “Een combina-
tie van werktuigbouwkunde, ICT 
en ondernemen.” Na beurzen te 
hebben bezocht in Nederland en 
Duitsland kocht Boesveld twee 
jaar geleden zijn eerste bouw-
pakket van een 3D printer: “Een 
platte doos met daarin een hoop 
boutjes en moertjes. Het bouwen 
ging snel, maar afstellen bleek 
een tijdrovende zaak.” 
In de herfst van 2013 besluit Boes-
veld zich volledig te gaan toeleg-
gen op zijn grote passie. “Er was 
inmiddels een nieuwe generatie 
3D printers op de markt met be-
tere software, bereikbaar voor een 
groter publiek”, aldus de onder-
nemer. Niet alleen het midden- 
en kleinbedrijf had veel interesse 
in de nieuwe printvorm, ook de 
particulier wilde graag instappen. 
“Daarom heb ik in mei van dit jaar 
besloten om mijn zaak niet op het 
industrieterrein te openen maar 
middenin een winkelstraat.”

Tweede lichting
Bij Bits2Atoms in de Sprongstraat 
kunnen geïnteresseerden terecht 
voor het kopen van 3D-printers 
en toebehoren, het laten uitprin-
ten van een (eigen) 3D-ontwerp en 
workshops. Over aandacht heeft 
Boesveld niets te klagen. “De aan-
loop naar de winkel is groot. Soms 
staan er groepen mensen met vol 
verbazing voor de etalage te kij-
ken naar de werking van een 3D 
printer.” Nu zijn het vooral nog 
early adaptors, bedrijven en parti-
culieren, die de machines kopen, 
maar de tweede lichting dient 
zich volgens Boesveld al aan: 

“Denk aan kunstenaars en hobby-
isten in de modelbouw.”

Software
Op den duur wordt 3D printen 
voor iedereen toegankelijk. Zo 
zijn er verschillende websites 
waar zowel gratis als betaald mo-
dellen en softwareprogramma’s 
gedownload kunnen worden. 
Boesveld: “Met het programma 
TinkerCad kunnen aan de hand 
van een aantal basisvormen als 
kubussen, cilinders en driehoe-
ken allerlei voorwerpen gemaakt 
worden. Hierdoor kan iedereen 
zijn eigen draai geven aan een 
ontwerp dat vervolgens in 3D 
geprint kan worden. Voor meer 
ervaren gebruikers zijn er de pro-
gramma’s 123D Design, Blender 
en SketchUp. Met de laatste wer-
ken veel architecten.”

Materialen
De materialen waarmee geprint 
wordt zijn divers en de ontwik-
kelingen op dit vlak gaan snel. 
Bits2Atoms werkt nu vooral met 
PLA. “Een biologisch afbreekbare 
kunststof, gemaakt van maïszet-
meel. Niet schadelijk voor de ge-
zondheid omdat het uiteindelijk 
afbreekt tot melkzuur”, zo legt 
Boesveld uit. Een ander mate-
riaal is ABS, dat meer ruikt als 
plastic en vooral gebruikt wordt 
voor onderdelen die meer moe-
ten kunnen bewegen en bescher-
ming moeten bieden. “Alles wat 
gemaakt is van thermoplast kan 
gebruikt worden. Er is nu ook al 
PLA met houtvezels. Dit materiaal 
heeft een houtgeur en kan na het 
printen worden geschuurd en be-
werkt als echt hout.”

Toekomst
Boesveld ziet de toekomst van 
3D printen met veel vertrouwen 
tegemoet. Door internethandel 
kan hij met zijn winkel in Zut-
phen het hele land bereiken. Een 
goede 3D printer verkoopt hij nu 
voor een bedrag tussen 1.600 en 
3.200 euro, maar deze zal steeds 
goedkoper worden. “Straks kopen 
mensen geen fysieke onderdelen 
meer en hebben bedrijven geen of 
steeds minder voorraden nodig. 
De fabrikant stuurt je een bestand 
waarmee je vervolgens thuis het 
gewenste onderdeel kunt prin-
ten.”

Contact
Bits2Atoms
Sprongstraat 4, 7201 KS  Zutphen
T: (0575) 469 554
E: info@bits2atoms.nl 
W: www.bits2atoms.nl

- Advertorial -

Driedimensionaal printen in Zutphen bij Bits2Atoms

Printen in perspectief

VEILINGHUIS ‘DE ATLAS B.V.’
TE DEVENTER

NODIGT U UIT VOOR HAAR 

KAPITALE KUNST ANTIEK EN 
INBOEDEL VEILING.

Afkomstig uit div. nalatenschappen en verdere inbreng.
Geveild worden o.a.:Div. 17e e, 18e en 19e eeuws Hollandse kabinetten, 

pastoors, kussen, hoek en boekenkasten, secretaires, chiffoniere’s, Empire 
en Biedermeier banken,

17e eeuws beschilderde halbank, antiek bed, div. hangoortafels w.o. enkele 
zeer grote,  Empire en biedermeier banken en eethoeken, Chinese kist en 
kasten, Davenport bureau, partnerdesk, commodes, klap buffetten,  enz..

Een aantal lederen meubelen.

SCHILDERIJEN en AQUARELLEN O.A.: 

H. Hulk, E. Moll, Aris Knikker, W. Horselenberg, Joh. Eerdman, W. v.d. Ven, 
D. Bles, A. Schouwman, W.F. Noordijk, A.J. Zwart,  L. v.Dam v. Isselt,  H. A. 

Barnoin,  enz.
Deventer schilders: Paul Bodifee, B. en W. Korteling, Joh. Bokhorst, W. van 

Oel, P. flint.

Een aantal Russische  ikonen.

Een collectie speelgoed o.a. winkels, poppen, ophaalbrug en schooltje van 
Hermann beren.

Een aantal porseleinen sculptures van Lladro.

Toegepaste kunst o.a. plateel Arnhem, Nijmegen, Huizen, glas Val St. 
Lambert, Lalique en Copier. 

Een aantal klokken en klokstellen o.a.: Louis Seize pendule, Engels staande 
horloges, staartklokken, comtoise’s div. tafelklokken, reisklokjes, 18e 

eeuwse bakbarometer enz..

Een grote collectie wapens o.a.: geweren waarvan 1 met goud ingelegd, 
pistolen en sabels Een verzameling speren, enz..

Grote collectie carthografie en Antiquarische boeken o.a. Zeldzame Atlas 
ATLAS - Guglielmo De L’isle, ATALANTE NOVISSIMO. 

Een collectie kinderboeken en joodse boeken.

Een fraai 19e eeuwse vleugel, Girikowski. 

