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Een dagje uit, die in tijden van ver-
eenzaming en vervreemding niet al-

leen leuk is maar bovenal zeer waar-
devol voor onze oudere medemens. 

Wat wij gaan doen is nog een beetje 
geheim, maar mede dankzij Monuta 
mogen de deelnemers rekenen op 
een onvergetelijke dag. 

Aldus de activiteitenbegeleidsters van 
Dagverzorging Klimop te Vorden.

Schenking Monuta met veel dank 
in ontvangst genomen

Vorden - Dat uitvaartverzorger Monuta N.V. niet alleen zorg biedt aan 
het afscheid nemen, bewijst de heer Eijkelkamp met een prachtig ge-
baar aan de leiding van de Dagverzorging Klimop te Vorden. Deze 
Dagverzorging voor ouderen ontvangt van Monuta 500 euro voor het 
organiseren van een onvergetelijk dagje uit voor de ouderen.

Daar waar putjes gepland zijn blij-
ken bijvoorbeeld kabels te lopen. Het 
is op veel plaatsen niet mogelijk om 
een andere plek te kiezen vanwege 
parkeerplaatsen en inritten. Zodra 
dit is opgelost en uitgevoerd kan pas 
de bekabeling en verlichting aan de 
nieuwe situatie worden aangepast. 
De tijd die de kerstcommissie rest tot  
9 december is te kort om alles goed 
gerealiseerd te krijgen.
Derhalve is besloten dit jaar geen 
kerstbomen te plaatsen in de Dorps-
straat, Zutphenseweg, Burg. Gallees-
traat en Raadhuisstraat. Bovendien 
wordt er in de Dorpsstraat nog volop 
gewerkt en zal dan nog niet gereed 
zijn. Wel wordt door de Rotary weer 
een grote kerstboom neergezet en zal 
ook de kerstklok door de fa. Barend-
sen weer op zijn inmiddels vertrouw-
de plaats worden opgehangen op het 
grasveld voor de kerk.
Rondom dit grasveld worden dan een 
aantal kerstbomen geplaatst zodat in 
ieder geval het centrum van Vorden 
weer in kerstsfeer zal zijn. De kerst-
commissie gaat er alles aan doen om 
volgend jaar zal het geheel er weer 
kers(t)vers uit te laten zien!

In het centrum van Vorden geen 
kerstbomen dit jaar
Vorden - Het centrumplan nadert zijn voltooiing, maar het opnieuw 
aanbrengen van de verwijderde putjes om vlaggemasten of kerstbo-
men te kunnen plaatsen stuit  echter op nogal wat praktische proble-
men.

Voor diegenen die vaak naar Frank-
rijk op vakantie gaan is Logis een be-
kend merk. In elk dorp zijn wel één 
of meer Logis hotels te vinden. Logis 
staat voor persoonlijke gastvrijheid, 
kleinschaligheid en een goede keu-
ken. De Gravin van Vorden is zo’n 
hotel, waar de eigenaar u persoon-
lijk verwelkomt en waar met liefde 
wordt gekookt. 
In onze regio is behalve De Gravin 
van Vorden ook Restaurant-Hotel De 
Tuinkamer in Ruurlo lid van Logis 
Holland.
Janneke Veldt en Rob Staphorst heb-
ben op 15 februari jl. dit hotel over-
genomen en heropend, en met suc-
ces: het hotel loopt al naar behoren, 
en ook het restaurant kent steeds 
meer vaste gasten, die de keuken zeer 
waarderen. Na restaurants in Amster-
dam en Frankrijk te hebben gehad, 
hebben Rob en Janneke hier in het 
Oosten hun plek gevonden!

Hotel De Gravin 
van Vorden sluit 
zich aan bij 
Logis Holland
Vorden - Hotel De Gravin van Vor-
den heeft zich aangesloten bij de 
hotelgroep Logis. Dit samenwer-
kingsverband valt onder Logis 
International, een van oorsprong 
Franse hotelgroep bestaande uit 
zelfstandige hoteliers.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

DE MODEHAL
www.facebook.com/demodehalvorden

Industrieterrein
Werkveld te VordenKERKHOFLAAN 3c

Open: Donderdag  van 10.00 tot 18.00 uur
 Vrijdag   van 10.00 tot 18.00 uur
 Zaterdag   van 10.00 tot 17.00 uur

KOMEND WEEKEND: SUPERACTIEWEEK!
* Bij aanschaf € 75: GRATIS Kerstboombon t.w.v. € 10,-
* 2 halen = 3e GRATIS!
* Neem iemand mee en krijg zelf 10% KORTING extra

 

VERSCHIJNING CONTACT 
rond Kerstmis en Oud & Nieuw

In week 52, van 23 t/m 29 december 2013:

 Verschijnen alle edities van Contact op dinsdag 24 december.

 Voor Contact Noord, Midden en Zuid is de sluittijd 
advertenties en kopij woensdag 18 december 12.00 uur.

 Voor Contact Zutphen-Warnsveld en Ruurlo is de sluittijd 
advertenties en kopij donderdag 19 december 17.00 uur.

In week 1 verschijnt er geen Contact.

Kerstkrant
Ook dit jaar geeft Weevers Grafimedia weer 
de Kerstkrant uit. Deze wordt verspreid vanaf 
17 december in de gemeente Bronckhorst.

Aanleveren kopij en advertenties voor de 
Kerstkrant t/m woensdag 11 december a.s.

Reserveren: 
advertentie@contact.nl of 0575 - 55 10 10 



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

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

E-mail Redactie:
info@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

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Correspondent:
Ab en Dinie Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

Bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia – Vorden
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.

! nnp

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren 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. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze website www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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 
7 - 8 december G.M. Wolsink, Laren (0573) 40 21 24.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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, A. Ariensstraat 33a.

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 calamiteitennummer (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 

eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 

Zutphen - Eerbeek.

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) 460 312

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, 

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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, diëtetiek, 
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.

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) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 
reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

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 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donder-
dag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. 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 7227. 
www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 
RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-
verwijzing 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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 8 december 10.00 uur, 2e Advent, ds. J. Kool.
10.00 uur, Kapel in de Wildenborch, mw. J. Ruiterkamp, Bathmen. 

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 december 10.00 uur, 2e Advent, ds. P. van Veen, Zwolle.
10.00 uur, Kapel in de Wildenborch, mw. J. Ruiterkamp, Bathmen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 8 december 10.00 uur, 2e Advent, ds. J. Bouwmeester, 
Enschede.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 7 december 18.30 uur, Eucharistieviering, pastoor F. Ho-
genelst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7 december 17.00 uur, 2e Advent, Eucharistieviering, 
Hogenelst, Koorleden.
Zondag 8 december 10.00 uur, Woorddienst - Kindernevendienst, 
Groep 1, Herenkoor.

Weekenddiensten

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding! 
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- 
en tarwestro. Ook gesneden 
of gehakseld. Weidehooi en 
kruidenhooi, graszaadhooi, 

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Dagmenu’s 4 t/m 10 december

Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(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 4 december 
Minestrone soep / sukade vlees, jus met rode kool en
aardappelpuree.

Donderdag 5 december 
Boerenkool met spekjes, rookworst en verse worst,
zuurgarnituur / vanillepudding met bessensap en slagroom.

Vrijdag 6 december 
Champignonsoep / Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en
groente.

Zaterdag 7 december (alleen afhalen / bezorgen)
Italiaanse cordon bleu, frieten en 
rauwkostsalade / IJs met slagroom.

Maandag 9 december  Gesloten.

Dinsdag 10 december 
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade / IJs met slagroom.

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

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

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

Optreden BrookDuo met

kerstverhaal op  11 december ,

aanvang 20 uur in Hervormde

kerk Wichmond

Kaarten bij: Hervormde kerk

zaterdag 7 dec van 10 tot 12

u u r . J a n R i e t m a n

0 5 7 5 - 4 4 1 9 9 9 , G e r a r d

Schepers 0575-441420

Midwinterhoorn wandeltocht,

zondag 8 dec, start vanaf 11.30

uur bij Withmundi achter

Hervormde kerk te Wichmond.

Wandelen in een schitterende

omgeving. Inschrijving € 1,00.

Kerstworkshop. 10-16 of 17

dec. Of in overleg. Voorbeelden

op de site. Info: M.Frederiks,

Keijenborg. tel: 0575463442.

www.creatiefbymarjo.nl

Wiskunde/scheikunde te moei-

lijk? Ik help je graag. Bijles-

docent M. te Riele. Tel: 0575 

- 551140 / 06 - 54764761

Paardensieraden bij Bruna

Vorden, vanaf € 14,95. Ont-

worpen door atelier NIC-Lea-

ther. Ideaal geschenk voor de

feestdagen.

Zelhem 0314 - 623921

Tandtechnisch
Laboratorium

Bij ideële kringloopwinkel “De

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke

ochtend (behalve zondags en

‘s-maandags) van 09.00 tot

12.00 uur en daarnaast ook

nog dinsdag, donderdag- en

vrijdagmiddag van 13.30 tot

17.00 terecht voor een ruime

keus uit meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz.

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl of tele-

foonnr: 06-44629049.

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574

06-12300129.

Gezocht: overblijfkrachten

voor basisschool Het Hoge in

Vorden. Als u 1 of meer dagen

per week tussen 12.00 en

13.00 uur als overblijfkracht

kunt helpen, nodigen wij u uit

om te reageren. U ontvangt per

keer een vrijwilligers-

vergoeding van € 10,--.

Uw reactie kunt u sturen naar:

Avonturijn Stichting TOP,

Nieuwe Weg 5-01, 7261 NL

Ruurlo;

of per mail:

s.vandekamp@avonturijn.nl

voor meer informatie kunt u

bellen naar tel.  0573-760200

Te koop: Kerstbomen. Vers 

uit de grond. Familie Kappert, 

Ruurloseweg 87, Kranenburg. 

Tel. 0575 - 55 69 35 / 06 - 15

54 09 58.

Te koop: Prachtig Appartement

incl. garage-berging, één van 

de mooiste van de Galleehof. 

Vriendelijke Prijs. Inl. 06 50 65 

52 91.

Verhuisd: Per 15 november

2013 is Stientje Boersbroek

verhuisd naar de Wehme,

Nieuwstad 32 kamer 24, 7251

AJ in Vorden.



Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Hamam Facial Set

€ 35,00

Kadotip Schoonheidssalon So Happy

Het is goed zo…

Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan 
onze lieve zuster, schoonzuster en tante

LAMMERDINA JOHANNA 
BOSCH-WESSELINK

~ Jopie ~
sinds 4 maart 1993 weduwe van

Hendrik Carel Bosch
* Vorden,  † Zutphen,
27 november 1932 29 november 2013

 Vorden: H.W. Wesselink
  H.W. Wolbert

 Zwolle: A.W. Wesselink

 Arnhem: B.J.H. Wesselink

 Vorden: R. Bosch-Bielderman

  Neven en nichten

Oude Borculoseweg 18
7231 PR Warnsveld.

Jopie is thuis.

De afscheidsbijeenkomst zal worden gehouden op 
woensdag 4 december om 11.00 uur in het 
Uitvaartcentrum aan Het Jebbink 4a te Vorden. 
Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen 
van 10.30 tot 10.50 uur. 
Aansluitend zullen we haar begeleiden naar haar 
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats 
aan de Kerkhoflaan te Vorden. 

Na de begrafenis kunt u de familie condoleren in 
het Uitvaartcentrum aan Het Jebbink 4a te Vorden.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan kunt 
u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

MAANDMENUDECEMBERVoor 2 à 3 personen
* Kerrie driehoekjes
* Babi Pangang
* Foe yong hai

Voor slechts € 17,50 Bij elke bestelling , een chinese  Reserveren voor ons uitgebreide kerstbuffet is nu mogelijk!
LET OP In verband met wegwerkzaamhe-den in de Dorpsstraat hebben wij nu ook een tijdelijke achter-ingang naast de Aldi.

Stijn Bargeman

Gelukkig en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon

20 november 2013

Hans Bargeman & Linda Amtink

Ruurloseweg 53

7251 LB Vorden

Kerstbomen vanaf € 5,00 op pot
Leuke boeketten € 5,95

2 voor € 10,00
Actie is geldig van 5 december tot 12 december

Altijd 3 bossen bloemen/planten voor maar € 5,- en € 1,95 per stuk

Ons Dorp is bijna klaar!!

15 december gaat de blauwe zone in werking.
Daarom ligt er voor onze klanten een 
GRATIS Blauwe Zone Schijf* klaar.

Voel je welkom, graag tot dan.

*Zolang de voorraad strekt 

Barendsen

Etos Barendsen Vorden bv
Zutphenseweg 3
7251 DG Vorden
T (0575) 55 40 82
F (0575) 55 41 26
www.barendsen-etos.nl

          Volg ons op Facebook!

Maakt je mooier!

A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
02

-1
2-

20
13

 t
/m

 0
7-

12
-2

01
3.

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Gourmetschotel bij 2 personen

GRATIS 150 gram saus

SPECIAL

Kipkado

100 gram 180

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden rollade

GRATIS 100 gram tonijnsalade

KEURSLAGERKOOPJE

Shoarma pakket
vlees+saus+broodjes

samen 595

MAALTIJDIDEE

Stamppotten
( diverse soorten )

500 gram 350
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
http://www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
http://www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Sukadelappen

500 gram 598

Bij u, HEER, schuil ik.
Psalm 31:2

Onze lieve Ferdi is overleden

Ferdinoldus de Vries
Zijn sterke levenshouding is ons een voorbeeld

Kampen Vorden
29 augustus 1924 27 november 2013

 Vorden Sophie de Vries-Firet
 Zwolle Janet en Lútzen Miedema-de Vries
   Floris
 Purmerend Joan de Vries en Karel Broekhuis
   Selma
   Sami
 Ede Liesbeth en Patrick Mulder-de Vries
   Els en Dylan
   Mirjam
   Erik
 Rhoon Hils en Gert-Jan Smouter-de Vries
   Annelies en Engel
   Ruben

Het Hoge 6
7251 XW Vorden

We zijn dankbaar voor de jarenlange liefdevolle 
verzorging door de medewerkers van Sensire 
(team Molenwijk) en de laatste maanden door de 
medewerkers van de Lindenhof.

De begrafenis heeft dinsdag plaatsgevonden.



Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

WASMACHINE TE KOOP

...

Een stiltedag is voor alle deelnemers een 
bijzondere ervaring. Een dag voor jezelf, 
waarop helemaal niets hoeft. De dag zal 
bestaan uit het beoefenen van verschil-
lende Mindfulness oefeningen onder 

professionele leiding van Mindfulness 
trainster Ilse van Dijk. Tussen de middag 
is er een lunch en tijd om de mooie om-
geving van De Lindesche Molen, in stilte, 
te verkennen.

Voor informatie en aanmelden voor 
de Mindfulness stiltedag: 06 44 53 88 
02. ilsevandijk@demindfulnesszaak.nl. 
www.demindfulnesszaak.nl

Een dagje stilte, een dagje voor jezelf:

Mindfulness stiltedag
Vorden - De Mindfulness Zaak orga-
niseert op zondag 8 december weer 
een Mindfulness stiltedag dit keer 
in De Lindesche Molen in Vorden.

Niet alleen de leden van de soos zijn wel-
kom, maar ALLE senioren uit beide ker-
nen. Aanvang 19.00 uur. Naast het lezen 

van gedichten en een kerstverhaal, is er 
een optreden van het oecumenisch koor 
en wordt er ook samen gezongen.

Wichmond - De seniorensoos Vierakker- Wichmond viert vrijdag 13 decem-
ber in het Ludgerusgebouw in Vierakker de advent.

Adventviering seniorensoos

Tja, en dan is een bezoek 
aan een wijngoed voor 
dit jaar natuurlijk een 
logisch vervolg. Wij zul-
len op 12 december dan 
ook te gast mogen zijn 
bij Henk Takken op zijn 
wijngoed Kranenburg. 
Op zijn wijngaard van ca. 
1,5 ha worden op milieu-
vriendelijke wijze drui-
ven verbouwd. Waarbij 
Wijngoed Kranenburg is 
aangesloten bij de Coöpe-
ratie Verenigde Achter-
hoekse wijnbouwers.
Henk zal een presentatie 
geven over wijnbouw in 
Nederland en de Achter-
hoek natuurlijk in het bij-
zonder. Vervolgens zullen 
we in groepjes zes jaar-
gangen witte Johanniter 
wijn gaan proeven. Het 
is leuk om na te denken 
over de wijn en te analy-

seren van wat je eigenlijk 
proeft. En om vervolgens 
te proberen zes jaargan-
gen te onderscheiden...
Naast de drank zal ook de 
“spijs” niet worden verge-
ten en zullen we als bege-
leiding bij de wijn heer-
lijke tapas voorgeschoteld 
gaan krijgen.
Het programma ziet er 
volgt uit: 18.00 - 18.30 
uur Ontvangst.
Locatie: Wijngoed Kra-
nenburg, Kostedeweg 2, 
Vorden. De kosten bedra-
gen € 15,- voor de tapas 
en € 10,- voor de wijn ge-
durende de hele avond. 
Introducés en/ of partners 
en niet-ondernemers zijn 
ook welkom! Aanmelden 
via: vordensondernemers-
cafe@gmail.com Kijk ook 
op: www.vov-vorden.nl/
ondernemerscafe

Feestelijke eindejaars 
bijeenkomst Vordens 
Ondernemers Café
Vorden - Zoals inmiddels gebruikelijk aan het 
einde van het jaar zal de VOC bijeenkomst op 
donderdag 12 december a.s. óók dit jaar weer een 
bijzondere invulling krijgen. Twee jaar geleden 
stond champagne centraal, waarna we vorig jaar 
mochten genieten van de heerlijke Bronckhor-
ster bieren van Steve Gammage tijdens een be-
zoek aan zijn brouwerij in Rha.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Barendsen  
         Bulten
          Techniek

 

www.BarendsenBultenTechniek.nl

GRATIS 

halen en  

brengen

Maak uw machines 
winterklaar
Bel nu voor een 
onderhoudsbeurt
Zutphenseweg 15
7251 DG Vorden 
0575 552080   

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanb. geldig t/m ma. 9 december ’13

Turbana bananen heel kilo 0,99
Sappige conference peren 1.5 kilo 1,99
Mooie sperziebonen
zonder draad 500 gram 1,39

 
NIEUW TER INTRODUCTIE scherp geprijsd!!!!!!!
Zeer rijkelijk gevulde 2 vaks maaltijden
met GRATIS rauwkost naar keuze p.p 4,98

NIEUW in Vorden:   Schoonheidssalon So Happy

Ook kom ik graag bij u thuis voor de behandeling.

Bon voor GRATIS 

parkeerkaart

Vanaf 15 december geldt de blauwe 

zone in het centrum van Vorden. 

Om in parkeervakken met een blauwe 

streep te kunnen parkeren heeft u een 

parkeerschijf nodig. 

U kunt deze bon vanaf 8 december 

inleveren bij één van de winkels in 

het centrum en krijgt dan een gratis 

parkeerschijf. 

De gemeente en VOV Vorden 
wensen u veel winkelplezier!

