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Men kan er ook genieten van een 
heerlijk kopje koffie, warme cho-
colademelk of Glühwein en on-
dertussen kan men luisteren naar 
een muzikaal intermezzo van de 
buurvrouw Nathaly Masclé. Zij is 
bekend van het dames trio Femme 
Vocale en zingt tevens in de bege-
leidingsband van o.a. wijlen André 
Hazes (Hollywood Boulevard). Zij 
neemt dit jaar mee haar jong ge-
talenteerde zangstudente Jolieke 
van Osch (gitaar). Jolieke heeft een 
pure stem en met haar begeleiding 
op gitaar doet ze denken aan Eva 
Cassidy. Zij treden diverse ma-
len op tussen 11.00 en 14.00 uur. 
Maak een heerlijke wandeling over 
het ‘Grote Veld’ met de prachtige 
nieuwe wandelroutes en bezichtig 
de nieuwe Schaapskooi.

Sfeervolle Kerstoptredens 
Vorden
Vorden - Bij Familie Wolters 
aan de Heidepolweg 2 te Vorden 
is er elk jaar weer een gezellige 
kerstmarkt te bezichtigen. Men 
kan er een kerstboom uitzoeken 
vers op het land, puur natuur! 
Ook hebben zij vele mooie 
kerststukjes en andere sfeervolle 
kerstartikelen.

Die had het opgegeven moment ‘ge-
had’ met Nederland en is 18 jaar 
geleden in Nepal gaan wonen om 
zich daar als tandarts te vestigen. In 
Nepal is een gigantisch tekort aan 
tandartsen. Eén op 80.000 inwoners! 
Twee keer per jaar gaat een groep van 
zes of zeven Nederlandse tandartsen 
naar Nepal om daar op vrijwillige 
basis, (wij betalen alles zelf), hulp te 
bieden. Wij werken daar dus voor de 
stichting NOHS. We worden onder-
gebracht in een schooltje waar circa 
120 weeskinderen verblijven. Wij sla-
pen daar en s’ morgens een ontbijt: 
twee droge broodjes met thee. In de 
tandartsenpraktijk is alles voor ons 
aanwezig. Wat wij doen moet je puur 
zien als ontwikkelingshulp. 
Noodhulp aan mensen die in feite 
nooit naar de tandarts kunnen. In de 
weken dat we er zijn behandelen we 
met ons zessen circa 2000 mensen. 
We gaan heel netjes en hygiënisch 
te werk. Na elke injectie wordt de 
naald weg gedaan. De instrumenten 
die we gebruiken gaan meteen naar 
de afdeling sterilisatie waar alles in 
hogedrukpannen wordt ontsmet. We 
worden behalve door een tolk, tijdens 
ons werk geassisteerd door Nepalese 
vroedvrouwen. Vergeleken met ons 
Nederlanders hebben de Nepalezen 
een hogere pijngrens. Wat wij daar 
als tandarts kunnen doen is natuur-
lijk een hele kleine druppel op een 
gloeiende plaat. Je ziet de onmacht. 
Vooral de stroomvoorziening is in 
Nepal een groot probleem. Daar een 
poos te mogen werken geeft veel vol-
doening. Gewoon fijn om met mijn 
kennis iets voor andere mensen te 
kunnen betekenen’, zo zegt Wim 
Houtman. Hij is een paar keer in Ne-
pal geweest en sluit niet uit daar nog 
eens een periode aan vast te plakken.
Ruim 33 jaar geleden (1979) vestigde 
Wim Houtman zich als zelfstandig 
tandarts in Vorden, waar hij een ei-
gen praktijk met circa duizend pa-
tiënten begon. Patiënten die hij kon 
overnemen van de reeds in Vorden 
gevestigde tandartsen. Eerst in de 
Steege, daarna aan de Zutphenseweg 
(huidige woning) en vanaf 2006 als 
‘Mondzorg Vorden’, de praktijk aan 
het Hoge. Wim Houtman: ‘Na de mid-

delbare school in Arnhem, ben ik in 
Nijmegen afgestudeerd als tandarts. 
Toen in militaire dienst en heb ik in 
het Duitse Blomberg een jaar lang 
praktijkervaring op kunnen doen. Ik 
behandelde niet alleen de militairen 
maar ook hun gezinnen. Een prima 
leerschool. Vervolgens een eigen 
praktijk in Hoofddorp. Daar wilden 
we na vijf jaar weg. De vliegtuigen, 
de kerosinelucht, het begon ons te-
gen te staan. En toen kwam Vorden 
in beeld. Natuurlijk best wel even 
wennen in de Achterhoek. De eerste 
patiënt in Vorden, ik zal haar nooit 
vergeten. Ik wilde een mevrouw voor 
de behandeling wat vertellen over 
een kunstgebit. ‘Hoef ik allemoal niet 
te wetten, ie wet woar ik veur kom, 
alles mot d’er uut, vandage nog. Ie 
mot doen wat het beste veur mien 
is’. Daar kon ik het meedoen, zo zegt 
Wim Houtman lachend. Hij heeft 
het samen met echtgenote Nynke 
en dochter Karin in al die jaren altijd 
uitstekend naar de zin gehad in Vor-
den. Altijd werken met de insteek om 
de cliënten te vertellen over wat hij 
doet, wat de behandeling voor hem 
of haar betekent. ‘Volwassenen en 
zeer zeker ook kinderen hebben soms 
wat angst voor de tandarts. Door te 
communiceren heb ik velen over de 
streep getrokken, helpen de angst te 
overwinnen’, zo zegt Wim Houtman. 
Net als in zoveel vakken moet de 
tandarts zich ook continu bijscholen. 
Wim Houtman: ‘Er is veel ten goede 
veranderd. Zo is men bijvoorbeeld 15 
jaar geleden begonnen met implan-
tologie. Inmiddels een groot succes, 
bovendien wordt deze behandeling, 
wat betreft de protheses op de im-
plantaten door de AWBZ vergoed’, zo 
zegt hij. Vijf jaar geleden kreeg hij in 
zijn praktijk aan het Hoge assistentie 
van Matthijs Hermans. ‘Een man met 
veel kennis, een sociale inslag en die 
ook heel goed kan communiceren. 
Na anderhalf jaar hebben we al voor-
zichtig gesproken over het tijdstip 
van mijn pensioen. Met als uiteinde-
lijke resultaat dat Matthijs de prak-
tijk vanaf heden zal voortzetten. Zelf 
blijf ik voorlopig een goede collega 
anderhalve dag in de week assisteren. 
Ook blijf ik zitting houden in de RBR 
(Regionaal Bemiddeling Raad). Een 

Genieten van pensioen
Geen ‘Mondzorg’ meer voor tandarts 
Wim Houtman
Vorden - Een paar dagen voorzijn 
afscheid als tandarts in Vorden, 
kwam Wim Houtman terug van 
een verblijf in Nepal. Daar is hij 
een maand als tandarts werk-
zaam geweest bij de stichting 
NOHS (Netherlands Oral Health 
Society). Wim Houtman: ‘Deze 
stichting is opgezet door een 
Friese tandarts’.

Raad die probeert om eventuele pro-
blemen tussen een tandarts en een 
cliënt op te lossen. Maar eerst gaan 
Nynke en ik volgende maand dochter 
Karin opzoeken. Die verblijft name-
lijk een half jaar in Tanzania’, aldus 
tandarts Wim Houtman die middels 
een receptie afscheid van zijn cliën-
ten neemt.

Deze hebben al genoeg kanalen ter 
beschikking waarop zij hun voor-
stellingen promoten. Van galeries 
en musea worden alleen de bijzon-
dere gebeurtenissen geplaatst, niet 
de reguliere exposities. Een archief 
en een lijst van locaties waar con-
certen e.d. plaatsvinden, complete-
ren de webstek. Raadpleeg de agen-
da voor uw culturele uitstapjes, 
maar ook wanneer u een datum 
moet plannen voor een uitvoering. 
En lever dan ook uw gegevens aan 
bij de webstek. Evenementen bin-
nen de gemeente Bronckhorst wor-
den zeker opgenomen, daarbuiten 
naar beoordeling van de webmees-
ter. In de agenda zijn webdraden 
opgenomen naar de uitvoerende 
organisaties voor meer informatie 
en reservering. In het archief kunt 
u voorbije evenementen opzoeken. 
U vindt de webstek op 

WWW.TKAGENDA.NL

Theater en 
Kunst agenda
Vorden - De stichting TOM on-
derhoudt al vanaf begin 2011 
op internet een theater- en 
kunstagenda voor Vorden en 
omstreken. Er is een groot aan-
bod aan dit soort evenementen 
op veel verschillende locaties. 
In de T&K agenda worden geen 
aankondigingen geplaatst van 
de grotere podia in de regio zo-
als Hanzehof, Luxor, Amphion, 
Schouwburg Lochem.

Kerstkrant
Ook dit jaar geeft Weevers Grafimedia weer 
de Kerstkrant uit. Deze wordt verspreid vanaf 
18 december in de gemeente Bronckhorst, 
Ruurlo, en Warnsveld.

Aanleveren kopij en advertenties voor de 
Kerstkrant t/m donderdag 6 december a.s.

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

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN
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voor € 5.99



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. 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 ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,24 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Te koop: Kerstbomen.
Bertus Waarle, Hamsveldse-
weg 2, 7251 LR Kranenburg.
0575 556865, 06 51148066.

�

Dorpskerk Vorden
Zondag 9 december 10.00 uur, 2e advent, Doopdienst, ds. J. Kool.
Zondag 9 december, Dienst in de kapel Wildenborch, 10.00 uur, 
2e advent, ds. D. van Doorn, Almen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 december 10.00 uur, 2e advent, ds. S.H. Boiten, Dieren.
Zondag 9 december, Dienst in de kapel Wildenborch, 10.00 uur, 
2e advent, ds. D. van Doorn, Almen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 9 december 10.00 uur, 2e advent, Heilig Avondmaal, 
ds. Deddie v. Alphen, Warnsveld.

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 december 9.30 uur, Eucharistieviering, A. ten Klooster, 
m.m.v. Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 december 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
m.m.v. Dameskoor.
Zondag 9 dec. 10.00 uur, Woorddienst, Groep 2, m.m.v. Herenkoor.

Tandarts
8 - 9 december G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u 
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand 
als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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.

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

Brandweer, tel. 112

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
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.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 
02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet 
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed eisende 
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen 
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - 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.

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 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

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.

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; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. 55 32 22.
Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag, woensdag 
en donderdag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 
10.00-14.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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, 
zo 17.00 - 18.00 uur.

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. 0314 360285. 
Fax 0314 360287. e-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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 en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten; dins-
dag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur;  donderdag: 
14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag 10.00-12.30 uur.

Amivedi
Tel. (088) 066 33 05; St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. Coördi-
nator: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl Admini-
stratief medewerker: Willy Gotink, e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Verder bezoek en huisbezoek op 
afspraak. Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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, doorverwijzing 
huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

MEE Oost-Gelderland 
Ondersteuning bij leven met een beperking.
Tel. (0314) 34 42 24, info@mee-og.nl / www.mee-og.nl

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Ve r e n i g i n g Pa r a b o o l

organiseert de lezing: "de

Korte weg naar huis, zonder

haast", op 12 december a.s.

om 19.30 uur in

zalencentrum 't Witte Paard

te Zelhem. Entree 10,00p.p

zie het artikel elders in deze

uitgave.
Kringloop De Boedelhof

Enkweg 17b Vorden

din t/m vrij 10.00 tot 17.00

Zaterdag 9.00 tot 16.00

gewoon gezellig uw sint en

kerst inkopen doen voor een

echt leuke prijs, en dan ook

nog koffie en thee voor €1,-

www.deboedelhof.nl

Harmonie Vorden 7 en 8 
december OLIEBOLLEN 
ACTIE.

�

Dagmenu’s 5 t/m 11 dec.
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 5 december 
Champignonsoep / Spies de Rotonde met kruidenboter, 
aardappelen en groente.
Donderdag 6 december 
Boerenkool met spekjes, jus, zuurgarnituur en rookworst en 
verse worst / bavaroise met slagroom.
Vrijdag 7 december 
Minestronesoep / Zalmfilet met mosterdsaus, peterselie-
aardappelen en rauwkostsalade.
Zaterdag 8 december (alleen afhalen / bezorgen) 
Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade/ IJs met 
slagroom.
Maandag 10 december 
Runderbouillon met flensjes / Wokki wokki van kip met rijst 
en salade.
Dinsdag 11 december 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkost salade / 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

Te koop Jack Russel

puppy's.In huis geboren en

getogen.Ingeent,ontwormd

en gechipt.0654234850

Vlaai van de week

Sinterklaasvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag
4 broden voor € 7,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Week-aanbieding

Roomboter-amandelstaaf € 3,75
Saucijzen       per stuk € 1,25
Aanbiedingen geldig van di. 27 nov. t/m za. 8 dec.

De Boedelhof

kringloop in Vorden

Enkweg 17b

Openingstijden:

din. t/m vrij. 10.00 tot 17.00

Zaterdag 9.00 tot 16.00

Nu ook kerst artikelen en

extra veel speelgoed om de

sint te helpen.

Doorlopend te koop: Hooi. 
Tel: 0575 - 551548
�

Te koop:  baaltjes hooi en 
stro. Tel. 0575-461687
�

Te koop: Kerstbomen,
Walgemoet, Brandenborch-
weg 10, Vorden, tel. 0575-
556775.

�

Bij de Stichting Veiling-
commissie aan de Enkweg
11 te Vorden kunt u iedere 
dinsdag t/m zaterdag van 
9.00 tot 12.00 uur en op dins-
dag, donderdag en vrijdag 
van 14.00 tot 17.00 u. terecht
voor 2e hands meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica,
huishoudelijke artikelen, 
boeken enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tussen 9.00 en 10.00 u.
of d.m.v. een telefonische
afspraak (06-44629049).
Tevens kunt u telefonisch
een afspraak maken voor 
doordeweeks halen of bren-
gen van spullen. Kijkt u ook 
eens op onze website:
www.veilingcommissie.nl

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 10 december.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Turbana bananen kilo € 0.99
De lekkerste navelsinaasappelen

kilo € 2.50
2e kilo voor de halve prijs

kg winterpeen + kg uien samen € 0.99
Spruitjes  500 gram € 0.69
Chinese rijsttafel bami, nasi of rijst
+ 2 soorten vlees componenten

p.p. € 6.95



Contactjes
vervolg

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

Rianne van der Wal - Veenink

T. 06 - 41 83 85 00
www.entoenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartverzorging

Alle soorten KERSTBOMEN 
met kluit € 12,50

met leuke mand voor maar € 5,–
en alle spullen voor in de 
Kerstboom 50% KORTING

3 bossen bloemen of planten 
voor maar € 5,–

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

verzorgt
op vrijdag 7 en zaterdag 8 december

haar jaarlijkse

OLIEBOLLEN-ACTIE
Koopt allen onze lekkere oliebollen,

opbrengst t.b.v. het instrumentenfonds.

Koningwinter staat 
voor de deur Heeft u 
ze al, de IJSBAAN-
ABONNEMENTEN Aan de 
Kassa € 20,= U bespaard € 
7,50 per persoon.

�

wassen zonder krassen!!!
Wij wassen uw auto met de hand voor slechts €15,-

Reserveer nu via de website online uw wasbeurt en het wachten bij
de wasstraat is voorbij!

Carcleaning Zutphen - Total Car Detailing Center
0575 55 13 22 - info@carcleaning-zutphen.nl - www.carcleaning-zutphen.nl

Alle hierboven genoemde prijzen zijn incl. BTW. - Voor aanbiedingen Westerik-groep z.o.z.

Vordenseweg 23
Warnsveld

Wegens enorm succes verlengen we de winteraktie “Uw auto weer in
showroomstaat voor €109,- t/m maart 2013. (Zie voor voorwaarden de website).

*Aquaseal ruitbehandeling

voor slechts €35,-
*Ozon antigeurbehandeling

voor slechts €49,-

Dolgelukkig en dankbaar zijn we met de geboorte 
van onze zoon en broertje

Bjorn Evert

Bjorn is geboren op 23 november  2012, 
weegt 4640 gram en is 55 cm lang.

Christiaan Knoef, Lies Reimert en Olaf

Nicolaasweg 4a
7025 DL Halle

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Mijn ogen stralen en jouw oogjes zijn dicht.
Dag lief klein zusje,
met een nieuw vertrouwd gezicht!
          Figo

Senna
Annie Thea

27 november 2012
3350 gram    50 cm    11:14 uur

Trotse papa, mama en 
grote broer zijn:
Edwin, Regina en Figo 
Schooltink 

Hoetinkhof 173
7251 WH Vorden
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KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde schnitzels

4 stuks 595

SPECIAL

Varkenshaas met 
paddenstoeltjes

100 gram 245

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden spek + 
boterhamworst

100 gram + 100 gram 239

MAALTIJDIDEE

Grillworst 
diverse soorten

100 gram 098

TIP VAN UW KEURSLAGER

Kip
Cordon bleu

4 stuks 500
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Volgende week 10 t/m 15 december:

Alle rollades 10% korting

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Voor al uw sieradenreparaties
Atelier Henk Eggersman

Leuke occasion sieraden
Burg. Galleestraat 8, Vorden

Tel. (0575) 55 07 25
Open donderdag t/m zaterdag

van 10.00-17.00 uur

www.marionpolman.nl

in de gehele regio

Marion Polman
uitvaart begeleiding

voor een geheel 
verzorgde persoonlijke

uitvaart

ongeacht waar
u verzekerd bent

Ook kunt u altijd contact met mij opnemen 
voor alle vragen rondom de uitvaart.

 T 06-55916250
dag en nacht

Wij zijn trots en dolgelukkig met de geboorte van 
onze dochter en mijn zusje

Isabel
Elisabeth Catharina

23 november 2012
19.45 uur - 3350 gram

Jeroen, Liesbeth en Marnix Geubels

Kerkstraat 23
7251 BC Vorden

Nieuwe gedenkmonumenten \ Restauratie\ Onderhoud

Dat is het thema voor de eerstvolgende

OPEN DAG

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

Gelderland

Gelderland

Wim Veltman
Kantooradres:
De Heurne 24, 7255 CL Hengelo (Gld.)
Postadres:
Postbus 75, 7255 CL Hengelo (Gld.)
0575-464774
w.veltman@sc-nederland.nl
www.sc-nederland.nl

-

“Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad.”   Ps. 119 : 105

zie ook : www.stichtingdeopdracht.nl



Zonne-energie... interessanter dan ooit!

nu nog
SUBSIDIE

beschikbaar

Bel of mail ons

Zonnepanelen 

op uw verlanglijstje?

bouwkeurGROEP bv
Tel: (0572) 38 26 09 

Ami Kappers
Autobedrijf Groot Jebbink
Autobedrijf Klein Brinke
Autobedrijf Robert Nijenhuis
Bruna Boekhandel
C1000 Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Cafe Feestzaal De Herberg
Classic & Co.
Da Vinci for Hair
Dagmarr Grafische vormgeving
De Vordense Tuin
Den 4 Akker
DutchPC Electronics
Echte Bakker Van Asselt
Etos Barendsen
Europlanit Personeelsdiensten
Fashion Corner
Fa. Beeftink & zn.
Fixet Barendsen
Free-wheel
Galerie De Burgerij
Giesen Schoenmode
Grand Bistro De Rotonde
Helmink Wonen
Hema Warenhuis Offringa
Het Kacheltje, kachels en haarden
Hotel Bakker

Bij elke € 10,- onvangt u een kraslot.