Collectie goud en zilver, o.a. serviezen, dienbladen, cabaret en bestek, enz..
Een Enkel witgouden Art-Deco armbanden met 8 tot 10 crt briljant.

Een collectie ansichtkaarten, munten en postzegels.
Een groot aantal oosterse tapijten.

ZIE VANAF VRIJDAG 28 NOVEMBER ONZE COMPLETE ONLINE 
FOTOCATALOGUS OP: www.veilinghuisdeatlas.nl 

KIJKDAGEN: DONDERDAG  4 T/M ZONDAG 7 DEC. 10.00-17.00 UUR.

VEILINGDAGEN 8 T/M 12 DEC. AANVANG 13.00 EN 19.00 UUR.

DINSDAGMIDDAG 9 DEC. BOEKEN EN PRENTEN AANVANG 13.00 UUR.

DINSDAG  9 DEC. : SCHILDERIJEN EN AQUARELLEN
AANVANG 19.00 UUR.

WOENSDAG 10 DEC. : GOUD, ZILVER EN JUWELEN.

DONDERDAG EN VRIJDAG OOK MIDDAGSESSIES, AANVANG 13.00 UUR.

VEILINGHUIS DE ATLAS



In de A-lijn: 1. Inge & Reint Pellen-
berg 59,72%; 2. Diny Hartelman & 
Hans Jansen 57,43 %; 3. An Wortel & 
Paul Niks 55,56%. B-lijn: 1. Irene Lich-
tenberg & Theo Schoenaker 63,13%; 
2. Silvia Schreiber & Riet Botschuy-
ver 55,73%; 3. Fien & Henk Bieze-
man 55,00%. C-lijn: 1. Theo Damen 
& Theo Schut 61,94%; 2. Ria Jansen 
& Betsie Menting 57,29%; 3. Annie 

Hartman & Hen Rombouts 56,44%.
De wedstrijdleider heette leden wel-
kom terug, na een periode van ziekte
en nam afscheid van een lid vanwege
immigratie. 
Donderdag 4 december, wordt de
vierde competitieavond van de derde
ronde gespeeld bij Den Bremer; Z-
Eweg 37 te Toldijk. Afmelden kan op
verschillende manieren: via een mail
naar bcbronkhorst@hotmail.nl  of
een sms naar 06-28633453 (inspreken
lukt niet!), of op de wedstrijddag bel-
len naar genoemd mobiel nummer.

Bridgen in Toldijk
Toldijk - De uitslag van de derde 
competitieavond van de derde 
ronde, gespeeld op donderdag 27 
november.

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

Bij Gerard Seesing van Reiger Sus-
pension Special hadden ze in de ach-
tertuin een aantal autobanden en 
duikers in de route geplaatst waar 
ze overheen moest rijden. Ook zaten 
er een paar hoogteverschillen in. Bij 
zorg- en kinderboerderij en dierhou-
derij De Mettenmaat reed men door 
een bosje, daarna langs een mini-die-
rentuin, waar ook een paar kunstma-
tige heuvels waren aangelegd. Over 
het boerenerf ging men dan verder 
de route in. 

Bij de familie Bosch is het ook altijd 
genieten van wat er allemaal te zien 
is. De grote heuvel heeft zowel voor 
de deelnemers als bezoekers een gro-
te aantrekkingskracht. Jasper Groot 
Roesink die bijna in zijn achtertuin 
reed kwam daar muurvast te staan in 

de modder. Hij werd met een grote 
kraan uit de modder getrokken. Het 
publiek vond het allemaal prachtig. 
Verder was het parcours bijna hele-
maal onverhard en na afloop van de 
rit werd alles weer schoongeveegd. 
De deelname aan de rit was bijzonder 
goed te noemen, de heren en dames 
kwamen uit heel Nederland om hier 
te kunnen genieten van de mooie 
omgeving. Niet alleen uit Nederland 
kwamen de deelnemers, ook vele 

Duitsers waren afgereisd naar Hen-
gelo om te kunnen deelnemen. Fred 
Verstege, bestuurslid van de Hamove, 
was zeer tevreden met de grote op-
komst en reed zelf ook een paar rond-
jes mee. Na afloop was het nog lang 
gezellig in de Varsselse molen. Men 
kon daar even bij komen, even wat 
eten en drinken en genieten van een 
live band. De verhalen van wat men 
onderweg had meegemaakt kwamen 
dan ook veelvuldig te sprake.

Off the Road rit Hengelo
Hengelo - Zondag 30 november 
werd door de Hamove (Hengelo-
se auto en motor vereniging) de 
jaarlijkse Off the Road rit geor-
ganiseerd. Dit was mede mogelijk 
gemaakt door de landeigenaren 
in de buurtschappen Varssel en 
Noordink. De vrijwilligers van de 
Hamove hadden twee routes ge-
maakt voor de deelnemers. Een 
aantal families hadden samen 
met de vrijwilligers een soort 
proef in elkaar gezet.

Foto: Henk Teerink

Deze zondag speelden de dames van 
Quintus E2 tegen koploper Groessen 
E1. Het thuisteam had niet veel in te 
brengen, de gasten waren een maatje 
te groot. Het ging er fysiek hard aan 
toe. Uitslag 11-3.
Quintus E1 trof afgelopen zondag de 
medekoploper Minerva E1 uit Gaan-
deren. Op doelsaldo stond Minerva 
voor op Quintus. Dat is nu anders! 
In een zinderende pot handbal heeft 
Quintus E1 de koppositie alleen geno-
men. Minerva had een goede keeper, 
maar dat heeft dan ook een spannen-
de wedstrijd opgeleverd. Door goede 
verdediging en de break-outs konden 
ze de 9-8 overwinning veiligstellen.
De meiden D2 mochten aantreden 
tegen Reehorst D2 uit Ede. Er werd 
goed druk gezet, waardoor er veel 
ruimte ontstond. Een goede dekking 
en goed samenspel zorgde voor een 
14-6 overwinning.
De jongens D1 wonnen van Groes-
beekse Glorie D1. Er werd door de 
spelers veel geschoten en met resul-
taat. Een leuke, gezellige wedstrijd 
van een echt team. Uitslag 11-2.
De dames C1 kregen hulp van de 
dames uit de D in de wedstrijd te-
gen A.A.C.1899 DC1 uit Arnhem. De 