 

Aan de Lankhorsterstraat 3 te Wichmond is woonboerderij de Kovel gelegen. 
Door middel van economisch eigendom wordt er een gedeelte van de woonboerderij aangeboden. 
Wilt u wonen in het buitengebied en 
onderhoud van een woonhuis en de tuin? Dan is dit uw kans. 
 
Het gedeelte dat wordt aangeboden bestaat uit: 
Eigen entree, hal met toegang tot  een zeer royale kelder, die u deelt met de eigenaar, lichte 
woonkamer met twee grote schuifpuien een pantry/keuken , moderne badkamer voorzien van toilet, 
wastafel en douche gelegenheid.  
De gehele begane grond is voorzien van vloerverwarming. 
1e Verdieping: overloop met een berging, slaapkamer met toegang tot een badkamer die is voorzien 
van een douchecabine, toilet en wastafel. 
Aan de buitenzijde heeft u een terras in de zon. Het gebruik van de omliggende tuin zal in nader 
overleg met u worden bepaald en zoveel mogelijk aan uw wensen worden ingericht. 
 
Bent u nieuwsgierig en heeft u interesse maak dan een afspraak om te komen kijken naar de 
mogelijkheden voor u. 

Vivere Makelaars   
Buitenwonen Achterhoek 
Lankhorsterstraat 10 
7234 SR Wichmond 

 info@viveremakelaars.nl 

Wij geven 
u vleugels

Zo vrij als een vogel
met ons online salarispakket

Altijd 
Up-to-date

Overal en altijd 
toegankelijk

Geen investering in 
hardware  en software

www.bloemendaalwiegerinck.nl

Voor een nuchtere kijk op cijfers

Interesse? Bel ons 
(0575) 55 14 85  

of kijk op onze website



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

Dat dacht u. Nu we kunnen zien hoe 
de twee doorgaande straten van ons 
dorp (de Dorpsstraat en de Zutphen-
seweg) worden en zijn ingericht blijkt 
iets ergs: de fietsers zijn gewoon ver-
geten! De begrijpelijke weerstand te-
gen doorgaand vrachtwagenverkeer 
is door de wegontwerpers gereali-
seerd in de vorm van een zo smal mo-
gelijke straat, een moeilijke kruising 
en andere (vracht)autoverkeersbe-
lemmeringen. Een goede oplossing?
Neen. Want op veel plekken is het 
voor fietsers nu namelijk sluip-en-
kruip-tussen-de-auto’s-door gewor-
den. Veel automobilisten zijn im-
merst niet zo correct om achter een 
fietser te blijven rijden als er een te-
genligger aankomt. Dan wordt het op 
diverse punten in deze twee straten 

heel krap. En is er bovendien de kans
dat toevallig net de uitstappende be-
stuurder van de vele aan deze straten
geparkeerde auto’s één seconde niet
oplet. En de zijdeur van de auto ope-
nen. Met een noodlottig gevolg. Alle
auto’s staan immers tien centimeter
van de rijbaan geparkeerd en de fiet-
ser zit klem en kan de dupe worden.
En dat terwijl de trottoirs vaak vele
overbodige meters breed zijn. 
Het eerste slachtoffer van deze fiets-
vijandige oplossing is al gevallen. 
Nee, gelukkig geen gewonde of nog
erger. Een mevrouw beklaagt zich 
in een winkel dat ze een bekeuring 
heeft gekregen. Ze was zo bang voor
de vlak langs haar rijdende auto’s dat
ze op het trottoir ging rijden. Een be-
keuring van € 45.-. Terecht, want het
trottoir is er niet voor fietsers. 
Maar kunt u zich voorstellen dat die
mevrouw, met ons, verbijsterd is over
een beleid waarbij de fietsers zijn ver-
geten? Er zou op z’n minst aan beide
kanten van de rijbaan een duidelijk
gekleurde strook moeten zijn die ge-
reserveerd is voor het fietsverkeer. 
Zoals dat ook op de Wildenborgse-
weg is gedaan.  
Conclusie: het is misschien verstan-
dig in Vorden geen  boodschappen te
gaan doen op de fiets. Parkeren met
de auto is toegestaan, maar vanaf nu
maximaal twee uur. En er zullen dus
ook wel parkeerwachters in ons dorp
verschijnen. En waarschijnlijk gaan 
we straks zelfs parkeergeld betalen 
want die mensen moeten ook betaald
worden. Ja, Vorden wordt echt een
modern en volwassen dorp. Jammer!

Harry van Rijn 
Willem Alexanderlaan 35
7251 AW Vorden

Fietsdorp Vorden vergeet zijn fietsers
Honderdduizenden mensen in 
Nederland hebben het ontdekt. 
Wie gezond wil leven moet veel 
bewegen  Ook door regelmatig 
te fietsen. En moet, zeker voor 
plaatselijk verkeer, de auto zo-
veel mogelijk laten staan. Daar-
om is er in veel gemeenten een 
weldoordacht fietspadenplan 
opgezet waardoor fietsers  zo 
veilig mogelijk naar en door het 
centrum kunnen rijden. Zelfs de 
burgemeester van de wereldstad 
New York heeft bekendgemaakt 
dat er nu een fietspadennet van 
honderden kilometers door de 
stad wordt aangelegd. Ook om-
dat daarmee verkeersopstoppin-
gen en luchtvervuiling zoveel 
mogelijk worden voorkomen. En 
natuurlijk loopt Achtkastelen-
fietsdorp Vorden voorop als het 
gaat om het fietsers naar de zin 
te maken.

De voorzitter wees erop dat de Man-
telzorg momenteel een hot item is en 
vaak in het nieuws voorkomt.

Mevrouw Ekie Voorburg hield een 
gedreven inleiding over het ontstaan 
van mantelzorg en alle aspecten hier-
aan verbonden. Zij kwam in de plaats 
van Ilja Bomers, consulente binnen 

de gemeente Bronckhorst, die ver-
hinderd was. Mantelzorg is die zorg 
die een naaste op zich neemt voor 
een langdurig zieke, gehandicapte 
of hulpbehoevende. Als mantelzor-
ger heb je geen vrije keus, het kan 
plotseling of geleidelijk ontstaan. Het 
neemt meer dan 8 uur per week en/
of langer dan 3 maanden in beslag.

Van alle zorgverleners is meer dan 
80% mantelzorg en omgerekend in 
geld bedraagt dit tussen 4 en 7 mil-
jard euro. Het is de grootste post in 
de zorgverlening. Belangrijk punt is 
dat de mantelzorgers op tijd hulp 
inroepen als de zorgtaken te zwaar 
worden. Vaak ook wordt hulp bij 
mantelzorg doorverwezen door de 
huisarts. Als mantelzorger funge-
ren meestal de partner, maar ook 
de ouder of grootouder, broer of 
zus, kinderen of vriend of buur. De 
hulp voor mantelzorgers is geregeld 
in de WMO, wordt uitgevoerd door 
de gemeenten. Maar juist hier vin-
den vaak de bezuinigingen plaats. 
Het mantelzorgcompliment (€200,-) 
wordt toegekend uit de AWBZ en is 
in 2014 voor het laatst; daarna is dit 
de verantwoordelijkheid van de ge-
meenten. De VIT-hulp bij mantelzorg 
is gevestigd in Lichtenvoorde, voor 
8 Achterhoekse gemeenten, waar-
onder Bronckhorst (tel.0544-820000 
of via www.vithulpbijjmantelzorg.
nl). Vragen werden gesteld over geld 
dat gemeenten hiervoor ontvangen; 
dit geld is geoormerkt. Voor verlich-
ting van de mantelzorg kan men ook 
terecht bij het kantoor van Welzijn 
Vorden. Bijeenkomsten van mantel-
zorg gaan vaak over zorgkwesties; 
men wil graag bijeenkomsten met 
een vrolijk karakter, maar hiervoor 
geven gemeenten geen vergoeding. 
Hierna werd een film over mantel-
zorg vertoond als hulp bij een gezin 
met een autistische jongen. Het gaf 
goed weer waar de mantelzorger voor 
staat en is bedoeld. Voorzitter Fred 
Midden is de tolk van de aanwezigen, 
die mevrouw Ekie Voorburg hartelijk 
bedankte voor haar duidelijke inlei-
ding en het beantwoorden van de 
vragen.

Mantelzorg centraal op bijeenkomst 
van ANBO en PCOB

Vorden - Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van ANBO en PCOB 
afdeling Vorden stond het onderwerp Mantelzorg centraal. Voorzitter 
Fred Midden kon een redelijk aantal belangstellenden welkom heten. 
In het bijzonder de inleidster voor vanmiddag mevrouw Ekie Voor-
burg, consulente bij de VIT -hulp bij mantelzorg. VIT is de merknaam 
en staat voor Vrijwillige Intensieve Thuiszorg.

Inleidster Ekie Voorburg van de VIT-hulp bij Mantelzorg over de mantelzorg

Ria Maalderink (in het bestuur belast 
met de PR): “Met een dergelijk aantal 
dames is dansen nog leuk, de groep 
moet niet kleiner worden, maar ge-
zien de leeftijd van de dames vrees 
ik dat het ledental de komende tijd 
zal dalen. We doen er alles aan om 
er nieuwe leden bij te krijgen, helaas 
nog steeds niet gelukt. Datzelfde geldt 
voor het aantrekken van bestuursle-
den, ook daarvoor is nauwelijks ani-
mo”, zo zegt ze. De volksdansgroep 
heeft daardoor ook een klein bestuur 
bestaande uit Miep de Zwarte (voor-
zitter), Mieke Vermeulen (secretaris), 
Erna Bezemer (penningmeester) en 
Ria Maalderink. 
Truus Dimmendaal heeft tot voor 
kort ook een aantal jaren de voorzit-
tershamer gehanteerd. “Onze groep 
heeft alleen maar vrouwelijke leden. 
De mannen willen niet, die hebben 
andere interesses”, zo zegt ze. Ria 
Maalderink formuleert het als volgt : 
“Vrouwen willen niet graag stil zitten 

en uiteraard zijn vrouwen ook veel 
beweeglijker dan mannen”, zo zegt 
ze lachend. 10 december aanstaande 
is voor de volksdansgroep een specia-
le dag. De groep bestaat 35 jaar en dat 
moet gevierd worden en vanzelfspre-
kend met een dansfestijn. Die avond 
wordt er in het Ludgerusgebouw 
samen met de dans-
groep uit Hengelo 
en uit de Keijenborg 
gedanst. Een bewuste 
keuze, want de drie 
dansgroepen hebben 
één ding gemeen: ze 
hebben alle drie de-
zelfde leidster Yvon-
ne Pen. Ria Maal-
derink: “Een vlotte 
joviale vrouw die op 
een plezierige wijze 
les geeft”, zo zegt ze. 
De 83-jarige voorzit-
ter Miep de Zwarte 
houdt een warm 

pleidooi voor de volksdansgroep uit 
Vierakker-Wichmond : “Wij dansen 
van alles, volksdansen uit Rusland, 
Griekenland, Israel en nog tal van 
andere internationale dansen. Som-
mige dames van ons dansen dan als 
“heer”. Trouwens de tango, de En-
gelse wals, de cha- cha- cha , wij vin-
den alles leuk”, zo zegt ze. Tijdens 
het jubileumfeestje zijn er ook twee 
“verrassing- optreden”, bedacht door 
leidster Yvonne Pen. De dansgroep is 
aangesloten bij de Stichting Welzijn 
Vorden. De groep werd in 1978 opge-
richt, ontstaan vanuit de bejaarden-
soos. In het begin was de leiding in 
handen van mevrouw van Ooyen uit 
Lochem, daarna kreeg Bep van Dijk 
de leiding. Zij werd weer opgevolgd 
door de huidige leidster Yvonne 
Pen. Vroeger waren er optredens in 
verpleeghuizen, tijdens de braderie 
e.d. Gezien de leeftijd, ambiëren de 
dames dat niet meer en houden ze 
het bij de wekelijkse dansavonden 
(op dinsdag van 18.00- 19.30 uur) in 
het Ludgerusgebouw ). “Mochten 
geïnteresseerde dames (ook heren) 
een kijkje willen nemen dan zijn ze 
van harte welkom”, zo zegt Miep de 
Zwarte. De volksdansgroep hoopt dat 
zich nieuwe lede zullen aanmelden, 
zodat het voortbestaan niet in gevaar 
komt. Aanmelden kan ook bij Miep 
de Zwarte (0575- 555772), Mieke 
Vermeulen (511245), Ria Maalderink 
(551458) of bij Truus Dimmendaal 
(441518)

Volksdansgroep Vierakker- Wichmond

Dringend behoefte aan nieuwe leden, anders...

Wichmond - Verenigingen met wat oudere leden maken moeilijke 
tijden door. Ze doen er alles aan om het ledental op peil te houden. 
Geen gemakkelijke taak. Volksdansgroep Vierakker-Wichmond is zo’ 
n club. Wekelijks (dinsdagavond) wordt er door de circa twintig leden 
in het Ludgerusgebouw met groot enthousiasme gedanst. De groep 
bestaat louter uit dames, variërend in leeftijd van ‘boven de vijftig tot 
en met 90 jaar’

v.l.n.r: Truus Dimmendaal, Miep de Zwarte en Ria Maalderink

REAGEREN OP EEN ARTIKEL?
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

Er is nu ook een mogelijkheid 
om m.i.v. 7 januari 2014 dins-
dagavond de lessen te volgen!

Klassieke Pilates… een ruim 80 
jaar oude trainingsmethode die 
ontwikkeld is door Joseph Pi-
lates. Een methode die gericht is 
op het verbeteren van de totale 
lichaamshouding, het verster-
ken van de spieren en het in ba-
lans brengen van het lichaam en 
geest: gezondheid, weerbaarheid 
en herstel.

SMALL GROUPTRAINING 
(max. 8 personen)

Een lesgroep voor Klassiek Pilates 
bestaat uit maximaal 8 personen 
waardoor er voldoende persoonlijke 
aandacht en begeleiding mogelijk is. 
Hierdoor kan ook rekening worden 

gehouden met persoonlijke beper-
kingen en tijdig correcties worden 
gegeven. Bij de klassieke Pilates wor-
den een serie oefeningen op de mat 
uitgevoerd met flow vanuit focus, 
precisie en juiste ademhaling. 

Het heeft een positieve uitwerking 
op zowel lichaam als de geest. 

Het zorgt voor:
- betere lichaamshouding;
- betere lichaamscoordinatie;
- sterkere spieren (o.a buik en rug);
- grotere flexibiliteit en lenigheid;
- soepele gewrichten en sterkere 

botten;
- effectievere longcapaciteit;
- hoger concentratie vermogen;
- betere balans;
- betere regulatie van stress;
- positief lichaamsbewustzijn;
- bevorderd herstel na ziekte/van 

blessures.

Locatie: 
Vorden, Christinalaan 16

Wanneer: 
vanaf dinsdag 7 januari 2014 

U kunt altijd een GRATIS PROEFLES 
meedoen om het gewoon eens te 
ervaren.

Voor meer informatie kijk op 
www.empowered-body-mind.nl

Vanwege de belangstelling voor SMALL GROUPTRAINING in:

Klassieke Pilates



Het begint met een warrige onder-
grond waarin ‘toevallig’ structuur 
ontstaat. Die structuur werkt ze dan 
verder uit tot een min- of- meer figu-
ratieve voorstelling, maar soms blijft 
het werk abstract. Kleur en vorm 
zijn altijd expressief. Het werk van 
Josée wordt tot eind december in Ga-
lerie Amare aan de Komvonderlaan 
6 getoond. De galerij is vrijdag 6 de-
cember van 11.00 tot 18.00 geopend. 

Bovendien wordt er 21 december van
14.00 tot 17.00 uur een open dag
gehouden. In het atelier is er dan
gelegenheid om samen haar manier 
van werken te leren kennen. Andere
dagen is de galerij op afspraak open.
Voor verdere informatie telefoon  
0575- 555783 en www.amare-galerij.
nl. Van januari tot eind maart 2014
hangt haar werk drie maanden in de
foyer van Theater Onder de Molen.

Nieuw werk van Josee van 
der Staak in Amare
Vorden - Twee jaar geleden exposeerde tekentaaldocent Josée van der
Staak voor het eerst haar schilderijen in galerij Amare  te Vorden. Veel
van haar werk heeft verband met de lessen die zij geeft, maar geleide-
lijk aan ontstaat er steeds meer vrij werk in acryl.

Er waren maar liefst 13 teams. Deze 
moesten in 6 rondes met 10 frag-
menten raden wie de artiest was 
van een fragment, hoe het nummer 
heette en een specifieke vraag over 
het nummer of de artiest moesten 
beantwoorden. Omdat het de eerste 
keer was, dat de quiz in ’t Proathuus 
in Linde werd gehouden, besloot Tom 
één ronde te schrappen omdat het 
anders veel te laat zou worden. De 
avond liep nu al een uur uit maar het 
kon de meeste deelnemers niets sche-
len. Het was een oergezellige avond, 
voor herhaling vatbaar. De bedoeling 
is dat de quiz met Tom Blomberg in 
februari terugkomt in ’t Proathuus. 
De popquiz werd overigens gewon-
nen door team “Muziek Express” uit 
Aalten met teamcaptain Marco. Het 
team ontving uit handen van presen-
tator Tom Blomberg een waardebon 
en een oorkonde.

Popquiz in ‘t Praothuus groot succes
Vorden - De popquiz die afgelo-
pen zaterdag in het Proathuus in 
Vorden, onder leiding van produ-
cer Tom Blomberg werd gehou-
den, is een groot succes gewor-
den. Naar de opkomst te meten 
in ieder geval. De zaak was tot de 
nok gevuld met popliefhebbers 
die dachten met hun kennis een 
prijs in de wacht te kunnen sle-
pen.

Teamcaptain Marco van “Muziek Express” uit Aalten neemt prijs in ontvangst

Het koor heeft onder leiding van Han-
neke Hermkens tien weken enthousi-
ast gewerkt aan verschillende arran-
gementen van bekende en minder 

bekende nummers van de Beatles.
Deze nummers vormen de basis voor
een (bescheiden) uitvoering. Aanvang
20.15 uur. De toegang is gratis.

Projectkoor sluit Beatles-
project af
Zutphen - Het projectkoor Warnsveld- Zutphen zal woensdag 11 de-
cember haar Beatles project afsluiten met een uitvoering in de Vrije
School aan de Weerdslag 14a in Zutphen

Er is gekozen voor het blijspel ‘Japies 
laatste uitvinding’, geschreven door 
Joh. E.G. Ruiter. Kaarten kunnen 3 
en 4 december tussen 19.00 en 20.00 

uur besteld worden bij Frieda te 
Lindert  (0575- 556726) of zolang de
voorraad strekt, aan de zaal.

Toneeluitvoering T.A.O. 
Wildenborch
Vorden - De toneelvereniging T.A.O. uit het buurtschap Wildenborch,
geeft donderdag 12 en vrijdag 13 december een uitvoering in de Kapel
aan de Kapelweg.