Kras drie dezelfde afbeeldingen en 

maak kans op een waardebon van 

€ 50,-, € 20,-, € 10,- of € 5,-!

Deze Sint-Nicolaasactie duurt van: 

Maandag 12 november
t/m Zaterdag 8 decemberVizier op Vorden

Sint-Nicolaas actie
van de Vordense Ondernemers Vereniging

Deelnemers Sinterklaaskrasaktie 2012

Sint-Nicolaasactie van de 

Vordense Ondernemers Verenigin
g

Kras alle drie de vakjes open

en win een prijs bij drie 

dezelfde afbeeldingen.

Vizier op Vorden

Sinterklaaskoopavond op dinsdag 4 december tot 20.00 uur.
Woensdag 5 december winkels open tot 17.00 uur.

IJssalon Lekker
J.G. Accountancy en advies B.V.
Keurslagerij Vlogman
Klussenbedrijf R. Kappert
Marcel Leferink makelaar-taxateur o.z. R.M.T.
Martens Jacht- en wapenhandel
Mediq Apotheek Vorden
Meeks Meubelen
Notaris Hulleman
Piek Zweverink Hoveniers
Plaza Vorden
Profile Bleumink
Rabobank Graafschap Noord
Reinier’s Groenten, Fruit en Traiteur
Salon Marianne Haar- en huidverzorging
Schildersbedrijf Peters
Siemerink Opticien Juwelier
Tiny Koning Travelcounsellors
Top1 Toys Sueters
Tuunte Fashion
Visser Mode
Voetverzorgingsalon Podi
VVV Vorden
Welkoop Vorden
Weulen Kranenbarg Tuin & Erf B.V.
Wijnhandel Smit
Wonen en Waarde Makelaardij

KR
ASNAKIN

GASTGEZINNEN GEZOCHT! 
Stichting Krasnakin verzorgt gezondheidsreizen voor kinderen 
uit het besmette Tsjernobyl rampgebied.

Deze kinderen komen naar Zutphen in de periode van 
zaterdag 11 mei t/m 22 juni 2013.

Deze gezondheidsreizen zijn noodzakelijk, omdat deze kinderen leven 
in een gebied met een te hoog gehalte aan radioactiviteit, 
door de kernramp in Tsjernobyl in 1986. 
Dit verblijf van zes weken heeft als doel om de kinderen zowel
lichamelijk als mentaal te laten aansterken.

U kunt ons steunen door een bedrag over te maken 
op rek. nr. 14.31.87.503
t.n.v. Stichting Krasnakin, o.v.v. Gezondheidsreis 2013

Voor verdere informatie kunt u contact op te nemen met:

Stichting Krasnakin
Julia Loen, Coördinatie Gastoudergezinnen
(0575) 43 33 93
julia.loen@krasnakin.nl

Meer informatie op www.krasnakin.nl 

Omdat ieder kind op de wereld een kans verdient.

DONATEURS EN 

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

15 december vanaf 17.00 uur verlenging
van de kerstmarkt bij De Herberg

startende Vordense band

BOOTSTRAP
1 januari nieuwjaarsparty met lokale

Vordense Helden
Advertentie volgt.

Kaarten in de voorverkoop: € 9,00
Aanvang: 21.00 uur

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl



Op zaterdag was het een drukte van belang op het sport-
park in Vorden, want de KNVB had 5 van de 6 junioren-
teams thuis gepland en tevens kwamen s’ochtends nog 
twee E-pupillenteams in actie en mochten de 5-6 jarigen 
als Mini F een onderlinge wedstrijd tegen FC Zutphen spe-
len. Alle juniorenteams van v.v. Vorden zitten nu op de 
helft van de competitie en dit houdt in dat de A2, B2 en 
C2 na de winterstop in een nieuwe halfjaarscompetitie 
in worden gedeeld. Zowel de A2 als de B2 hebben de na-
jaarscompetitie afgesloten met een prima overwinning 
tegen resp. ESA uit Arnhem (8-2) en HC’03 uit Drempt-
Hummelo (4-2). Vorden A2 is door dit resultaat op een 
keurige 5e plaats geëindigd en trainer Ferdi Loman kan 
met zijn mannen in de winterstop lekker blijven trainen 
en in februari met vol vertrouwen de voorjaarscompetitie 
in gaan. Vorden B2 had het best wel lastig in het begin 
van de competitie, maar vanaf oktober kwam de ploeg 
van trainer Erik Vlasblom op stoom en heeft het, inclu-
sief afgelopen zaterdag, nog 3 overwinningen behaald en 
een aantal prima wedstrijden gespeeld. Ook deze ploeg 
heeft nu even geen competitieverplichtingen en als na 
de winterstop keeper Björn Janssen weer fit is, dan gaan 
zij met volle moed beginnen aan de 2e helft van het sei-
zoen. Vorden C2 had vorige week al haar laatste com-
petitiewedstrijd en is in een competitie van 10 ploegen 
op de 4e plaatst geëindigd en behoorde qua voetbal tot 
de beste ploegen van deze competitie. Er zit veel voetbal-
lend vermogen in dit team en als de focus op het voetbal 
blijft liggen en de kansen nog beter worden uitgespeeld 
kunnen zij wellicht na de winterstop zelfs nog een paar 
plaatsen hoger eindigen.De C1, B1 en A1 spelen een jaar-
competitie en ook deze ploegen zitten nu op de helft van 
de competitie. Vorden C1 speelde afgelopen zaterdag een 
belangrijke wedstrijd tegen de nr. 2 HC’03 C1 en aange-
zien zij met 2-0 hebben gewonnen staat de ploeg van de 
trainers Rene Nijenhuis en Michiel Barink nu op de 2e 
plaats. Koploper PAX C1 heeft maar 1 punt voorsprong 
en ook nog eens een wedstrijd meer gespeeld, dus Vorden 
C1 doet met prima voetbal mee om de bovenste plaatsen. 
Afgelopen zaterdag werd er vooral in de 1e helft prima 
gespeeld en kwam het na 10 minuten al op een 2-0 voor-
sprong. Vorden B1 staat bovenin de middenmoot van de 
2e klasse, maar heeft moeite met scoren en moet daarom 
de beide koplopers, Sp. Lochem B1 en HSC’21 B2 (Haaks-
bergen) voor zich dulden. Aanstaande zaterdag speelt de 
ploeg van trainer Wilbert Grotenhuis een belangrijke 
uitwedstrijd tegen WVV uit Hengevelde, want bij winst 
kan Vorden B1 de derde plaats overnemen. Afgelopen 

zaterdag werd er door een doelpunt van Ate Barendsen 
een 1-0 overwinning behaald op FC Zutphen B2.Tenslotte 
kwam Vorden A1 ook in actie afgelopen zaterdag en zij 
moesten het als nr. 5 opnemen tegen de nr. 3 Witkam-
pers A1, samen met Rheden A1 en AVW (Westervoort) 
A1 de koploper in de 1e klasse. Vorden A1 doet het keurig 
als debutant en speelt met gedurfd en aanvallend voetbal 
iedere wedstrijd haar eigen spel. Ook tegen Witkampers 
was dit het geval, maar eerlijk is eerlijk, de ploeg uit Laren 
was vooral in de voorhoede net een maatje te groot. Een 
compliment voor de gehavende ploeg, door de afwezig-
heid van Bas Kortstee en Jeff Böhmer, is het feit dat zij in 
de laatste 20 minuten nog twee prima doelpunten scoor-
den en er een echte wedstrijd van zijn blijven maken: 3-6.
Op zondag kwamen door de afgelasting van de drie thuis-
wedstrijden, alleen Vorden 2,4,6 en 7 in actie in een uit-
wedstrijd. Net als zaterdag bij de jeugd werden hier ook 
de meeste wedstrijden omgezet in een overwinning. Voor 
het 2e elftal van v.v. Vorden was het vooral een welkome 
overwinning, want door de zege op Concordia Wehl 4 
is de ploeg van trainer Luc Feukkink een paar plaatsen 
gestegen en staat het nu op de 6e plaats.

Het 1e elftal speelt aanstaande zondag de belangrijke uit-
wedstrijd tegen FC Trias uit Winterswijk. Het zal de laat-
ste wedstrijd zijn in het zo succesvolle kalenderjaar 2012. 
Met de winst van de derde periode in mei, de winst in de 
nacompetitie in juni, de daaropvolgende promotie naar 
de derde klas en het uitstekende begin in deze competitie, 
met na 8 wedstrijden 13 punten, kan v.v. Vorden op een 
prachtig jaar terug kijken. De realiteit is echter ook dat 
door het verlies in de laatste drie weken tegen SML, VIOD 
en Doetinchem de ploeg van trainer Michel Feukkink 
op de 10e plaats terecht is gekomen en er dus absoluut 
gewonnen moet worden van FC Trias om aansluiting te 
houden bij de ploegen tussen plaats 6 en 10.

Uitslagen: zondag 2 december 2012: Concordia-W 4-Vor-
den 2 2-3, Epse 2-Vorden 4 16-0, SHE 3-Vorden 6 2-3, 
Brummen 8-Vorden 7 1-2. Zaterdag 1 december 2012: 
Vorden A1-Witkampers A13-6, Vorden A2-ESA A3 8-2, 
Vorden B1-FC Zutphen B2 1-0, Vorden B2-HC ‘03 B2 4-2, 
Vorden C1-HC ‘03 C1G 2-0, Vorden C2-Vorden D1 4-1, 
Vorden E1-DZC ‘68 E1 3-3, Vorden E3G-Warnsveldse Boys 
E7 0-3.

Programma zaterdag 8 december 2012: Doetinchem A1-
Vorden A1, WVV ‘34 B1-Vorden B1, GSV ‘38 C1G-Vorden 
C1, Vorden C2-Kilder C1G (beker), Vorden D1G-VIOS B 
D1G (oefen), DVC ‘26 E1-Vorden E1, HC ‘03 E4-Vorden 
E3G, Ruurlo F1-Vorden E4G (oefen). Zondag 9 december 
2012: FC Trias 1-Vorden 1, Vorden 4-Vorden 3, Loener-
mark 7-Vorden 5, Vorden 6-Klein Dochteren 3, Vorden 
7-EDS 3.

Half voetbalweekend op de velden bij v.v. Vorden
Vorden - De thuiswedstrijd van het 1e elftal van 
v.v. Vorden werd, net als de wedstrijden van het 3e 
en 5e elftal op zondagmorgen, afgelast en zodoen-
de kwam de nadruk in het afgelopen weekend op 
de jeugdwedstrijden van de zaterdag te liggen.

Omdat we dit keer dus niet Brasserie 
Lettink als uitvalsbasis hebben maar 
iets verder weg zullen zijn zal de 
avond ook iets later starten. 

Ontvangst is gepland tussen 18.30 
en 19.00 uur. Vervolgens zal er en 
rondleiding door de brouwerij zijn 
met natuurlijk de mogelijkheid 
om de heerlijke bieren te proeven. 
Hierna zullen we ter plaatse kun-
nen genieten van een stamppotbuf-

fet. Met als afsluiter zo gewenst kof-
fie of thee. Ook zal er speciaal voor
deze avond de mogelijkheid zijn om
tegen gereduceerd tarief bieren te
kopen. Wellicht een leuk idee om
cadeau te doen voor de komende
feestdagen. 

De prijs voor deze avond bedraagt
€ 27,50 p.p. dit bedrag is inclusief:
rondleiding, proeverij, stamppot 
buffet, drankjes en koffie. De VOC
commissie zal € 7,50 p.p. bijdragen
in de kosten (normale prijs € 35,). 

Let op: Steve en Yvonne hebben
graag contante betaling! Het adres: 
Brouwerij Rodenburg Rhabergseweg
9, Rha.

Aanmelden zoals altijd bij Carmen
Smeerdijk: c.smeerdijk@chello.nl 
Introducés dan wel partners zijn 
ook van harte welkom.

Vordens Ondernemerscafé 
op “werkbezoek” naar 
bierbrouwerij Rodenburg te Rha
Vorden - Op donderdag 13 decem-
ber zal het VOC z’n maandelijkse 
bijeenkomst hebben bij Steve en 
Yvonne Gammage in hun bier-
brouwerij Rodenburg te Rha. Vo-
rig jaar vond er een champagne 
proeverij plaats als jaar afsluiting. 
Dat was een ieder der mate goed 
bevallen dat er voor deze maand 
wederom gezocht is naar een spe-
ciale invulling van de avond….

Flash speelde in de vaste samenstel-
ling met Chjehrando Gasper, Niels 
Lijftogt, Anne van Eeuwijk en Her-
mien Oudenampsen. De heren won-
nen hun enkelspel beiden in twee 
sets. Anne had iets meer moeite en 
had er drie sets voor nodig om haar 
tegenstandster op de knieën te krij-
gen. Hermien deed haar uiterste best 
maar moest haar meerdere erken-

nen in haar tegenstandster. Van de
daarna volgende dubbels en mixen
werd alleen het damesdubbel nog
even spannend. Ook deze partij ging
over drie sets. Na verlies in de eerste
set met 21-17 vochten Anne en Her-
mien zich echter terug en werden set
twee en drie in 21-16 en 22-20 winst
omgezet. 
Holten BC 2 - Flash Vorden 1 : 1-7.

ANDERE UITSLAGEN:
Flash Vorden 2 – IJsselstad 5: 3-5.
Spees Sjuttel 2 – Flash Vorden 3: 3-5.
Flash Vorden recr. 1 - Bravo recr. 3:
6-2.
Thuve jeugd 1 – Flash jeugd 1: 1-7.
Flash jeugd 2 – Didam jeugd 1: 3-5.
Flash jeugd 3 – UBC jeugd 3: 8-0.

Flash Vorden 1 dendert door!
Vorden - Het Vordense team 
speelde afgelopen week in Holten 
tegen Holten BC 2. Opnieuw werd 
het een afgetekende 7-1 overwin-
ning. De cijfers in de rangschik-
king spreken voor zich. In negen 
wedstrijden 65 partijen gewon-
nen en maar 7 verloren.

De eerste helft domineerde Ratti de 
wedstrijd in balbezit, Lochuizen liet 
zich hierdoor niet van de wijs bren-
gen. Als Lochuizen in de aanval was 
werd er direct gevaar gecreëerd. 
Ratti kwam een paar keer met de 
schrik vrij. Ratti wist het veldover-
wicht echter niet in doelpunten uit 
te drukken en de affiniteit ontbrak in 
de laatste fase van de afronding. De 
rust werd bereikt met een 0-0 stand. 
Lochuizen liet zien een goed voetbal-
lende ploeg te zijn en Ratti liet zich 
de tweede helft meer terugzakken. 
Na tien minuten spelen belandde 

de bal met meer geluk dan wijsheid
achter de doellijn van Ratti. 1-0. Ratti
was zo hard aan het knokken en dit
was toch wel even een domper. Ratti
probeerde de draad weer op te pak-
ken, maar Lochuizen liet zich mede 
door de toeschouwers naar een over-
winning schreeuwen. Met nog een
kwartier op de klok wist Lochuizen
met een mooi afstandsschot de winst
veilig te stellen. 2-0. Ratti speelde het
laatste kwartier met het hele team al-
les of niets, maar de minuten tikten
te snel weg. De eindstand bleef 2-0. 

Door deze nederlaag is Ratti nog 
steeds geen herfstkampioen. Wel 
hebben de Ratti dames de regie nog
geheel in eigen handen. Aanstaande
zondag de laatste thuiswedstrijd te-
gen de nummer vier Meddo 1. Bij
winst sluit Ratti het eerste deel van
de competitie als herfstkampioen af
en dat zou toch wel erg mooi zijn!

Lochuizen 1 - Ratti 1
Eerste nederlaag Ratti dames 
een feit!
Kranenburg - Ratti vooraf nog al-
tijd koploper van de competitie 
stond afgelopen zondag tegen-
over de nummer twee Lochuizen. 
Met maar negen tegendoelpun-
ten en maar vijf verliespunten 
beloofde het een pittige zondag-
ochtend te worden.

De dialectkennis werd middels een 
heuse platpraotkwis getest. Dus ook 

de nieuwkomers weten nu wat ‘boe-
zerig’ betekent en wat iemand doet 

wanneer hij ‘effen ‘n flinken roef 
zet’. De handen gingen uit de mou-
wen bij het plaatsen van een traditi-
onele Abraham en Sarah. Uiteraard 
moesten ook toepasselijke teksten op 
spandoeken worden geschreven. Het 
was voor de tweede keer dat Dorpsbe-
lang een dergelijke kennismakings-
avond organiseerde.

Nieuwkomers in Wichmond-Vierakker

Wichmond - Dorpsbelang Wichmond-Vierakker organiseerde don-
derdagavond 22 november een gezellige informatie-/kennismakings-
avond voor nieuwe bewoners. In het Ludgerusgebouw in Vierakker 
kregen ze een gevarieerd programma voorgeschoteld. Ze zagen onder 
andere een dvd-presentatie over het heden en het verleden van beide 
woonkernen.

Bezoekers van dit jaarlijks terug-
kerend fenomeen weten inmiddels 
dat Hans de Wilde, zijn projectkoor 
en het landelijk bekende ensemble 
Ars Floreat ingrediënten zijn voor 
een gegarandeerd succes. Afgelopen 
april zorgde deze combinatie met 
het Stabat Mater van Pergolesi nog 
voor een uitverkochte kerk.

Het kerstconcert begint om 15.00 
uur. Op het programma staan on-
der meer “Messe de Minuit” van 
Charpentier en het ‘Magnificat” van 
Vivaldi. 

Kaarten zijn in de voorverkoop te 
bestellen bij info@demooistekerk.
nl; en op de volgende verkooppun-
ten: Sigarenspeciaalzaak Schimmel 
in Zutphen, Het Ludgerusgebouw in 
Vierakker, Foto Willemien in Vor-
den. 
Verkoop bij de kerk is mogelijk van-
af een half uur voor aanvang van 
het concert.

Vierakker maakt zich op 
voor kerstconcert
Vierakker/Wichmond - Op zon-
dag, 23 december, mag Vierak-
ker/Wichmond zich weer ver-
heugen op een kerstconcert 
onder de bezielende leiding van 
dirigent Hans de Wilde.