thuisspeelsters bleven allemaal posi-
tief, maar hebben helaas de wedstrijd 
wel verloren. Uitslag 7-20.
De wedstrijd tussen de Quintus He-
ren B met UGHV HB1 uit Ulft verliep 
voor het gastteam succesvol. Deze 
keer hielden de Hengeloërs, die de 
wedstrijd zonder wisselspelers moes-
ten spelen, de verdediging beter dicht 
en werd aanvallend sterk gespeeld. 
Ruststand 6-15, uitslag 7-26.
In de wedstrijd tussen de Dames Seni-
oren van Quintus en Brummen, speel-
den de Hengelose dames in de eerste 
helft met een wissel, maar toch was 
Brummen te sterk. Ruststand 2-7. In 
de tweede helft liep Brummen flink 
uit terwijl Quintus slechts een keer 
tot scoren kwam. Uitslag 3-17.
De Heren Senioren ontmoetten de 
HS2 van UGHV uit Ulft. De gasten gin-
gen voortvarend van start en stonden 
snel op voorsprong. Het thuisteam 
startte vervolgens een prima aanval 
en verdedigingsplan, waardoor zij 
veelvuldig tot scoren konden komen, 
ruststand 12-8. Ook de tweede helft 
ging Quintus op deze voet voort, 
waarna met nog 7 seconden op de 
klok het 30ste doelpunt kon worden 
genoteerd. Eindstand 30-17.

Het tweede Quintus herenteam 
speelde tegen de HS3 van Ha-STU uit 
Nijmegen. Na de eerste helft stond de 
gasten op voorsprong, 9-11. Het lukte 
de Hengeloërs niet de winst te pak-
ken, uitslag 16-20.

Uitslagen 30 november:
Quintus HS1 - UGHV HS2: 12-8/30-17;
Quintus HS2 - Ha-STU HS3: 9-11/16-
20;
Quintus DS1 - Brummen DS1: 2-7/3-
17;
Quintus HB1 - UGHV HB1: 6-15/7-26;
Quintus DC1 - A.A.C.1899 DC1: 
4-10/7-20;
Quintus D1 - Groesbeeks Glorie D1: 
5-1/11-2;
Quintus D2 - Reehorst D2: 7-4/14-6;
Quintus E1 - Minerva E1: 3-4/9-8;
Quintus E2 - Groessen E1: 0-7/3-11;

Programma 7 december:
09:00 uur Pacelli/Wessels Keukens E2 
- Quintus E2: Sourcy Center Zieuwent
09:45 uur Udi ‘96 D1 - Quintus D1: 
Kermisland Arnhem
10:00 uur Blauw Wit D1 - Quintus 
D2: ‘t Rikkenhage Ruurlo
10:45 uur Blauw Wit DS2 - Quintus 
DS1: ’t Rikkenhage Ruurlo
12:30 uur Minerva HB1 - Quintus 
HB1: de Pol Gaanderen
15:40 uur Flyers, the HS1 - Quintus 
HS1: Arcus Sportcentrum Wijchen
16:30 uur Groesbeeks Glorie DC1 - 
Quintus DC1: Heuvelland Groesbeek

Thuiswedstrijden SV Quintus 
trekken veel publiek
Hengelo - Zondag 30 november stonden negen handbalwedstrijden op 
het programma, thuis in Sporthal De Kamp. Het publiek genoot van 
de vele sportieve, snelle en spannende wedstrijden. Volgende week 
zijn er geen wedstrijden in de sporthal, zeven teams spelen een uit-
wedstrijd.

Zelf een persbericht insturen?  redactie@CONTACT.nl

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

0575 - 84 57 17 info@rbmwonen.nl www.rbmwonen.nl

Huis gekocht?  Verbouwing?  Oversluiting hypotheek?

Voor al uw woning taxaties kunt u bij RBMWONEN
terecht!

Gevalideerde woning taxatie vanaf € 249,- (excl BTW). 

Wereldlichtjesdag:
Overal ter wereld worden elk jaar op 
de 2e zondag van december kaarsjes 
ontstoken voor de overleden kinde-
ren onder het motto: “Dat hun licht 
mag blijven stralen.” De wereld 
wordt zo even letterlijk wat lichter 
voor mensen die een kind verloren 
hebben en daarnaast is er het besef 
dat je niet alleen bent met je verdriet 
en gemis.

Voor wie is deze bijeenkomst? 
Voor ouders, broertjes, zusjes, groot-
ouders, andere familieleden en ie-
dereen die zich verbonden voelt met 
een overleden kind: u bent allemaal 
welkom. De pijn van het gemis, het 
verlies van hoop en dromen die niet 
uitkwamen verbinden mensen die 
elkaar verder niet kennen. Sommige 
mensen herdenken een volwassen 
kind, anderen komen voor een kind-
je dat niet eens de tijd kreeg voor 
zijn eerste ademhaling.

Waarom bij de Vlinderboom en 
het Gedenkmonumentje?
De metalen boom en het stenen 
monumentje staan op het kinder-
gedeelte van de mooie begraafplaats 
in Keijenborg en zijn bedoeld voor 
mensen die een kind(je) verloren 
hebben. 

Wat houdt de viering in?
We nemen samen de tijd om stil 
te staan bij alle overleden kinderen 
en nodigen u/jullie van harte uit op 
zondagmiddag 14 december 2014 
van 16.00 - 16.30 uur op de R.K. 
Begraafplaats in Keijenborg. In de 
bijeenkomst zal onder begeleiding van 
Gerrie Vos-Hiddink, ritueel-begelei-
der en Maria Schotman-Harmsen, 
ritueelbegeleider in opleiding een 
viering plaatsvinden van troost, 
kracht en moed (door)geven in een 
sfeer van lichtjes. De muzikale be-
geleiding wordt verzorgd door de 
Harmonie van Muziekvereniging 
“Crescendo” uit Hengelo (Gld.).

U/jij kunt een kaarsje aansteken en 
een (naam)kaartje met een vlinder 
in de boom hangen. Zo blijven wij 
ons de kinderen herinneren die wij 
niet kunnen en willen vergeten…….

Wilt u dat de naam wordt genoemd, 
geeft u dit dan vóór 13 december 
telefonisch of via de mail door aan 
Gerrie of Maria.

Voor mensen die niet zo lang kun-
nen staan zijn er stoelen aanwezig. 
Na afloop is er gelegenheid om met 
elkaar na te praten bij een kopje 
koffie, thee of chocolademelk in 
Dorpshuis “De Horst”, St. Janstraat 6 
in Keijenborg, nabij de begraafplaats. 
Bij erg slecht weer vindt de viering 
daar ook plaats.

Wij hopen velen van u 
te mogen begroeten bij deze 
World Wide Candle Lighting!