“Het wordt een hartverwarmend con-
cert”, zo vertelt ze thuis in aanwezig-
heid van dochter Tanja die tijdens het 
concert de presentatie zal verzorgen. 
In de afgelopen jaren heeft Henri-
ette van Lith in de Antoniuskerk 
o.m. een aantal keren opgetreden 
met het Vordens Mannenkoor, de 
Ulftse Nachtegalen en het Warns-
velds Mannenkoor. Vorig jaar moest 
het kerstconcert, dat al was gepland, 
worden afgeblazen. “Ik kreeg in juli 
last van een hardnekkige kinkhoest. 
Dat heeft weken geduurd waardoor 
mijn stembanden geïrriteerd raakten 
en ik niet kon zingen. Helaas moest 
ik toen een aantal concerten, waaron-
der in de Kranenburg, afzeggen”, zo 
zegt Henriëtte van Lith, die ook vele 

malen diverse concerten met o.m.  
Marco Bakker heeft gegeven.

Afgelopen maart kon ze voor het 
eerst weer optreden. Dat was in Am-
phion in Doetinchem. “Ik zat in de 
zaal, de zang van moeder klonk weer 
als vanouds”, zo zegt dochter Tanja 
lachend. Henriëtte: “Je moet het zo 
zien, wanneer je een poos niet kunt 
zingen, moet je het geleidelijk aan 
weer opbouwen. Vergelijk het maar 
met voetballers die terug komen 
van een blessure”, zo legt ze uit. 
Het Warnsvelds Mannenkoor, onder 
leiding van Emile Engel is een paar 
maanden geleden al met de repetities 
voor het kerstconcert begonnen. “Het 
is een prachtig, zeer gemotiveerd 

Zaterdag 14 december in Antoniuskerk in de Kranenburg

Jubileum Kerstconcert Henriette van Lith 
met Warnsvelds Mannenkoor

Vorden - Zangeres Henriëtte van Lith is zielsgelukkig dat zij zaterdag 
14 december voor de tiende keer in de Antoniuskerk in de Kranen-
burg een Kerstconcert kan geven. Dit keer samen met het Warnsvelds 
Mannenkoor. Voor Henriëtte altijd een bijzonder gebeuren, want haar 
roots liggen immers in dit buurtschap.

Henriette van Lith met dochter Tanja

koor”, zo prijst Henriëtte van Lith. 
Samen met het koor zingt ze een 
zevental nummers, daarnaast zingt 
Henriëtte ook nog zes nummers solo 
met begeleiding van pianist Johannes 
van Luijken. Het Warnsvelds Man-
nenkoor wordt begeleid door pianist 
Evert- Jan de Groot. Henriëtte zingt 
o.m. het Ave Maria, Son of Mary, het 
nummer Noël. De beide pianisten 
spelen ook samen enkele nummers. 
De organisatie van het Kerstconcert 
is in handen van Henriëtte en haar 
dochter Tanja. Laatstgenoemde slaag-
de een aantal jaren geleden in Italië, 
cum laude voor de studie muziekwe-
tenschappen. Gezien de grote bezui-
nigingen die de muziekwereld treft, 
koos Tanja van Lith uiteindelijk voor 
een baan als account manager bij een 
bedrijf dat decoraties uit Italië impor-
teert. Tanja daarover: “Daarbij komt 
mijn kennis van de Italiaanse taal 
uitstekend van pas. Ook presenteer ik 
concerten, onder meer de concerten 
die mijn moeder geeft”, zo zegt Tanja 
die al vanaf haar prille jeugd met haar 
moeder meeging naar haar concer-
ten. “Wat ik persoonlijk erg jammer 
vind, dat de kinderen op school steeds 
minder muziekles krijgen. Ik pleit er-
voor om kinderen juist wel muziekles 
te geven en vooral klassieke muziek. 
Dat vinden kinderen mooi. In feite is 
klassieke muziek de basis van de pop-
muziek”, zo zegt Tanja. 

Tijdens het concert van haar moe-
der op 14 december ziet ze haar taak 
meer dan alleen het presenteren. 
Tanja: “Ik verzamel heel veel gege-
vens. Mijn opleiding als musicoloog 
helpt daarbij uitstekend. Ik probeer 
het publiek inhoudelijk wat mee te 
geven”, zo zegt ze. Moeder en doch-
ter verheugen zich zeer op het kerst-
concert in de verwarmde Antonius-
kerk met haar prachtige akoestiek. 
De kerk is zaterdag 14 december 
vanaf half acht open. Het concert be-
gint om 20.00 uur. Na afloop kunnen 
de bezoekers in het naast gelegen 
zorghotel nog een poos gezellig nage-
nieten. De kaartverloop is al in gang 
gezet bij Music-All inn in Zutphen, 
Boek & Co in Warnsveld en bij Foto 
Willemien in Vorden.

Nadat de familie Kelderman in Hen-
gelo gestopt was met de daar ontwik-
kelde maalderij, kwam de ‘Schepel” 
op een zolder te liggen en na verkoop 
van deze woning aan de heer Win-
ters, had ook deze de ‘Schepel’ jaren 
als opbergtonnetje in gebruik.
Enkele weken terug was Anton Win-
ters in de Lindesche Molen voor het 
bijwonen van een verjaardag en 
kwam toen met de beheerder van de 

Lindesche Molen in gesprek.
De beide heren vonden dit zo’n fan-
tastisch verhaal, dat Anton Winters 
de ‘Schepel’ weer terug wilde geven
aan de Lindesche molen, hetgeen
de heer Ruiterkamp een pracht idee
vond.
Vrijdag is de ‘Schepel’ weer terug-
gebracht naar de Lindesche molen,
waar deze jarenlang in gebruikt ge-
weest.

Schepel voor Stichting de 
Lindesche Molen
Linde - De Lindesche Molen was tot in 1908 eigendom van de familie 
Kelderman. Deze familie verkocht de molen aan de Heer Dommerholt 
uit Zutphen, en de familie Kelderman vertrok naar Hengelo en heeft 
toen vanuit Linde een ‘Schepel meegenomen. Dat is een oud-Neder-
landse inhoudseenheid om een hoeveelheid van ongeveer 10 liter dro-
ge waren (rijst en/of graan) te verhandelen. De Stichting de Lindesche 
Molen heeft afgelopen vrijdag dit oude gebruiksvoorwerp van de heer 
Anton Winters ontvangen.



Vanaf de eerste minuut was het So-
ciï dat de klok sloeg en het was dan 
ook wachten op het eerste doelpunt. 
Kevin Esselink kreeg continu ruimte 
en dat leidde al snel tot twee opgeleg-
de kansen. De afronding was echter 
niet nauwkeurig. Aan de andere kant 
loerde Gorssel op de counter met 
Van Dam. Hans Vleemingh had hem 
echter goed in de greep. In de 40e  
minuut kon Sociï het veldoverwicht 
eindelijk uitdrukken in de score. Een 
vrije trap van Stefan Roording vanaf 
links door werd door Arend Jan Groot 
Jebbink doorgekopt waarna Dubaern 
Besseling het finale tikje gaf op de 
lijn; 0-1. Dit was tevens de meer dan 
terechte ruststand.
Een minuut of 4 na rust kreeg Gors-
sel een corner en dan is het altijd 
oppassen. Dat bleek wel toen de laat-
ste man van Gorssel de bal met zijn 
hoofd binnen hamerde; 1-1. Daarna 

barste het spektakelstuk los. Met in 
de hoofdrol de vrouwelijke scheids-
rechter die haar zwakke optreden uit 
de eerste helft een vervolg gaf. Waar 
in de eerste helft Gorssel de dupe was, 
was het nu Sociï. In een duel met Van 
Dam trapte Hans Vleemingh de bal 
weg, waarna keeper Henry Vreeman 
de bal in de handen pakte. In de ogen 
van de scheidsrechter was het een 
terugspeelbal, indirecte vrije trap in 
de zestien dus. De vrije trap hoefde 
vreemd genoeg niet genomen te wor-
den op de plek waar de bal gevangen 
werd, maar van waar deze getrapt 
werd. Met een strak schot onderin 
de hoek verschalkte Van Dam kee-
per Vreeman; 2-1. Vervolgens volgde 
er een kaartensalvo in een wedstrijd 
die dat absoluut niet nodig had. So-
ciï werd daarvan de dupe toen Hans 
Vleemingh zijn tweede gele kaart in-
casseerde. Deze kaart was aanvaard-

baar, maar de eerste was een lacher-
tje (zoals bijna alle kaarten). Sociï 
moest dus verder met tien man waar-
door het meer ruimte weg moest ge-
ven. Ondanks het ondertal bleef Sociï 
de veel betere ploeg. Toch leidde bal-
verlies net over de middellijn tot een 
dodelijke counter; 3-1. Vlak voor tijd 
scoorde Dubaern Besseling nog de 
aansluitingstreffer uit een vrije trap 
van Gert-Jan Loman. Helaas was de 
tijd te kort om nog heel gevaarlijk te 
worden, eindstand 3-2.
Wederom beloont Sociï zichzelf niet 
voor het goede spel, dat moet een 
keer veranderen. Hopelijk gebeurt 
dat aanstaande zondag wanneer Sociï 
in de terugronde op bezoek moet bij 
Dierense Boys, aanvang 14.30 uur.
 Programma zaterdag 7 december
SV Twello E6 – Sociï E2
Programma zondag 8 december
Dierense Boys 1 - Sociï 1
Sociï 2 – Vorden 3
Sociï 3 – Loenermark 7
Sociï 4 – Brummen 5
WVV ’34 – Sociï 5
Sociï VR1 – Keijenburgse Boys VR2

Weer geen loon naar werken voor Sociï
Wichmond - Deze zondag moest Sociï aantreden bij Gorssel. Een ploeg 
die samen met Sociï de middenmoot bezet en die het moet hebben van 
de bevliegingen van de sterke Jarl van Dam. Daar zouden dus kansen 
moeten liggen voor het voetballende Sociï.

Beide teams werden kampioen met 
het maximaal aantal behaalde pun-
ten en dat werd afgelopen zaterdag 
uitbundig gevierd. De spelers van 
de teams konden op de huifkar van 

camping de Warnstee van de fami-
lie Rozendaal om zo een rondje door
Wichmond te maken waarna er bij
terugkomst bij Sociï patat met een
snack klaar stond.
Ook Sinterklaas was dit heugelijke
nieuws niet ontgaan en de beste man
had voor alle E, F en de mini’s een 
leuke verrassing bij Sociï achter ge-
laten.

S.V. Sociï E1 en F1 kampioen

Wichmond - In het eerste seizoen 
dat de jeugd van Sociï weer op ei-
gen benen staat, zijn gelijk de E1 
en de F1 kampioen geworden in 
hun klasse.

De F1 van Sociï

De eerste set stond vooral in het te-
ken van weinig initiatief aan de kant 
van Dash. Een goede opslagserie van 
Dynamo bracht de Vordense dames 
uit hun spel. Verschillende keren viel 
de bal tussen twee passers in. Door-
dat de pass niet altijd even goed bij 
de spelverdeler gebracht werd, kon 
er weinig gescoord worden. De dames 
uit Apeldoorn wonnen de set met een 
overtuigende 15-25.
Maar in de tweede set kwam Dash, 
ondanks de vele opstellingsfouten, 
goed terug. De dames uit Vorden 
kwamen beter in de wedstrijd. Kelly 
Harbers scoorde met een mooie bal 
op de rechtdoor en Mandy Nijbroek 
haalde als libero veel ballen van de 

grond. Dit was niet makkelijk aange-
zien het blok niet veel vat kreeg op 
de passerlopers van Dynamo. De set 
werd met 25-20 gewonnen door het 
team uit Vorden. De derde set begon-
nen de dames uit Apeldoorn weer 
sterk, waardoor Dash meteen een 
grote achterstand opliep. Maar Dash 
kwam terug met een sterk blok van 
Kelly Harbers en Anouk Nijbroek. 
Ook Lidwien Keizer wist een aantal 
mooie ballen te scoren via de handen 
van Dynamo.  Maar Dash zakte weer 
in. Trainer en coach Henk Wahl pro-
beerde nog enkele wissels, maar ook 
dat mocht niet baten. Dynamo kon 
hun eigen spel weer oppakken en 
won de set met 23-25.

In de laatste set werden er aan de 
kant van Dash veel passfouten ge-
maakt. De dames uit Apeldoorn lie-
pen behoorlijk uit. Door een mooie 
serviceserie van Karien Meutstege 
kwamen de dames uit Vorden van 
een 15-22 achterstand terug naar een 
20-22 achterstand. Maar de koek was 
op. Veel aanvallen kwamen terecht 
in het blok Dynamo Apeldoorn en 
aan de kant van Dash werden veel 
passfouten gemaakt. Dash wist niet 
meer in het eigen spel te komen en 
verloor ook de laatste set met 20-25.

Aankomende week speelt Dash da-
mes 1 op vrijdag 6 december tegen 
VV Alterno in Apeldoorn. De wed-
strijd begint om 19:15 uur en wordt 
gespeeld in de Alternohal.

Dash dames 1 haalt eigen niveau niet
Vorden – Het eerste team van Dash presteerde afgelopen zaterdag on-
der niveau. Het team van trainer Henk Wahl verloor in thuishal ‘t 
Jebbink met 1-3 van SV Dynamo Apeldoorn dames 3.

Het enkelspel van Niels Lijftogt ein-
digde al zeer snel doordat zijn te-
genstander in de eerste set opgaf. 
Chjehrando Gasper won daarna zijn 
enkelspel in de klinkende cijfers 21-6 
en 21-12. Vera Velhorst speelde weer 
eerste dame. Ook zij won haar enkel-
spel betrekkelijk makkelijk met 21-
12 en 21-17. Anne van Eeuwijk was 
daarna met 21-8 en 21-6 veel te sterk 

voor haar tegenstandster. Het heren-
dubbel van Niels en Chjehrando liep 
weer als vanouds. Met 21-12 en 21-
8 lieten zij hun tegenstanders geen 
kans. Hetzelfde gold voor het dames-
dubbel. Ook daar trok Flash met 21-
13 en 21-8 de overwinning naar zich 
toe.  Het eerste mixedspel van Niels 
en Anne begon nog lastig maar zij 
wisten de eerste set met 21-15 te win-

nen. Daarna werd de partij geconcen-
treerd uitgespeeld en werd het zelfs 
21-4 in de tweede set. Chjehrando en 
Vera lieten ook niets meer aanbran-
den en wonnen hun partij met 21-11 
en 21-12.  Alle partijen werden dus in 
twee sets gewonnen. Daarmee maak-
te Flash haar titelaspiraties duidelijk.

Andere uitslagen:
Flash Vorden 2-Spees Sjuttel 1:  3-5
Flash jeugd 1-Spees Sjuttel jeugd 2:  8-0
Flash jeugd 3-Seepeard jeugd 1: 8-0
Flash jeugd 3-Shuttle Up jeugd 2: 6-2

Weer een sterke wedstrijd van Flash Vorden
Vorden - Het Vordense badmintonteam speelde vorige week donder-
dag tegen Sjuttol Geest 1 uit het Overijsselse Geesteren. Het werd een 
afgetekende overwinning voor Flash.

 In de 25ste minuut kon midden-
velder Kim Heuvelink op het doel 
schieten. De keepster van V en L had 
de bal niet klemvast, waardoor de 
bal voor de voeten van rechtsbuiten 
Marieke Tuinman kwam. Zij schoot 
de bal over. In de 33ste minuut was 
het Jessica ten Elshof (linksmidden), 
die vanaf geruime afstand op doel 
schoot. De bal ging net naast het doel. 
V en L probeerden zelf ook diverse 
aanvallen te creëren. In de 35ste mi-
nuut werd de bal op de linksbuiten 
van V en L gespeeld. Zij wist met 
snelheid het doelgebied te bereiken 
en de kans af te maken: 1-0. Ratti 
zette weer druk om de stand gelijk te 
maken. In de 40ste minuut kreeg Ma-
rieke Tuinman nog een kans om op 
doel te schieten, maar de bal kwam 
naast het doel terecht. 

Na de rust probeerde zowel Ratti als 
V en L aanvallen te creëren. Beide 
teams waren aan elkaar gewaagd, 
maar toch was het V en L die het 
meest efficiënt was in het afmaken 
van de kansen. In de 60ste minuut 
werd wederom de linksbuiten van V 
en L aangespeeld, zij speelde de bal af 

naar de spits, die de bal in het doel 
schoot. 2-0. In de 67ste minuut maak-
te V en L gebruik van een rommelige
situatie op 20 meter afstand van het
doelgebied van Ratti. De bal werd
over de verdediging heen geschoten
en belandde in het doel: 3-0.

Ratti probeerde zich te herpakken,
maar de dames merkten dat de ener-
giereserves op begonnen te raken, en
dat sommige speelsters licht gebles-
seerd raakten. V en L werd ook ver-
moeid, maar kon net wat meer geven.
De achterhoede van Ratti zette alles 
op alles om niet meer tegendoelpun-
ten te hoeven incasseren. In de 70ste
minuut wist de laatste man Carlien 
Ansems-Nijenhuis een doelpunt te
voorkomen door de bal bij de eerste
paal weg te koppen bij een corner van
V en L. 

De wedstrijd eindigde met een stand
van 3-0. Dit was de laatste wedstrijd
van de najaarscompetitie. Er werden
helaas geen punten mee naar huis
genomen, waardoor Ratti op de ze-
vende plaats terecht is gekomen in
de competitie.

Verlies voor Ratti Dames 1

V en L vr1 - Ratti vr1
Kranenburg - Op zondagmiddag 1 december speelden de Ratti Dames
tegen het eerste dameselftal van V en L (Vlug en Lenig) in Terwolde.
De Dames van Ratti begonnen de wedstrijd door haar eigen spel op te
zetten en zich niet te laten leiden door de tegenstander. Daar slaagde
Ratti in: V en L was ontevreden over hun eigen prestaties in het begin
van de wedstrijd. Ratti probeerde diverse aanvallen op te zetten, maar
V en L wist de bal vaak weer terug te veroveren.