Maar veel consumenten moeten de meeste drukwerken 
ongelezen laten en dit jaar helaas soberder zijn met hun 
aankopen. Gelukkig is er een oplossing voor verstandige 
mensen. Want veel van de artikelen die in deze kleurrijke 
folders worden aangeboden zijn ook te vinden in de Vor-
dense Kringloopwinkel ‘de Boedelhof’ aan de Enkweg. Die 

producten (boeken, speelgoed, CD’s, apparatuur enzovoort) 
waren niet meer nodig of overcompleet en zijn toen naar 
de kringloopwinkel gebracht. Door mensen die begrijpen 
dat je tegenwoordig maar niet alles weg moet gooien. Om-
dat veel producten nog zo goed zijn dat ze een tweede le-
ven verdienen. In de Boedelhof worden ze, als dat nodig is, 
opgeknapt of deskundig gerepareerd. En nu liggen ze daar 
in een zaal van een winkel samen met duizenden andere 
artikelen. Te koop voor verrassend lage prijzen. Prijzen die 
het mogelijk maken om zelfs in deze tijd veel kleine en 
zelfs grotere geschenken onder de kerstboom te leggen. In 
‘de Boedelhof ‘ (open van dinsdag tot en met zaterdag) bent 
u hartelijk welkom voor een kerstkoop-snuffeltocht.

Over de Kerstkoop en de Kringloop Vorden
Vorden - Ook dit jaar wordt uw brievenbus weer 
overstroomd met bergen folders en brochures met 
de meest aantrekkelijke artikelen. Allemaal ge-
schenken voor de feestdagen. Begrijpelijk, want ie-
dere ondernemer wil ons graag zijn producten ver-
kopen, vooral in de decembermaand.



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
05-12 Welfare, kerstcontactmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
05-12 SWS, MuseumPlusBus, Twentse Welle De Bongerd, Steenderen 0575-450029
05-12 Ons Contact, verrassingsmiddag Herfkens, Baak 14.30 uur
11-12 Alzheimerver., dementie en notaris Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
12-12 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
14-12 Seniorensoos Wichmond/Vierakker, 
 Adventsviering Ludgerus, Wichmond 14.30 uur
18-12 SWZ/GGNet, geheugenspreekuur Oranjehof, Zelhem 10.00 uur
19-12 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
19-12 ANBO Hengelo/Steenderen, 
 Kerstviering Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
19-12 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
20-12 KBO/DHK, bowlen Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
21-12 PCOB Vorden, Kerstviering Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur
22-12 ANBO, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
22-12 KBO Steenderen/Baak, Kerstviering
04-01 ANBO Vorden, nieuwjaarsreceptie Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
09-01 Ons Contact, bingo en verloting Herfkens, Baak 14.30 uur
16-01 ANBO Hengelo/Steenderen, 
 nieuwjaarsbijeenkomst Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Seniorenopvang in Halle
Stichting Welzijn Zelhem, onderdeel van de SSWB, biedt binnen de gemeente Bronck-
horst seniorenopvang aan mensen die geen AWBZ-indicatie krijgen voor begeleiding 
groep (12-14 gasten/bezoekers). De groep die dit treft zijn mensen met lichte/matige 
klachten op het gebied van lichamelijk- en of geestelijk functioneren, eenzaamheids-
problemen of ter ontlasting van de mantelzorg. De seniorenopvang is bedoeld voor in-
woners van de hele gemeente Bronckhorst. Voor de gebruikers van de Seniorenopvang 
staat een team van vrijwilligers en een professionele medewerker klaar. Er zijn enkele 
plaatsen vrij gekomen.

Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving of kent u mensen die voor senioren-
opvang in aanmerking (willen) komen neem dan voor meer informatie of aanmelding 
contact op met Paul Tiggeloven (ouderenadviseur Zelhem), tel. 0314-622074, mobiel 
06-13280466.
De eigen bijdrage voor 2 dagdelen is € 10,- inclusief warme maaltijd. De seniorenopvang 
is gevestigd in het Dorpshuis de Korenaar, Dorpsstraat 85, 7025 AC Halle. 

Mantelzorgsalon
Dinsdag 11 december kunt u tijdens de mantelzorgsalon deelnemen aan het mandala-
tekenen. Mandala tekenen is een methode om op een ontspannende wijze te tekenen. 
Iedereen kan het! U bent van harte welkom van 13.30-16.00 uur in het Partycentrum 
Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo Gld.

DementieBuddy, iets voor u?
In de gemeente Bronckhorst zijn we op zoek naar mensen die zich willen inzetten als 
dementiebuddy. Een dementiebuddy biedt ondersteuning aan iemand met dementie 
en zijn of haar mantelzorgers. U biedt hierbij ondersteuning bij allerlei dagelijkse, hui-
selijke activiteiten en soms neemt u de begeleiding helemaal over zodat de mantelzor-
ger even weg kan.

Zegt u ‘ja’ dan...

vrijwilligerswerk;

-
werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bernadet van Lent, trajectbegelei-
der dementie van het Dementie Netwerk West Achterhoek. U kunt haar bereiken op 
tel. nr. 0314-329191 of 06-12554036 of mailen naar b.van.lent@slingeland.nl 

Leren Omgaan met een mobiel in Vorden
Bij Stichting Welzijn Vorden wordt er een workshop georganiseerd voor senioren die 
iets meer willen weten over het gebruik van een mobiele telefoon. Bij voldoende deel-
name wordt dit georganiseerd in samenwerking met het Ulenhof College. U kunt zich 
aanmelden bij Welzijn Vorden, tel. 0575-553405.

Algemeen
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.

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. 
Tel. 0314-380232. 
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl 
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden 
Tel. 0575-553405. Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel. 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

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 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl

Liever samen iets ondernemen?
Met regelmaat melden zich inwoners die graag een maatje 
zouden vinden om samen te wandelen, te fietsen, een spel-
letje te spelen, te handwerken, ergens naar toe te gaan etc.  
etc. Verschillende mensen heb ik langs deze weg met elkaar 
kunnen laten kennismaken en verschillende groepjes zijn 
hieruit ontstaan. Hengelo/Keijenborg is een kleine gemeen-
schap, vaak blijken mensen elkaar van vroeger ook nog te 
kennen en is de verrassing groot om elkaar weer te ontmoe-
ten.  Lijkt u dit ook wat,  neem dan contact op met Ans Ver-
meulen van Stichting Welzijn Hengelo, tel. 465281. 
Een activiteiten boekje met daarin een overzicht van alle ac-
tiviteiten welke in Bronckhorst voor ouderen (en ook min-
der oudere) zijn georganiseerd ligt voor u klaar.

Vier het leven
Vier het leven is een vrijwilligersorganisatie die theater- en 
concertbezoeken voor senioren organiseert.  U wordt door 
een vrijwilligster opgehaald en weer veilig thuisgebracht. 
Gebruikt u een rolstoel of rollator, ook dan kunt u mee.  
Voor meer informatie kunt u kijken op www.4herleven.
nl tel.nr 035-5245156 of via Stichting Welzijn Hengelo tel. 
465281. Ook in Hengelo is een vrijwilligster woonachtig die 
graag met u mee wil.

Kerstdiner in de Bleijke
Net als vorige jaren kunnen ook dit jaar weer een groepje 
mensen genieten van het kerstdiner in het woon-zorgcen-
trum de Bleijke. De kosten van dit diner zijn nog niet be-
kend, u kunt zich al wel vast aanmelden bij Ans Vermeulen 
(465281).

Kerstmarkt
Op zaterdag 15 december kunt u de kerstmarkt bezoeken in 
het woon-zorgcentrum de Bleijke. U bent welkom van 11.00 
tot 16.00 uur.

Kerstconcert Reborn
Popkoor Reborn uit Hengelo komt een kerstconcertje ver-
zorgen in Steenderen. Dinsdag 11 december om 19.30 uur 
in de grote zaal van De Bongerd. Gratis en vrij toegankelijk 
voor iedereen. Consumpties voor eigen rekening. Er worden 
bekende en minder bekende kerstliederen gezongen.

Watergymnastiek
Het afgelopen zomerseizoen zijn we begonnen met een 
groepje bewegen in het water. Binnenkort gaan we weer 
met de activiteitencommissie van het zwembad aan de slag 
voor het seizoen 2013. We proberen net als vorig jaar een 
leuk programma in elkaar te zetten met fijne oefeningen. Bij 
genoeg aanmeldingen maken we een tweede groep voor de 
meer fanatieke bewegers. Samen oefeningen doen in het wa-
ter gezellig en goed voor lijf en leden. U hoeft niet te kunnen 
zwemmen. Wilt u meer informatie en/of meedoen, neem 
dan contact met ons op.

Start yoga
In januari 2013 begint er weer een nieuwe serie yogalessen. 
Echt niet voor de elite of de dromers onder ons. Elk spiertje 
van je lichaam wordt geactiveerd en je leert ook nog eens 
lekker jezelf te ontspannen. Er worden oefeningen gedaan in 
een kleine groep. Na de oefeningen voel je je als herboren! U 
kunt zich nu al aanmelden. Een seizoen is 15 bijeenkomsten.

Fotoshoppen, muziek downloaden?
Ook voor vrijwilligerswerk kunt u bij ons terecht. Voor hulp 
bij het zoeken op de vrijwilligerswebsite van de gemeen-
te. Maar ook voor het doen van vrijwilligerswerk bij onze 
stichting. Op het moment zijn wij op zoek naar iemand die 
goed met de computer is om iemand te begeleiden met fo-
tobewerking en muziek downloaden. Het gaat hier om een 
langdurig traject bij iemand die dit vroeger zelfstandig kon, 
maar nu de handelingen vergeet. Bel eens voor informatie!

Gezonde maaltijd thuis
Vriesverse maaltijden voor als het wat lastig wordt om elke 

dag een gezonde maaltijd op tafel te zetten, of u wilt het
eens iets gemakkelijker hebben. Deze maaltijd kunt u bij ons
bestellen. Er is veel keuze, u kunt eten wanneer u wilt en
er zijn ook dieet maaltijden. Meer informatie bij Gerrie Gal,
452270.

Bedankt en de beste wensen
Graag willen wij op deze plaats al onze vrijwilligers heel
hartelijk danken voor al het werk dat door hen is verzet in

bedankje al gekregen: een gezellige avond met een lekker 
etentje. Deze avond was als andere jaren een buitengewoon 
leuke avond. Wij wensen hen, evenals de deelnemers aan
onze activiteiten en alle anderen waar wij in het afgelopen 
jaar contact mee hebben gehad, hele fijne feestdagen toe en
vertrouwen op een plezierige voortzetting in 2013.

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

Uitleen hulpmiddelen
Voor uitleen hulpmiddelen (tijdelijk) zoals elleboog-
krukken, rollatoren,  toiletverhogers, po`s en postoelen 
kunt u  terecht bij Stichting Welzijn Vorden. Hulpmid-
delen buiten ons assortiment kunnen eventueel besteld 
worden.
Mocht u hulpmiddelen hebben geleend in een thuis-
zorgwinkel van Sensire, kunt u deze ook bij ons retour 
brengen. Heeft u vragen of advies nodig, gaarne contact 
opnemen met: Wilma Berns, welzijnsadviseur, tel. 0575-
553159, mobiel 06 22929630. E-mail: w.berns@sswb.nl

Iets te veel alleen, wat is uw verhaal?
Heerlijk een dag niets hoeven. Geen verplichtingen en af-
spraken. Tijd voor uzelf. U bepaalt wanneer u eet, naar bed
gaat en opstaat. Maar wat, als u heel vaak tijd hebt voor
uzelf. Bijna altijd de tv aan hebt staan, omdat het anders zo
stil is.  Het  interesseert u niet vaak meer hoe laat u opstaat
of wanneer u eet, of zelfs wat u vandaag eet. Wanneer u
wel anderen belt, maar zelden gebeld wordt. Dan wordt het
voordeel van alleen zijn, langzaam een nadeel. Dan veran-
dert  `alleen` in `eenzaam`. 
Vaak zeggen ze tegen mij, trek er op uit, sluit je aan bij een
vereniging. Maar ja het ontbreekt mij aan moed. Wie zit er
nu op mijn gezelschap te wachten? Contact maken lijkt zo
simpel, maar als ik op het punt sta, haak ik af.

Wat kun u er zelf aan doen?
Soms lijkt het alleen een kwestie van de stoute schoenen
aantrekken en zelf initiatieven ondernemen. Bijvoorbeeld u
aansluiten bij een club of vereniging, buren uitnodigen op
de koffie of met kennissen iets gezelligs ondernemen.

Hulp inroepen!
Toch is het vaak niet zo gemakkelijk. Ontbreekt u de moed
en het zelfvertrouwen om op anderen af te stappen? Heeft u
behoefte aan advies of hulp? Mensen in uw omgeving kun-
nen u op weg helpen. Mensen die deskundig zijn en goed
op de hoogte van activiteiten, steun en hulp in de buurt. Zij
kunnen ondersteuning en begeleiding bieden, zodat u niet
alleen die eerste, soms moeilijke stap hoeft te zetten.
Bij wie kunt u dan terecht? Ouderenadviseur Wilma Berns,
Stichting Welzijn Vorden. Telefoon: 0575- 553159. Email:
w.berns@sswb.nl
 
Ontmoetingsmogelijkheden:
Koffie/ thee drinken. Op de woensdagmorgen is er een mogelijk-
heid om vanaf 10.00 uur gezellig een kopje koffie of thee te
komen drinken, misschien een praatje te maken met beken-
den of u kunt zelfs een spel met elkaar gaan spelen.
Maatjesproject: koffie drinken, iedere eerste maandagmorgen
van de maand vanaf 10.00 uur. 
Rummi-cub. maandagmiddag van 14.30 tot 15.30 rummi-cub.
Wie wil dit ook?, meldt u  bij Stichting Welzijn Vorden.  
Kaarten: maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het
Dorpscentrum.
Sjoelen is een gezellig spel en wordt veel gespeeld. Eerst aan-
melden en bij genoeg deelname kan dit spel doorgaan. Aan-
melden bij Stichting Welzijn Vorden.



BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11 06 22467236
Vorden 0575 519701
www.kaspervrielink.nl info@kaspervrielink.nl

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

(bromfiets)Rijbewijs A M
Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!

T

Zat. 8 december

in het café
de band

Mooi Wark
Disco is geopend

Koersbal: Iedere dinsdagmorgen van 10 tot 11.00 uur in het Dorpscen-
trum. Koffie is voor eigen rekening.
Hobby-en: op de maandag-, woensdag- en donderdagmorgen van 9.00-
12.00 uur is er de mogelijkheid om te gaan hobby-en. U kunt gedu-
rende deze openingstijden ook diverse gemaakte artikelen kopen, 
misschien iets voor Sinterklaas of Kerstmis? Het is de moeite waard.
Wat is er te koop? Ansichtkaarthouder 3- of 5-delig, kandelaar, ap-
pelhouder, eend, kerstster met verlichting, knikkerbak, nestkastje, 
vogelhuisjes, toastplankje, treintje van hout, voederplank en puzzel-
bak voor 1000, 1500 of 2000 stukjes.
Er is ook een mogelijkheid om te komen hobbyen. Hiervoor kunt u 
zich aanmelden bij Stichting Welzijn Vorden.

Schilder- en tekencursus .
Iedere maandagmiddag is er een groepje welke met elkaar schildert 
of tekent. Vanaf 27 november stopt deze groep en start vanaf 7 janu-
ari weer met 10 lessen, onder leiding van Rien Overvelde. Voelt u hier 
iets voor en u wilt u uw creativiteit uitproberen, kom dan gerust. Het 
is er  reuze gezellig en er zijn leuke contacten ontstaan.
Opgave bij Stichting Welzijn Vorden of Rien Overvelde, tel. 0575-
524734.   

Leren omgaan met een mobiel
Stichting Welzijn Vorden houdt voor de vierde keer een cursus voor 
senioren die iets meer wil weten over een mobiel. Bij genoeg deelna-
me wordt dit georganiseerd in samenwerking met het Ulenhof Col-
lege.
De mobiele telefoon is  niet meer weg te denken en deze tijd en lijkt 
een onmisbaar communi¬catiemiddel. Nu de senioren steeds langer 
thuis blijven wonen is de mobiele telefoon een belangrijk hulpmid-
del geworden. Het gebruik van een mobiele telefoon is niet altijd 
eenvoudig. 
Mocht dit iets voor u zijn, meldt u zich dan vroegtijdig aan  bij Stich-
ting Welzijn Vorden,  tel. 0575-553405.

Stijldansen op de woensdagmiddag
Kom gerust in het Dorpscentrum binnen lopen en dans een aantal 
keren vrijblijvend mee van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt dan ervaren 

hoe leuk het is om weer eens te dansen. Als u twijfelt om alleen te 
komen,  breng dan iemand mee of geef even een seintje.
De kosten zijn € 5,- en de  koffie is voor eigen rekening. Voor meer 
informatie en opgave kunt u terecht bij Stichting Welzijn Vorden, 
Raadhuisstraat 6, tel.0575-553405. Email:  l.vanuden@sswb.nl  

Activiteiten KunstBus
De activiteiten van KunstBus dit seizoen zullen plaatsvinden in de 
schouwburgen van Zutphen en Lochem.
De eerste voorstelling is op donderdag 6 december met een program-
ma van het Don KosakenChor Russland. Voor deze voorstelling zit de 
bus zo goed als vol.  
Op woensdag 16 januari staat het toneelstuk De kleine zielen, geba-
seerd op het boek van Louis Couperus, op het programma. Hiervoor 
zijn nog plaatsen beschikbaar in de bus.
Dit geldt ook voor Ikusasa, de voorstelling van een danstheater uit 
Zuid Afrika op woensdag 13 maart in de schouwburg in Lochem

Oproep voor activiteiten thuis
Er komen vragen bij ons binnen voor een gezamenlijke thuisactivi-
teit en met name in het weekend. Wilt u graag samen met anderen 
in uw thuissituatie koffie of thee drinken, een hobby uitoefenen of 
gezellig een spel doen? Dat kan kaarten, rummi-cub of schrabbelen 
zijn. Dan zijn wij op zoek naar u, voor andere mensen die dit ook wil-
len. Wij hebben in deze een bemiddelende rol. Bent u geïnteresseerd 
of heeft u vragen, neemt u dan contact op met Stichting Welzijn 
Vorden, Louise van Uden of  Wilma Berns, tel. 0575-553405 of 0575-
553159.

Bridgen
Bij voldoende belangstelling wordt in 2013 weer een cusus bridgen 
voor beginners gestart. U kunt zich nog aanmelden. Tel. 0575-
553405.

Bewegingsactiviteiten
Iedere maandagmorgen sport en spel van 10.45 tot 11.45 uur, iedere 
dinsdag (1 groep van 9.00 tot 9.45 uur en 1 groep van 10.00 tot 10.45 
uur) in Sporthal ’t Jebbink. U kunt eerst komen kijken alvorens u 

aanmeldt. 
Zwemmen bij Jansen van de Berg: maandagmiddag 2 groepen en 
woensdagmorgen 1 groep. Er is nog plaats op de maandagmiddag in
een van de twee groepen. U kunt zich aanmelden bij Stichting Wel-
zijn Vorden. Wanneer u door omstandigheden een poosje niet kunt
zwemmen, wilt u dit dan ook doorgeven.