Voor informatie: 
Gerrie Vos - Hiddink 
tel. 06 - 38700488    
gerrie@de-levensloop.nl 
of
Maria Schotman - Harmsen 
tel. 06 - 44338522  
mariaschotman@gmail.com

- advertorial -

Wereldlichtjesdag in de Gemeente Bronckhorst:

Samen gedenken in een 
sfeer van licht en namen, 
muziek en woorden 
Op zondagmiddag 14 december a.s. wordt van 16.00 tot 16.30 uur 
voor alle inwoners van de Gemeente Bronckhorst en omgeving een 
speciale bijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van Wereld-
lichtjesdag. Deze viering wordt gehouden rond de Vlinderboom en 
het Gedenkmonumentje op de R.K. Begraafplaats aan de St. Janstraat 
in Keijenborg.

Het nooit 
vergeten verdriet.

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding DECEMBER
Knallend het jaar uit met

onze ballonnen-prikaktie!
Prik uw eigen korting

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



EvaSchuurman
Column

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

Juist toen ik afgelopen donderdag zonder 
woorden zat, belde een vriendin van een 
vriendin. Omdat ze gehoord had dat ik 
stukjes schreef en ze was deze week met 
zo’n mooi project bezig.
‘Smaak en Beleving’ in Vorden. En of ik 
daar iets over schrijven wilde. Iets met een 
kok uit Spanje en koken met alles uit de 
natuur. ‘Biologisch-Dynamisch’. (Er ging 
bij mij een google-alarmpje af). Of ik za-
terdagmiddag naar Urtica in Vorden kon 
komen. 

Urtica, Urtica... Oh ja, van Boer zoekt 
Vrouw. Twee jaar terug. Of ja, Boer zoekt 
Man was het in dat geval. Anyway, een 
hele geschikte locatie voor een biologisch-
dynamisch diner van hoog niveau. Omdat 
de sfeer van Urtica de Vijfsprong bij de 
uitvoering en de filosofie van dit project 
paste. En oh ja, omdat de urtica (brandne-
tel) daar naast de composthoop groeide 
en voor de gelegenheid werd weggeplukt 
en verwerkt in één van de vele gerechten. 

Ikzelf had trouwens helemaal niet zo’n 
dynamische week, dus alleen daarvoor 
moest ik het al doen. Met kladboekje en 
pen reed ik erheen. En kwam, achter de 
onbemande receptie, binnen in een pret-
tige ruimte. Een zaaltje zonder poespas, 
precies zoals de Spaanse kok wenste. Het 
eten was namelijk het belangrijkst, niet de 
tafellakens of de accessoires. ‘The nature 
is my supermarket’, sprak Yelel Cañas, ter-
wijl zijn krullen dansten op het ritme van 
zijn roerende spatel. Deze man was zo 
bevlogen dat hij mij zelfs een biologisch 
wentelteefje had mogen voorschotelen. 

Iedere aanwezige kwam met me praten. 
Ik dacht nog dat ze misschien dachten dat 
ik een journaliste was, maar vond het wel 
gezellig, de praatpaal- en de vraagbaak 
tegelijk te zijn. Stond al hun woorden te 
noteren onder een lawaaiige afzuigkap en 
op een roestvrijstalen blad met daarach-
ter pannen met onbekende inhoud maar 
aangename, anonieme geuren. Werd 
gevraagd of ik mijn handen wel gewassen 
had en bedacht me toen vast nog wat pot-
grond onder de nagels te hebben, omdat 
mijn dochter en ik voor haar schoolsurprise 
toevallig net een moestuintje hadden ge-
knutseld. Maar aangezien de olijfolie met 
aarde gekookt bleek te zijn, leek me dat 
niet echt een obstakel. ‘k Zag de chef zijn 
liefdevolle lakens (uit)delen aan/met 5 vrij-
willigers waarvan hij er 2 eens ontmoette 
in zijn restaurant in Valencia. 
Waar het idee ontstond voor deze ene 
avond, waar maanden naartoe is geleefd. 
En drie dagen naartoe werd gekookt. 

De keuken werd inclusief bediening be-
volkt door zeker 11 mensen. En dat voor 
40 gasten, een toegewijde bezetting. Dus 
toen Yelel vroeg: ‘One don’t like fish to-
night, right?’ Antwoordden er 2 vrouwen 
en 1 man in tegelijk: ‘Two!’ Want zo betrok-
ken waren ze. 

Gaandeweg mijn meeloopstage tot jour-
nalist liep het bronwater mij steeds meer 

in de mond. Niet omdat ik de gerechten 
en/of de producten kon duiden. Maar om-
dat ik passie herkende. Zoals ik de wereld 
in woorden kan zien, zagen deze mensen 
haar in ingrediënten. Maar op het moment 
suprême zou ik er niet bij zijn. Andere plan-
nen, toevallig ook op een boerderij met 
een moestuin. 
Tot zover de gelijkenis. Maar onderdeel 
te mogen zijn van de voorbereiding, de 
instructies te mogen zien, hoe er salades 
tot boeketten werden gebouwd, en stukjes 
zalm tot kathedralen, was voor mij zoveel 
waardevoller dan het eindproduct. Natuur-
lijk, toen ik 1 kappertje mocht proeven, dat 
later van Oost-Indische kers gemaakt bleek 
te zijn, was ik intens dankbaar. Maar doe 
mij toch het ‘vooraf(je)’ maar, dat vind ik 
veel interessanter. 

Zoals toen ik van de week 2 mensen zag 
tangodansen in de hal van Stadsdeelkan-
toor Centrum in Amsterdam. Om 19.30u 
’s avonds, verlichte ruimte in donkere stad, 
met de muziek op een zwarte iPhone in 
een zwierende hand. En me enkel afvroeg 
hoe het bankgesprek van te voren was ver-
lopen. 
‘Schat, zullen we dansen in het gemeen-
tehuis? Want dat is een openbaar gebouw 
en de vloer is er zo lekker glad.’ 

Goed. Aldaar verlangde ik niet naar het 
eindproduct ‘de dans’ en vanmiddag wel 
degelijk naar ‘de smaak’. Maar voor mij is 
de aanloop sowieso vele malen fascine-
render dan het eindresultaat. 
Wat niet wegneemt dat ik hoop dat 40 
mensen vanavond enorm hebben genoten 
van het beleven van iets dat zij nooit eerder 
beleefden. 
Van gerechten waarvan zij pas na afloop 
de herkomst te horen zouden krijgen. 
Van al die bijzondere kunstwerkjes, op al 
die verschillende borden. Want Urtica de 
Vijfsprong is geen restaurant, heeft geen 
van zilver glimmende bestek-la en geen 
50-delig porseleinen servies. Nee, geen 
restaurant. Maar wel een plek van passie 
en bezieling. Iets dat naadloos aansluit bij 
wat er vandaag mocht plaatsvinden. 