De wedstrijd begon goed voor v.v. Vor-
den op het kunstgrasveld van OBW, 
daar waar Vorden in het verleden 
(2001) al eens de beslissingswedstrijd 
had gewonnen om promotie naar de 
3e klasse. Het spel speelde zich vooral 
af op het middenveld met een licht 
overwicht voor de geel-zwarten zon-
der tot echte doelkansen te komen.
Na een kwartier was het spel volledig 
in evenwicht, maar was af en toe al 
wel te zien dat op Daan Horstman 
na de bal in de voorhoede van v.v. 
Vorden niet of nauwelijks in bezit 
gehouden kon worden. Na 22 minu-
ten viel een hoge bal precies tussen 
Stefan Eggink en de spits van OBW 

in en nadat de bal op de hand van de 
tegenstander van Stefan was gevallen 
kon deze zo doorlopen. Iedereen ver-
wachte een fluitsignaal, maar deze 
bleef uit en nadat de rechtsbuiten in 
stelling was gebracht schoot deze per-
fect raak: 1-0. Nog geen vijf minuten 
later kwam OBW weer sterk door aan 
de linkerkant en de voorzet werd bij 
de tweede paal prima weg gestompt 
door Robin Verstege. De bal kwam 
echter voor de voeten van de rechts-
buiten van OBW en deze trok naar 
binnen en schoot in de verre hoek, 
maar ook hier redde Robin Verstege 
fraai. Tenslotte kwam de linksbuiten 
weer in balbezit en deze kapte zich 

vrij en schoot van ongeveer 15 meter 
met rechts de bal schitterend in de 
kruising; 2-0.In de laatste 10 minu-
ten van de 1e helft kwam Vorden, on-
danks de achterstand, weer een beet-
je meer in de wedstrijd. Vooral Daan 
Horstman liet aan de linkerkant een 
paar fraaie acties zien, maar zijn bei-
de schoten werden een makkelijke 
prooi voor de keeper van OBW.Na 
de rust was de eerste doelrijpe kans 
voor Vorden, toen in de 47e minuut 
Rick Schröer werd vrij gespeeld door 
een mooie steekbal maar zijn inzet in 
de korte hoek was te slap. Dit was di-
rect het laatste wapenfeit van de Vor-
denaren want de keeper van OBW 
heeft daarna geen bal meer op doel 
gekregen. Vorden 1 speelde een zeer 
zwakke tweede helft en had constant 
maar één of twee stations balbezit en 
kwam steeds niet verder dan de mid-
denlijn. Bij balverlies werd pijnlijk 
duidelijk dat deze middag de anders 
zo stabiele verdediging volledig uit 
elkaar werd gespeeld. In de eerste 

10 minuten kwam Vorden nog twee 
keer goed weg toen uit twee voorzet-
ten vanaf links een keer op de lat 
werd geschoten en een keer Robin 
handelend moest optreden. In de 70e 
minuut was het toch raak. Na weder-
om balverlies op het middenveld na 
een verkeerde inspeelpass moest Erik 
Oldenhalve na een flinke sprint aan 
de noodrem trekken en werd hij met 
een gele kaart en een vrije trap be-
straft. Deze vrije trap werd prachtig 
binnen geschoten met links over het 
muurtje heen in de verre hoek. Erik 
Oldenhave liep met deze laatste actie 
een knieblessure op en moest zich 
laten vervangen door Koen Vlogman. 
In de volgende tien minuten ging al-
les verkeerd voor Vorden wat maar 
mogelijk was. Telkens begon het met 
balverlies rondom de middenlijn en 
daarna schakelde OBW vliegensvlug 
om en liet het de achterhoede van 
Vorden steeds in vertwijfeling ach-
ter. Het werd een regelrechte afstraf-
fing en de stand liep op naar 6-0! De 

wedstrijd was gelopen in met nog 
10 minuten te spelen was het zaak 
voor Vorden om verder ongeschon-
den uit de strijd te komen. Jammer
genoeg lukte dit ook niet en werd
grensrechter Eddy Hiddink uit het 
veld gezonden en tot overmaat van
ramp kreeg in de laatste minuut ook
Stefan Eggink nog de rode kaart. Al
was het voor vriend en vijand duide-
lijk zichtbaar dat er geen opzet in het
spel was, maar de scheidsrechter be-
oordeelde anders en zond Stefan van
het veld.
Een keiharde nederlaag voor de run-
ner-up van 3c, waarin vooral in de 
2e helft zeker vier spelers volledig
door de ondergrens zakten en het on-
nauwkeurige spel van Vorden 1 con-
stant werd afgestraft door de snelle
en gevaarlijke voorhoede van OBW.
Komende zondag speelt Vorden 1,
dat in verliespunten nog steeds op de
2e plaats staat, thuis tegen FC Eiber-
gen en kan het zich revancheren voor
deze nederlaag.

Vorden 1 flink onderuit in Zevenaar
Vorden - Vorden 1 heeft zich zelf een slechte dienst bewezen door 
met maar liefst 6-0 te verliezen van OBW in Zevenaar. Het was alweer 
twee jaar geleden dat met dergelijke cijfers was verloren, toen het 1e 
elftal na ook een zeer sterke start in de competitie in toen nog de 4e 
klasse met 7-0 verloor van Bon. Boys in Haaksbergen. Uiteindelijk wist 
Vorden 1 in dat seizoen te promoveren naar de 3e klas, dus laten wij 
hopen dat deze flinke nederlaag net als twee seizoenen geleden als een 
incident mogen beschouwen.



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 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Fred de Graaf

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Spelregels

automobilisten mogen alleen parke-
ren in de vakken. Binnen de blauwe 

echter beperkt.

uur

 blauwe streep

-

op het eerstvolgende hele of halve 

-
geven dagen en 

-

als een parkeer-

in de vakken, het  gebruik van een 

Ontheffing mogelijk voor aanwo-
nenden

te vragen, onder de volgende 
 voorwaarden:

-
gelegenheid op eigen terrein

-

gelegenheid, in de openbare ruim-
te, binnen 100 meter van de woning

Vrij parkeren-zone

(marktplein) vallen niet onder de 

 ingericht, waar lang parkeerders, 

 onbeperkt kunnen parkeren. 

Parkeerschijf 

heeft u een 

 nodig. Inwoners 

aangeboden door de gemeente en de 

Meer informatie
Een plattegrond met de parkeervak-

met ons opnemen via 
info@bronckhorst.nl of 
tel. (0575) 75 02 50.

Blauwe zone in Vorden

De gemeente is verant-
woordelijk voor de 
 registratie en verwerking 
van  gevonden en verloren 
voor werpen. Binnenkort 
voeren wij gevonden 
voorwerpen waarvan de 
wettelijke  bewaartermijn 
is verstreken weer af. 

Op www.bronckhorst.nl 
Actueel  Actuele 

 informatie  Gevonden 
voorwerpen staat een 
overzicht van alle gevon-
den 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

 herinrichting van Het Iekink, vanaf de 
Leliestraat tot aan de Bleekstraat in 

om  parkeergelegenheid te realiseren 
-

-

Parkeergelegenheid is niet het enige 

uw suggesties en ideeën voor een 
 optimale verkeersveiligheid rond het 
schoolgebouw.

graag met u in gesprek over het plan. 

inrichting Het Iekink).

Informatieavond over  parkeren en 

veilig verkeer bij nieuwe school-

gebouw Rozenstraat in Hengelo

Uw ideeën zijn welkom!
voor leerlingenvervoer voor 
 kinderen die om een of andere 
 reden niet een school om de hoek 

 (Europese) aanbesteding wordt dit 
vervoer voor een bepaalde periode 

-
der die het beste voldoet aan de 

andere adviseren door de advies-
raad leerlingenvervoer die actief is 
voor de gemeenten Bronckhorst, 

overleg plaats tussen de gemeente, 
de vervoerder en de adviesraad om 

 adviesraad heeft als doel om samen 
met de gemeenten en de vervoer-
der:

vervoer

van ouders 

het leerlingenvervoer gewaar-

gaan 

Denkt u mee?

-
ge te leveren aan goed leerlingen-
vervoer, neem dan contact op met 
de adviesraad. Het e-mail adres is: 
leerlingenvervoer.info@gmail.com. 

op de website 
www.leerlingenvervoer.info van de 
adviesraad leerlingenvervoer van 
de gemeenten Bronckhorst, 

Ouders gezocht om mee te 
denken over leerlingenvervoer

Op 5 december is er geen avondopenstelling in het gemeen-

van dienst.

Sinterklaasavond geen 
 avondopenstelling

NB: in een blauwe zone 
is parkeren gratis!



Vanuit het gemeentehuis …
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
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 opne-
men. U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zo-
veel mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze 
producten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te ma-
ken. Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uit-
treksel uit de gemeentelijke basisadministratie.   

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning 
vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. Een afspraak maken heeft ook als voordeel dat u niet hoeft te wachten.  Op deze gemeente-
pagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de keuken van een aan-
tal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn.   

Toon en Daan

Deze maand: Aflevering 33  
Er is keuze in de bestemming van de as van uw naaste  
Onlangs is de moeder van Theo en Doris van der Zwaan overleden. Ze was al behoorlijk op leeftijd en is lan-
gere tijd ziek geweest. Ze heeft aangegeven na haar overlijden gecremeerd te willen worden. Dit is gebeurd 
en het afscheid was een mooie plechtigheid. Haar zoon Theo en zijn vrouw denken nu na over de vraag wat ze 
met haar as willen doen, welke mogelijkheden daarvoor zijn in Bronckhorst en hoe het in z’n werk gaat.   

Daan: “Tijdens het regelen van de uit-
vaart hoeft u als nabestaande nog 
niet direct te beslissen over de be-
stemming van de as. De asbus mag 
wettelijk een maand na de crematie 
worden vrijgegeven en kan vaak lan-
ger bewaard worden door het cre-
matorium. Dat heeft als voordeel dat 
u er rustig over kunt nadenken. Het 
crematorium kan u hier meer over 
vertellen.” 

Toon: “In Bronckhorst zijn op de vijf 
algemene begraafplaatsen van de 
gemeente verschillende mogelijkhe-
den (bestemmingen) om de as van 
uw geliefde een plek te geven. De be-

graafplaatsbeheerder overlegt sa-
men met u over de bestemming en 
uw rol daarbij. Aandacht voor u, rust 
en waardigheid staan voorop. Welke 
mogelijkheden er bijvoorbeeld zijn in 
Bronckhorst? 

Strooiveld   
Een speciaal afgebakend terrein 
waar in het gras as uitgestrooid 
kan worden 

Muur voor het bewaren van ur-
nen met crematie-as. Een plaats 
in de urnenmuur wordt uitgege-
ven voor 20 jaar, met de moge-
lijkheid om steeds met 10 jaar te 
verlengen 

Klein graf waarin een urn begra-
ven kan worden. Een plaats in 
een urnengraf wordt uitgegeven 
voor 20 jaar, met de mogelijk-
heid om steeds met 10 jaar te 
verlengen 

Crematie-as kan bijgezet wor-
den in een gewoon graf, met of 
zonder urn. De plaats in het graf 
wordt uitgegeven voor 20 jaar, 
met de mogelijkheid om steeds 
met 10 jaar te verlengen.  

Per begraafplaats verschilt het iets 
van elkaar wat er mogelijk is.”   

Daan: “Op onze begraafplaatsen in 
Hengelo, Vorden en Zelhem is het 
mogelijk de as te verstrooien op een 
strooiveld, de as te begraven al dan 
niet in een urn, de as bij te zetten in 
een eigen urnengraf of de as bij te 
zetten in een nis in een urnenmuur. 
Op de begraafplaats in Wichmond is 
ruimte om een urn te plaatsen in de 
urnenmuur, de as te begraven of de 
as te verstrooien op het strooiveld. Er 
zijn op deze begraafplaats nog geen 

urnengraven, maar dit behoort wel 
tot de mogelijkheden. Op de begraaf-
plaats in Steenderen is ruimte om 
een urn bij te zetten in een eigen ur-
nengraf, de as te begraven, al dan 
niet in een urn, en er is een speciaal 
veld om as te verstrooien.” 
 
Toon: “In Bronckhorst zijn naast de 
gemeentelijke begraafplaatsen ook 
andere begraafplaatsen (Katholiek, 

Nederlands Her-
vormd etc.) waar 
mogelijkheden zijn 
om as een plek te 
geven. Hiervoor kunt 
u contact opnemen 
met vertegenwoor-
digers van de ge-
loofsgemeenschap-
pen. Verder kunt u 
ervoor kiezen om de 
as thuis in een sier-
urn een plek te ge-

ven of een deel van de as te bewaren 
in een medaillon of ander sieraad.” 

Daan: “Voor de verschillende asbe-
stemmingen op onze begraafplaat-
sen zijn diverse tarieven van toepas-
sing. De kosten vindt u in de tarieven-
tabel op www.bronckhorst.nl ➝
Infobalie ➝ Geboorte, huwelijk en 
overlijden.”

Om inwoners van Zelhem in de toe-
komst  voldoende grafruimte te kun-
nen bieden, is de gemeente enige
tijd geleden gestart met voorberei-
dingen voor de herinrichting van de 
 gemeentelijke begraafplaafs in Zel-
hem. De  bedoeling was in het oudste 
deel van de begraafplaats verschil-
lende graven te ruimen. Na een
cultuurhistorisch onderzoek dat in 
overleg met de stichting Oud Zelhem 
plaatsvond, bleek dat dit oude ge-
deelte waardevol is en we bekijken 
nu of dit samen met de toegangspoort 
tot de begraafplaats gemeentelijk 
monument kan worden. Ook hebben 
we geïnventariseerd of er rechtheb-
benden zijn van een groot aantal oude 
graven, die hun graf sowieso willen 
behouden. Een aantal (ca. 30 nabe-
staanden) wil dit. Pas als er duidelijk-

heid is over de mogelijke monumen-
tenstatus gaan we verder onderzoe-
ken hoe we ruimte kunnen krijgen 
voor nieuwe graven op de begraaf-
plaats. Het is de bedoeling dit binnen 
de huidige begraafplaats te creëren. 
Op dit  moment zijn op de begraaf-
plaats in Zelhem nog 150 graven be-
schikbaar en dat is voor de  komende 
jaren voldoende.

Stand van zaken herinrichtings-

plan begraafplaats Zelhem

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op
6 januari 2014 in het gemeentehuis in  Hengelo worden
de kampioenen van 2013  gehuldigd.
U kunt tot 15 december a.s. een  persoon of club aanmel-
den, die het afgelopen jaar op sportief of cultureel gebied 

een podiumplek heeft gewonnen bij 
een NK, EK of WK. Het kampioenen-
aanmeldingsformulier kunt u  online 
invullen via www.bronckhorst.nl of 
scan de QR-code. Doen!

Opgave kampioenen 2013 voor huldiging

Op 10 december tussen 14.00 en 
17.00 uur is er een  themamiddag 
‘Voorkom Fietsdiefstal’ op station 
Vorden. Er wordt een oersterk 
 kettingslot verloot en u kunt uw fiets 
gratis laten graveren. 

Het zal je maar gebeuren: fiets 
 gestolen! Lopend naar huis, aangifte 
doen, het is een heel gedoe. Ook op 
station Vorden worden fietsen 
 gestolen. Op 10 december geeft het 
Centrum Fietsdiefstal tips om diefstal 
van uw fiets te voorkomen. Ze laten 
zien hoe u uw fiets goed op slot zet en 
welke sloten het meest geschikt zijn. 
Ook de politie en het serviceteam van 
de spoorlijn zijn daarbij aanwezig.  
Er wordt bovendien een ART goed-

gekeurd slot van AXA verloot ter 
waarde van € 50. En u kunt uw fiets 
gratis laten graveren. Neem daarvoor 
wel een identiteitsbewijs mee!

Verder delen de medewerkers 
 kortingsbonnen uit waarmee u goed-
koop een goed kettingslot kunt aan-
schaffen bij fietshandelaren in Vor-
den. Het gaat om een kettingslot met 
het keurmerk ART2, dat zeer moeilijk 
te forceren is. Zowel de  campagne als 
een leuke wedstrijd zijn te vinden op 
de Facebookpagina ‘VoorkomFiets-
diefstal’. De campagne Voorkom 
Fietsdiefstal wordt gehouden op alle 
stations in Gelderland en wordt mede 
 gefinancierd door de provincie.

10 december: Themamiddag ‘Voorkom 

Fietsdiefstal’ op station Vorden

… en waarmee zij u graag van dienst zijn

De kampioenen 2012



Raadsvergadering 
28 november 2013
Op 28 november vergaderde de raad. 
Tijdens de vergadering werd de heer 
W.H.J. Fontein  benoemd als com-
missielid, niet-zijnde raadslid voor 
Gemeentebelangen Bronckhorst.  
Verder vergaderde de raad over:

 De gemeenteraad ontving een ver-
zoek in de vorm van een burgerini-
tiatief van mevrouw Bosman uit 
Bronkhorst, voor een herziening 
van het bestemmingsplan voor de 
stad Bronkhorst. Dit burgerinitia-
tief wordt behandeld tijdens de 
commissievergadering van

 11 december

 De raad stelde dit bestemmings-
plan met algemene stemmen vast 
en verklaarde de ingebrachte 
zienswijze ongegrond. Hiermee 
wijzigt de bestemming van 
 ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’

 De raad stemde unaniem in met de 
Nota Grondbeleid voor de periode 
2014-2017. In deze nota staan de 
keuzes waarbinnen het gemeente-
lijk grondbeleid door het college 
plaatsvindt, welke instrumenten zij 
daarvoor gebruiken en op welke 
manier deze worden ingezet

 De raad stelde unaniem de Drank- 
en Horecaverordening vast, ter 
voorkoming van oneerlijke mede-
dinging bij het verstrekken van

 alcoholhoudende dranken. Met
 deze verordening hebben sociaal-

culturele instellingen, zoals dorps- 
en cultuurhuizen en ontmoetings-
centra de mogelijkheid om buiten 
de gebruikelijke activiteiten max. 
12 x per jaar alcoholhoudende 
drank te schenken tijdens bijeen-
komsten van persoonlijke aard.

 Bij activiteiten gericht op de jeugd 
onder 18 jaar mag geen alcohol 
geschonken worden. De VVD frac-

tie benadrukte dat het van belang 
is de leeftijdsgrens bij met name 
sportactiviteiten goed in het oog te 
houden. Een amendement van 
CDA, VVD, PvdA en GBB voor ver-
ruiming van de openingstijden 
voor sociaal-culturele instellingen 
van 24.00 naar 01.00 uur op vrij-
dag, zaterdag en algemeen erken-
de feestdagen, werd met algeme-
ne stemmen aanvaard.

 De raad stelde het paraplubestem-
mingsplan voor archeologiebeleid 
vast, ter bescherming van archeo-
logische waarden naar actuele 
 inzichten en beleid

 De raad stemde unaniem in met de 
overdracht per 1 januari 2014 van 
de brandweervrijwilligers naar de 
 Veiligheidsregio Noord- en Oost 
 Gelderland (VNOG). Het bestaande 
brandweermaterieel wordt over-
gedragen, waarvan de VNOG de 
boekwaarde van € 1.582.590 aan 
de gemeente vergoedt. Ook wordt 
de raad gevraagd in te stemmen 
om voor de vervanging van het 
brandweermaterieel een jaarlijks 
budget van € 406.786 beschikbaar 
te stellen voor kapitaallasten

 (€ 398.293) en jaarlijkse vervan-
gingen (€ 8.493). Met een motie 
droegen CDA, VVD, PvdA, Groen-
Links, D66 en GBB het college op 
het bestuur van de VNOG dringend 
te verzoeken in de jaren 2015-2017 
een besparing op de  gemeentelijke 
bijdrage te realiseren

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 19 december 2013.

Commissievergaderingen
De raadscommissie vergadert op 11 
en 12 december om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 

Hieronder vindt u de vergaderagen-
da’s van deze openbare vergaderin-
gen. U bent van  harte welkom om de 
vergaderingen bij te wonen!