Hulp bij invullen van het belastingbiljet?
Stichting Welzijn Vorden biedt u de mogelijkheid bij het helpen in-
vullen. Tel. 0575-553405.

Informatieboekje
Voor meer activiteiten, cursussen of voor een voorziening kunt u al-
les lezen in dienstverlening en activiteitenboekje seizoen 2012-2013
welke bij de Stichtingen Welzijn liggen.

Seniorenvakantie
In de zomertijd wordt een week vakantie georganiseerd en in de win-
ter een midweek. Doel¬stelling: gezellig met leeftijdsgenoten, geheel 
verzorgd op vakantie te gaan. Rollator meenemen is mogelijk. Con-
tactpersoon is mevr. D. Wolsing, tel. 0575-552771.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden in Vorden. 
Op zaterdagmiddag 22 december om 13.15 uur (organisatie PCOB). 
Voor wie 70 jaar is of ouder is, moet zich voor een nieuw rijbewijs 
eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor de keuring 
kunnen, voor de aanmelding en/of informatie, dagelijks tussen 10.00 
en 17.00 uur bellen naar 0575- 552003. De rijbewijskeuringskosten
bedragen  € 25,- en wordt door  dr. van Remmen verricht. De 
op¬brengs¬ten van deze keuringen schenkt hij aan een project voor
ontwikkelingshulp. 
Locatie: in het woon-zorgcentrum, De Wehme, Nieuwstad 32 in Vor-
den. Het is raadzaam om zich ruim op tijd voor de verlengingsdatum
van het rijbewijs te laten keuren.

Combineer sfeer 
en privacy met
JASNO shutters

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

ONDERSTEUNING EN ADVIES 
in de agrarische sector voor:

Totaalpakket mogelijk voor Mestbeleid en Gecombineerde Opgave
(inclusief ordner t.b.v. administratie mestbeleid die voldoet aan 
alle voorwaarden en eisen van Dienst Regelingen).

Januari 2013: ...!! Aanvullende gegevens 2012 - Derogatie aanvraag 2013 
- Bemestingsplan 2013 !!...

TON GROOT ROESSINK
T 06 12 55 12 07 – E tgrootroessink@kpnmail.nl

Bent u toe aan vervanging 
van radio, televisie, computer, 
wasmachine, koelkast of 
inbouwapparatuur......
Misschien wilt u wel gewoon 
eens iets anders.

Loop dan eens binnen bij:

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!



Na een gezellige en smakelijke 
stamppotmaaltijd in het vaste ont-
moetingspunt van de Lionsclub, Res-
taurant Pepe in Baak, was het woord 
aan de minister. Hij begon met een 
staatkundige uiteenzetting over de 
geschiedenis van Curaçao, en kwam 
zo uit bij de nieuwe bestuurlijke si-
tuatie, waardoor het eiland sinds 
10-10-2010 een zelfstandig land is 
binnen het Koninkrijk der Nederlan-
den. Evenals Nederland, Aruba en 
St. Maarten dat zijn. Minister Osepa 
woont dus ook de vergaderingen van 
de Koninkrijksregering in Den Haag 
bij.  Vervolgens benoemde de heer 
Osepa de economische pijlers van het 
eiland, de offshore (banken, financi-
ele instellingen), de haven en de raf-

finaderij, en het belang van het nog 
steeds groeiende toerisme (jaarlijks 
ruim 1,6 miljoen mensen).

Ook de huidige politieke situatie 
kwam aan de orde. Ook op Curaçao, 
net als in Nederland, viel het zittende 
kabinet na 2 jaar regeren. En ook op 
het eiland moeten de financiën weer 

onder controle komen en de tekor-
ten worden weggewerkt. De minister 
sprak het vertrouwen uit dat op dit 
moment aan een stabiele regering op 
Curaçao wordt gewerkt, zodat de pro-
blemen op dit zonovergoten eiland 
kunnen worden aangepakt. Immers, 
zo stelde hij vast, naast de problemen 
zijn er ook kansen om Curaçao ver-
der te ontwikkelen.

Na de voordracht van de minister en 
de gedachtewisseling met de aanwe-
zigen werd de minister hartelijk be-
dankt door Lions-presidente mevr. 
Tineke Roorda, en onder een warm 
applaus overhandigde zij de heer Ose-
pa een paar mooie flessen wijn uit de 
Achterhoek.

Minister mr. Sheldry Osepa gaat op 
de foto, geflankeerd door mevrouw 
Tineke Roorda, presidente van Lions-
Bronckhorst en Willem Kramer, 
Lions-lid, belast met goede doelen 
projecten, en die enige tijd geleden in 
een gesprek met de minister in diens 
residentie het Curaçaohuis in Den 
Haag, hem had uitgenodigd naar de 
Achterhoek te komen.

Minister van Curaçao te gast bij Lions-Bronckhorst
Baak - De gevolmachtigde Minis-
ter van Curaçao in Nederland, 
mr. Sheldry Osepa, was woens-
dagavond als gastspreker aanwe-
zig bij de Lionsclub Bronckhorst. 
Dit jaar sponsort de club een pro-
ject op Curaçao, het kinderdorp 
Hebron, een mooie aanleiding 
om de minister uit te nodigen 
naar de Achterhoek af te reizen.

Tineke Roorda, president, Minister Osepa, 
gevolmachtigde Minister van Curaçao en 
Willem Kramer, voorzitter van de goede 
doelen commissie.

Louise: ‘Kort gezegd, het handhaven en bevor-
deren van het zo lang mogelijk zelfstandig kun-
nen wonen en leven van ouderen in de door 
hen zelf gekozen omgeving’. Tineke van der 
Laag (91), stond aan de wieg van de Stichting 
en was in de beginjaren 1988-1994 voorzitter. 
Zegt ze: ‘In feite heeft mij man Jaap, samen met 
dominee Jan Veenendaal in 1987 de eerste aan-
zet gegeven. Toen mij man kort daarna overleed 
hebben ze mij gevraagd , omdat ik via Jaap wel 
het één en ander van de pas opgerichte stich-
ting af wist en dat klopte ook wel’, aldus Tineke. 
Oorspronkelijk komt zij uit Amsterdam.
Na de pensioneren van haar man zijn ze in 
Vorden gaan wonen. ‘We hebben bewust voor 
deze streek gekozen, mijn ouders kwamen uit 
Neede, vandaar die affiniteit met de Achter-
hoek. Als kind logeerde ik hier ook dikwijls. 
Ze noemden mij steevast de ‘stadse wipneus’. 
Als beginnend bestuur hielden wij ons voorna-
melijk bezig om ouderen die vragen hadden of 
hulp nodig hadden, naar de juiste instantie te 
verwijzen. En verder hielden wij ons bezig met 
alles wat op ons bordje kwam. Ik weet nog dat 
ik de huidige coördinator Louise van Uden des-
tijds heb aangenomen. Als je ziet welke taken 
zij allemaal uitvoert, ben ik daar best trots op’, 
zo zegt Tineke van der Laag. Louise van Uden 
heeft de gehele ontwikkeling van het ‘Welzijn’ 
in Vorden meegemaakt en constateert tevreden 
dat de Stichting haar bestaansrecht in de loop 
der jaren wel heeft bewezen. 
‘Het is in de huidige samenleving niet meer weg 
te denken’, zo zegt ze. Dat ze zelf als ‘functiona-
ris’, naast de vrijwilligers kon worden aangesteld 
was te danken aan de provincie die daarvoor 
gelden beschikbaar stelde. Ze kreeg een veelom-
vattend takenpakket dat onder meer bestond 
uit voorlichting geven aan ouderenbonden, 
bejaardenkring, seniorensoos, Personenalarme-
ring, Dagopvang, Open tafel e.d. Verder uit het 

maken van beleidsplannen. Louise: ‘We hadden
toen bijvoorbeeld het fenomeen ‘Tafeltje Dekje’
en wat te denken van ‘Meer Bewegen voor oude-
ren’. Dat laatste is nog steeds een enorm succes.
Momenteel houden ongeveer 115 ouderen zich
regelmatig bezig met zwemmen, gymnastiek, 
volksdansen, noem maar op. Ouderen tussen de
60 en 80 jaar’, zo zegt Louise van Uden.
Een Stichting Welzijn kan niet zonder vrijwil-
ligers. In Vorden hebben ze er bijna 60 die op
velerlei gebied worden ingezet. Anno 2012 is 
BOS (Bezoek Oppas Service) een heel belang-
rijk onderdeel van de Stichting Welzijn. Louise:
‘Ook de centrale vrijwillige hulpverlening mag
niet onvermeld blijven. Ouderen helpen met 
vervoersproblemen, helpen met boodschappen
doen, een wandeling maken, ondersteuning/
begeleiding van ouderen naar ziekenhuizen’, 
zo zegt ze. Louise gaat nog een poos door met
haar opsommingen: het geven van voorlich-
ting, diverse cursussen organiseren, Wonen en
Zorg, veiligheid in huis, voorlichting geven op
verkeersgebied e.d. Louise: ‘Inmiddels is er een
‘Welzijn Nieuwe Stijl’ d.w.z. ouderen kunnen 
zelf aangeven wat ze willen, zelf mee denken 
en dingen organiseren. Sinds een paar jaar is
er in de persoon van Wilma Berns ook een Ou-
derenadviseur. ‘De taak is veel breder dan doet
vermoeden. Niet alleen ouderen,ook anderen
kunnen met alle vragen bij mij terecht. Ik pro-
beer ze met alles te helpen. We hebben hier 
een groot netwerk (kerken, thuiszorg, huisart-
sen, gemeente Bronckhorst e.d.) zo legt Wilma
Berns uit. In weekblad Contact verschijnen re-
gelmatig rubrieken over o.m. Stichting Welzijn
Vorden. Voor de receptie op vrijdag 14 decem-
ber zijn huidige en ‘oude’ vrijwilligers uitgeno-
digd. In verband met overheveling van voorzie-
ningen zijn er wellicht een aantal vrijwilligers
uit het oog verloren’. Louise van Uden: ’Ik hoop
dat die ook komen’.

Op de bres voor zelfstandigheid ouderen

Stichting Welzijn Vorden 
viert zilveren jubileum
Vorden - Volgende week vrijdag (14 december) viert de Stichting Welzijn Vorden met
een receptie in het Dorpscentrum, haar zilveren jubileum. Het ‘Welzijn‘ begon destijds
onder de noemer ‘Welzijn Ouderen Vorden ‘. Huidig coördinator Louise van Uden (al 22
jaar in functie) vertelde dat de naam toen is ontleend aan de Welzijnswet en uitgangs-
punt van de regering ten aanzien van het ouderenbeleid.

Louise van Uden, Tineke van der Laag en Wilma Berns.

“In het Vordens Contact van 27 november 
2012 stond een artikel van een vondst van 
enige meer dan 100 jaar oude kranten door 
E. Hirschveld. Deze kranten hadden gediend 
als isolatie materiaal in een oude boerderij 
aan de Hoetinkhof te Vorden. Een liefhebber 
kon deze kranten bij Weevers Grafimedia te 
Vorden afhalen. Na dit artikel gelezen te heb-
ben wilde ik onmiddellijk naar Weevers aan 
de Nieuwstad te Vorden. Als liefhebber van 
‘oud’ spul over bijvoorbeeld Vorden wilde ik 
maar wat graag de kranten inlezen. Kranten 
van 100 jaar oud... wat was toen nieuws en 
zo. Echter dinsdagavond is Weevers Grafi-
media gesloten en moest ik nog een nacht 
wachten. Gespannen werd ik woensdagoch-
tend vroeg wakker. Was ik de eerste? Was de 
oude “schat” er nog of was  er al een andere 
liefhebber mij voor geweest en viste ik achter 
het net? Gauw naar Weevers en gelukkig ..... 
ik was de eerste. Ik kreeg de ‘schat’ mee van 
de eindredacteur van het Contact, Dyanne 
Schiphorst, en zij vroeg mij bij het ontrafelen 
van dit geheim hun op de hoogte te houden. 
Wel waarschuwde ze mij dat de staat van de 
kranten echt oud was.
Wel nu, na enige aanpassingen zoals chirur-
gische handschoenen aan, vloer bedekken, 
kruimelzuiger klaarzetten, pincet en een 
vergrootglas bij de hand, begon ik de doos te 
openen. Daarin zat een goed verpakte plastic 
zak en daarin enige oude kranten althans dat 

wat er voor moest doorgaan. De kranten “De 
Standaard Antirevolutionair Dagblad voor 
Nederland” waren van juni 1918 en verkeer-
den echt in HEEL slechte staat. Bij het oppak-
ken vielen ze al uit elkaar. Stof en verpulverd 
papier vlogen lichtelijk in het rond. De kran-
ten hadden menig muizenfamilie als bezoe-
kers gehad, zowel als ‘bed’ als toilet.
Tijdens het uitzoeken in de stukjes die lees-
baar waren las ik dat de WO I  besproken 
werd maar ook dat haring 7 cent kostte 
en van Nelle Roodmerk 250 gr bv 68 cent. 
Nieuws was bijvoorbeeld dat een huzaar zijn 
vriendin met zijn dienstvuistvuurwapen in 
een crime passionelle had doodgeschoten. 
In het theater was de schets “Vadertje” een 
één acte door Meina Irwen te Amsterdam en 
de film “Feeënhanden”+ “de Prijs voor het 
Stilzwijgen” speelde, dat Circus Hagenbeck 
voorstellingen gaf in Scheveningen en dat 
turf weer vrij verkrijgbaar was, maar ook dat 
er geen kermis werd gevierd in Opsterland in 
verband met de omstandigheden. Tussen het 
minutieus uitzoeken van het papier trof ik 
ook een exemplaar aan van de krant “Tweede 
Kamer Verslagen van maandag 13 mei 1912.” 
Ondanks dat alles door mijn beschermende 
handen is gegaan en dat ongeveer drie uur 
duurde, was er niets in die kranten te vinden 
over Vorden en de  Achterhoek. Na het door-
spitten van alles heb ik de kranten, althans 
dat wat  er van over is, toevertrouwd aan de 
papiercontainer van de gemeente. Hierna 
heb ik de schuur even gespoten met een of 
andere deodorant om die vieze geur van deze 
oude kranten te verjagen. 
Jammer geen “schat” in deze oude ‘vondst’, 
maar bij een volgende keer, denk ik, sta ik 
weer van spanning te trappelen.

Martin Gabriël uit Vorden 
spit honderd jaar oude kranten door
Vorden - ‘Kranten van honderd jaar af te 
halen’, kopte de website Contact.nl en het 
gelijknamige weekblad vorige week. Mar-
tin Gabriël was er als de kippen bij om 
de verzameling oude periodieken af te ha-
len. In een mail liet hij weten wat aantrof.

De eerste set werd begonnen met een achter-
stand voor de dames uit het achtkastelendorp. 
Het lukte hen niet om grip op het spel te krij-
gen. Passes kwamen niet aan en er werd te 
weinig gescoord. Na wat wissels en een goede 
servicebeurt van Karien Meutstege, stond er 
een gelijk aantal punten op het tel bord, maar 
dit was net niet genoeg. Uiteindelijk wist Scyl-
la toch de set naar zich toe te trekken met 26-
24. De tweede set moest Dash het goede spel, 
dat zij hadden laten zien aan het eind van de 
eerste set, voortzetten. Zo geschiedde. De pass 
werd weer goed gebracht en er werd meer 
gescoord. Tevens werd de blokkering door de 
Vordense dames goed gezet. Hierdoor kreeg 
Scylla het erg lastig. Deze set werd dan ook 
zeer overtuigend gewonnen door de Vorde-
naren met 25-12. In de derde set zakte Dash 
weer naar het niveau van de eerste set. We-
derom kwamen passes niet goed aan het net, 

waardoor er ook weinig mogelijkheden ont-
stonden om punten te scoren. Scylla maakte 
hier gebruik van door vrijuit te spelen. Zelfs 
enkele wissels aan de kant van Vorden moch-
ten niet baten. Het goede spel uit de tweede 
set kon niet worden opgepakt. De dames uit 
Wageningen wonnen de set dan ook met 25-
14. Om een vijfde set te kunnen bemachtigen, 
moest Dash vrijuit en ontspannen gaan spe-
len. Er moest gestreden worden. In het begin 
van de vierde set werd er een kleine voor-
sprong gecreeerd door de Vordense dames. 
Helaas wisten zij dit spel niet vast te houden. 
Ondanks de goede serveserie van Debbie van 
den Vlekkert, wist Scylla weer de voorsprong 
te pakken en ook vast te houden. De set ging 
dan ook met 25-19 verloren. Volgende week 
speelt Dash eindelijk, na drie uitwedstrijden 
gespeeld te hebben, weer op eigen grond. Dit-
maal staat niemand minder dan DVO uit Hen-
gelo Gld op het programma. Dit belooft een 
zeer spannende derby te worden, aangezien 
de trainer/coach van DVO (Carlo Schutten) in 
het verleden bij Dash zat en tevens omdat er 
tegen de tweelingzus van Karien Meutstege 
wordt gespeeld. Er wordt daarom gehoopt op 
extra veel support. De wedstrijd zal om 17.45 
van start gaan in sporthal ‘Het Jebbink’.

Vijfde nederlaag op rij voor Dash 
Vorden - Zaterdag 1 december vertrok 
Dash naar Wageningen om het op te 
nemen tegen de dames van Scylla. De 
Vordense dames waren vastbesloten om 
vandaag, na vier nederlagen, een over-
winning te boeken. Vol verwachting 
klopte het hart.
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De wedstrijd kende een zeer span-
nend verloop. Na met 1-0 voor te 
zijn gekomen werd het nog voor rust 
1-1en 2-2. 
Na de rust kwam Ratti met 4-2 voor. 
Zelos wist echter een kwartier voor 
het einde nog terug te komen tot 
4-3 waarna beide ploegen nog en-
kele goede kansen kregen. Er kwam 

echter geen verandering meer in de 
stand, zodat het feest kon beginnen. 
Er werd een zegetocht op een daar-
voor versierde wagen gemaakt vanaf 
boomkwekerij Lucassen, sponsor van 
het team, naar de Ratti kantine op de 
Kranenburg waar het feest werd af-
gesloten met een smakelijke boeren-
koolmaaltijd.

Op de foto Wim Wassink (leider) 
Bruce Langwerden, Lieke ten Have, 
Sander Rosendaal, Dawid Zents, 
Nick Kleverwal,Rinse Hartman,Tim 
Kappert, Falco Yben, Harry Eggink, 
Jouke Hartman, Berend Betting, An-
nerie Draisma, Eva Tolkamp, Niels 
Lichtenberg, Jeroen Rosendaal, Laura 
Verstege en Bart Peppelman (trainer). 

Op de foto ontbreken Renee Eggink 
en Matthijs Balvert (trainers) en Jelle 
Wezinkhof.