En nu ben ik geen culinair recensent, ik 
ben sowieso nergens een expert in, bij het 
zien van kunst kan ik ook enkel ‘mooi’ of 
‘apart’ uitbrengen. 
Maar ik ben wel goed in het herkennen 
van authenticiteit. Van iets dat ‘echt’ is. En 
waar. 
Zoals dit initiatief van 2 Nederlanders en 1 
Spaanse chef. Een chef die jarig bleek te 
zijn. En al zijn verjaardagsgasten trakteer-
de op bijzondere verrassingen. Cadeautjes 
uitdeelde op zijn eigen feestje. Wat kun je 
ook anders verwachten van een man uit 
Spanje. Met een baard. Een donkere. Dat 
wel.

‘Smaak en beleving’, een project van:
Yelel Cañas, Spaanse Chef
Nadja van den Berg, Cucin@Casa
Jos Schaafsma en Wilma Sybrandy, De 
Droomkeuken

Wie zoet is krijgt lekkers
Op tafels liggen kaartjes met uitda-
gende stellingen om de mensen in 
gesprek te krijgen met hun tafelge-
noten. Avondvoorzitter Bob Roelofs 
opent het gezamenlijke gedeelte van 
de avond. Twee Nijmeegse studenten 
geografie en planologie zijn daarvoor 
al de zaal rondgeweest om uitspraken 
van mensen te noteren. Hun conclu-
sie is dat er “een vicieuze cirkel is die 
doorbroken moet worden.”
Daarna is het woord aan Foppe Ate-
ma, ondernemer en voorzitter van 
de stuurgroep Achterhoek 2020. 
Volgens hem is het hoofddoel: “De 
Achterhoek krimpbestendig maken. 
De krimp is een gegeven, de leefbaar-
heid moet daarbij behouden blijven.” 
Belangrijk is volgens hem dat er op 
regionale, Achterhoekse schaal keu-
zes worden gemaakt: “En dat is vaak 
moeilijk, mensen moeten meer over 
de eigen gemeentegrenzen heenkij-
ken.”
Krimp noodzaakt tot herbestem-
ming. Als goed voorbeeld daarvan 
noemt Atema de kerk in Kranen-
burg, die een heiligenbeeldenmuse-
um werd: “Een wilskrachtige groep 
mensen kreeg succesvolle herbe-
stemming voor elkaar.” Soms is juist 
sloop de beste optie: “Goeie sloop, bij-
voorbeeld om ruimte te maken voor 
parkeervoorzieningen, waardoor het 
ruimtebeslag op de openbare weg 
wordt verminderd.”

Parel of puinhoop
De volgende spreker is Ted Kok, 
wethouder van Aalten en op deze 
avond voorzitter van de Stuurgroep 
Regiovisie Wonen. Voor hem staat de 
transformatie van de woningmarkt, 
eigenlijk van de hele vastgoedmarkt 
centraal. Tegenover de stelling van 
Atema dat er bovengemeentelijk 
gedacht moet worden stelt Kok dat 
bestuurders zich wel moeten ver-
plaatsen in iedereen, niet alleen in 
de bewoners van de grotere kernen: 
“Een groot deel van onze bevolking 
woont in kleine kernen en in het bui-
tengebied.”
Hans Suurmond, projectleider 
Kernenfoto’s, constateert dat bij de 
beoordeling van hun leefomgeving 
de emoties van mensen meespelen: 
“Wat de een een parel vindt, kan 
de ander een puinhoop vinden, bij-
voorbeeld door de associatie die men 
er mee heeft: daar zat vroeger mijn 
bank en nu niet meer.”
We moeten ons volgens hem focus-
sen op de bestaande woningvoor-
raad: “Die moet toekomstbestendig 
worden gemaakt. Energiezuinig om 
de woning verkoopbaar te houden en 
geschikt om er tot op hoge leeftijd in 
te blijven wonen.”
Typisch Achterhoeks is volgens hem 
het relatief grote aantal ontmoetings-
ruimtes: “Per 250 Achterhoekers is er 
een ontmoetingsgebouw. Ook daar 
ontwikkelt zich leegstand. Activitei-

ten en ontmoetingen moeten in een 
kleiner aantal gebouwen gebundeld 
worden.”

Stemmen met tablets
Met behulp van tablets stemmen de 
aanwezigen over verschillende stel-
lingen. De uitkomsten zijn direct 
beschikbaar voor de zaal. Meer dan 
de helft van de aanwezige stemmers 
ziet bevolkingskrimp vooral als kans, 
maar eveneens een flink deel ziet 
vooral de bedreiging. Zo voorziet een 
inwoonster van Almen dat de plaatse-
lijke voetbalvereniging binnen 5 jaar 
verdwijnt. De leegstand van vastgoed 
wordt door bijna driekwart van het 
publiek als bedreiging gezien.
Op de vraag wie de regie moet nemen 
bij het toekomstbestendig maken van 
woningen wijst de grote meerderheid 
naar de eigenaren. Probleem is dat 
met name particuliere huiseigenaren 
volgens Suurmond vaak “in de luis-
terstand staan” en achterblijven bij 
de woningcorporaties. Bij de stelling 
dat het aanbieden van voorzieningen 
in elke kern niet meer kan kiest de 
meerderheid voor het centraliseren 
ervan; een minderheid wil zelf bij-
dragen om voorzieningen dichtbij in 
stand te houden.
Rond 8 uur verdelen de mensen zich 
over verschillende workshops. Daar 
komen onderwerpen aan bod als 
detailhandel, woningvoorraad, ver-
duurzaming, leegstand, mobiliteit 
en basisonderwijs. De input van die 
workshops zal met die van het ple-
naire gedeelte worden verwerkt in 
onder meer de eindrapportage van 
het project Kernenfoto’s. Hierna zul-
len er tot 2020 ongetwijfeld nog heel 
wat bijeenkomsten volgen waarin de 
toekomst van de Achterhoek door 
Achterhoekers onder de loep wordt 
genomen.

Drukbezochte avond over toekomst 
Achterhoekse kernen
Regio - In de Radstake bij Heelweg vond maandagavond, 24 novem-
ber, de tweede regionale bijeenkomst plaats in het kader van het pro-
ject Kernenfoto’s (de eerste bijeenkomst was een week eerder in het 
Doetinchemse Graafschap College). Dit project heeft in 2013 en 2014 
een schat aan gegevens verzameld over met name de 21 Achterhoekse 
hoofdkernen. Onder het motto ‘doen is de beste manier van denken’ 
gingen een kleine 200 deelnemers – bewoners, ondernemers, vertegen-
woordigers van organisaties en gemeenten - aan de slag met een aantal 
onderwerpen over de toekomst van de Achterhoek. Na het plenaire 
gedeelte splitste men zich op voor een aantal workshops.