Commissievergadering 
11 december 2013

 De raden van de gemeenten 
 Berkelland, Bronckhorst, Lochem 
en Montferland hebben in 2006 
een gezamenlijke rekenkamer-
commissie ingesteld. Het functio-
neren van de rekenkamercommis-
sie is geëvalueerd en op basis van 
deze evaluatie wordt de raad 
 gevraagd in te stemmen met 
 verlenging van dit samenwer-
kingsverband tot 2018

 Door de huidige woningmarkt 
moeten we maatregelen nemen 
om het nieuwbouwproject op het 
HAVO terrein in Vorden rond te 
krijgen. Besloten is de grondprijs 
te verlagen. Hierdoor ontstaat een 
tekort op de grondexploitatie. De 
raad wordt gevraagd akkoord te 
gaan met een dekking van dit 
 tekort van € 580.000 uit de 
 algemene reserve 

 Op 1 januari werd het volume- en 
frequentiesysteem voor de afval-
inzameling ingevoerd. De cijfers 
over het eerste halfjaar zijn geana-
lyseerd. De raad wordt hierover 
bijgepraat

 De nieuwe belastingtarieven voor 
2014 liggen voor aan de raad. O.a. 
is het voorstel om de OZB, het ri-
oolrecht en de afvalstoffenheffing 
te verhogen met 3,25% (landelijke 
 inflatie). In het voorstel aan de 
raad is de rekenwijze voor de af-
valstoffenheffing bijgesteld om de 
kosten voor afvalinzameling te 
 dekken, maar de kosten zullen bij 
een gemiddeld aanbiedgedrag 
(12x grijs en 10x groen) ook in 
2014 lager uitvallen dan in 2012 
vóór de invoering van het nieuwe 
afvalinzamelingssysteem

 Met de raad worden de conse-
quenties doorgenomen van zijn 
besluit over het bestemmingsplan 
‘Zelhem dorp, inperking woning-
bouwmogelijkheden’ voor de af-
spraken in de  regionale woonvisie 
(in deze visie staat dat Bronckhorst 
tot 2025 385 woningen mag bij-
bouwen). De raad besloot in sep-
tember met een amendement het 
bestemmingsplan te  wijzigen door 
in één concreet geval bouwen wel 
toe te staan. Om onduidelijkheid 
over bouwbestemmingen te voor-
komen worden nadere 
 beleidsregels voorgesteld. Deze 
worden apart behandeld op de 
agenda

Commissievergadering 
12 december 2013

3.0’
 Op 1 januari 2015 is de gemeente 

verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van diverse nieuwe taken op 
sociaal terrein. Hiervoor hebben 
wij een visie ontwikkeld, die het 
uitgangspunt vormt voor deze 
 taken. In de nota ‘Bronckhorst voor 
Elkaar 3.0’ is deze visie verder 
 vertaald naar uitvoering. Punten 
als de werkwijze, de bekostigings-
wijze en de overgang naar de 
 nieuwe aanpak zijn verder uitge-
werkt. De raad wordt gevraagd de 
nota vast te stellen en het college 
opdracht te geven het (verander)
traject te starten

domein
 Om de grote veranderingen op 

 sociaal terrein goed door te 
 voeren, stellen b en w de raad voor 
om in dit traject nauw samen te 
werken met de andere Achter-
hoekse gemeenten. Op deze 
 manier kan kennis worden gedeeld 
en kunnen sommige taken effi-
ciënter  worden geregeld. De sa-
menwerking is uitgewerkt in de 
notitie ‘D’ran in de Transities’

 Een van de rijkstaken die naar de 
gemeente komt is Jeugdzorg. B en 
w vragen de raad in te stemmen 
met de regionale afspraken die 
voor de aanpak van Jeugdzorg zijn 
gemaakt

De raad wordt geïnformeerd over het 
principeakkoord dat de Achterhoek-
se gemeenten hebben gesloten met 
TSN Thuiszorg en Zorgkompas over 
de overname van de 800 thuishulpen 
van Sensire

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
 onderwerpen die op de agenda staan 
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergadering. Over onderwerpen 
die niet op de agenda staan heeft u 
hiervoor de mogelijkheid tijdens het 
agendapunt ‘Mogelijkheid tot inspre-
ken over niet-geagendeerde onder-
werpen’ in de commissievergade-
ringen.

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

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

bieders
Op 10 december a.s om 15.45 uur is 
er een informatiebijeenkomst voor 

organisaties en zelfstandigen, die te 
maken krijgen met de veranderingen 
in het sociale domein. Tijdens de bij-
eenkomst presenteren we de nota 
‘Bronckhorst voor Elkaar 3.0’, waarin 
de plannen van de gemeente Bronck-
horst staan. 

De richting voor de uitvoering van de 
nieuwe taken in Bronckhorst krijgt 
steeds meer vorm. Eén van de idee-
en is dat we in Bronckhorst gaan 
werken met gebiedsteams die het 
aanspreekpunt zijn voor inwoners. 
Dit betekent dat medewerkers van 
de gemeente samen met medewer-

kers van maatschappelijke organisa-
ties op bijvoorbeeld scholen en huis-
artspraktijken aanwezig zijn voor in-
woners met (hulp)vragen. Dit en 
meer staat beschreven in de nota 
‘Bronckhorst voor elkaar 3.0’. 
Deze is te vinden op www.bronck-
horst.nl. De inhoud van de nota lich-
ten we toe tijdens de bijeenkomst.

De bijeenkomst duurt van 15.45 tot 

17.00 uur en vindt plaats in de raad-
zaal van het gemeentehuis. We heb-
ben de organisaties per brief per-
soonlijk uitgenodigd. Mocht uw or-
ganisatie per ongeluk geen brief 
hebben ontvangen of bent u een 
nieuwe organisatie die wij nog niet 
kennen en wilt u graag aanwezig 
zijn, meldt u zich dan aan via info@
bronckhorst.nl. Ook u bent van
harte welkom.

JEUGDZORG    BEGELEIDING UIT DE AWBZ    WERK EN INKOMEN

Er gaat wat veranderen op sociaal terrein

Voor meer informatie of vragen over de decentralisaties, kunt u terecht op 
een speciale pagina op www.bronckhorst.nl. Op de homepagina vindt u een 
link direct naar ‘Decentralisaties sociaal terrein’. U kunt ons ook bellen via 
tel. (0575) 75 02 50.

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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure  
(art. 3.8 Wabo) 

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

-
-

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

WIJ RUIMEN OP!DIVERSE SHOWROOMARTIKELEN MET  50 % KORTING

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

GOTINK INSTALLATIE
Molenenk 6
7255 AX Hengelo (Gld.)

T  0575 - 46 52 58
F  0575 - 46 01 81
E  info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige 
showroom waar u zich uitstekend kunt laten 
voorlichten. Als totaalinstallateur kunnen we 
u daarnaast helpen bij de complete inrichting 
van uw badkamer. Naar ùw wensen: van 
schetsontwerp tot montage.

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

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

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

In een persoonlijk onderhoud nemen wij dan alle 

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

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

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 4 januari 2014.

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

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

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

Agenda

15 jan 2014, 19:30 uur: 

Vorden - Onder de naam ‘Bronckhorster 

Uitdaging’ is in deze gemeente een stich-

ting in oprichting om maatschappelijk 

 betrokken ondernemen te stimuleren en 

organiseren.

Bronckhorst krijgt een 
‘Bronckhorster Uitdaging’

Redactie

Algemene informatie

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Bronckhorst 

(KHN)

Gemeente Bronckhorst

Ondernemersplatform Bronckhorst (OPB)

Geld besparen door slimmer energie in te 

Hengelo startte dit jaar zijn eigen bedrijf 

lange ervaring op de energiemarkt weet 

hij als geen ander hoe ondernemers geld 

kunnen besparen op hun energierekening. 

‘Ondernemers kunnen veel geld besparen 
door slimme inkoop van energie’

Heidi Ruiterkamp
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

facebook.com/garageteerinkbv

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!

(bromfiets)Rijbewijs A M

“De plek in de bergen waar het altijd thuiskomen is”

Wintersport in Tirol!

Individueel of groepsreis

Eigen vervoer of busreis  

vanuit Hengelo en omgeving.

Gegarandeerd gezellig!

Prachtige
Kerstbomen!
bij GroenRijk
Doetinchem

Wassinkbrinkweg 2
0314-621021 groenrĳ k.nl

        A.s. zondag open!

Zaterdag
7 december

In het café:
C.C.R. Coverband:
The Fortunate Sons

In de disco:

VIP Party met  
DJ Wolfie XL

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

FIETSEN, BROMFIETSEN, 
ACCESSOIRES,

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

zomer en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:

€ 49,50NU 

€ 64,50NU 

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

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

Fiets met derailleur, speciale prijs:

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

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

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

NU OOK LEVERBAAR: 
WINTERBANDEN

Fashion Corner
25 jaar in Vorden
daarom december feestmaand!

Bij aankoop vanaf € 50,- 
doe je mee met je kassa-
bon en maak je 3x kans 
op een GALAXY TAB 3

t.w.v. € 249,-

Fashion Corner Vorden

Maak 3x kans op
een Galaxy Tab 3
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Op 25 november heeft de Algemene 
Ledenvergadering van GroenLinks de 
lijst voor de gemeenteraadsverkie-
zingen vastgesteld. Als lijsttrekker 
is Herman van Rooijen gekozen. De 
kiescommissie motiveerde de keuze 
als volgt: “Herman is een man van 
het eerste uur binnen de fractie. Hij 
heeft constructieve ideeën om de 
GroenLinks idealen uit te dragen. 
Zijn insteek is de komende periode 
-nog meer dan voorheen- de samen-
werking met bewoners en organisa-
ties op te zoeken, hetgeen we zeer 
toejuichen”. 
Naast de ervaring van Herman heb-
ben de leden gekozen voor een geva-
rieerd, maar evenwichtig team. Num-
mer 2 is Titus Smit, een bevlogen 
man die pleit voor gemeentepolitiek 
met oog voor de mensen. Hierna vol-

gen Jan Holtrigter, een realistisch in-
gestelde man van de praktijk, Michel
Coenen, een enthousiaste nieuwko-
mer met een duidelijk linkse inborst,
Ulrike ter Braak, een sociaal bevlogen
zorgprofessional en Theo Wentink,
de agrariër met een grote passie voor
natuurbeheer. Na Christine Brongers
en Walter Rovers is Max Noordhoek,
het gezicht van de fractie in de afgelo-
pen jaren, lijstduwer van de lijst. 

Herman van Rooijen: “Ik vind het
een hele uitdaging om GroenLinks de
komende jaren verder op de kaart te
zetten binnen onze prachtige, groene
gemeente”. De huidige GroenLinks 
fractie bestaat uit 2 zetels. Op basis
van de wijze waarop GroenLinks zich
de afgelopen jaren binnen de raad
heeft geprofileerd steekt Herman in 
op uitbreiding van dit aantal: “De
mensen hebben het gewaardeerd dat
wij standvastigheid hebben getoond
in het tegenhouden van megastallen
(LOG Halle-Heide) en er voor hebben
gezorgd dat de voorzieningen in ver-
schillende kernen op peil blijven”.

Herman van Rooijen 
lijsttrekker GroenLinks
Bronckhorst - GroenLinks 
Bronckhorst presenteert met 
trots Herman van Rooijen als 
lijsttrekker voor de gemeente-
raadsverkiezingen op 19 maart 
2014.

Daarin hebben de eigenaren en rent-
meesters van de samenwerkende 
buitenplaatsen en landgoederen 
in Bronckhorst (Den Bramel, Eng-
huizen, Het Enzerinck, Hackfort, 
De Kieftskamp, kasteel Keppel, Het 
Medler, ’t Suideras, kasteel Vorden, 
De Wiersse, De Wildenborch en ’t 
Zelle),samen met landschapsarchi-
tect Berno Strootman een zestal 
ambities geformuleerd die in de ko-
mende jaren moeten worden gereali-
seerd. Deze ambities variëren van het 
versterken van de onderlinge samen-
hang (o.a. door het uitbreiden van 
wandel - en fietsnetwerken en door 
functies en activiteiten beter op el-
kaar af stemmen) tot het gezamenlijk 
ontwikkelen van “verdienmodellen” 
om de buitenplaatsen en landgoede-
ren minder afhankelijk te maken van 
externe financiële ondersteuning. 
Deze ambities kunnen niet worden 
gerealiseerd zonder steun van ge-
meente, provincie en waterschap. 
Van hen wordt gevraagd om actief 
mee te denken over oplossingen en 
het wegnemen van obstakels die de 
oplossingen in de weg staan. De am-
bities werden dinsdagmiddag ‘stuk 
voor stuk’ door landschapsarchitect 
Berno Strootman aan de wethouders 
van Bronckhorst, politieke partijen, 
afgevaardigden van de provincie, wa-
terschappen, Natuurmonumenten 
en het Geldersch Landschap, nader 
toegelicht. Berno Strootman: “De ge-
meente Bronckhorst heeft wellicht de 
grootste hoeveelheid landgoederen 
en buitenplaatsen in Nederland. Het 

“Groene Kapitaal” van Bronckhorst 
is in handen van de landgoedeigena-
ren”, zo sprak hij. Eén van deze ambi-
ties van deze eigenaren is een nauwe 
samenwerking met de gemeente en 
ook samen de bestemmingsplannen 
opstellen. “Wij vragen een pro- actie-
ve houding van de gemeente”, zo stel-
len de eigenaren van de landgoederen 
en de buitenplaatsen. Ook moet de 
onderlinge samenhang van de eige-
naren zelf versterkt worden. Stroot-
man wees ook op het in stand hou-

den van de ‘blauwe diensten’ , waar-
bij een nauwe samenwerking met de 
waterschappen bepleit wordt. Benno 
Strootman: “Horeca, locale midden-
stand en ook de gemeente profiteren 
van de mooie omgeving van de land-
goederen en buitenplaatsen. Laatstge-
noemden hebben hoge kosten. Denk 
aan het onderhoud e.d. De lasten en 
lusten moeten beter verdeeld worden 
zodat er een win-winsituatie kan ont-
staan. De sociale netwerken moeten 
verbeterd worden, actieve vrijwilli-
gers werven, samenwerken met o.m. 
de  zorgorganisaties. Ook dat ambië-
ren de landgoed- en buitenplaats ei-
genaren.”
Nel Viersen-Kooiman tot wethouder 
Paul Seesing: “Wij staan hier niet om 
onze hand op te houden. Er zijn veel 
regels waar iedereen zich aan heeft te 
houden. Wij willen graag in gesprek 
en zien de gemeente daarbij meer als 
hobbel-verlager.” Paul Seesing: “Wij 
vinden het uiteraard zeer belangrijk 
dat de landgoederen in stand blijven. 
De ambities die zijn uitgesproken 
zijn een hele stap. Wij willen daar-
over graag met u in gesprek ”, aldus 
de wethouder. Wel blijft het volgens 
Paul Seesing een valkuil om de lusten 
en lasten bij elkaar te krijgen. Oud- 
burgemeester Paul Scholten brak 
deze middag eveneens een lans voor 
de ambities van de eigenaren van 
landgoederen en buitenplaatsen. “Zie 
een landgoed als een onderneming. 
Het is aan te bevelen dat er in het col-
lege van Bronckhorst een wethouder 
‘Landgoederen’in zijn portefeuille 
krijgt. Daarbij is een coördinerend 
ambtenaar ook wenselijk”, zo advi-
seerde hij de aanwezige wethouders.

Goede samenwerking landgoedeigenaren met gemeente wenselijk

‘Kroonjuwelen van Bronckhorst een 
 gezamenlijke verantwoordelijkheid’

Vorden - “Kroonjuwelen van Bronckhorst, een gezamenlijke verant-
woordelijkheid”. Voor een gezonde en duurzame toekomst van bui-
tenplaatsen en landgoederen in Bronckhorst moeten eigenaren, over-
heden en waterschap de handen ineen slaan. Dat is de kern van een 
pamflet, dat dinsdagmiddag in het koetshuis van kasteel Den Bramel 
door Nel Viersen- Kooiman (bewoner van het Enzerinck) aan wethou-
der Paul Seesing werd aangeboden.

Paul Seesing ontvangt pamflet uit handen van Nel Viersen-Kooiman

Kasteel Den Bramel

Annelies gaat met het vernieuwde 
verkiezingsprogramma campagne 
voeren om zoveel mogelijk mensen 
te laten stemmen op een sociale en 
rechtvaardige politiek.  “Over ruim 
vier jaar moeten we trots zijn op het 

werk dat we hebben verzet en weten
onze kiezers wat we voor hen hebben
betekend”. 
De PvdA Bronckhorst zet een dui-
delijk andere koers in, met een Om-
budsteam, een krachtig programma,
een fris campagneteam en een ver-
nieuwde kieslijst. Antoon Peppel-
man, de huidige fractievoorzitter,
staat op nummer 2 van de lijst. An-
toon is twee keer lijsttrekker geweest
en blijft de komende jaren actief
in de lokale politiek. Op de kieslijst 
staan zowel zeer ervaren raadsleden
als nieuwkomers. Het bestuur heeft
er vertrouwen in met deze lijst het
echte PvdA geluid te laten klinken.

Annelies Lichtenberg 
l ijsttrekker PvdA Bronckhorst
Bronckhorst - Met de gemeente-
raadsverkiezingen in zicht, gaat 
de PvdA met een nieuwe lijsttrek-
ker de uitdaging aan met andere 
partijen. De leden hebben en-
thousiast gekozen voor Annelies 
Lichtenberg, 52 jaar, opgegroeid 
in Vorden en na studie en werk 
elders, nu al weer 17 jaar terug in 
Vorden.

De VVD is met 8 zetels samen met 
het CDA de grootste partij in Bronck-
horst. Er zijn 23 kandidaten geselec-
teerd. Van de huidige VVD-raadsle-

den keren er 6 terug op de lijst. Frac-
tievoorzitter Bert Brandenbarg treedt
na de verkiezingen terug, maar blijft
als lijstduwer aan de partij verbon-
den. Gerard van der Bend keert van-
wege gezondheidsredenen niet in de
gemeenteraad terug. Wethouder Do-
rien Mulderije keert na deze periode
niet meer terug en verlaat de actieve
politiek. Zij was voorheen raadslid en
wethouder in de voormalige gemeen-
te Vorden en de afgelopen vier jaar in
de gemeente Bronckhorst.

Ton van Linder lijsttrekker 
VVD Bronckhorst
Hengelo - De VVD Bronckhorst 
heeft haar kandidatenlijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van volgend voorjaar afgerond. 
Ton van Linder uit Baak is de 
lijsttrekker. Op nummer twee 
staat huidig wethouder Josephi-
ne Steffens uit Zelhem.

Johanna Prick is van beroep rent-
meester en was in het verleden werk-
zaam bij verschillende gemeenten in 
Gelderland en Brabant. Meestal met 
de opdracht om slepende (grond)
zaken af te werken. Arjan de Brou-
wer werkt al jaren in overheids- en 
maatschappelijke organisaties op het 
grensvlak van (jeugd)zorg en veilig-
heid, zowel landelijk als regionaal. 
Eerder was hij raadslid in Breda. An-
neke Hacquebard zit vanaf 2002 in 

de raad, eerst in Hummelo en Keppel
en vervolgens in Bronckhorst. Sinds
haar pensionering is zij actief als vrij-
williger in projecten op het gebied
van hoger onderwijs en ICT. 
D66 hoopt met het oog op de lande-
lijke trend op uitbreiding van het hui-
dige aantal (2) zetels. De partij gaat in
de gemeente Bronckhorst inzetten op
‘De Menselijke Maat’, mede geïnspi-
reerd door het vele maatwerk dat de
gemeente in de toekomst zal moeten
leveren. 