Ratti B1 Kranenburg Kampioen

Kranenburg - Zaterdag 24 november stond de voetbalwedstrijd Ratti 
B1 tegen Zelos B2 op het programma. Om kampioen te worden moest 
worden gewonnen. Een groot aantal supporters was mee afgereisd 
naar Zelhem om het team aan te moedigen.

De beroemde Engelse componist Sir 
John Tavener (*1944) voltooide deze 
Sequence of Carols op eerste kerstdag 
2005. Het is een verzameling van be-
kende en minder bekende vaak zeer 
oude teksten. Ex Maria Virgine is een 
prachtige muzikale bundel waarin 
meditatieve, tedere teksten en melo-
dieën elkaar opvolgen en worden af-
gewisseld met krachtige, uitbundige 
passages en uitbarstingen van emo-
tie. Tavener noemde zijn Ex Maria 
Virgine zelf een ‘Sequence of Carols’, 
een opeenvolging van kerstliederen. 
Ex Maria Virgine is dé luistererva-
ring voor muziekliefhebbers die deze 
Kerst op zoek zijn naar een ander, 
nieuw geluid. Met medewerking van 
David Jansen, orgel
Ribattuta Vocal Ensemble zoekt actief 
de grenzen op tussen koormuziek en 
aangrenzende uitingen van muziek 
en kunst.Telkens weer leidt deze 
uitdaging tot verrassende resultaten 
met programma’s die de bezoeker 
uitnodigt en de performer uitdaagt.
Ribattuta bestaat uit zangers met een 
staat van dienst als ensemblezanger 
én als solist. Het ensemble treedt op 
in wisselende grootte en samenstel-
ling, afhankelijk van het repertoire, 
dat uit alle stijlperiodes samengesteld 

wordt. Dikwijls worden nieuwe com-
posities uitgevoerd en wordt het en-
semble uitgebreid met instrumenten. 
Het Fonds Podiumkunsten kende een 
tweejarige projectsubsidie toe en 
duidde de programma’s als ‘verras-
send’ en de concerten als ‘bijzonder’. 
Het ensemble is regelmatig te horen 
op Radio 4. Dirigent en artistiek lei-
der is Dick Duijst.
Deze studeerde af aan het Utrechts 
Conservatorium voor schoolmuziek 
en orgel bij Kees van Houten. Daarna 
studeerde hij enkele jaren piano bij 
Matthijs Verschoor. Aan het Rotter-
dams Conservatorium studeerde hij 
af voor koordirectie 1e en 2e fase, 
onder meer bij Barends Schuurman 
en Jos van der Seijde. Hij volgde di-
rectiecursussen en masterclasses bij 
dirigenten Daniel Reuss, Jos van Veld-
hoven, Arei van Beek, Paul van Nevel, 
Sion Halsey, Harry Christophers, 
Frieder Bernius en bezocht en bestu-
deerde de koorscholen in Cambridge 
en Ely. Na dirigentschap bij meerdere 
koren richtte hij in 2005 het Ribattuta 
Vocal Ensemble op. Hiermee voerde 
hij inmiddels een reeks programma’s 
uit variërend van Renaissancemuziek 
tot nieuwe composities, geschreven 
in opdracht van het Ribattuta Vocal 

Ensemble. Ribattuta treedt op in bin-
nen- en buitenland, en wordt met re-
gelmaat (live) uitgezonden door radio 
4. Dick is organist van Pieterskerk te 
Utrecht en docent bij het HMC.
David Jansen groeide op in een be-
kende Utrechtse muzikantenfamilie. 
Na de eerste lessen in familiekring op 
het gebied van zang en klavecimbel- 
en orgelspel zette hij zijn studie voort 
bij Jan Welmers aan het Utrechts 
Conservatorium en bij Leo van Doe-
selaar aan het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag. Ook volgde hij 
diverse masterclasses, o.a. bij Ton 
Koopman. 
Hij was prijswinnaar bij diverse con-
coursen; o.m. het Internationaal 
Orgelconcours Nijmegen 2000 (1e 
prijs) en het Internationaal Hendrik 
Andriessen Orgelconcours 1992. Als 
solist, continuospeler en begeleider 
treedt hij op in binnen- en buiten-
land. Hij speelt daarbij in ensembles 
als Amsterdam Sinfonietta, het Rot-
terdams Kamerorkest en het Radio 
Filharmonisch Orkest. Recentelijk 
werkte hij samen met Claron McFad-
den, Wilke te Brummelstroete, zus 
Janine Jansen en Bobby McFarrin. Sa-
men met viola da gamba-speler Ralph 
Meulenbroeks vormt hij het duo Vic-
toria’s Delight. Hij is organist van het 
monumentale Ruprecht-orgel (1705) 
in de Tuindorpkerk te Utrecht. T/m 
16 jaar gratis toegang. Kaarten aan de 
kerk, reserveren 0575-556381 of via 
www.ribattuta.nl. Zie ook 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Eigentijds kerstgeluid in 
Vordense dorpskerk

Vorden - Wie dit jaar een echte 21e-eeuwse muzikale Kerst wil vieren, 
gaat in december naar het Ribattuta Vocal Ensemble. Ribattuta brengt 
door het hele land, o.a. in de Vordense Dorpskerk op zondagmiddag 
9 december aanstaande, een eigentijds en eigenwijs kerstprogramma: 
Sir John Taveners Ex Maria Virgine. Modern, stoer, toegankelijk én 
ontroerend. Aanvang 15.30 uur.

Genieten van het afwisselende oude 
cultuurlandschap en een korte rond-
leiding door het kasteel. Onderweg 
lekker opwarmen bij een echte winter-
se kop snert en ter afsluiting een glas 
glühwein in de watermolen. Let op: 
reserveer van te voren je deelname. In 
verband met de te verwachten grote 
belangstelling kunnen alleen mensen 
die zich van te voren hebben aange-
meld deelnemen. Dit kan via www.
natuurmonumenten.nl of tel. 035-
6559955. Neem een verrekijker mee, 
want er zijn altijd bijzondere overwin-
teraars die Hackfort een goed winter-
verblijf vinden. Tijdens de wandeling 

neemt de boswachter je mee door het
kasteelbos met imposante eikenlanen
van landgoed Hackfort. Onderweg
vertelt hij over de cultuurhistorie die
het prachtige veertiende-eeuwse land-
goed rijk is. De watermolen, het koets-
huis en authentieke boerderijen met 
bolle akkers en boomgaarden. Bossen,
houtwallen en kronkelende zandweg-
getjes. Een weldadige combinatie van
cultuur en natuur. Misschien ligt er 
sneeuw en vinden we verse sporen
van reeën en wie weet zelfs van das-
sen. Met de korte rondleiding door het
kasteel maak je kennis met landgoed
Hackfort in al haar facetten.

Midwinterwandeling over 
Hackfort Vorden

Vorden - Lekker een frisse neus halen en een warme beloning toe?
Ga mee met deze midwinterwandeling van Natuurmonumenten over
landgoed Hackfort bij Vorden op zondag 16 december.

Zodra iedereen een plekje gevonden 
had in de kantine, heette Jan Bijvank 
de kinderen welkom en vertelde hen 
in het kort wat Weevers Grafimedia 
doet. Samen met de leerlingen pro-
beerde hij er achter te komen wat 
nodig is voor drukwerk, zoals foto’s, 
tekst, ontwerp, inkt in vier kleuren.  
Na deze korte introductie werden 
de leerlingen in drie groepen onder 
begeleiding van Jan Bijvank, Donald 
Dieterman en Rudi Hendriksen door 
het hele bedrijf geleid. Met veel en-
thousiasme en passie voor hun vak 
vertelden de werknemers over het 
werk dat ze doen en legden de wer-
king van de vele machines uit. De 
opmaak van een krant op de compu-
ter of het bijwerken van een foto, het 
drukken in verschillende drukgan-
gen en de controle erop, het snijden, 
stansen of verzamelen van drukwerk, 
alles passeerde de revue.  

Zelfs het hoge magazijn waar stapels
papier liggen te wachten op een drup-
pel inkt, werd bezocht. Kortom: in
alle hoeken en gaten van het bedrijf
mochten de leerlingen een kijkje ne-
men. Na afloop van de interessante
rondleiding, waren de leerlingen uit 
Baak aangenaam verrast. 
Ze vonden het “zeer indrukwek-
kend” en hadden niet verwacht dat
het “zo’n groot bedrijf was met zo
veel machines”.  Ook het “giganti-
sche, hoge magazijn met zo veel pa-
pier” sprak tot de verbeelding. 

Het was een leerzame middag in het
bedrijf van deze krant en wellicht
is er bij een aantal van de groep de
interesse gewekt voor de grafische
wereld.

Sint Martinusschool bezoekt 
Weevers Grafimedia

Baak - Afgelopen week heeft groep 5 tot en met 8 van de St. Martinus-
school een bezoek gebracht aan Weevers Grafimedia in Vorden. Op
hun komst was gerekend, want voor ieder kind stond bij ontvangst
een beker drinken klaar met een plak koek klaar. Wat een gastvrij 
welkom!

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl



HUISELIJKE OMGEVING
Het Geboortecentrum wordt dé plek 
voor vrouwen in Zutphen en omge-
ving die geen medisch indicatie heb-

ben, maar niet thuis willen bevallen. 
Het geboortecentrum biedt de moge-
lijkheid om, onder begeleiding van de 
eerstelijns verloskundige, te bevallen 

in een huiselijke omgeving. Indien 
onverhoopt nodig, is de zorg van het 
ziekenhuis direct beschikbaar. Het 
Geboortecentrum wordt gebouwd 
tegen de afdeling Gynaecologie en 
verloskunde van het ziekenhuis en 
wordt naar verwachting in maart 
2013 geopend.

Het initiatief van de samenwer-
king tussen de Verloskundige Kring 
Berkel-IJsselland en Gelre zieken-
huizen Zutphen komt voort uit het 
advies ,,Een goed begin’’ van de lan-
delijke Stuurgroep Zwangerschap 
en geboorte,om te komen tot verbe-
tering van de samenwerking in de 
(acute) verloskundige zorg tussen de 
eerste en de tweede lijn. 

Met de samenwerking wordt aan 
zwangeren in de regio Zutphen een 
op elkaar afgestemd aanbod van ver-
loskundige zorg aangeboden. Daar-
naast willen de beide organisaties de 
zorg verbreden met aandacht voor 
specialismen als preconceptie, pre-
natale, natale en postnatale zorg. De 
komende tijd wordt aan deze samen-
werking verder invulling gegeven.

De Verloskundige Kring Berkel-
IJsselland bestaat uit: Verloskun-
dig Centrum Zutphen, Verloskun-
digenpraktijk Renske Roelofsen 
(Vorden,Lochem,Steenderen), Ver-
loskundigenpraktijk Buik & Co (Lo-
chem, Barchem, Laren, Harfsen,e.o) 
en Vroedvrouwpraktijk Dieren, Does-
burg en Brummen.

Verloskundige Kring Berkel-IJsselland en 
Gelre ziekenhuizen starten geboortecentrum

Zutphen - De verloskundige Kring Berkel-IJsselland en Gelre zieken-
huizen Zutphen hebben op donderdag 22 november een overeenkomst 
getekend om gezamenlijk geïntegreerde verloskundige zorg aan te 
bieden in de regio Zutphen. Een belangrijk onderdeel van deze over-
eenkomst is de realisatie van een eerstelijns geboortecentrum binnen 
de muren van het ziekenhuis.

De overeenkomst tussen de Verloskundige Kring Berkel-IJsselland is op donderdag 22 no-
vember ondertekend door (vlnr) Joleen Geurkink (Verloskundige Coöperatie Berkel-IJssland 
U.A.), Rob Mutsaers (Directeur Gelre Zutphen), Harin Schreurs (Verloskundige Kring 
Berkel-IJsselland) en Yvonnen Dabekausen (gynaecoloog Gelre ziekenhuizen). Foto: Guido 
Bogert, Gelselaar.

Aan deze uitvoering zal onder andere 
ook een gedeelte van het orkest van 
Muziekvereniging Nieuw Leven uit 
Steenderen haar medewerking ver-
lenen. Om iedereen in de gemeente 
Bronckhorst en wijde omgeving hier-
van in kennis te stellen, is de dirigent 
van het koor Enjoy, Piet Piersma uit 

Vorden, op weg gegaan om in de dor-
pen en de steden dit grote nieuws
kenbaar te maken: “De kerkdeuren
zullen om 19.00 uur worden geopend
om een ieder gratis toegang te verle-
nen voor dit unieke gebeuren. 
Dus... noteer deze datum snel in uw
agenda.”

‘The voice of Christmas’ 
in Steenderen

Steenderen - Zondagavond 16 december om 19.30 uur zal ‘The voice of
Christmas’ worden opgevoerd in de Remigiuskerk te Steenderen. Een
verhaal van Charles Dickens, afgewisseld met mooie kerstliederen,
gezongen door het koor Enjoy uit Steenderen in Charles Dickens-stijl.

Piet Piersma, de dirigent van het koor Enjoy is op weg gegaan.

Bij de ontvangst was er een wel-
komstdrankje. Daarna koffie in de tot 
feestzaal omgetoverde werkplaats. 
Voorzitter Paul Stortelder opende 
de avond en bracht de leden op de 
hoogte van de nieuwste ontwikke-
lingen binnen BKB, de gemeente 
Bronckhorst etc. Daarna volgden 
de bedrijfspresentatie door Bennie, 
een rondleiding door het bedrijf in 
4 groepen en  een heuse modeshow 

met kleuren en geuren (sinds kort in 
het assortiment). Geshowd werden 
diverse woonstijlen zoals zwart/wit, 
for seasons, pip studio etc. etc. Dat ze 
bij Harmsen creatief zijn hebben we 
gemerkt. Nooit verwacht dat je van 
verfstalen, behang, gordijnstoffen, 
roeden, raamdecoratie, gereedschap 
etc. zo veel moois kunt maken dat je 
een heuse modeshow kunt houden. 
De prachtige professioneel uitziende 

show met een enthousiaste presenta-
tor, een heuse catwalk en opzwepen-
de muziek werd uitgevoerd door de 
eigen medewerkers/sters die alles zelf 
hadden gemaakt. Dat moet de nodige 
uurtjes gekost hebben! Knap werk! 
Na elk optreden volgde applaus. Het 
sluitstuk was het gelegenheidsbruids-
paar; de stoffeerder in een wit schil-
derspak met een schildersmes als 
stropdas en een hoge hoed en een sty-
liste in een prachtige witte jurk met 
een “bos” verfkwasten als bruidsboe-
ket. Een plaatje! 
Na de modeshow werd het tijd voor 
een hapje en een drankje en bleef het 
nog lang gezellig.…  Wilt u nadere 
informatie over de BKB kijk dan op 
www.bkbronckhorst.nl

Modeshow voor BKB-ers bij 
Harmsen Vakschilders Hengelo

Hengelo - Naast alle andere activiteiten organiseert de BKB zo’n twee 
keer per jaar een excursie bij een lidbedrijf.  Els Harmsen, lid van de 
activiteitencommissie van de BKB, vond het tijd om de leden ook zelf 
eens uit te nodigen. Els bestiert samen met haar man Bennie, hun kin-
deren Jan Willem en Jeroen en medewerkers het familiebedrijf Harm-
sen Vakschilders te Hengelo. De uitnodiging voor een avond in geuren 
en kleuren ging de deur uit en bijna 70 leden meldden zich aan.

De galerij is open op elke eerste vrij-
dag van de maand (Vrijdag uit de 
Kunst) en op afspraak (0575- 555783). 
Extra openstelling op zondag 9 de-
cember wanneer alle galeries en ate-
liers in Vorden open zijn. Bovendien 
hangt het bordje ‘galerij open’ vaak 
zichtbaar aan de deur . 
Lya zegt over haar manier van wer-
ken: ‘Vanuit het ‘waarnemen’ ga 
ik schilderen. Tijdens het schilde-
ren gaat de verbeelding spreken 
met daarbij een eigen interpretatie 
van de kleuren, waarbij de kleuren 
van de regenboog met hun beteke-
nis een rol spelen, namelijk: purper 
‘verheft’, rood ‘treft’, oranje ‘zingt’, 
geel ‘springt’, groen ‘werft’, blauw 
‘zweeft’, indigo ‘luistert’ en paars 
‘fluistert’. 
In eerste instantie ben ik jaren gele-
den begonnen met de nat-in-nattech-
niek en sluiertechniek in aquarel. 
Daarna heb ik gekozen meer in de 
vorm te gaan met acryl en olieverf. 
Vele reizen naar verre landen hebben 
mij geïnspireerd, alsmede waarne-
ming in eigen land’zo zegt ze.

Wim noemt zijn werkwijze: Schilde-
ren van een nieuwe Werkelijkheid.
Hij schildert sinds 2008 in acryl en
zoekt het vaak in de nieuwe wer-
kelijkheid die op het doek ontstaat,
waarna hij de sfeer daarin nadruk-
kelijk aanzet. In de ‘Blauwe deur’
gaat het om de sfeer van binnen naar
buiten. Het begint binnen, achter de
deur en je voelt dat je uiteindelijk 
weg kunt naar het bevrijdende, lich-
te buiten. Bij de ‘IJsvisser’ werkte hij
vanaf een foto die hij in de winter in
Finland maakte voor zijn werk als vis-
serijbioloog. Het is daar de ijzige kou,
die is geaccentueerd met de geelroze
ochtendlucht die weerkaatst op de
sneeuwscooter van de visser. 

Zie ook: www.amare-galerij.nl

Acryl en een enkele olieverf 
bij Galerij Amare
Vorden - Lya van den Bergh - de 
Jong en Wim van Densen expose-
ren samen recent werk in galerij 
Amare te Vorden. Beiden gebrui-
ken acrylverf voor hun schilderij-
en, op een enkel naakt in olieverf 
na, van Lya. Tot eind februari te 
zien in de galerij einde Komvon-
derlaan te Vorden, daarna nog 
twee maanden in de foyer van 
Theater Onder de Molen, in het 
buurtschap Linde vlak buiten 
Vorden.