Als er hout, kolen of olie gestookt 
wordt, komen onverbrande deeltjes 
in het rookkanaal terecht. Die deel-
tjes hechten zich aan de wand van 
het kanaal en vormen een brandbare 
laag. Ontbranding van deze laag kan 
leiden tot schoorsteenbrand. Ook kan 
de schoorsteen verstopt raken door 
andere vervuiling (zoals vogelnesten). 
Omdat er dan weinig tot geen ‘trek’ 
meer is, kunnen verbrandingsgassen 
terugslaan in de kamer. Dit kan lei-
den tot koolmonoxidevergiftiging.  

Laat de schoorsteen vegen
Een schoon schoorsteenkanaal kan 
gevaarlijke situaties voorkomen. De 
schoorsteenveger verwijdert het vuil 
in de schoorsteen, maar controleert 
de schoorsteen ook op loszittende de-
len en scheuren. Laat de schoorsteen 
minimaal één keer per jaar vegen. Bij 
constant gebruik is het aan te raden 

om halverwege het stookseizoen de 
schoorsteen nog eens te laten vegen. 
Schakel een bedrijf in dat aangesloten 
is bij de Algemene Schoorsteenvegers 
Patroons Bond. Schoorsteenvegers 
aangesloten bij deze bond, hebben 
een toelatingsexamen afgelegd en 
zijn verplicht een aansprakelijkheids-
verzekering af te sluiten. 

Zwitserse methode
Veel houtkachel worden aangesto-
ken door een grote stapel hout en 
kranten in de kachel te leggen. Na 
het aansteken van de stapel ontstaat 
er een groot en hard brandend vuur 
dat veel vieze rook veroorzaakt. Daar-
naast brandt een grote hoeveelheid 
hout niet volledig. De brandweer 
raadt deze manier van stoken af en 
adviseert de houtkachel aan te steken 
door de Zwitserse methode toe te pas-
sen. Die methode wordt ook wel het 

‘omgekeerde stoken’ genoemd. De 
methode zorgt er voor dat het vuur 
van bovenaf rustig begint te branden 
en dat de rookontwikkeling minima-
liseert.  
In de voorlichtingsfilm van de brand-
weer Noord- en Oost-Gelderland kunt 
u zien hoe de Zwitserse methode 
werkt. De film is te vinden op www.
vnog.nl en Youtube.

Toch een schoorsteenbrand?
Een schoorsteenbrand is te herken-
nen aan een loeiend geluid in het 
rookkanaal. Het vuur in de haard of 
kachel is te doven met droog zand. 
Zorg er daarom voor dat er altijd 
zand klaar staat. Het vuur in het 
rookkanaal blijft wel branden. Het 
is daarom van belang om direct de 
schoorsteenklep of luchttoevoer te 
sluiten en de brandweer te bellen via 
112. Blus nooit met water! Dit ver-
oorzaakt namelijk enorme stoomvor-
ming. Door die plotselinge druk kan 
het rookkanaal scheuren en kan er 
zelfs een explosie ontstaan.

Meer informatie over brandveilig wo-
nen, vindt u op www.brandweer.nl.

Brandweer: gebruik de Zwitserse methode
Regio - De dagen worden korter, buiten wordt het kouder; de open 
haard of kachel kan weer aan. Brandweer Noord- en Oost-Gelderland 
adviseert u om uw schoorsteenkanaal schoon te houden en de hout-
kachel aan te steken met de Zwitserse methode. Zo kan er veiliger en 
schoner gestookt worden. Een vervuild of verstopt kanaal kan name-
lijk een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.

JB-420 of PB-360 elektrische basgitaar in zwart of sunburst € 89,00

TD-101 Western gitaar in zwart of naturel € 69,00

Tamboerijnen verkrijgbaar in zwart, blauw, rood, wit en geel € 6,95

Drumsticks 2A, 2B, 5A of 7B, 5 paar € 10,00

Opklapbare gitaarstand WM-44 € 5,90

Drumkruk DT-1 € 11,95

Melody Western gitaar inclusief tas, riem, extra snaren, picks € 65,00

NR.2 Outlet is iedere zaterdag open van 10 tot 5 uur.
Aanstaande vrijdag 5 december open van 12 tot 5 uur.

Even bellen met 06-51160542 als je op een andere dag wilt komen.

Check de webshop: www.nr2-guitars.nl voor info en meer superprijzen.

NR.2-GUITARS.NL Sinterklaas aanbiedingen



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

De Bronckhorster Uitdaging is een bedrijvennetwerk binnen de eigen gemeente 
die bemiddelt in menskracht (kennis, kunde en extra handen), in vraag en 
aanbod van materialen (allerlei spullen) en eventueel middelen (geld). Door 
op lokaal niveau maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren en te 
organiseren, draagt de Uitdaging bij aan een betere leefkwaliteit voor inwoners 
van de gemeente Bronckhorst.C
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Deze column wordt ondersteund door:

Mensen op klompen
zijn wat eigenzinnig
over ‘t algemeen
Ja, wat wil je 
als je jaren leeft 
met een blok aan ‘t been

J. Wagenvoort

Sinds 2004 ben ik actief in het be-
stuur van een andere stichting. 
Daardoor weet ik hoe belangrijk 
de steun van bedrijven is en dat die 
steun in de toekomst steeds belang-
rijker wordt. 
In 2010 ben ik afgestudeerd en 
sindsdien werkzaam in de gemeen-
te Bronckhorst in het familiebedrijf 
Harmsen Vakschilders. Pas toen 
zag ik ook de andere kant van het 
verhaal en realiseerde me dat de 
verenigingen ook heel belangrijk 
zijn voor het bedrijfsleven. Tijdens 
de matchgroep-bijeenkomsten met 
‘jonge honden’ en ‘oude rotten’ 
proberen we een match tot stand te 
brengen tussen twee partijen; dus 
een oplossing te vinden voor een 
vraag. In principe altijd een win-win 
situatie! 

In de afgelopen periode heb ik mijn 
netwerk al behoorlijk uitgebreid, 
het is leuk om te praten (en soms 
ook een borrel te drinken) met crea-
tieve ondernemers. Je kunt veel van 
elkaar leren. Soms kun je dit gelijk 
weer toepassen in je eigen werkge-
bied. Zo ook bij o.a. de bijeenkom-
sten van de HOV waar ik me sinds 
enige tijd druk maak voor het pro-

ject:  ‘Vitale kern Hengelo, de on-
dernemers aan zet.’ Hier zitten veel 
raakvlakken. 