Meer info:
www.d66bronckhorst.nl

D66 Bronckhorst kiest 
Johanna Prick als lijsttrekker
Bronckhorst - Op de afgelopen al-
gemene ledenvergadering in ‘D’n 
Olde Kriet’ in Wichmond is de 
huidige fractievoorzitter Johan-
na Prick bij acclamatie verkozen 
tot lijsttrekker bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Ook 
zijn na een interne verkiezing 
tien andere leden op de verkie-
zingslijst geplaatst. Daarbij ver-
rast nieuwkomer Arjan de Brou-
wer met een tweede plaats, nog 
vóór het zittende fractielid An-
neke Hacquebard.

De Nationale Inventaris van Immate-
rieel Erfgoed is een gevolg op het on-

dertekenen van het UNESCO verdrag 
ter bescherming van Immaterieel 
Erfgoed door de staat der Nederlan-
den in 2012. De Federatie is er trots 
op dat het midwinterhoornblazen 
in Gelderland en Overijssel op deze 
wijze erkend wordt. De erkenning 
brengt met zich mee dat de Federa-
tie zich in de komende jaren in gaat 
spannen om de traditie van midwin-
terhoornblazen levend te houden en 
door te geven aan een volgende gene-
ratie. Daarvoor hebben een aantal lo-
kale midwinterhoorngroepen  begin 
2013 de Federatie van Gelderse Mid-
winterhoorngroepen ook opgericht. 

Inmiddels zijn elf lokale groepen lid 
geworden van de Federatie met naar 
schatting 75% van alle actieve blazers 
in Gelderland.

Het ‘anblaozen’ in Twenthe en Gel-
derland vindt aanstaande weekeinde, 
de eerste Adventszondag plaats. Op 
Driekoningen, 6 januari blazen de 
midwinterhoorngroepen weer af. Op 
heel veel plaatsen in Gelderland is 
het sfeervolle geluid van de midwin-
terhoorn dan te horen op midwinter-
wandelingen, Kerstbijeenkomsten, of 
roept een enkele hoorn zijn lied op 
het platteland.

Midwinterhoornblazen ontvangt certifi-
caat immaterieel erfgoed
Regio - De Federatie van Gel-
derse Midwinterhoorngroepen 
ontvangt op 13 december 2013 
in Losser het certificaat dat be-
hoort bij de opname van de tra-
ditie midwinterhoornblazen op 
de Nationale Inventaris van Im-
materieel Erfgoed. Ook Stichting 
Midwinterhoornblazen Twenthe 
ontvangt dan dit certificaat. Bei-
de organisaties hebben gezamen-
lijk begin dit jaar die aanvraag 
tot opname gedaan.

Ondanks dat de Sint en zijn Pieten het 
ontzettend druk hebben op deze dag vlak 

voor Pakjesavond, wil hij net als elk jaar 
weer graag een mooi verhaal komen voor-

lezen in de bibliotheek. De Sint beleeft 
ondanks zijn hoge leeftijd nog dagelijks 
avonturen met zijn Pieten. Om al zijn be-
levenissen niet te vergeten heeft de Sint ze 
opgeschreven in een hele boel boeken. Wil 
je na het voorlezen nog een verhaal van de 
Sint horen? Dan kun je altijd één van de 
spannende avonturenboeken lenen.

Sinterklaas leest voor
Bronckhorst - Op woensdagmiddag 4 december leest Sinterklaas een spannend 
verhaal voor in de bibliotheek. Alle kinderen zijn welkom. De Sint en zijn Pie-
ten hebben een druk programma maar komen naar alle bibliotheken in de ge-
meente Bronckhorst. Ze zijn om 13.30 uur in Zelhem, om 14.30 uur in Hengelo, 
en om 15.30 uur in Vorden. De hulp-Sinterklaas is om 14.30 ook in Steenderen.



De Tafel van Groenlo is een netwerkorganisatie 
van twintig personen, die duurzame initiatie-
ven in de Gelderse Achterhoek wil realiseren. 
Deelnemers zijn overheden, bedrijven, kennis-
instituten en burgers. Duidelijk is derhalve dat 
de Tafel van Groenlo in de Achterhoek een cen-
trale rol vervult in het streven naar duurzaam-
heid. Alle bij de Tafel van Groenlo aangesloten 
leden zetten zich daarbij doorlopend in om 
duurzame plannen te initiëren, commitment te 
regelen en daar waar nodig te lobbyen in Den 
Haag.
Tot één van de belangrijkste initiatieven van 
de Tafel van Groenlo mag de oprichting van de 
AGEM genoemd worden. In het verlengde daar-
van werd er reeds op 30 september 2009 en dat 
dus ook in De Oude Calixtus in Groenlo door 
250 Achterhoekers een handtekening gezet on-
der het Akkoord van Groenlo. Met dat akkoord 
werd een eerste stap gezet richting initiatieven 

voor duurzame energieopwekking in de Ach-
terhoek. Vervolgens was het Herman Hulshof, 
voorzitter van de Tafel van Groenlo, die in no-
vember 2010 een drietal moties met duurzaam-
heidinitiatieven overhandigde aan een delegatie 
van Tweede Kamerleden.

Definitief karakter
En het voorlopig akkoord van 2009 kreeg afge-
lopen woensdag, en dat dus vier jaar later, een 
definitief karakter. Met het definitieve, onderte-
kende akkoord verklaren de acht deelnemende 
Achterhoekse gemeenten zich te blijven inzet-
ten voor de realisatie van de duurzaamheiddoel-
stelling, opgenomen in de Achterhoek Agenda 
2020. Met het plaatsen van de handtekeningen 
geeft men tevens aan een duidelijke visie te 
hebben over duurzaamheid, waarin de ener-
gietransitie een belangrijke impuls is voor de 
economische ontwikkeling van de Achterhoek 
en waarbij men tevens streeft naar een ener-
gieneutrale Achterhoek in het jaar 2030 door 
onder andere in te zetten op grootschalige ener-
giebesparing en productie van hernieuwbare 
energie.
Als gevolg van het definitieve akkoord, hebben 
de acht gemeenten zich nu de verplichting op-
gelegd om bestaande en nieuwe initiatieven blij-
vend te ondersteunen en succesvol te maken. 
Verder heeft het gesloten akkoord tot gevolg 
dat men nieuwe duurzame initiatieven vanuit 
de samenleving, zoals van burgers, bedrijven en 
organisaties, niet alleen gaat faciliteren, maar 
bovenal ook gaat verbinden.
Concrete stap
Tijdens de bijeenkomst van afgelopen woens-
dag werd de komst van AGEM gezien als een 
concrete stap in de goede richting. De AGEM, 
die zichzelf omschrijft als een regionaal, scherp 
geprijsde en duurzame organisatie, gaat voor 

een energieneutrale regio. De belangrijkste 
doelstelling daarbij is het om evenveel stroom 
en warmte te produceren als dat er in de regio 
verbruikt wordt en dat met alle woningen, ge-
bouwen, industrieën en dergelijke.
Nadat Steven Kroon en Guus Ydema namens 
AGEM een introductie hadden verzorgd en 
daarbij vragen hadden beantwoord van dag-
voorzitter Sebastiaan van ‘t Erve, met zijn 36 
jaar voorgedragen als burgemeester van de ge-

meente Lochem, werd er onder aanvoering van
Herman Hulshof door de bestuurlijke vertegen-
woordigers van de acht Achterhoekse gemeen-
ten de stroom van AGEM officieel gelanceerd.
Vervolgens vond er voor de talrijke aanwezigen
een vervolgconferentie plaats aan een zevental
discussietafels, variërende van Biogas tot AGEM,
van Wind tot Achterhoek Duurzaam Verbou-
wen, van Zonpower tot Burgerinitiatieven en 
Tafel van Groenlo.

Definitief akkoord bij Tafel van Groenlo 2013

Lancering Achterhoekse Groene Energie maatschappij 
(AGEM)

De officiële lancering van AGEM met o.a. Herman Hulshof (tweede van rechts) als voorzitter van de Tafel van 
Groenlo.

Groenlo - De datum 27 november 2013 
werd door de Regio Achterhoek aange-
kondigd als een bijzondere dag. Dit in 
verband met de Tafel van Groenlo, oftewel 
een gezamenlijk Achterhoeks beraad dat 
andermaal plaatsvond in De Oude Calix-
tuskerk van Groenlo. De vele aanwezige 
bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoor-
digers van de acht Achterhoekse gemeen-
ten, alsmede belangstellenden van diverse 
ondernemingen, organisaties e.d. zullen 
deze aankondiging bijzonder serieus heb-
ben genomen. Want de belangstelling was 
zeer groot en dat voor onder andere de of-
ficiële lancering van AGEM (Achterhoekse 
Groene Energiemaatschappij). Een feeste-
lijk moment, dat een onderdeel was van 
het symposium ‘De Achterhoek met eigen 
energie!’

5 december pakjesavond
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Uit eten met Kerst

Deze veldtoertocht staat op de kalen-
der van de Nederlandse Toer Fiets Unie 
(NTFU) en staat bij de meeste veldrijders 
met stip op hun te fietsen tochten. Maar 
ook fietsers die geen lid zijn van een 
wielervereniging zijn welkom en  kun-
nen ook deelnemen aan deze klassieker 
onder de veldritten. De start is tussen 
8.30 en 10.00 uur bij het complex van de 
voetbalvereniging Vorden aan de Oude 
Zutphenseweg 11 te Vorden en voert de 
deelnemers via het Grote Veld met het 
nodige klimwerk naar de Lochemseberg. 
Daarna gaat de route door de Wilden-
borch weer terug naar het startpunt.
Men kan kiezen uit twee afstanden: 30 

km of 45 km. De routes lopen groten-
deels via mooie bospaden en zandwegen 
met tussendoor een enkele harde weg, 
om even iets op adem te komen. De veld-
toertocht is mede dankzij de zeer goe-
de samenwerking met diverse bos- en 
landgoedeigenaren tot stand gekomen. 
Bij de controlepost onderweg worden 
een drankje, warme bouillon en ook de 
traditionele gehaktballetjes en broodjes 
verstrekt. 
Daar is ook een materiaalpost aanwezig 
zijn om de eventuele pechgevallen weer 
op weg te helpen. De gehele tocht is dui-
delijk uitgezet met pijlen en wordt door 
de leden van de VRTC regelmatig gecon-
troleerd. Na afloop  kunnen de deelne-
mers zich douchen, de fiets af spuiten en 
een hapje en drankje nuttigen in de kan-
tine van de voetbalclub Vorden. Leden 
van de NFTU betalen het gebruikelijke 
tarief en niet leden betalen 1 euro meer 
in verband met de dagverzekering. 
Voor verdere informatie: 
www.VRTCVorden.nl

‘Grote Veld’ veldtoertocht in 
Vorden
Vorden - Zondag 8 december houdt 
de Vordense fietsclub  VRTC  ‘De 
Achtkastelenrijders’ voor het 32e  
jaar haar ‘Grote Veld’ veldtoertocht 
in de mooie omgeving van het bos-
rijke Vorden. De leden van de VRTC 
zijn al druk in de weer met de voor-
bereidingen van de routes.

 Varsselseweg 55
 7255 NR Veldhoek
 Tel. (0573) 46 10 61

Huisgemaakte salades en 
 tapasschotels voor de feestdagen!

 
Rundvleessalade € 6,25 p.p.

Vissalade € 7,50 p.p.
Tapasschotel € 15,– per schotel

Bezoek onze Kerstmarkt op 14 en 15 december!
(voor info kijk op onze website)

EETCAFÉ
FEESTZAAL

Spalstraat 1, 7255 AA Hengelo Gld. Tel. 0575-461478, www.zwaanhoekje.nl

1e en 2e Kerstdag:

3-gangen keuzemenu € 28,50
4-gangen keuzemenu € 33,50

Inloop tussen 16.00 en 19.30 uur 
Reserveren gewenst: 0575-46 14 78 

Voor meer informatie: www.zwaanhoekje.nl

Tijdens de kerstdagen is het ook 
genieten bij eetcafé De Tol

1e kerstdag
Kerstdiner met een 4-gangen menu. 

2e kerstdag
Kerstbrunch. 

Voor meer info kunt u contact met ons opnemen:

 e,

Reserveren voorkomt teleurstelling
24 december Kerstavond geopend
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De training van de jeugdleden begon 
om 17.00 uur met een gezamenlijke 
warming-up van alle E-tjes, gevolgd 
door enkele speloefeningen. In een 
kleine pauze stond een gezonde 
snack, mandarijnen en stukjes ap-
pel, voor de kinderen klaar. Daarna 
werden de kinderen in drie teams 
verdeeld en werd er in toernooivorm 
gehandbald. De kinderen gingen er 
stevig tegenaan en dit leverde zeer 
spannende wedstrijdjes op. Rond half 
zeven kwamen er twee Pieten om de 
hoek kijken, die lekker strooigoed 

uitdeelden.
Deze Pieten wilden ook wel een pot-
je handballen. Nu werd de indeling 
‘Team blauwe Piet’ tegen ‘Team roze 
Piet’. De kinderen en de Pieten deden 
zeer fanatiek mee. Het team van roze 
Piet was iets sterker dan het team van 
blauwe Piet en won met 6-1. Aan het 
eind werden alle kinderen beloond 
met een lekkere chocolade letter.
Op zondagmiddag 1 december wa-
ren de jongste spelers vrij; vier teams 
speelden hun wedstrijden. Quintus 
Heren Senioren 1, waar vorige week 

de tegenstander Tyfoon te laat kwam, 
kreeg van de handbalbond alsnog 
een winnende uitslag, 10-0. Zondag 
1 december werd de wedstrijd geluk-
kig wel gespeeld. Team Erix HS2 uit 
Lichtenvoorde bood tegenstand aan 
de Hengelose heren, maar kon de 
wedstrijd niet winnen. Uitslag 22-17.
De Quintus Dames Senioren 1 reden 
naar Sporthal Lentemorgen in Zeve-
naar voor hun wedstrijd tegen OBW 
DS4. Het thuisteam kon net iets beter 
tot scoren komen, uitslag 16-14.
De meisjes C1 moesten voor hun uit-
wedstrijd naar Sporthal Walburgen 
in Gendt. Zij streden tegen het team 
HV Angeren DC3, maar verloren 
nipt, uitslag 12-11.
De jongens C1 speelden in Sporthal 
’t Wooldrik in Borne tegen Borhave 
HC1. Het Hengelose team wist deze 
wedstrijd ruim te winnen met 14-23.

Programma zondag 8 december 
in Sporthal de Kamp: 
Quintus E2-Minerva E3, 10.00 uur; 
Quintus D1-Groessen D1, 10.45 uur; 
Quintus DS1-Erix DS3, 11.35 uur. De 
uitwedstrijden: Minerva E2-Quintus 
E1, 10.00 uur De Pol Gaanderen; 
Achilles/Unive HS4-Quintus HS2, 
13.20 uur Mheenpark Apeldoorn; 
Blauw Wit HS2-Quintus HS1, 13.35 
uur ‘t Rikkenhage Ruurlo.

Pietenhandbal en andere gespeelde 
 wedstrijden

Hengelo - Op vrijdagavond 29 november kregen de jeugdhandballers 
een grote verrassing. Twee Pieten kwamen zomaar naar de training 
en deelden heerlijk strooigoed uit. Gelukkig waren de Pieten sportief 
en speelden na een korte warming-up een wedstrijdje mee. Zondag 1 
december stonden er vier competitiewedstrijden op het programma.

Ook Pieten moeten een warming-up doen voordat ze meedoen met een wedstrijdje.

Het was doorlopend druk op de ten-
toonstelling van de Stichting Aircraft 
Research Group Achterhoek (ARGA). 
ARGA bestaat tien jaar en onderzoekt 
de luchtoorlog gedurende de Tweede 
Wereldoorlog boven de Achterhoek, 
Liemers, Veluwezoom, Lingewaard 
en de Nederlands-Duitse grensstreek 
Emmerich-Bocholt. Het onderzoek 
wordt onder meer gedaan door het 
uitvoeren van archiefonderzoek in 
binnen- en buitenland, crash site 
locatieonderzoek, vliegtuigberging, 
conserveren en beheren van vlieg-
tuigdelen, documenten en foto’s. 
Tevens onderhouden zij contacten 
met veteranen en/of familieleden en 
verzorgen zij lezingen over de lucht-
oorlog. ARGA is van mening dat een 
dergelijke ingrijpende gebeurtenis 
nooit meer mag worden vergeten 
en zal door professioneel onderzoek 
trachten alle facetten van deze lucht-
oorlog aan het licht te brengen. 
In de nabije toekomst moet een per-
manent museum deze geschiedenis 
in beeld gaan brengen en voor een 
groter publiek toegankelijker maken. 
“Een museum hebben we als wens”, 
zegt voorzitter Karl Lusink die samen 
met Han Lusink penningmeester 
en Sander Woonings secretaris, het 
bestuur vormen  van de Stichting 
ARGA. “We hebben al langer plan-
nen voor een museum, maar het is 
vooral financieel niet gemakkelijk in 
deze tijd”, zegt de voorzitter. “Wat 
dat betreft hebben we de wind niet 
mee. Maar ook vind je niet direct een 
mooie ruimte. Mis-
schien kunnen we 
ook iets doen op 
regionaal gebied. 
Daar staan we ook 
open voor”. 
De tentoonstel-
ling geeft een goed 
beeld van het werk 
waar ARGA mee be-
zig is. In de Panner-
dense Waard kwam 
een TW-190A-8 
jachtvliegtuig van 
de Luftwaffe neer. 
Een linkervleugel 
van het vliegtuig is 
te zien. Er zijn veel 
vitrines waar vlieg-

tuigonderdelen zijn te zien. Bij veel 
bergingen van onderdelen zijn tekst 
en foto’s bijgevoegd. Onderdelen van
een Me 109G-6 zijn opgegraven aan
de Berkenlaan in het Gelderse Beek.
De berging van de Mustang FB-147 
129 Squadron RAF aan de Holtslag-
weg in Baak op 18 maart 1995, was
de eerste berging die Han en Karl
Lusink en Sander Woonings samen
hebben uitgevoerd. Het was het be-
gin van hetgeen later zou groeien tot
de huidige Stichting ARGA. Heel iets
anders was een vitrine met onderde-
len voornamelijk uit de cockpit van 
een Duitse Messerschmitt Me 109
G-G/AS jager die 23 september 1944
neerstortte bij Laag Keppel. Bij de ber-
gingen zit overal een verhaal achter.
Ook de bezoekers haalden veel herin-
neringen op bij alles wat  tentoonge-
steld was.
Aan de zijkanten van de opslagruim-
te waren diverse zware onderdelen 
te zien. Een voorbeeld daarvan was
een olie/waterkoeler uit een Spitfire
ML – 318 van 416 Squadron RCAF, die
was neergeschoten op 26 september
1944 bij Terborg. Duidelijk is nog de
treffer in het koelhuis te zien. Bij een
crash op 31 maart 1945 in Zelhem is
het voorste gedeelte van een motor-
gondel van een Boeing B-17 G te zien.
Door de kleine onderdelen en oog
voor detail maakt de tentoonstelling
afwisselend. Een doorlaadknop, MK 
108 kanon, een horloge dat stil is blij-
ven staan op 14.19 uur, zijn enkele 
maar wel belangrijke onderdelen van
het geheel. Een stukje leer, stof van
een battledress en een gedeelte van
een schoenzool, zijn stille getuigen
van een tragedie. Een vitrine met on-
derdelen van de crash van Stirling EF
- 330 in Loerbeek op 12 maart 1943,
geeft weer een heel ander verhaal. En
zo stond achter elke vliegtuigcrash
het verhaal centraal. Voor meer in-
formatie www.arga-nl.nl

Kennismaking onderzoek luchtoorlog

ARGA laat collectie zien 
aan publiek
Hengelo - Zondag 1 december kon 
het publiek kennis maken met de 
werkzaamheden van de Stichting 
ARGA en de resultaten van het 
onderzoek. De collectie, waarbij 
het verhaal achter de vliegtuig-
crash centraal staat, werd ten-
toongesteld in een schuur aan de 
Heideweversweg in Hengelo.