Lijn A: 1. Jan Holtslag en Henk Wa-
genvoorde 55,71%. 2. Lien van Gastel 

en Jose Walter Kilian 54,92%. 3. Nel 
Hendriks en Theresia Schreur 54,63%

Lijn B: 1. Wil Warnaar en Pauline 
Gasseling 55,79%. 2. Toos en Henk 
Pasman 55,58%. 3. Ellen Stehmann 
en Anne-Lise Halie 53,73%

Uitslagen Bridgeclub Vorden
Vorden - De 2e periode van de woensdagmiddag van Bridgeclub Vor-
den is weer gespeeld. REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL



De Vale Ouwe houdt zich sinds 2007 bezig met 
duurzaamheid, promoot biologische producten 
en streekgerechten en ontwikkelt concepten en 
plannen voor landgoederen. Het bedrijf is zo-
wel in binnen- als buitenland actief.
Het oog van de in Steenderen wonende Van 
Veluwen viel in het najaar van 2010 op een 
advertentie in de krant waarin Stichting Urtica 
een ondernemer zocht voor het Koetshuis van 
Hackfort. “Eerst zou ik namens de Vale Ouwe 
de werkgroep  gaan adviseren”, blikt Van Velu-
wen terug. Uiteindelijk stond hij zelf aan het roer 
van de Keuken van Hackfort die op 8 mei 2011 
werd geopend.
De eigenaar geniet nog elke dag van het werk 
op de prachtige locatie op landgoed Hackfort 
waar jongeren met een zorgvraag de kans 
krijgen om door te stromen naar een reguliere 
baan. “Het is fantastisch om de leerlingen te 
zien groeien.“
De Keuken van Hackfort is een samenwerkings-
verband tussen Van Veluwen, Stichting Urtica 
en Natuurmonumenten. Vrijwilligers van laatst-
genoemde organisatie onderhouden samen met 
de jongeren en begeleiders van Stichting Urtica 
de Hof van Hackfort. De groenten en gewassen 
uit die moestuin worden gebruikt in de gerech-

ten die in de keuken worden bereid.
“We werken heel veel met streekproducten”, 
vertelt de eigenaar van de Keuken van Hack-
fort trots. “Ik voel me al echt een Achterhoekse 
ondernemer. Sommigen uit deze regio moeten 
wat wennen aan mijn instelling. Achterhoekers 
hoeven niet bescheiden te zijn maar mogen trots 
zijn op wat we hier hebben.”

EVEN BIJKOMEN IN HET WAPEN 
VAN HEECKEREN HUMMELO
In 2013, twee jaar na de opening van de 
Keuken van Hackfort zal Eric van Veluwen zijn 
tweede etablissement in de Achterhoek openen. 
“Misschien gaat Het Wapen van Heeckeren 
ook wel op 8 mei open”, lacht hij. De onder-
nemer wil het eeuwenoude pand omtoveren tot 
een wijncafé en herberg waar mensen van al-
lerlei pluimage het ouderwets gezellig moeten 
vinden. De voormalige ‘doorvaart’ aan de over-
kant wordt omgebouwd tot een open atelier en 
een oude varkensschuur tot bed and breakfast.
De horecagelegenheid was vier generaties in 
handen van de familie Oosterink. Boerenrock-
band Normaal gebruikte een foto van het ka-
rakteristieke bouwwerk op de elpeehoes van 
Naor ‘t café. Het Wapen van Heeckeren is een 

begrip. Wie er bin-
nenstapte, kreeg het 
idee dat de tijd even 
had stilgestaan. 
Van Veluwen wil 
die sfeer behouden 
en herstelt bijvoor-
beeld ook de toog 
uit 1880. “De 
planken moeten 
en piepen en 
kraken als je 
er over heen 
loopt”, maar 
zo zegt hij. “We 
bieden de gasten wel comfort.” 
“Het Wapen van Heeckeren biedt een eerlijke 
en betaalbare tafel”, zo omschrijft de eigenaar 
het culinaire aanbod. Net als in de Keuken van 
Hackfort schroomt hij ook hier niet om biologi-
sche producten uit de streek te gebruiken. “Van 
een wafel tot appeltaart en van een salade tot 
goulash, het is straks allemaal te krijgen.” 

Het heeft er alle schijn van dat er ook voldoende 
internationale invloeden zijn. “Ik heb een Bel-
gische gastvrouw aangenomen met Spaans en 
Italiaans bloed en de keuken is het terrein van 
onder andere een Hongaarse kok.” Naast een 
gevarieerde menukaart belooft Van Veluwen 
een zeer uitgebreide wijnkaart met Achterhoek-
se wijnen, maar tevens biowijnen uit Frankrijk. 
Ook de gebouwen nabij het wijncafé annex 
herberg worden bij het nieuwste concept van de 
Vale Ouwe betrokken. Zo wordt een oude var-
kensschuur verbouwd tot bed and breakfast en 
zal de zogeheten doorgang omgetoverd wor-
den tot open atelier. In deze voormalige ‘door-
rijschuur’  brachten koetsiers vroeger de nacht 

door om de 
v o l g e n d e 
dag hun reis 
te hervatten. 
“Er staan nog 
inscripties van 
een koetsier in 
de muur die er 
in 1804 in zijn 
gekrast.” In plaats 
van koetsiers zal 
het er straks een 
komen en gaan 
van kunstliefhebbers 
zijn. Van Veluwen 
verwacht een mooie 
dynamiek tussen het 

atelier, de bed and breakfast en Het 
Wapen van Heeckeren. “Wandelaars die even 
komen neuzen in het atelier en een kopje koffie 
of wijntje komen drinken, gasten van de bed 
and breakfast die een hapje komen eten, buurt-
bewoners die op bezoek komen. Genieten is 
voor iedereen.”

DE KOOKPLAAT BIJ FRITS SPITS
Alsof de ondernemende kok in de Achter-
hoek nog niet druk genoeg is: van 3 tot en 
met 23 december kookt hij weer gerechten 
tijdens de Top 2000-uitzendingen van Frits 
Spits. “Ik bereid daar een gerecht dat past 
bij een lied uit de Top 2000”, legt Van Velu-
wen uit. Vorig jaar was hij voor het eerst te 
gast in het Centrum voor Beeld en Geluid in 
Hilversum en nu mag hij weer opdraven. Van 
Veluwen maakt er graag tijd voor vrij. “Het 
is een kans om mijn bedrijf en de Achterhoek 
elke werkdag bij 1,2 miljoen mensen onder 
de aandacht te brengen.”

Vale Ouwe is de oude benaming voor de Veluwe en de naam 
van het bedrijf van Eric van Veluwen waarmee hij zich bezig-
houdt met culinair projectmanagement. Met ziel en zaligheid 
promootte hij jaren geleden al de Veluwse streekgerechten van-
uit landgoed Rhederoord in De Steeg, maar sinds hij in 2003 
naar de Achterhoek kwam, voelt Van Veluwen zich een echte 
Achterhoeker. Na de opening van de Keuken van Hackfort in 
Vorden, is het Wapen van Heeckeren in Hummelo het volgende 
project om de streek culinair op de kaart te zetten.

‘Vale Ouwe’ Van Veluwen 
thuis in de Achterhoek

KEUKEN
VAN HACKFORT



Vanaf heden is het kleurrijke info-
blad, met daarop een korte beschrij-
ving en afbeelding van werk van elke 
kunstenaar en op de achterzijde een 
duidelijk vormgegeven plattegrond, 
af te halen bij de VVV en het centrale 
startpunt, de OverzichtstenToonstel-
ling, Dorpsstraat 9. Ook is het info-
blad op KZV zelf te verkrijgen bij alle 
deelnemende locaties.

HET AANBOD
Er wordt een grote diversiteit aan 
hedendaagse beeldende kunst en 
vormgeving geboden, waaronder 
fotografie, abstracte en figuratieve 
schilderijen, tekeningen, sieraden, ob-

jecten, 3D-design, sculpturen, beelden 
en objecten in brons en porselein en 
glaskunst.

IN BEELD
Om u optimaal van 
deze KunstZondag-
Vorden te laten ge-
nieten, organiseert 
KZV steeds een 
OverzichtsTentoon-
stelling, waar van 
elke kunstenaar/
vormgever werk 
getoond wordt. Zo 
krijgt u de gelegen-
heid  zich ruim 

vooraf te oriënteren en te laten infor-
meren zodat u op basis hiervan uw
route samen kunt stellen. 
Het pand  Dorpsstraat 9, was in sep-
tember jl., zonder opknapbeurt, al in
gebruik genomen. Nu is deze ruimte
omgetoverd tot een strakke expositie-
ruimte, waar het met recht genieten
is van de getoonde kunstwerken. Hier-
mee is KunstZondagVorden koploper
in het door de gemeente Bronckhorst
nog te ontwikkelen plan om langdu-
rig leegstaande panden een nieuwe tij-
delijke (kunst en/of creatieve) bestem-
ming te geven.

De transformatie van het pand is tot
stand gekomen door de belangeloze
inzet van Sebastiaan Brinkhorst en
Bert Colenbrander. Zij zijn met de
adviezen van Lenie Suter en de door
Schildersbedrijf Boerstoel gesponsor-
de verf aan de slag gegaan.

Op 8 december vanaf 17.15 uur ont-
vangt het bestuur KZV, Will(emijn) 
Colenbrander voorzitter en Mary 
Quarles van Ufford secretaris, daarom
alle KZV-deelnemers, de directe bu-
ren van Dorpsstraat 9, Schildersbe-
drijf Boerstoel en Bert Colenbrander
om kennis te maken met elkaar en de
kunstwerken, op deze nieuwe kunst-
locatie in het centrum van Vorden en
samen te proosten op een zinderende
KunstZondagVorden 9 december a.s.
www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden 9 december: 
vol verwachting!

Vorden - Zondag 9 december a.s. wordt de KZV-vlag gehesen voor de 
25ste KunstZondagVorden. Van 11.00 tot 17.00 uur hebben zes ateliers 
en vier galeries in Vorden-dorp en buitengebied en de KZV-Galerie met 
OverzichtsTentoonstelling op Dorpsstraat 9 hun deuren geopend om 
het publiek welkom te heten. Op bijna alle locaties is de kunstenaar/
vormgever aanwezig om met u, het publiek in gesprek te gaan.

Op zondag 16 december 
wordt er in het Ludgerusge-
bouw een heerlijk kerstdiner 
gekookt, maar dan expliciet 
zonder gluten, lactose- en 
suikervrij. Samen met er-
varingsdeskundige Rita van 
Rijnsoever, enthousiaste 
kookster en fijnproever gaat 
Gea een mooi vijf-gangen 
menu koken, met als hoogte-
punt een Grand Dessert. Het 
diner wordt vanaf 16.15 uur 
geserveerd. Voorafgaand aan 
het diner gaan Rina Rispens 
en Wolfram Reisiger van 
15.00-16.00 uur een kerst-
concert verzorgen en bren-
gen met hun vertolkingen de 
juiste intieme sfeer die zo bij 
kerst en gezellig samenzijn 
hoort. Inlichtingen bij Gea 
Oosterveld info@ludgerus-
gebouw.nl 0575441581.

Concert en 
glutenvrij
kerstdiner
Vierakker - Is de kerst 
voor veel mensen een 
tijd van heerlijk eten 
en gezellig tafelen, voor 
sommigen is het een 
tijd van extra oppassen. 
Gehinderd door een glu-
ten-, lactose of suiker al-
lergie gaat een keer lek-
ker uit eten gaan toch 
gepaard met een zekere 
spanning. Hopelijk gaat 
het goed…

Eke maakt dan live heerlijke amuses voorbij Cham-
pagne en Mousserende wijnen die u terplekke per glas 

kunt proberen in combinatie met culinaire verrassin-
gen. Natuurlijk is de winkel ook gewoon geopend gedu-
rende de kerstmarkt en zijn alle Mousserende wijnen 
extra voordelig geprijsd!
Dus voor lekkere wijn en een goed wijnadvies bent u bij 
Wijnhandel Smit aan het juiste adres.

Delicious kok Eke Mariën bij Wijnhandel Smit op Kerstmarkt
Vorden - Op zaterdag 15 december is Wijnhandel 
Smit samen met Delicious kok Eke Mariën aan-
wezig op de Kerstmarkt in Vorden.

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

Open vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

TARWE 
BROODJES

NU 6 VOOR

€ 1.99

DINO 
BROOD

NU VOOR

€ 1.99

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 4 t/m zaterdag 8 december

STROOPWAFEL-
VLAAI

 KLEIN

€ 8.95
 

GROOT 

          € 13.25

Profiel van een vrijwilliger

Dat is in een paar woorden de pret-
tige boodschap van de vier dames 
die via de Stichting Welzijn Vorden 
het project ‘KunstBus Vorden en 
Omgeving’ organiseren. Met één 
van hen, Mevrouw Lamien Nijhoff  
(74), hebben we een gesprek. Ze 
was vele jaren directeur van het 
Beeckland-college en maakte, na 
haar pensionering, dus een omme-
zwaai van de jeugd naar de oude-
ren. Want het KunstBus-project is 
bestemd voor liefhebbers van cul-
tuur van zestig jaar en ouder.
Waarom ze dat deed? Allereerst 
omdat het bestuur haar zo enthou-
siast voor deze tak van het vrijwilli-
gerswerk heeft gevraagd. Maar ook 
omdat ze wist dat er in ons dorp 
best veel mensen zijn die als cul-
tuurliefhebber graag naar een thea-
tervoorstelling of museum zouden 
willen gaan maar dat niet meer 
zo gemakkelijk kunnen. Door ver-
voersproblemen of persoonlijke be-
perkingen. Problemen die worden 
opgelost doordat men dankzij de 
KunstBus dicht bij huis in kan stap-
pen en voor de deur van het theater 
of museum kan uitstappen. En er 
zelfs, als dat nodig is, door een be-
geleidster wordt gezorgd voor een 
goede plaats.
’t Is goed even de namen te noe-
men van het team dat zich inzet 
voor deze service. Het zijn - naast 
dus Lamien Nijhoff - de dames An-
toinette Timmer, Nienke Slabbe-
koorn in Vorden en Josefine Meijer 
in Wichmond. Ze kiezen elk jaar 
een viertal evenementen, maken 
afspraken met het theater of mu-
seum en begeleiden de bus. Ook op 
de opstapplaatsen zijn ze in elk ge-
val aanwezig. 
Die opstapplaatsen zijn: het Mu-
seum voor Heiligenbeelden op de 
Kranenburg, de Dorpskerk en de 
Wehme in Vorden en de Rotonde 
Beeklaan in Wichmond/Vierakker. 
Want ook in Wichmond wonen 

veel deelne-
mers aan dit 
project. 
Wat betreft de 
kosten: deze 
zijn gelijk aan 
de normale 
prijs van het 
evenement en worden verhoogd 
met een bescheiden bedrag voor de 
kosten van de bus.
We vragen Lamien of ze er geen be-
zwaar tegen heeft om als vrijwilig-
ster haar medewerking te verlenen 
aan dit interview. Haar spontane 
antwoord is ‘Natuurlijk niet, want 
door dat stukje in ‘Contact’ zijn er 
misschien nog meer mensen die ge-
bruik willen maken van deze mo-
gelijkheid. Niet alleen omdat het 
fijn is om te kunnen genieten van 
een cultureel evenement. Maar ook 
omdat er met z’n allen op uit gaan 
zinvol is. Het is voor velen dan ook 
echt  een plezierig avondje uit’.

Als u belangstelling hebt: mis-
schien is er nog iets te regelen 
voor dit seizoen. Er zijn nog twee 
KunstBus-projecten. Op 16 januari 
2013 de toneelvoorstelling ‘De klei-
ne zielen’ naar het boek van Louis 
Couperus in Theater Hanzehof in 
Zutphen. En Ikasasa ‘This is Afrika’ 
een bruisend muziek- en danspro-
gramma uit het Zuid Afrika van nu 
(Schouwburg Lochem op 13 maart 
2013). Een programmafolder kan 
worden aangevraagd bij Stichting 
Welzijn Vorden, t.a.v. de Werk-
groep de KunstBus, Raadhuisstraat 
8, 7251 AB Vorden

Tussen twee haakjes: als u in het 
algemeen meer wilt weten over het 
vrijwilligerswerk in Vorden. Bel 
dan voor informatie Stichting Wel-
zijn Vorden - tel. 0575 – 553405

De KunstBus: uitstappen vóór het 
theater of het museum

Rudolf Steinerlaan 47

Assistent Hoofdcaissière
24-32 uur fl exibel inzetbaar

Relevante werkervaring is een pre

Caissière
24-30 uur fl exibel inzetbaar

Medewerker verslijn
(brood, kaas en vleeswaren)

24-30 uur fl exibel inzetbaar 

Voor meer informatie over de vacature 

en reageren kijk op www.jumbowerkt.nl



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 Henk Aalderink

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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Jongerenwerk
Sinds 2008 voert Carion voor de gemeente het 

-
-

-

coördineert Carion het netwerk met daarin het 

en gemeente, waar problemen van en met groepen 

werker in dienst die tot taak heeft het activeren 

ondernemen, maar signaleert ook problemen en 

gemoeid.

Website Jongin Bronckhorst
In 2010 is de website Jongin Bronckhorst gelan-

-
houden, fora om vragen te stellen, blogs en een 

-

redactie van de website en het ondersteunen van 
-

Ouderen/welzijnswerk

beschikbaar te stellen. Taken die de stichting 

van gebiedsgerichte activiteiten gericht op deelname 

van ouderen en mensen met een beperking aan de 

onder meer organisaties in Bronckhorst die in de 
dorpen spelmiddagen, computercursussen, sport 

-
ten van de SSWB is dat ouderen en kwetsbaren de 

-

met betrokken organisaties in Bronckhorst aan om 
dit in goede banen leiden. Op welke manier dit 

Ook in 2013 subsidie voor ouderen/welzijns- en
jongerenwerk

Op 9 december start de nieuwe 
dienstregeling van Arriva voor het 
openbaar vervoer in de regio Achter-
hoek. Nieuw is dat Arriva verant-

-
-

en daar met nieuwe treinen gaat 

vervoer in de gemeente Lochem 

Enschede), dus niet meer in samen-

staan op arriva.nl en in het nieuwe 

Trein Arnhem – Winterswijk

station Westervoort, behalve de 

 de treinen voortaan ook ’s avonds 

vroege treinen om 5.20 uur uit 

(aankomst 1.10 uur)

uit Arnhem

gereden, in plaats van een kwartier-
dienst

Trein Winterswijk – Zutphen

de treinen in de ochtendspits een 

 aansluiting in Zutphen wel gehand-

naar Zutphen op doordeweekse 

Buslijn 51 Doetinchem – Vorden
In de late avond is er een extra rit 

de (extra) trein uit Zutphen

Buslijn 82 Zutphen – Doetinchem

in plaats van de 8 persoonsbus.

gemeentehuis in Hengelo worden 
de kampioenen van 2012 gehuldigd. 

17 december a.s. een 
persoon of club aanmelden, die het 

tureel gebied een podiumplek op 
een NK, EK of WK heeft gewonnen. 
Een kampioenen-aanmeldings-

formulier kunt u online invullen en 
opsturen via www.bronckhorst.nl. 

huis. Het ingevulde formulier met 

publieksbalie.

Opgave kampioenen voor huldiging

Op 8 december van 10.00 

speciale plantdag in park 

flink gewerkt in het park 
en de basis van de nieuwe 

ontbreekt nog. En daar-
voor gaan kinderen en 
volwassenen uit het dorp 
op 8 december samen 

leuke happening te worden.

Komt u kijken op de plantdag in park 

De Bleijke, Hengelo?

de computersystemen is het voor informatie te geven over belastingen 

heffingen, waardebepalingen etc.

Op 7 december geen belastingen/WOZ 

informatie mogelijk

Nieuwe Arriva dienstregeling openbaar 
vervoer



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 opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
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 gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn.