Het voelt voor mij als een eer om on-
derdeel te zijn van de Bronckhorster 
Uitdaging en het zou leuk zijn als 
er meerdere ‘jonge honden’ opstaan 
om dit initiatief te ondersteunen. 
Aarzel niet en mail naar info@
Bronckhorsteruitdaging.nl het 
brengt je zeker iets positiefs.

Regio - Ik ben Jan Willem Harmsen. In het voorjaar van 2014 werd ik 
gevraagd om als ‘jonge hond’ deel te nemen aan de Bronckhorster 
Uitdaging. Van het een kwam het ander en zo zat ik opeens samen 
met andere leden van de matchgroep voor de allereerste bijeen-
komst van de Bronckhorster Uitdaging bij Jos Herwers op kantoor.

Op maandag 8 december zijn er enke-
le gedichten te beluisteren die voor-
gedragen zullen worden door mw. Le-
nie Visser uit Hengelo. De heer H. G 
Dijkman uit Vorden hoopt op maan-
dag 15 december een overdenking 
te houden. In de radio-uitzending 
van maandag 22 december zal mw. 

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

Kerk en radio
Regio - In het interkerkelijke pro-
gramma ‘De Muzikale Ontmoe-
ting’ bij Radio Ideaal zijn voor de 
komende uitzendingen weer stu-
diogasten uitgenodigd.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

De stands worden druk bezocht en 
veel foldermateriaal wordt door de 
aanwezigen meegenomen. Standhou-
ders zijn onder andere De Stichting 
Achterhoek weer mooi (STAM), die 
zich inzet voor het versterken en 
het behouden van het karakteris-
tieke cultuurlandschap in de Ach-
terhoek. De Vereniging Agrarisch 
Landschap Achterhoek (VALA) is een 
samenwerkingsverband tussen de 
zes agrarische natuurverenigingen 
in de Achterhoek. ’t Onderholt is er 
hier één van en werkzaam in de re-
gio. Zij stimuleert grondeigenaren en 
inwoners om zich in te zetten voor 
behoud, ontwikkeling en beheer van 
natuur. De specialisten van Stichting 
Achterhoek Duurzaam Verbouwen 
weten de weg in subsidieland als het 
gaat om verbouwingen met een duur-
zaam karakter.
 
Lezingen
In parallelle sessies van een half uur 
kunnen geïnteresseerden in twee 
zalen, waaronder de raadszaal, naar 
een lezing luisteren van de deelne-
mende instanties. Vincenth Schreurs 
van gelijknamig architectenbureau 
uit Aalten heeft het thema ‘Erfgoed, 
her-/ontwerpen van een agrarisch ge-
bouw’ bij de kop gepakt. Aan de hand 
van praktijkvoorbeelden maken de 
luisteraars kennis met de visie en de 
manier van werken van de architect. 
Van compleet nieuw ontworpen (le-
vensloopbestendige) woningen en 
landgoederen in het buitengebied 
met respect voor de omgeving tot de 
verbouw van een grote T-boerderij tot 
vakantiewoning voor 16 personen. Of 
een silocomplex dat een ware trans-
formatie ondergaat tot meerdere wo-
ningen. 

Lange weg
Bij elke verbouw blijven de karakte-
ristieke eigenschappen zoveel moge-
lijk bewaard. Schreurs geeft duidelijk 
aan dat het verbouwen of verande-

ren van de functie van de ruimte, 
bijvoorbeeld van schuur naar B&B of 
horecagelegenheid vaak niet zonder 
slag of stoot gaat. Men moet voet bij 
stuk houden en heeft vaak een lange, 
bureaucratische weg te bewandelen 
en vele hobbels en obstakels moeten 
genomen worden om alle vergunnin-
gen te verkrijgen. Maar hij is er van 
overtuigd dat een functieverandering 
die past in het huidige tijdsbeeld, 
moet en kan ingewilligd worden voor 
een leefbaar buitengebied. 

Inge Rensink van Eelerwoude toont 
in haar presentatie ook verschillen-
den voorbeelden van functieveran-
deringen, zoals omvorming tot een 
paardenhotel, kinderopvang, of zorg- 
en educatieboerderij. Hierbij heeft 
het adviesbureau haar diensten en 
expertise verleend van begin tot eind. 
Alfa accountants en adviseurs zet alle 
fiscale tips op een rij en Blankenstijn 
notariskantoor gaat in op de vraag of 
alles goed geregeld is voor het bedrijf 
bij de notaris voor zowel de bedrijfsei-
genaar nu en de volgende generatie. 
Achterhoekse Groene Energie Maat-
schappij (AGEM) vertelt over groene 
energie in het buitengebied, zoals 
zonnepanelen en geeft antwoord 
op de vraag wat biomassa oplevert? 
Farmconsult vertelt hoe zij te werk 
gaan bij het ondersteunen en bege-
leiden van agrariërs bij het realiseren 
van hun ambities.

Thuis, de belangrijkste plek ter 
wereld
Wat doe je als je ouder wordt en 
wilt blijven wonen op de plek waar 
de familie al generaties lang woont. 
Welke mogelijkheden heb je en hoe 
regel je dat in deze tijd van verande-
rende zorg en wet-en regelgeving? 
Jurgen Lieftink van ST Wonen ging 
op deze materie in met de vraag 
‘Waar wilt u wonen en oud wor-
den?’ Hij zette de mogelijkheden 
van verhuizen, het aanpassen van de 
huidige woning of het plaatsen van 
een mantelzorgwoning op een rij. 
Martin Jolink van de gemeente 
Bronckhorst sprak namens alle deel-
nemende gemeenten en vertelde over 
wat wel en niet kan op het erf. Voor 
de gemeente is het bestemmingsplan 
dé leidraad. Hij adviseert om bij ver-
anderingsplannen op het erf altijd bij 
de gemeente te informeren naar de 
mogelijkheden, want elke gemeente 
heeft zijn eigen regels.
 
Tevredenheid bij organisatie
Initiatiefnemer van de bijeenkomst 
is adviesbureau Eelerwoude, die in 
samenwerking met de gemeente 
Bronckhorst, Lochem en Zutphen de 
middag heeft georganiseerd. Alle in-
woners uit het buitengebied van de 
drie gemeenten zijn voor deze mid-
dag uitgenodigd. Zo’n 300 mensen 
hebben hier gehoor aangegeven. De 
organisatie is erg tevreden met deze 
opkomst.