Verhaal achter vliegtuigcrash belangrijk.

Vanuit deze centrale plaats kunnen 
vele activiteiten worden onderno-
men. Men kan bijvoorbeeld vanaf 
16.00 uur starten met een fiets- of 
autoroute. Deze leidt langs verlichte 
boerderijen, huizen en schuren en 
langs de alom bekende grote lichtob-
jecten van Bekveld. De route duurt 
met de auto een klein half uur en met 
de fiets een uur. Voor de kinderen is 
de speeltuin sfeervol in het licht ge-
zet en kan er volop met de dieren 
worden geknuffeld. Op het boerenerf 
is een gulle kerstman en gezellige 
muziek waar het vuur vanaf springt.
Tot slot kan iedere bezoeker meedoen 

aan de kersttocht door het Bekveldse 
landschap. Dit is een verrassingstocht 
met het startpunt vanaf de kerst-
markt en met een duur van ongeveer 
45 minuten. Bij vertrek krijgt een ie-
der een lantaarn mee en de opdracht 
‘volg het licht en het vuur’ en de rest 
wijst zich vanzelf. Tijdens de tocht 
wordt het kerstverhaal uitgebeeld in 
een soort openluchtspelvorm waar 
langs heen wordt gelopen, dus elke 
keer loopt men van vuur naar licht 
en doet op deze manier het volgende 
kerstonderwerp aan. Voor de kinde-
ren is een vragenspel. 
Het kerstverhaal wordt in gedeeltes 
verteld tijdens de tocht en wanneer 
er een rode lamp knippert is daar 
een vraag met betrekking tot het 
kerstverhaal: heel leuk en leerzaam. 
Onderweg doet men hele mooie plek-
ken aan en maakt men allerlei din-
gen mee die niet altijd met kerst te 
maken hebben. De tocht eindigt in de 
levende kerststal met Jozef en Maria. 
Natuurlijk is er op het boerenerf war-
me chocolademelk en allerlei lekkers 
te verkrijgen voor de kinderen. Maar 

ook voor de volwassen zijn er onder 
andere warme drankjes die men dan 
bij een kampvuurtje en al luisterend 
naar livemuziek kan nuttigen. De 
organisatie wordt verzorgd door de 
‘Vrienden van Feltsigt’ en zij hebben 
er dan ook alles aan gedaan om het 
een succes te laten worden. Zo zijn er 
vele nieuwe kledingstukken gemaakt 
voor de figuranten en is de route nog 
meer uitgekristalliseerd zodat het 
een mooi geheel zal worden in het 
winterse landschap.
Bekveld in het Licht wordt gehouden 
op vrijdag 20 en zaterdag 21 decem-
ber op het terrein van kinderboer-
derij Feltsigt aan de Bekveldseweg 
5 in buurtschap Bekveld gemeente 
Bronckhorst. Het evenement start 
om 16.00 uur en eindigt om 22.00 
uur. Parkeren is gratis, evenals de 
entree tot de kerstmarkt. Voor meer 
info en tijdschema’s kijk op www.
feltsigt.nl, op Facebook van Feltsigt of 
aankomende weken in Contact. Kin-
derboerderij Feltsigt wenst iedereen 
een fijne kerst toe.

Bekveld in het Licht
Bekveld in het licht is een kerst-
evenement met veel gezichten, 
maar wat centraal staat zijn het 
vuur en het licht. Daarom heen 
is het evenement opgezet.  Zo is 
er een kerstmarkt vol gezellig-
heid op het erf van kinderboer-
derij Feltsigt met een grote kerst-
boom, kraampjes en vuur waar-
op het eten en de glühwein wordt 
warm gemaakt.

Hengelo - Uitslag SV Quintus 1 de-
cember: Quintus HS1-Erix HS2: 22-17;
OBW DS4-Quintus DS1: 16-14;
Borhave HC1-Quintus HC1: 14-23;
HV Angeren DC3-Quintus DC1: 12-11.

Q u i n t u s  -  H a n d b a l

Het IJsvogelfonds is een samenwer-
king tussen Vogelbescherming Ne-
derland en de Nederlandse Postco-
deloterij. Gert Ottens van de Vogel-
bescherming: “Ik vind het belangrijk 
om lokale initiatieven te ondersteu-
nen. Dat komt ten goede aan een 
betere leefomgeving voor vogels en 

mensen.” De schuur van de familie 
Vellekoop uit Zelhem had onlangs de 
primeur. André Smit, Maarten Ha-
geman en Dick Langwerden hebben 

daar een nieuwe kast opgehangen, 
voorzien van een camera. Matthijs 
Vellekoop houdt de situatie nauw-
keurig in de gaten.

Kerkuilenwerkgroep Achterhoek-Liemers 
blij met sponsoring
Regio - De Kerkuilenwerkgroep 
heeft onlangs van het IJsvogel-
fonds een bedrag van 2500 euro 
gekregen. Het geld wordt besteed 
aan het maken van nieuwe broed-
kasten, voorzien van een infra-
rood camera. Zodoende kunnen 
de controleurs op de grond zien 
wat er boven, in de kast,aan de 
hand is. Dat komt het bescher-
mingswerk ten goede. Als de 
vrouwtjesuil op eieren zit, wordt 
er geen actie ondernomen. Als er 
jongen aanwezig zijn, dan wor-
den deze geringd.

Voor en tijdens de aanleg van glasve-
zel konden inwoners van de gemeen-
te Bronckhorst naar de glasvezelwin-
kels van Reggefiber. Na de afronding 
van de aanlegwerkzaamheden zijn 
deze gesloten. Toch is er gemerkt 
dat er nog vragen zijn. Om die reden 
komt Reggefiber vanaf 25 november 
terug met een glasvezelwinkel in DPC 
Solutions aan de Markt 1 te Zelhem. 

De opening van de glasvezelwinkel 
wordt op 30 november feestelijk ge-
vierd. Inwoners van de gemeente 

Bronckhorst zijn van harte welkom
tussen 10:00 en 16:00 uur.
Na de komst van het glasvezelnet-
werk in de gemeente Bronckhorst 
zijn steeds meer serviceproviders 
hun diensten gaan aanbieden. Inmid-
dels zijn er 9 serviceproviders actief
en ze hebben allen hun eigen pak-
ketten. De glasvezeladviseur in DPC
Solutions geeft een helder overzicht 
en onafhankelijk advies bij de keuze
van een glasvezelabonnement. Henk
Holtrigter, sales manager bij Regge-
fiber: “In de gemeente Bronckhorst 
bieden verschillende serviceproviders
abonnementen aan. Daar een keuze 
uit maken, kan lastig zijn. Reggefiber
is er om u te helpen. Als u vragen
hebt over glasvezel of een overzicht
wilt hebben van alle abonnementen
en serviceproviders, kunt u bij ons
terecht. Bezoek dus onze glasvezel-
winkel, dan kunt u ook meteen een
abonnement afsluiten bij één van
de serviceproviders. Met een alles-in-
één abonnement op glasvezel kunt u
voordeliger uit zijn. U bent van harte
welkom!”

- Advertorial -

Opening nieuwe glasvezel-
winkel in Bronckhorst
Zelhem - In de gemeente Bronck-
horst heeft Reggefiber enige tijd 
geleden een glasvezelnetwerk 
aangelegd. 90% van de woningen 
is aangesloten op het netwerk 
van Reggefiber. 1 op de 2 inwo-
ners maakt al iedere dag gebruik 
van de vele mogelijkheden van 
glasvezel. De ontwikkelingen 
gaan razendsnel. Daarom heeft 
Reggefiber 25 november een glas-
vezelwinkel in de DPC Solutions 
te Zelhem geopend.



Vrijdag 13 december
Pannenkoeken eten € 1,- tijdens het eten een optreden van 
het kinderkoor Cresendo: 
16.00-17.30 uur

Dinsdag 17 december
Musical kinderen Bekveld in het Atrium
14.00-15.00 uur

Dinsdag 17 december
Kerstinloop voor vrijwilligers van de Bleijke met verkoop van 
wafels, oliebollen en bloemstukjes 
18.00-20.00 uur

Zondag 22 december
Kerstdienst 
15.00-16.00 uur

UVV
Kerstmiddag op dinsdag 17 december in het Party Centrum 
Langeler. De middag wordt afgesloten met een kleine maal-
tijd.
Kosten: vrije gift. Tijd: 14.00-17.30 uur.

Kerstsfeer
Woensdag 11 december is er gelegenheid een eenvoudig 
kerststukje te maken onder begeleiding van Gerke Harmsen 
en Anita Bongers. Eigen bijdrage is € 10,- en kostendekkend. 
Zelf een scherp mesje meenemen, voor materialen wordt ge-
zorgd. Opgeven voor 6 december bij Stichting Welzijn 0575-
450029 of Gerrie Gal 0575-452270. Maximaal 20 deelnemers.

Rits kapot?
Vanaf woensdag 27 november is op regelmatige basis een 
vrijwilliger aanwezig - met naaimachine - om kleine repa-
raties aan uw kleding of huishoud textiel te verzorgen. Een 
naadje los, een rits kapot, een zoom uit de broek, iets kor-
ter maken, koopje aanzetten enzovoorts. De hulp is gratis, 
benodigd materiaal (bijvoorbeeld rits) zelf meenemen. Deze 
service geldt voor senioren en anderen die door omstandig-
heden daaraan gelijk kunnen worden gesteld.
Vanwege uitval van een handwerkochtend is de eerste keer 
daarna op 8 januari 2014. U bent welkom van 9.30 tot 11.30 
uur. Ook om te komen handwerken.

Geheugenspreekuur
Dinsdag 24 december is er weer een geheugenspreekuur. 
Deze keer in verzorgingshuis Hyndendael in Hummelo. Het 
spreekuur is van 10.00 tot 11.00 uur. Aanmelden mag, maar 
hoeft niet. U kunt ook gewoon binnenlopen en bij de recep-
tie vragen naar het geheugenspreekuur.
Een bezoek aan het geheugenspreekuur is gratis en u kunt 
zonder verwijzing terecht. Het geheugenspreekuur is voor 
iedereen die vragen of twijfels heeft over het geheugen of 
aanverwante klachten zoals piekeren en concentratieproble-
men. Ook partners, kinderen of andere naasten zijn welkom 
als ze vragen hebben over de omgang met iemand met ge-
heugenklachten. Het geheugenspreekuur wordt gecoördi-
neerd door GGNET Preventie en vindt plaats in samenwer-
king met Stichting Welzijn.

Vragen? Hulp nodig?
Iedereen kan in omstandigheden komen waar men niet 
direct raad mee weet. U kunt denken aan problemen met 
werk, gezondheid, het verlies van een dierbare, gevoelens 
van eenzaamheid, zorgen om financiën, problemen met het 
geheugen, moeite zich zelfstandig te redden, vervoerspro-
blemen enzovoorts. Het kan ook zijn dat u iets wilt onderne-
men, een activiteit zoekt of wilt opzetten, of zinvol vrijwil-
ligerswerk zoekt.
Voor al deze dingen en meer kan de welzijnsadviseur wel-
licht iets voor u betekenen. Wanneer u de welzijnsadviseur 
belt of bezoekt zal zij proberen de vraag direct te beantwoor-
den. Wanneer dit niet lukt wordt er een vervolgafspraak ge-
maakt. Indien nodig wordt er een huisbezoek afgelegd. De 
hulp is gratis. Voor contact zie de gegevens hieronder.

Sterk en soepel lichaam
Op maandag13 januari 2014 start er weer een nieuwe serie 
yogalessen voor dames en heren in ’t Anker in Steenderen. 
Zowel beginners als gevorderden kunnen deelnemen. Tij-
dens de yogales worden fysieke oefeningen gedaan om het 
lichaam sterk en soepel te maken, er zijn ademoefeningen 

en u leert te ontspannen. Kortom, lichaam en geest worden 
weer in balans gebracht. De eerste groep begint om 15.00 
uur, de tweede groep om 16.15 uur.
Voor inlichtingen en/of aanmelding kunt u terecht bij Rita
Weber (erkend yogadocente), tel. 0313-842794. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij!

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen via de contactgege-
vens die genoemd zijn in de kop van deze berichten. 
www.welzijnsteenderen.nl

Een unieke kans! Hartreanimatie en AED begin-
nerscursus  in het Dorpscentrum
Vrijdag 1 november  is het Dorpscentrum in Vorden fees-
telijk heropend. Sinds kort is er een AED (Automatische 
Externe Defibrillator)  in het gebouw aanwezig.  Deze 
AED  is ook aangemeld bij: www.aed4.eu.  Het is van 
groot belang voor alle organisaties en bedrijven, die be-
schikken over een AED,  zich hier ook aan te melden. Op 
de computer,  iPhone en  Smartphone  (via de app: AED4.
EU) wordt op deze manier een totaal overzicht getoond 
van beschikbare AED`s in o.a. Vorden. Want iedere mi-
nuut telt! Daarnaast tonen groene AED-stickers, op een 
duidelijk zichtbare plek, ook de plaats aan waar de AED`s  
zich bevinden.

Stichting Welzijn Vorden wil graag inspelen op deze 
ontwikkeling
Het bestuur van de Stichting Welzijn Vorden heeft  Het Kul-
turhus aangeboden, dat 80 inwoners van Vorden gratis de 
hartreanimatie en AED beginnerscursus  kunnen volgen. 
Deze cursus staat gepland in januari/februari 2014. Het gaat
dan om één cursusavond van 2 uur, waarin de theorie wordt
behandeld en daadwerkelijk wordt geoefend met reanime-
ren en de AED. De bijeenkomsten worden 4 weken achter-
een gepland op verschillende avonden (maandag-dinsdag-
woensdag-donderdag) en worden gegeven door Stichting 
Hartreanimatie Zutphen e/o. Een zeer waardevolle en zin-
volle cursus, die u ook nog eens gratis wordt aangeboden!
Heeft u interesse, geeft u zich zo spoedig mogelijk op bij
Stichting Welzijn Vorden. Uw volledige adresgegevens zijn 
daarbij nodig. Ook kunt u aangeven welke avond u wel/niet 
beschikbaar bent.
Op dit moment kunt u zich nog aanmelden.
Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6
Tel: 0575-553405
@: w.gotink@sswb.nl of w.berns@sswb.nl

Eenzaamheid is van ons allemaal
Eenzaamheid is een groot en onzichtbaar probleem. Voor 
velen is het een taboe om erover te praten.
Dat moeten we doorbreken!
Kent u iemand van 55+ die eenzaam is? Bent u zelf een-
zaam? Bel of mail Welzijnsadviseur Wilma Berns van 
Stichting Welzijn Vorden voor informatie en/of advies.
Telefoon: 0575-553405
Emailadres: w.berns@sswb.nl

Inloopspreekuur voor mensen met hoorproblemen
Elke 2e donderdagmorgen van de maand  houden vrijwil-
ligers vanuit de Nederlandse Ver. Voor Slechthorenden, in 
samenwerking met Stichting Welzijn Vorden, een inloop-
spreekuur voor mensen met hoorproblemen. Het eerstvol-
gende spreekuur is: 12 december.
Tussen 10 en 12 uur zijn er ervaringsdeskundigen waar u
met al uw vragen terecht kunt. U bent van harte welkom,
aan dit bezoek zijn geen kosten verbonden. U kunt ons vin-
den bij Stichting Welzijn Vorden, zij-ingang van het Dorps-
centrum aan de Raadhuisstraat nr.6.
Voor informatie kunt u terecht bij: 
ouderenzorgSH.vorden@nvvs.nl of w.berns@sswb.nl

LET OP TIJDSTIP IS AANGEPAST VAN HET REPAIR 
CAFE
Het volgende Repair Café is: zaterdag 14 december van 
10.00-12.30 uur.
Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren, 
duurzame samenleving en de mogelijkheid tot het hebben 
van sociale contacten. Iedere 2e zaterdag van de maand

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met 
ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? 
Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
04-12 KBO de IJsselsenioren, film 3 Jantjes Leemreis, Hengelo 14.00 uur
04-12 Ons Contact, notaris Dobbenburg

+ buffet Seven Steenen, Steenderen 14.30 
uur
05-12 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
10-12 Alzheimercafê, levenseinde/euthanasie Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
10-12 De Bleijke, bingo De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
11-12 SWSteenderem, kerststukjes maken De Bongerd, Steenderen 09.30 uur
11-12 SWSteenderen, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
12-12 SWVorden/Vereniging gehoorproblemen

spreekuur Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
13-12 ANBO Vorden, vrijwilligersmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
13-12 De Bleijke, pannenkoeken ete/

kinderkoor De Bleijke, Hengelo 16.00 uur
13-12 Club 60+, kerstmiddag/toneel/muziek Effe naar Steef, 

 Hummelo 14.00 uur
14-12 SWVorden, Repaircafé Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
17-12 UVV Hengelo, kerstmiddagprogramma Langeler, Hengelo 14.00 uur
17-12 De Bleijke, Hengelo, musical door

kinderen uit Bekveld De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
18-12 SWSteenderen, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
18-12 ANBO Hengelo/Steenderen, kerstmiddag Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
19-12 Bejaardensoos Vorden, kerstviering Dorpscentrum, Vorden 14.45 uur
20-12 PCOB Vorden, kerstmeditatie Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur
21-12 KBO Steenderen, kerstmiddag
21-12 ANBO Zelhem, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem      06-27594051
21-12 ANBO Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden     0575-550806
22-12 De Bleijke, kerstdienst De Bleijke, Hengelo 15.00 uur
24-12 SSWB/GGNet, geheugenspreekuur Hynendael, Hummelo 10.00 uur 

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een 
leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

KunstBus
Door Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel (DHK) en Welzijn Vorden worden er vanuit 
beide regio’s mogelijkheden geboden diverse theatervoorstellingen te bezoeken. Ieder-
een uit de gemeente Bronckhorst kan mee. Er zijn beperkte opstapplaatsen. Als u wilt 
weten welke dat zijn, kunt u bellen met de lokale welzijnsorganisatie. Welzijn DHK 
heeft in elk geval een extra opstapplaats. Ook in Baak is een stopplaats gecreëerd als 
het om bestemming Zutphen gaat. Voor mensen uit Steenderen en omgeving is het 
daardoor gemakkelijker gebruik te maken van dit initiatief.