Toon en Daan

het bezwaar tegen het besluit binnen 
de termijn van zes weken is ingediend 
en dat de indiener aan te merken is 
als belanghebbende bij het besluit. 
De wetgever stelt een aantal voor-
waarden (opgenomen in de Algemene 
wet bestuursrecht) die uitmaken of 
iemand belanghebbende is. Zo kan 
niet iedereen tegen het vellen van 
een boom bezwaar maken. Een voor-
waarde is dan bijvoorbeeld dat u de 
boom moet kunnen zien. 

2. Hoorzitting
Alle betrokkenen krijgen meestal 
de gelegenheid in een hoorzitting 
(vergadering) van de commissie in 
het gemeentehuis hun bezwaar en 
standpunten toe te lichten. Deze 
bijeenkomsten zijn in beginsel open-
baar. Er kunnen dus toehoorders, 
waaronder de pers, aanwezig zijn. 
Wanneer het om een vertrouwelijke 
zaak gaat, dan kunt u de commissie 
vragen uw bezwaren achter gesloten 
deuren te behandelen. Tijdens de 
zitting krijgen de betrokkenen de 
gelegenheid om hun standpunt uiteen 
te zetten. Ook een vertegenwoordiger 
van de gemeente krijgt het woord. 
Daarna krijgen de commissieleden 
de gelegenheid vragen te stellen 
aan de partijen.

3. Advies
Nadat alle betrokkenen zijn gehoord, 
is de hoorzitting afgelopen. De com-
missie maakt vervolgens een advies, 
waarna het verantwoordelijke be-
stuursorgaan uiteindelijk een besluit 
neemt. B en w nemen bijvoorbeeld 
besluiten in hun wekelijkse vergade-
ring. Het kan in het geval van de 
families Harmsen en Tijdink zijn dat 

b en w besluiten dat de vergunning 
in tact blijft, omdat aan de regels is 
voldaan. Maar het kan ook zijn dat 
nader onderzoek heeft aangetoond 
dat de regels onjuist zijn geïnterpre-
teerd en we de vergunning moeten 
herzien. 

4. Beslissing
Van de beslissing wordt u op de hoogte 
gesteld. Vaak is het besluit gelijk aan 
het advies van de commissie. Het 
bestuursorgaan kan echter afwijken. 
Bij de beslissing op uw bezwaar zit 
een kopie van het advies en het 
verslag van de hoorzitting. De wet 
schrijft voor dat in principe binnen 
12 weken nadat u een bezwaar heeft 
ingediend, een beslissing moet zijn 
genomen. Bent u het niet eens met 
de beslissing dan kunt u in veel 
gevallen beroep aantekenen bij de 
rechtbank. Voor de voorwaarden 
die hiervoor gelden, kunt u terecht 
op www.rijksoverheid.nl.”

Daan: “Een zorgvuldige behandeling 
van een bezwaarschrift kost tijd. 
Soms kunt u de afloop daarvan niet 
afwachten. Bijvoorbeeld als u door 
een beslissing over een uitkering 
onvoldoende inkomsten voor uw 
levensonderhoud heeft. Er is dan op 
korte termijn een uitspraak nodig. 

U kunt dan schriftelijk de voorzie-
ningenrechter vragen om een voor-
lopige voorziening. Hiervoor kunt 
een brief schrijven naar de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank 
Zutphen, Sector bestuursrecht, 
Postbus 205, 7200 AE Zutphen.”

 
Toon: “De behandeling van een 
bezwaarschrift is kosteloos in onze 
gemeente. Voor een voorlopige voor-
ziening bij de voorzieningenrechter 
moet u griffierecht betalen. Als u na 
de beslissing op het bezwaarschrift 
in beroep gaat bij de rechtbank 
moet u eveneens griffierechten 
betalen. Als u gelijk krijgt van de 
rechter, vergoedt de gemeente u de 
griffierechten. U kunt zich in de 
bezwaarprocedure laten bijstaan 
door bijvoorbeeld een advocaat. 
Mocht het bestuursorgaan ernstige 
fouten hebben gemaakt, dan kunt u 
deze kosten vergoed krijgen. In de 
bezwaarfase moet u schriftelijk om een 
vergoeding van deze kosten vragen. 
U doet dit in het bezwaarschrift.”

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Meer informatie over de bezwaarprocedure in onze gemeente vindt u 
op www.bronckhorst.nl, hier vindt u ook een folder over dit onderwerp. 
U kunt ons ook bellen via tel. (0575) 75 02 50. 

Daan: “De gemeente publiceert 
aangevraagde en verleende vergun-
ningen op de gemeentepagina’s in 
Contact en op www.bronckhorst.nl. 
Hierbij geven we in het kort aan dat 
mensen, in dit geval geldt dat dan 
voor de familie Harmsen, in een 
bepaalde periode bezwaar tegen 
een besluit kunnen maken als ze 
het ergens niet mee eens zijn. Een 
bezwaarschrift dient u in bij het 
bestuursorgaan dat de beslissing 
heeft genomen. Naast een omge-
vingsvergunning voor bouwen kan 
het ook gaan om een vergunning 
voor het kappen van bomen, een 
vergunning voor een nieuw bedrijf 
naast uw woning, weigeren van een 
bijstandsuitkering of Wmo-voorzie-
ning etc. Het bestuursorgaan geeft 
het bezwaarschrift door aan de 
onafhankelijke commissie bezwaar-
schriften. Een bezwaar moet schrif-
telijk (dus per ondertekende brief) 
en binnen zes weken na de bekend-
making van het besluit bij ons bin-
nen zijn. Er moet instaan waarmee u 
het niet eens bent en waarom u het 
er niet mee eens bent. De commissie 
bezwaarschriften behandelt uw 
bezwaar. Vervolgens geeft zij een 
advies aan het bestuursorgaan dat 
uiteindelijk over uw bezwaar een 
beslissing moet nemen. Welk be-

stuursorgaan dat is, hangt af van de 
beslissing waar het om gaat. Dit kan 
de gemeenteraad, het college van 
b en w of de burgemeester zijn.”

Toon: “De behandeling van een 
bezwaarschrift kent vier fasen, 
te weten: 
1. Voorbereiding
Allereerst verzamelt de commissie 
alle stukken over het bezwaar. Dat 
zijn onder andere de beslissing waar 
het om gaat, ambtelijke adviezen en 
eventuele beleidsrapporten. Deze 
stukken liggen in de week vooraf-
gaand aan de hoorzitting ter inzage 
bij de commissie. Tot tien dagen 
voor de hoorzitting kunnen stukken 
die van belang zijn voor de behande-
ling van het bezwaar worden over-
handigd aan de commissie. Dit recht 
hebben ook derde belanghebbenden 
en het bestuursorgaan dat de beslis-
sing genomen heeft. Een derde 
belanghebbende is bijvoorbeeld 
de buurman (in dit geval de familie 
Harmsen) die bezwaar maakt tegen 
de omgevingsvergunning. In deze 
fase maakt het bestuursorgaan ook 
een verweerschrift, dat de betrok-
kenen krijgen toegezonden. In dit 
stadium hoort de bezwaarmaker 
ook of zijn of haar bezwaar ontvan-
kelijk is. Ontvankelijk betekent dat 

Deze week:  Aflevering 23
Wat kan ik doen als ik het oneens ben 
met een besluit van de gemeente?
Jente en Thomas Harmsen zijn de 
buren van Ton en Josine Tijdink. 
Ton en Josine willen een grote 
garage met een verdieping bouwen 
in hun tuin, vlak tegen de tuin van 
Jente en Thomas aan die hun zit-
gedeelte in verband met de stand 
van de zon net daar hebben inge-
richt. Er is voor de bouw een omge-
vingsvergunning aangevraagd bij 
de gemeente die is verleend, omdat 
de aanvraag aan ons beleid voldoet. 
Jente en Thomas zijn het niet met 
de vergunning eens en willen een 
bezwaar indienen bij de gemeente. 
Ze vragen zich af hoe zoiets werkt.

Raadsvergadering 
13 december 2012
Op 13 december vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare 

vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom om deze 
vergadering bij te wonen. 
Op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:

-
pelijke regeling Erfgoedcentrum

 Achterhoek en Liemers
 B en w vragen de raad de gemeen-

schappelijke regeling Erfgoedcen-
trum Achterhoek en Liemers 2011 
op twee punten aan te passen. 
Hierdoor wordt het voor het 

 Erfgoedcentrum mogelijk om een 
langlopende lening af te sluiten bij 
de Bank Nederlandse Gemeenten 
tegen gunstige leningsvoorwaarden 

 De raad wordt gevraagd om de 
 tarieven voor de gemeentelijke 
 belastingen en heffingen voor 2013 

vast te stellen. Op de gemeente-
pagina’s van 18 december publice-

ren wij de vastgestelde tarieven 
voor 2013

Hoe kan ik mijn stem laten horen?
De commissievergadering is deze 
maand vervallen. U kunt daarom 
inspreken tijdens deze raadsvergade-
ring. Hiervoor kunt u zich aanmelden 

bij de griffie via tel. (0575) 75 02 50 
of griffie@bronckhorst.nl. 

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

Voor alle infor-
matie over de 
onderwerpen die 
op de agenda 
staan verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl of 
scan de QR-code. 

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Per 2013 gaat in onze gemeente 
het nieuwe afvalsysteem in: 
het volume/frequentiesysteem. 
Hiervoor krijgen verschillende 
hoogbouwlocaties en apparte-
mentencomplexen de komende 
weken om de beurt nieuwe on-
dergrondse containers voor 
restafval, gft, papier en kunst-
stof. De aanlegwerkzaamheden 
starten vanaf 3 december a.s. en 
zijn in januari/februari gereed. 
Voor de betreffende locaties zijn 
met de beheerders (bijvoorbeeld 
de woningbouwvereniging) 
afspraken gemaakt over waar 
de ondergrondse containers bij 
de complexen komen te staan. 
Niet alle hoogbouwlocaties en 
appartementencomplexen krijgen 
nieuwe ondergrondse containers. 
Een aantal heeft ze al en bewoners 
van andere complexen gaan hun af-
val in ‘gewone’ groene, grijze en naar 
keuze papier en plastic containers 
doen. Binnenkort ontvangen bewo-

ners die een nieuwe ondergrondse 
container bij hun complex krijgen 
van afvalinzamelaar Berkel Milieu 
een brief met informatie over het 
gebruik van de ondergrondse con-
tainer.

Aanleg ondergrondse containers voor 
huishoudelijk afval bij appartementen 
en hoogbouw

De firma Dusseldorp gaat voor ons in de week van 10 t/m 
14 december (week 50) de waterdoorlatende verharding 
reinigen van een aantal woonstraten in Vorden en Halle, 
zoals deze op de bijgevoegde kaartjes in het paars staan 
aangegeven. In Vorden gaat het in grote lijnen om de 
straten in Vorden Zuid, behalve de Nieuwstad, 
de parkeerterreinen bij de RK-kerk en de sporthal aan 
Het Jebbink. In Halle gaat de aannemer aan de slag op 
het nieuwste deel van de Tarwestraat. Dusseldorp reinigt 
de bestrating machinaal en strooit deze daarna opnieuw 
in met split. Na het invegen wordt het overtollige split 

verwijderd. Om de hele straat goed en snel te kunnen 
reinigen, vragen wij aanwonenden en hun bezoekers de 
auto op de inrit of tijdelijk elders te parkeren. Dit voor-
komt ook vervuiling of beschadiging van de auto’s. 
Alle aanwonenden ontvangen hierover een brief van de 
aannemer. Daarnaast attenderen wij iedereen via borden 
bij de (invals)wegen op de werkzaamheden. Mocht het 
in week 50 vriezen of sneeuwen, dan kunnen wij de 
werkzaamheden niet uitvoeren en stellen wij deze uit. 
Een nieuwe aankondiging leest u dan op deze gemeente-
pagina’s en www.bronckhorst.nl.

Reinigen straten in Vorden en Halle

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

t/m 31 december 2013, M. Tromp

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen naar 
keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 26 november 2012: 

Ontvangen op 27 november 2012: 

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 

aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 26 november 2012:

carbidschieten met feest op 31 december van 11.00 tot 21.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en 
Horecawet, 23 december en 31 december 2012, stichting Knalbal

Drank- en horecavergunningen

 
Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 26 november 2012:

Verzonden op 27 november 2012:

Verleende vergunningen

Straatnaamgeving (art. 8 Gemeentewet, art. 6 Wet basisregistratie adressen en 
gebouwen en Verordening naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst)

toegekend

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 

In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplannen) 
geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan 
starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een 

bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening 
bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld 
bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager 
moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat 
tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in 

verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale 
telefoonnummer (0575) 75 02 50. 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. De stukken liggen van 
6 december 2012 t/m 16 januari 2013 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich 
hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 ontwerpvergunning

 ingebracht tegen de ontwerpvergunning

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen 

7200 AE Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en 
de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hummelo; De Woordhof-herziening’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 22 november 2012 het bestemmingsplan ‘Hummelo; 

 
ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 6 december 2012 t/m 16 januari 2013 
voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op een herziening van het bestemmingsplan 

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

‘Hummelo, De Woordhof’ in verband met woningbouwcategoriën (meerdere soorten woningen 
worden toegestaan, o.a. ook twee-onder-een-kapwoningen).

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

 Actueel 

Mogelijkheden voor beroep 

-

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 

in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hengelo, Raadhuisstraat 20-36 en Kerkstraat 1’

-

-

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

 Actueel 

Mogelijkheden voor beroep

-

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 

in werking voordat op het verzoek is beslist.

Het gaat om de volgende wegen:

Wegwerkzaamheden

Opheffing verrekeningsregeling Hummelo-Enschedese Kunstweg

via www.bronckhorst.nl. 

Vaststelling aanwijzingsbesluit verbod openlijk drankgebruik Bronckhorst

de politie optreden in de aangewezen gebieden.

 Actueel 

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Plaats Straat Specifieke locatie

Achter-Drempt Tolstraat  

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 bad-
kamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot 
montage.



Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

vvdfractie@bronckhorst.nld66fractie@bronckhorst.nl

cdafractie@bronckhorst.nl

gbbfractie@bronckhorst.nl

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

Begin van het jaar hebben wij u al bericht 
over de zwembaden in de gemeente Bronck-
horst. Nu ruim een half jaar later is dankzij 
de gemeenteraad uitstel verleend aan de initi-
atiefnemers van de zwembaden om te komen 
met integrale plannen. 

Voor de zwembaden in Hengelo (Gld.), Steen-
deren en Vorden betekent dit uitstel, dat zij 
meer tijd krijgen om samenwerkingsvormen 
verder uit te werken en straks in de raad hun 
plannen te presenteren, want dat was een 
voorwaarde. Mooi is ook dat deze beslissing 
unaniem is genomen door de raad.

Voor Zelhem is sprake van een benauwde 
ontsnapping. Daar waar het gaat om het soci-
aal culturele leven, wat gebruik maakt van de 
faciliteiten van de Brink. Het is verstandig dat 
alle gebruikers de koppen bij elkaar steken en 
bezien welke mogelijkheden en alternatieven 
er zijn om de sociaal culturele activiteiten in 
de Brink te continueren. 

Natuurlijk is het verstandig deze plannen 
te bespreken met de huidige exploitant van 
‘de Brink’ alsook de gemeente bij monde van 

hun ambtenaren en 
aangewezen porte-
feuillehouder. Een 
voldragen plan met 
een zo breed mogelijk draagvlak tussen de 
huidige exploitant en huidige gebruikers van 
het sociaal cultureel centrum zou fantastisch 
zijn. En let wel, waar een wil is, ….! 

Als die wil er is, kan dat leiden tot creatieve 
oplossingen, waarbij de huidige plannen van 
de exploitant misschien wel naadloos geïn-
tegreerd kunnen worden. Dan spreek je van 
een win-winsituatie. Maar dan moet er mis-
schien wel out-of-the-box worden gedacht. 

Onze fractie hoopt dat de reddingsboei, die 
door de raad is uitgegooid goed wordt op-
gepakt door alle partijen. Als alle partijen 
daartoe bereid zijn, zou dat getuigen van een 
samenleving, die bereid is de leefbaarheid er-
van in stand te houden. 

Dus mensen, pak op die handschoen en zorg 
dat dit college niet uw cultureel centrum 
weggeeft en zo het kind met het badwater 
wegspoelt.

Leefbare samenlevingen in Bronckhorst?

Terugblikken en vooruitkijken past goed bij de 
maand december. Als wij, CDA-fractie, terugkij-
ken op het afgelopen jaar, dan staat dat vooral in 
het teken van Toekomst Bestendig Bronckhorst. 
Hierbij is het belangrijk dat er diverse plannen 
zijn uitgewerkt en ook maatschappelijke groe-
pen met elkaar in gesprek zijn gekomen om 
zwembaden en sporthallen open te houden. Een 
ieder is ook meer overtuigd geraakt van het idee 
dat je samen als gemeenschap moet kijken wel-
ke voorzieningen je in stand kunt houden. Het 
is niet meer zo dat de gemeente geld heeft om 
allerlei voorzieningen in stand te houden door 
te subsidiëren. Nee, door de bezuinigingen is het 
nu zo dat de gemeente voorzieningen op afstand 
zet. Wil je als burgers toch dat de voorzieningen 
zoals zwembaden, sporthallen en buurthuizen 
open blijven dan moet je daarin investeren. Het 
is dan belangrijk dat je samen kijkt of je het kunt 
exploiteren. Het afgelopen jaar hebben wij daar 
schitterende voorbeelden van gezien. In Steende-
ren, Vorden en Hengelo worden ideeën bedacht 
om voorzieningen te behouden. De CDA-fractie 
heeft ook menigmaal met afgevaardigden van 
belangengroepen om de tafel gezeten. En wij 
waren onder de indruk van de plannen en nog 
meer van het gevoel dat je door er samen de 
schouders onder te zetten veel kunt bereiken. 

Niettegenstaan-
de de mooie 
plannen zijner 
nog hobbels waardoor het niet lukte en er toch 
sluiting dreigde van de zwembaden. De roep om 
uitstel vanuit de burgerij werd steeds luider. Af-
gelopen raadsvergadering (22 november) is op 
initiatief van de CDA-fractie een amendement 
ingediend en raadsbreed gesteund, wat de par-
tijen tot april 2013 de tijd geeft om met elkaar 
tot concrete/realiseerbare plannen te komen. 
Verder is daarin opgenomen dat de zwembaden 
in 2013 open kunnen blijven. Dit is niet voor-
uitschuiven van de beslissing omdat de politiek 
geen besluit durft te nemen, maar laten zien dat 
je goed luistert naar de burgers. Hierdoor krij-
gen de verenigingen, belangengroeperingen en 
initiatiefnemers alsnog de kans om de laatste 
hobbels weg te nemen en de voorzieningen in 
stand te houden. Uitgangspunt daarbij is dat van 
gemeentewege in de toekomst geen bijdragen in 
de exploitatietekorten meer worden verstrekt. 
Natuurlijk zullen de voorzieningen verdwij-
nen waarvoor uiteindelijk geen maatschappe-
lijk draagvlak blijkt te bestaan. De CDA-fractie 
wenst u fijne kerstdagen en een heel gelukkig 
2013, hopend dat wij samen in de toekomst veel 
voor elkaar krijgen. Samen kun je meer!