Boeren en buitenlui laten zich informeren

Informatiemarkt buitengebied 
druk bezocht
Hengelo - De informatiemarkt 
voor agrariërs en particulieren in 
het gemeentehuis in Hengelo af-
gelopen vrijdag is druk bezocht. 
In de hal stonden stands van ver-
schillende bedrijven en instan-
ties uit de regio die allemaal een 
link hebben met het wonen en 
werken in het buitengebied. Be-
langstellenden konden luisteren 
naar lezingen over diverse actu-
ele onderwerpen en tussendoor 
een kop koffie of thee nuttigen.

Belangstellenden bij de stands op de informatiemarkt voor het agrariërs en particulieren

Hieraan gekoppeld is een verlichte 
boerderijroute te rijden tijdens “Bek-
veld in het licht”. Dit kerstevenement 
wordt georganiseerd door recreatie 
en kinderboerderij Feltsigt in samen-
werking met de vrienden van Feltsigt. 
Bekveld in het licht wordt gehouden 
op 20 en 21 december en begint om 
16:00 uur met een gratis toegankelij-
ke boerenkerstmarkt. Verder kan er 
deel worden genomen aan de alom 
bekende ‘kersttocht’ in openlucht-
spelvorm en later op de avond is de 
verkorte versie van het nieuwe boe-
renlandpad geopend. 

Voor deze twee routes wordt entree-
geld gevraagd. Om 18:00 uur zijn er 

beide dagen optredens van een illu-
sionist en om 20:00 uur live muziek 
van muzikanten die hun sporen al 
ruimschoots hebben verdiend. De 
speeltuin is geopend en verlicht als 

ook de parkeerplaats en de weg naar 
de entree van het kerstevent. Voor 
meer info kijk op de facebook pagina 
van www.feltsigt.nl .

Kerst op Bekveld zit er aan te 
komen
Bekveld - De maand december 
staat ook in Bekveld voor gezel-
ligheid. De voorbereidingen hier-
voor zijn dan ook in volle gang 
omtrent de grote lichtobjecten in 
het landschap. Op zaterdag 13 de-
cember zullen deze weer opgezet 
worden om tijdens, voor en na 
de kerst haar licht rond te laten 
stralen.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Wij verzorgen 
kleinschalige, 
aangepaste vakanties 
voor ouderen. 
Bel voor onze gratis 
vakantiebrochure:
(0318) 48 51 83 
Of kijk op onze site: 
www.allegoedsvakanties.nl

Wegens uitbreiding en forse groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar 
medewerkers voor de volgende functies:

TECHNISCH OPERATIONEEL INKOPER

ASSISTENT VOORMAN AUTOMATEN

LEERLING GEREEDSCHAPMAKER

Wil jij ons team komen versterken, kijk dan snel voor meer informatie over de functie, 
het profiel en de procedure op www.goma.nl onder ‘vacatures’.

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

Goma B.V. Ruurloseweg 80-a, 7255 MA Hengelo Gld. Tel.: 0575-468211, www.goma.nl

®

®

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Monteur buitendienst 

Ben jij technisch onderlegd en vind je het niet erg 

om regelmatig van huis te zijn?

Functieomschrijving

De werkzaamheden in deze functie bestaan voorname-
lijk uit het op- en afbouwen van constructies op diverse 
locaties in Nederland. Het is belangrijk dat je vanaf 
tekening deze constructies zelfstandig op kunt bouwen. 
Aangezien je in deze functie werkzaam bent door heel 
Nederland, overnacht je ook zeer regelmatig op locatie.

Allround Verspaner M/V 

Heb jij ervaring als allround verspaner en op zoek 

naar een vaste  baan?

Functieomschrijving

In de functie van Allround Verspaner ben je verantwoor-
delijk voor het zelfstandig verspanen binnen een modern 
bedrijf. De functie biedt de vrijheid om mee te denken 
over processen en het optimaliseren en vernieuwen 
hiervan.

Allround Timmerman M/V

Ben jij een ervaren timmerman?

Functieomschrijving

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een 
ervaren allround timmerman. Onze opdrachtgever is een 
redelijk kleine aannemer die veelal particulier werk heeft. 
Het gaat daarbij hoofdzakelijk om nieuwbouw, renovatie 
en aan- en verbouw.

Inkoper M/V

Sta jij stevig in je schoenen als inkoper en ben je 

technisch commercieel ingesteld?

Functieomschrijving

In de functie van Inkoper ben je verantwoordelijk voor het 
tijdig beschikbaar hebben van de in te kopen goederen 
voor het productieproces. Het gaat met name om techni-
sche goederen, technische affiniteit is in deze functie dan 
ook zeer belangrijk. Daarnaast voer je onderhandelingen 
met betrekking tot prijzen, levertijden en inkoopcondities 
en ga je daarin doel- en resultaatgericht te werk. Het ver-
der optimaliseren van het inkoopproces behoort ook tot 
je taken, evenals het tijdig informeren van betrokkenen 
op het gebied van het inkoopproces. Het betreft een full-
time functie voor langere tijd, vanaf circa december 2014.

Productcontroleur M/V

Ligt jouw uitdaging in het controleren van specifica-

ties en maatvoering volgens hoge standaarden?

Functieomschrijving

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een 
zeer nauwkeurig controleur die ervaring heeft in een 
soortgelijke functie. Je bent verant-
woordelijk voor het controleren van 
producten op maatvoering, speci-
ficaties en uiterlijke conditie. Je 
bent in staat om te assisteren van 
productieafdelingen in geval van 
twijfel aan maatvoering, specifica-
ties en uiterlijke conditie. Je bent 
verantwoordelijk voor het zorgvul-
dig behandelen en gebruiken van 
toegepaste middelen. Je bent in 
staat om voorstellen te doen voor 
verbeteringen in meetmethoden.

6 december

In de disco

Surprise
Party

met feest DJ
 Martin

PRIKKELT Media ook 

JOUW ZINTUIGEN….. 

Optimaal FM is op zoek naar 
nieuwe en doorgewinterde 

radiomensen om hun creativiteit 
een impuls te geven: 

Laat ons eens horen, 
hoe uniek jij bent.

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

 

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



internetdrukker.nleen échte drukker... online!

500 stuks 
van €179,- 

voor

€134,25

1000 stuks 
van €32,- 

voor
€24,-

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

Joost helpt 
u graag 
verder

Brochures 
8 pagina’s A4 selfcover, fc

Flyers 
100 x 210 mm enkelzijdig, fc

Briefpapier 
A4 enkelzijdig, fc

Actiecode: IZ77YD  *Zie website voor actievoorwaarden

1000 stuks 
van €48,- 

voor
€36,-