Licht dementerenden laten vertellen
Maandag 16 december een speciale avond o.l.v. docent Boaz Boele met veel oefenin-
gen en handige tips om iemand met lichte PG-problematiek te stimuleren verhalen te 
vertellen. Dit in het kader van het project ‘verhalenoogst’. De bijeenkomst is niet voor 
de ouderen zelf. In januari zijn er twee vertelochtenden voor mensen met lichte PG-
problematiek, samen met hun mantelzorgers. Deze avond is ter voorbereiding voor de 
vertelochtenden in januari, maar is ook ‘los’ te bezoeken. Mantelzorgers zijn welkom 
op maandag 16 december van 19.00 tot 20.30 uur in de Gruitpoort.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen via sak@gruitpoort.nl  
onder vermelding ‘verhalenbijeenkomst mantelzorgers’ en uw naam. Entree is gratis 
dankzij financiële steun van verschillende fondsen.

Geheugenspreekuur
Geheugensteuntje: geheugenspreekuur op dinsdag 24 december van 10.00 tot 11.00 
uur bij Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel in Zorgcentrum Hyndendael in Hum-
melo. Voor iedereen die zich zorgen maakt over het eigen geheugen of het geheugen 
van een ander. Een medewerker van GGNet bekijkt met u of de geheugenproblemen 
‘normaal’ zijn, of dat het toch beter is een arts te raadplegen. U kunt vrij binnen lopen.

Activiteiten in de Bleijke
Iedere woensdagmiddag is er een spelmiddag met verschillende spelletjes. Kosten hier-
voor zijn € 3,- incl. koffie en 1 consumptie. Tijd: 14.30 tot 16.00 uur.

Donderdag 12 december
Bingo € 2,-: 
14.00-15.00 uur

Onder Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel

Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker

Telefonisch: maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30 uur

Tel.: 06-10687320

E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Website: www.sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Steenderen:
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen

Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen

Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag tot en met donder-

dag van 9.00 tot 10.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak

Tel. 0575-450029.

E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl

Website: www.welzijnsteenderen.nl

Onder Stichting Welzijn Drempt Hummelo & Keppel:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel, 

tel: 0314-380232.

Bereikbaarheid kantoor: dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur, 

donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.

Esther Staal, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 

uur en donderdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Website: www.swdrempthummelokeppel.nl

Onder Stichting Welzijn Hengelo:
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 

tel: 0575-465281, mobiel: 06-107277474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 

vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Vorden:
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. 

Tel. 0575-553405 of 06-22929630

Wilma Berns, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van 

9.00 tot 11.00 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: w.berns@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Onder Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem. 

Tel. 0314-622074 of 06-13280466.

Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur

Inloopspreekuur Streekhuus, dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 

ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.

Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 

elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Inloopspreekuur Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 

elke tweede woensdag van de mand van 11.15 tot 12.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Website: www.welzijnzelhem.nl
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Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

  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

Zaterdag
7 december

In het café:
C.C.R. Coverband:
The Fortunate Sons

In de disco:

VIP Party met  
DJ Wolfie XL

Zutphen - Emmerikseweg 113, Baak 

Tel. 0575 - 44 14 48 / 06 - 218 421 67

www.autobedrijfwisselink.nl

Occasions voor scherpe prijzen!
CITROEN C1 5-DRS EDITION 2010 6850

CITROEN C3 5-DRS EXCLUSIVE 2006 6650 

CITROEN C8 2.0-16V 2006 9950

HYUNDAI I10 5-DRS COLOR EDITION 2010 6450

OPEL CORSA 1200-16V  2004 4850

OPEL ZAFIRA 1800-16V EDITION 2007 9950

OPEL ASTRA 1.6-16V EDITION 5-DRS 2007 8950

OPEL ASTRA 1800-16V ELEGANCE 5-DRS 2004 6450

OPEL VECTRA 1800-16V ELEGANCE 2003 5450

OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE 2005 7950

OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 9950

RENAULT CLIO 1600 5-DRS RIPCURL 2007 8950

RENAULT KANGOO 1600 MPV 2004 4350

PEUGEOT 206 1400-16V SPORT 2004 4250

PEUGEOT 207 1.4-16v3-DRS XR 2006 6950

PEUGEOT 307 SW 1600-16V PREMIUM 2006 8450

BMW 525 TD EXECUTIVE AUTOMAAT 2005 12950

BMW R1200GS TOUR MOTOR 2009 11900

CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 12950

BURTON CABRIO 1984 8500

SAAB 9-3 SPORT TURBO 2004 6950

CHEVROLET TRAILBLAZER 4200 LTZ AUTOMAAT 2004 9950

MITSUBISHI OUTLANDER 4WD 2.4 SPORT 2004 9950

MERCEDES ML 270 CDI AUTOMAAT 2003 7950

VOLVO V70 2400 T STATION 2000 4250

VW POLO 5-DRS COMFORTLINE 2012 13950

VW JETTA 1600 TRENDLINE 2006 8950

VW TRANSPORTER 1.9 TDI  2007 7450

vindt deze activiteit plaats in het Dorpscentrum te Vorden, van 10.00-
12.30 uur.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. Deskundige vrijwil-
ligers bieden hun hulp aan bij het repareren. Alleen materiaal wordt 
in rekening gebracht. Contacten kunnen worden gelegd of inspiratie 
kan worden opgedaan aan de leestafel of bij de vrijwilligers. Spullen 
die niet gerepareerd kunnen worden, neemt de bezoeker mee terug 
naar huis. Zaterdag 9 november zijn er 27 reparaties verricht.
Voor informatie: Wilma Berns, Stichting Welzijn Vorden. 

De Museum Plus Bus rijdt gratis voor de inwoners van Vorden 
in 2014!
Naar: De Twentse Welle in Enschede
Datum: 04-02-2014
De Museum Plus Bus is een initiatief van twaalf musea. Mede moge-
lijk gemaakt  dank zij de steun van de Bank Giro Loterij. Het werkt 
zo: groepen senioren gaan naar één museum op één dag. U wordt 
gastvrij ontvangen, krijgt koffie of thee, een rondleiding en geniet 
naar hartelust. Vervoer is geregeld, een bus haalt u op  en brengt u 
terug, op een afgesproken plek (het Dorpscentrum). Dit alles is gratis.
Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 45 personen. Loophulp-
middelen kunnen meegenomen worden. Alleen voor de gezamen-
lijke lunch wordt €10,- in rekening gebracht.

Gewoon een dagje mee uitgenomen worden. Dat is gezellig en 
 heerlijk!
Dus geeft u zich snel op bij Stichting Welzijn Vorden.

Vervoersmogelijkheid door vrijwilligers van Stichting Wel-
zijn Vorden
U kunt een beroep doen op hulp bij vervoer (in de nabije omgeving), 
als u zelf geen mogelijkheden hebt. Inzet van vrijwilligers voor be-
zoek aan de huisarts, tandarts of naar het ziekenhuis is, na overleg, 
mogelijk. U wordt door een vrijwilliger met auto thuis opgehaald en 
weer terug gebracht. De kosten daarbij voor u zijn  € 0,30 per km. 
De vrijwilliger berekent deze kosten vanaf zijn/haar huis. Voor een 
ritje binnen de bebouwde kom van Vorden, wordt € 2,- gerekend (vast 
bedrag). Wanneer een vrijwilliger van buiten de bebouwde kom komt 
voor een ritje binnen de bebouwde kom, wordt eerst km vergoeding 
gerekend  € 0,30 per km en daarna de vaste prijs van € 2,-. We doen 
ons uiterste best om een vrijwilliger in te zetten, die het dichtst bij u 
woont.
Wilt u een beroep doen op deze vervoersmogelijkheid dan kunt u 
contact opnemen met Stichting Welzijn Vorden.

Rijbewijskeuring 70+ via Ouderenbonden in Vorden
Op 21 december  (organisatie ANBO) is er een rijbewijskeuring om
13.15 uur. Voor wie 70 jaar is of ouder moet zich voor een nieuw
rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor de
keuring kunnen, voor aanmelding en/of informatie, dagelijks tussen
10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-550806. De kosten voor deze rij-
bewijskeuring bedraagt  € 25,- en wordt door  dr. van Remmen ver-
richt. De opbrengsten van deze keuringen schenkt hij aan een project
voor ontwikkelingshulp. 
Locatie: woon- en zorgcentrum, De Wehme, Nieuwstad 32 in Vorden.
Het is raadzaam om zich ruim op tijd voor de verlengingsdatum van
het rijbewijs te laten keuren.
Per 1 januari 2014 gaat de leeftijd voor verplichte rijbewijskeuring
omhoog naar 75 jaar! Na uw 75e krijgt u elke 5 jaar een medische
keuring. Na elke keuring is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.

Openingstijden van het kantoor van Stichting Welzijn Vorden
in de maand december
In de maand december is het kantoor tussen de Kerstdagen en Oud-
en Nieuwjaar gesloten. Namens het bestuur, de vrijwilligers en de
medewerkenden van Stichting Welzijn Vorden, wensen wij u vast
fijne feestdagen toe!
Vanaf 2 januari 2014 zijn we weer aanwezig.



Banen
Contact

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

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

www.werk.nl

VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PLANNER & WERKVOORBEREIDER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - Vacaturenr. VIO1190517

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever in de regio Lichtenvoorde zoeken wij een 
planner & werkvoorbereider. Je bent verantwoordelijk voor het 
plannen van de Service Engineers en indien noodzakelijk inleen-
krachten. Je bent verantwoordelijk voor het aannemen van externe 
en interne verzoeken tot service inzet op locatie, het coördineren 
van de uitzending van engineers en inleenkrachten, je voorziet 
indien nodig de engineers/supervisors vóór vertrek naar de klant 
van alle noodzakelijke technische informatie, je communiceert 
met klanten/agenten over (technische) service- aangelegenheden, 
vooral over de uitzending van engineers, je maakt zelfstandig een 
inschatting van de wensen van de klant en neemt hierover beslis-
singen, je instrueert de engineers over de opvolging van contrac-
tuele afspraken met de klant, je verricht en coördineert de werk-
zaamheden in nauw overleg met verschillende interne afdelingen, 
je houdt de dagelijkse, week- en periodeplanning en bezetting bij en 
informeert de engineers over eventuele wijzigingen in de planning. 

Functie criteria
MBO / MTS+ niveau, technische achtergrond;
Ervaring bij een technisch / industrieel bedrijf, praktische kennis 
van monteren en in bedrijf stellen; 
Goede beheersing Nederlands, Engels en Duits, in woord en 
geschrift; 
Daadkrachtig, no-nonsense en oplossingsgericht;
Goede kennis van MS office pakketten.

CNC DRAAIER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - Vacaturenummer VIO910550

Omschrijving
Binnen de groep draaiers kun je zelfstandig de verschillende ma-
chines instellen en programmeren. Je ondersteunt andere collega’s 
met het instellen/programmeren van hun machines. Een werkplek 
in een productieomgeving waar series (50 - 1000) gemaakt wor-
den. Je werkt overwegend met RVS (70%) naast aluminium, staal 
en andere non-ferro’s.

Functie criteria
MTS- of LTS metaal met enkele jaren ervaring;
Zelfstandig kunnen programmeren (ISO, Fanuc);
Aantal jaren werkervaring in de fijnmetaalbewerking;
Je bent in staat om mee te denken over mogelijke procesver-
beteringen.

AFDELINGSMANAGER SLACHTHAL M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - Vacaturenummer VIA1203686

Omschrijving
Je hebt de leiding over 2 voormannen en 50 personen uitvoerend 
personeel (vast personeel en uitzendkrachten, diverse nationa-
liteiten). Je bent verantwoordelijk voor het toezicht houden op 
de uitvoering van het afdelingsproces, het coördineren van de 
werkzaamheden, zodat aan de gestelde normen voor de kwaliteit, 
kwantiteit, arbo, veiligheid, hygiëne, productiviteit en kosten wordt 
gedaan. Je bent verantwoordelijk voor de algemene voortgang van 
het afdelingsproces, voor het formuleren van afdelingsdoelstellin-
gen, voor het voeren van functioneringsgesprekken en je draagt bij 
aan de verbetering van de effectiviteit, efficiency, werkomstandig-
heden, veiligheid en hygiëne.

Functie criteria
Werkervaring als teamleider of afdelingsmanager (bij voorkeur 
in de vlees- of voedingsmiddelenindustrie);
Je hebt inzicht in processen, hygiëne eisen en kwaliteitseisen;
Je bent communicatief vaardig en je bent een coachend leiding-
gevende.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Varsseveld zoeken wij een:

SALESMANAGER M/V
Fulltime- vacaturenr. VIO1212885

Als Salesmanager ben je verantwoordelijk voor  de Sales Afdeling, 
bestaande uit 8-10 medewerkers. Je sluit nieuwe deals, zoekt 
nieuwe klanten op en onderhoudt bestaande relaties. Je denkt 
mee in termen van Business Development en Innovatie  en zet een 
zowel intern als extern netwerk op van relaties met als omzetgroei 
als oogmerk. Je zorgt voor het ontstaan van slagvaardige en zeer 
offensief ingestelde Sales afdeling en denkt en werkt dagelijks mee 
aan de totstandkoming van een bruisend team waarin samenwer-
ken, meedenken en over de grenzen heen kijken centraal staan. 
Het is belangrijk dat je kansen ziet liggen. Je bent actief lid van het 
Management Team

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een HTS Werktuigbouw-
kundige achtergrond. Je bent een bewezen leider in het bereik van 
Sales (min. 6 jaar werkervaring) en beschikt over een aantoonbaar 
groot netwerk. Je bent vastbesloten om de beste methode te 
vinden om omzet en resultaten te boeken. Je spreekt vloeiend Ne-
derlands, Duits en Engels. Je bent flexibel inzetbaar, neemt initiatief 
en bent bereid om veel te reizen.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: 
werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.

Transportbedrijf Gesink BV is een 24 uurs internationaal opererende dienstverlener op 
het gebied van transport en logistiek. Dagelijks staat een team van ruim 100 medewer-
kers garant voor een succesvolle logistieke afhandeling van goederenstromen voor 
diverse klanten in geheel Europa.

Onze kernactiviteiten bestaan uit nationaal/internationaal transport en op- en overslag 
van de meest uiteenlopende goederen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar een;

» fulltime (ASSISTENT) TRANSPORTPLANNER (M/V)

Je bent een administratieve c.q. communicatieve duizendpoot binnen onze organisatie. 

organiseren van de planningswerkzaamheden. Je hebt dagelijks veelvuldig contact met 
chauffeurs en onze opdrachtgevers. 

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
  De orderinvoer t.b.v. van de planning.
  Het aansturen en begeleiden van onze chauffeurs, zowel telefonisch als d.m.v. een voer-

tuigvolgsysteem. 
  Het onderhouden van contacten met onze opdrachtgevers.

Functie eisen:

  Je beschikt over een goede beheersing van de Engelse en Duitse taal.
  Je kunt werken in team verband en bent stressbestendig.

Afgeronde opleiding op minimaal MBO- niveau, met voorkeur voor een logistieke opleiding.
  Je bent woonachtig in de directe omgeving van Zelhem.
  Je bent administratief onderlegd en communicatief sterk.
  Je bent bekend met moderne systemen; Transport Management Systeem (TMS) & 

Fleet Management Systeem(FMS).

Wij bieden:

  Een prettige en informele werksfeer in een hecht team.
  Salaris op basis van CAO Beroepsgoederenvervoer.
  Baan met uitzicht op vast dienstverband.

Heb je interesse?

Stuur dan jouw sollicitatiebrief met CV naar:
Transportbedrijf Gesink BV
T.a.v. dhr. S.B. Keuter
Burg. Langmanweg 2
7021 BK Zelhem
E-mail: s.keuter@gesink.nl 

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

Gezocht
Vitale ARBO- en veiligheidskundige 65+  

Scholengroep GelderVeste is een stichting met 19 basisscholen 
in de gemeenten Zutphen, Bronckhorst, Doetinchem, Berkelland, 
Lochem en Brummen. 

De klus
Elke school moet voldoen aan ARBO en veiligheidsrichtlijnen 
die door het Rijk zijn opgesteld. Zo moeten de alarminstallaties, 
apparaten en speeltoestellen periodiek worden gekeurd. En vin-
den wij dat  medewerkers actuele EHBO kennis moeten hebben.  
Daarom zijn we voor onze scholen  op zoek naar een vitale 65+-er 
die vooral praktische werkervaring heeft op het vlak van ARBO en 
veiligheid. Heb jij in het verleden kennis en kunde opgedaan op 
dit gebied en wil je die ook nu inzetten en delen? Dan is deze klus 
wellicht iets voor jou. 
  
Signaleren, preventie, trainen, toetsen, sturen en controleren 
zijn sleutelwoorden. Ervaring met praktische ARBO en veilig-
heid, zelfstandig werken en daadkracht is belangrijker dan een 
opleiding.  Een onderzoekende en ondernemende geest is een 
pre. Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid is 
een must. 

Werkzaamheden 
Voorbereiden en afnemen RI&E (risico inventarisatie en evalu-
atie);
Controles van o.a. speeltoestellen, blusmiddelen, brandmeldin-
stallaties (BMI), alarm, elektronische apparaten, naleving legio-
nella controle;
Signaleren, verbeteren/ verhogen veiligheidsniveau en -cul-
tuur;
Begeleiden ARBO coördinatoren en onderwijskundig leiders 
Ongevallen registratie controleren en evalueren 

Daarnaast vragen wij jou om  alle schoolteams 1 (of 2) maal per 
jaar te trainen op het vlak van:

Praktische EHBO
Ontruiming bij brand
Veiligheid in en rond de school

Wij bieden…
Je hebt alle vrijheid om je werk in te delen, als de klus maar is 
geklaard binnen de gestelde normen en planning van de scholen. 
Wij bieden dus een flexibele maar bovenal mooie werkomgeving 
waar kinderen worden aangespoord hun talent te ontdekken en 
te ontwikkelen. Daar draag jij aan bij!  Jouw inzet wordt passend 
vergoed en we nemen uiteraard eventueel aanvullende scholin-
gen voor onze rekening.

Beschikbaarheid
Wij verwachten dat je ca. 1.5 -2 dagen per jaar per school nodig 
hebt voor de werkzaamheden. We gaan het liefst met iemand in 
zee die dit tenminste voor de aankomende 3 jaar zou willen doen.

Heb je belangstelling…?
Stuur dan voor 9 december 2013 een mail met je cv en motivatie 
waarom de klus je aanspreekt naar personeel@gelderveste.nl 
o.v.v. vacature ARBO-collega. In de mail kan je ook je eventuele 
vragen opnemen.  Tussen 1 december en de kerst zullen we ver-
volgens gesprekken houden met geïnteresseerden. De start van 
de werkzaamheden ligt begin  2014. 