Samen kun je meer!

PvdA Bronckhorst heeft zich de afgelopen 
jaren kritisch geuit over het beleid van de 
gemeente. De taak van de gemeenteraad is 
immers dat ze het college controleert, kri-
tische vragen stelt en met voorstellen voor 
verbetering komt. Het was goed te zien dat 
vele inwoners onze inbreng als oppositiepar-
tij hebben gewaardeerd en de fractie is blij 
met deze steun. Een korte samenvatting van 
de minpunten van het huidige beleid: een 
niet-sluitende begroting, alweer een greep 
uit de algemene reserves, inzet op alfa-hul-
pen (WMO) met slechte arbeidsvoorwaarden, 
grote verwarring bij verenigingen, rechtsza-
ken over bomen en een sporthal. In de begro-
ting van november waren de zwembaden al 
(op 1 na) gesloten, twee weken later blijven 
ze toch een jaar langer open. Allemaal zaken 
die voorkomen hadden kunnen worden met 
een betere voorbereiding. 

Dit college heeft vooral oog voor materiële 
zaken en minder voor het dagelijkse samen-
leven van mensen. De centrumplannen van 
Vorden en Hengelo gaan door, in de verwach-
ting dat het een aanzuigende werking heeft: 
meer winkels en meer winkelende mensen. 

Vrijwel alle ge-
meenten doen 
dit en vergeten 
dat ze concur-
reren met elkaar- en met internetwinkelen. 
Ook komt er een nieuwe gemeentewerf en 
een nieuwe brandweerkazerne, allemaal ten 
koste van geld voor WMO-voorzieningen, 
sporthal, bibliotheek, muziek etc. 

Ook nog een compliment: de belasting voor 
niet-woningen gaat omhoog naar 60% van 
het Gelders gemiddelde, een kleine stap om 
de lasten voor deze groep wat op te trekken 
– een maatregel die helemaal in de lijn ligt 
van de PvdA. 
U kent ze wel, de raadsleden van de PvdA 
die vele werkbezoeken hebben afgelegd, 
ongeruste inwoners of organisaties hebben 
ontvangen en steeds de vinger legden op de 
gevolgen van het beleid voor de mensen van 
Bronckhorst: Antoon Peppelman, Peter Glas-
bergen, Jan Beverdam en Johanna Bergervoet.  

Vier mensen die altijd weer vooruit willen, 
naar 2013, naar 2014, want dan zijn er weer 
verkiezingen!

Op weg naar 2014

De VVD-fractie wil de toekomst van de zwem-
baden beschouwen vanuit het perspectief 
dat we bij voorzieningen uitgaan van een zo 
breed mogelijke samenhang. En dat we meer-
dere vormen van organisatie, beheer en zeg-
genschap in overweging nemen. Dat is voor 
de VVD integraal en gebiedsgericht.
 
De VVD-fractie vindt dat plaatselijke initia-
tieven voldoende tijd en kansen moeten heb-
ben om tot een positief resultaat te kunnen 
leiden. De VVD-fractie vindt daarbij ook dat 
de uitgangspunten daarbij gelijk moeten zijn. 
De VVD-fractie is van mening dat de exploi-
tatie van zwembaden geen overheidstaak is. 
Exploitatie door bijvoorbeeld een stichting is 
voordeliger. Het zwembad ‘In de Dennen’ in 
Vorden is daar wel het bewijs van. Uitgangs-
punt voor zwembaden is ook dat de exploita-
tie niet afhankelijk moet zijn van gemeente-
lijke subsidies.

Op dit moment zijn er op meerdere plaatsen 
diverse goede initiatieven en in verschillende 
stadia van ontwikkeling. In Steenderen, Vor-
den en Hengelo is men druk aan de slag. 
In Zelhem, waar een overdekt zwembad in 

combinatie met een cul-
tureel centrum door een 
commerciële organisa-
tie, met subsidie van de 
gemeente, wordt geëx-
ploiteerd, ligt de situatie 
anders. Hier is geen sprake van integrale, 
gebiedsgerichte afweging. Gebruikers van 
de culturele ruimte zouden zelfs het veld 
moeten ruimen als de door het college voor-
gestelde plannen ten uitvoer zouden worden 
gebracht! 

De VVD-fractie is in ieder geval tegen het ge-
ven van een som geld en een accommodatie 
voor € 1,00, terwijl daar te weinig tegenover 
staat en deze constructie bovendien tot on-
eerlijke concurrentie kan leiden.

De VVD heeft met andere fracties het initia-
tief genomen om tot een constructief amen-
dement te komen. De strekking daarvan is, 
dat mensen die de schouders ergens onder 
willen zetten, een kans moeten hebben om 
duurzame plannen te kunnen realiseren. De-
ze initiatiefnemers krijgen tot 1 april 2013 de 
tijd om hun plannen in te dienen.

vvdfractie@bronckhorst.nl

De VVD-fractie over de Zwembaden in Bronckhorst

Onze samenleving verandert. Sociale zekerheid 
wordt vervangen door eigen verantwoordelijk-
heid. Dit geldt ook voor de zorg, waarbinnen de 
komende jaren steeds vaker een beroep gedaan 
zal worden op familieleden/naasten van chro-
nisch zieken of mensen met een beperking. 
GroenLinks vindt het meer dan jammer dat het 
college de mantelzorger wel als antwoord ziet op 
veel bezuinigingsvraagstukken, maar tot nu toe 
onvoldoende beleid maakt om deze belangrijke 
groep te helpen. Het huidige beleid, bestaande uit 
onder andere de mantelzorgcheque, een mantel-
zorgsteunpunt, ondersteuning door vrijwilligers 
en respijtzorg zal in de toekomst volstrekt onvol-
doende zijn om de toenemende druk op de man-
telzorger op te vangen. 
Waarom wordt er in Bronckhorst niet beter voor 
de mantelzorger gezorgd? Elders in het land heb-
ben gemeenten projecten opgezet die de vermel-
ding meer dan waard zijn. Enkele voorbeelden:

roepskrachten van methodiek en instrumenten 
voorziet om in iedere fase van het zorgproces de 
zorgvrager en de mantelzorger te ondersteunen. 
Zorg wordt hierdoor makkelijker, onnodige stress 
wordt voorkomen en bovenal: partners kunnen 
weer partners zijn, het gezin kan weer gezin zijn.

pas en het Mantelzorgboek in o.a. Amsterdam. 
Dit pasje, dat de mantelzorger bij zich draagt, 
zorgt in geval van nood voor het direct overne-
men van de zorg zoals van tevoren is vastgelegd 
in het bijbehorende mantelzorgboek. 

leid zoals o.a. in Elburg, onlangs erkend als man-
telzorgvriendelijke werkgever, omdat zij binnen 
haar eigen personeelsbeleid expliciet aandacht 
heeft voor zorgende werknemers door hen bij-
voorbeeld de gelegenheid te bieden op flexibele 
tijden of gedeeltelijk thuis te werken

mee het zo lang mogelijk thuis wonen van zorg-
vragers gestimuleerd wordt. Men heeft daar een 
handleiding ontwikkeld om bouwprocedures te 
verkorten of bijvoorbeeld het plaatsen van een 
tijdelijke mantelzorgwoning binnen 8 weken te 
kunnen realiseren. 
Beste college- en raadsleden van Bronckhorst: laten 
ook wij goed zorgen dat de mantelzorgers in onze 
gemeente niet overbelast raken. Laten wij ook 
goed zorgen voor onze mantelzorgers door extra 
geld, tijd en middelen beschikbaar te stellen. Zij 
zijn geen groep waarop bezuinigd mag worden! 
Ulrike ter Braak, GroenLinks Bronckhorst

Wie zorgt straks voor onze mantelzorgers?

De nieuwe tarieven van de afvalstoffenhef-
fing die per 1 januari van kracht worden 
gaan uit van het principe: wie minder afval 
aanbiedt, betaalt ook minder. En dat is goed 
nieuws voor degenen die door het afval goed 
te scheiden minder en minder vaak restafval 
aanbieden. Zij worden beloond met een la-
gere heffing. 

Maar eigenlijk is het ook goed nieuws voor 
ons allemaal, want door het beperken van de 
afvalstroom en het opnieuw gebruiken van 
waardevolle bestanddelen als papier, glas en 
plastic wordt ons milieu een beetje minder 
belast.

D66 is vóór het betalen van een variabel ta-
rief. Goed gedrag mag worden beloond. De 
ervaring in andere gemeenten leert dat het 
werkt. Het aantal aanbiedingen van de grijze 
container gaat terug van 23 keer naar 13 keer 
per jaar. En de groene containers worden niet 
17 keer per jaar aangeboden, maar 11 keer. 
Dit zijn gemiddelden, maar het gaat niette-
min om forse reducties. 

Waar blijft al dat niet 
aangeboden restafval 
dan? We zien dat te-
rug in grotere volu-
mes van her te gebruiken afval en in meer 
composteren. 

Maar er dreigt ook een gevaar, namelijk dat 
we een deel van het niet aangeboden afval 
terugvinden als zwerfvuil of nog erger als il-
legale stort in het buitengebied. Dat is welis-
waar gratis, maar extreem milieu belastend. 
De burgers mogen erop rekenen dat de ge-
meente dit streng gaat controleren. En wie 
gepakt wordt krijgt een forse boete. Ook deze 
andere kant van de medaille moet worden 
genoemd. De gemeente heeft een stok achter 
de deur, maar rekent toch vooral op de loyale 
medewerking van onze burgers. 

Burgers van Bronckhorst, doe je best in 2013. 
Werk mee aan een beter milieu en beloon 
jezelf met een lagere aanslag in de afvalstof-
fenheffing.

Peter Starreveld, commissielid.

De vervuiler betaalt
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U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??

De hele maand december veel feestelijk voordeel! 
Emporium  
 € 3,90
Valcanto  
 € 5,90
Ewald Gruber 
 € 7,50
Punto Final 
 € 7,50
Domaine Tariquet  
 € 8,50
Cava Christalino  
 € 6,99
Cava jaume serra  
 € 8,75
Louis Grenelle  
 € 11,75
Rotari Spumante 
 € 14,90

Let op! Wij staan ook op de Vordense Kerstmarkt met 
Bubbels en heerlijke amuses van Delicous kok Eke Mariën!

Wijnhandel Smit is een handelsnaam van Smit Wine & Beverages BV

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Zat. 8 december

in het café
de band

Mooi Wark
Disco is geopend

PAARDRIJLESSEN 10 LESSEN VOOR € 150,-
Lessen in kleine groepjes, max. 5 personen, lessen worden 
gegeven door gediplomeerde instructrices. Veel aandacht 
voor ruiter en paard. Ook leuke introductie cursus voor de 
echte beginners vanaf 7/8 jaar.

HUUR BINNENBAK € 15,- PER UUR
Heerlijk met uw eigen paard gebruik maken van de binnen-
bak? Dat kan op Het Braamveld!

PENSION STALLING VOOR UW PAARD
Voor slechts € 350,- per maand, inclusief dagelijkse weide-
gang, stal onderhoud en ruwvoer (voorkuil).

ZADEL REPARATIE EN VERKOOP
Zadelopvullen € 30,- Ruime voorraad in 2de hands en nieu-
we zadels. U kunt vrijblijvend komen passen en uitproberen 
in onze binnenbak.

Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.
Veldesebosweg 28A, 7231 DW Warnsveld
Algemeen: 0575-461040 of 06-54928480

EETCAFÉ
FEESTZAAL

DE  VELDHOEK
 Varsselseweg 55
 7255 NR Veldhoek
 Tel. (0573) 461061

Huisgemaakte salades en 
 tapasschotels voor de feestdagen!

 
Rundvleessalade € 6,25 p.p.

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

Graag uw bestelling doorgeven vóór 19 december.

2e Kerstdag geopend.

2 modespecialisten onder één dak - Smidsstraat 9 - Zelhem

Wij zijn geopend van maandagmiddag t/m zaterdag   Vrijdag Koopavond

ITS NOIZE

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

Wij zijn zondag

9 december tijdens

de kerstmarkt geopend 

van 13.00 tot 17.00 uur.

Regio Bronckhorst Makelaardij50% korting
op de

verkoopcourtage*
*Meer informatie? Kijk op:

www.rbmwonen.nl
of bel (0575) 84 57 17

Decembertip: 
3 uur hulp bij uw 

 particuliere administratie 
€ 50,-. Ook als cadeaubon. 

Bel voor info: 
0573-452152. 

www.MariaDolphijn.nl

Te huur gevraagd:
Landbouwgrond voor de teelt van

aardappelen en/of maïs

Tevens te koop aan huis:

consumptie aardappelen

A. Masselink
tel. 06-53966991
Covikseweg 13
Steenderen

Hotel-Restaurant

Op Eerste en Tweede Kerstdag serveren we een

Viergangen Kerstlunch voor € 44,-
Ontvangst 13.30 uur

Zesgangen Kerstdiner voor € 59,-
Ontvangst 18.30 uur

Voor onze menu’s zie
www.restaurantdetuinkamer.nlHengeloseweg 1, 7261 LV Ruurlo. Tel. 0573-452147
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Ummeslaon
 B. Voorrit
 C. Inpramen

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Bij Markant Kinderopvang staat het 
kind en zijn ontwikkeling centraal.  
Waar mogelijk willen wij ons steentje 
bijdragen aan hulp voor kinderen die 
bedreigt worden in hun toekomst en 
ontwikkeling. 

De kinderen van de verschillende 
Kinderdagverblijven, Peuteropvang- 
en BSO locaties hebben tekeningen
gemaakt. Van deze tekeningen wor-
den setjes ansichtkaarten gedrukt
die de ouders kunnen kopen. De to-
tale opbrengst van deze kaartenactie
komt ten goede aan het Rode Kruis.
Zij kunnen met dit geld medicijnen
kopen voor en medische zorg bieden
aan jonge kinderen die dit nodig heb-
ben. 
De opbrengst van de kaarten zal wor-
den verdubbeld door Markant Kin-
deropvang.

Markant Kinderopvang steunt 
3FM Serious Request 2012
Regio - Het ”glazen huis” van 3FM 
Serious Request staat dit jaar in 
Enschede. Het doel dit jaar is om 
de grote babysterfte in de wereld 
terug te brengen. Jaarlijks ster-
ven 5,5 miljoen kleine slachtof-
fertjes door gebrek aan medische 
zorg en begeleiding.

De traditionele raad-van-kerken-sa-
menzang vindt dus nu plaats op Za-

terdag 22 December in de dorpskerk;
aanvang 19.00 uur.

Kerstsamenzang 22 decem-
ber dorpskerk Vorden
Vorden - In verband met het kerstconcert van het Mannenkoor op
Zondagmiddag 23 December in de dorpskerk, is de ook op die datum
geplande kerstsamenzang vanwege de Raad van Kerken in diezelfde
kerk om 19.00 uur VERPLAATST naar de zaterdag daarvoor.

Er kan gestart worden tussen 11.15
en 13.30 uur vanaf de Protestantse
Kerk, Dorpsstraat 16 te Wichmond.
De deelnamekosten gaan naar stich-
ting Het Passion in Hummelo.

Midwinterhoorn advents-
wandeltocht Wichmond
Wichmond - Op zondag 9 decem-
ber a.s. organiseert een midwin-
terhoorn adventswandeltocht.

Op 14 november trad hij tijdens het 
programma Live@ideaal op in ‘de 
Mallemolen’. Zondag wordt een ‘pra-
otje’ met hem uitgezonden en wor-
den twee nummers van de nieuwe 

cd, ‘Olde Hut’ en ‘Letste Volle Maon’,
gedraaid. Naast de dialect/streektaal-
muziek zijn er de vaste rubrieken als
‘Amparte Weurden’, ‘Spreuken en
gezegden’, ‘Uut de Olde deuze’ en de
‘Limerick van wekke’. Op de ‘praot-
stoel’ is een wekelijkse conference in
de streektaal. Ideaal Dialect is iedere
zondagmorgen van 11.00 tot 12.00 
uur te beluisteren op FM 105.1-105.4
of via www.ideaal.org.

Serge Epskamp bij Ideaal Dialect
Zelhem - Zanger en liedjesschrij-
ver Serge Epskamp, geboren in 
Ulft en nu woonachtig in Fries-
land, presenteert in de uitzen-
ding van aanstaande zondag zijn 
nieuwe cd met de titel ‘Oer’.

Sjoerd Menkveld, Mark Oldenhave 
en Thimo Woerts, die elkaar kenden 
van de harmonie, maar ook hielden 
van wat steviger muziek, besloten 
een band op te richten. Thimo als 
drummer en Mark en Sjoerd als gi-
tarist. Probleem was de aanvulling 

met een bassist en een zanger. Sjoerd 
besloot om basgitaar te gaan spelen 
na de legendarische woorden “Een 
gitarist vind je makkelijker dan een 
bassist en ik kan van allebei toch 
nog geen kloot’n”. Patrick Garritsen 
kwam proefspelen en overtuigde de 

anderen toen hij ‘Thunderstroke’ 
liet horen. Hij wist zelfs nog een lo-
catie, waar tot in de nachtelijke uur-
tjes gerepeteerd kon worden. Alleen 
de zang was nog niet om over naar 
huis te schrijven. Tarik Wichers, neef 
van Thimo, kwam kijken in de oe-
fenruimte en zong een aantal num-
mers mee. Dit klonk zo fantastisch 
dat hij werd ingelijfd. Beyond is een 
jazzband uit Oost-Nederland. Geen 
verlammende decibellen, maar een 
sfeervolle sound bestaand uit blues, 
straight jazz, zwoele bossa’s en mooie 
ballads. Op het repertoire staan num-
mers als Take Five, Corcovado, Blue 
Moon, Killing me Softly, Basin Street 
blues, Oye Como Va, maar ook eigen-
tijdse nummers van Adele en Caro 
Emerald.http://www.beyondjazz.nl 
In Beyond spelen Hanna Geerdes 
(zang), Mirjam Smeets (alt-, tenorsax 
en zang), Nicovan der Seijp (contra-
bas), Gerard Robben (drums) en Ma-
rian Steverink (piano). U kunt weke-
lijks de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen 
(er wordt geen entreegeld gevraagd) 
of beluisteren via Radio Ideaal en de 
livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Underkoffer en Beyond bij 
LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 5 december speelt de band ‘Underkoffer’ 
tussen 20.00 en 22.00 uurlive in het radioprogrammalive@ideaal, dat 
vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden. De week 
erop (woensdag 12 december) is het de beurt aan Beyond.

Dit jaar is het de beurt aan Clary Hout-
zager en haar vriend Cors de Kruijk 
uit Vianen om de mooiste groepen 
uit hun uitgebreide collectie voor de 
bezoekers uit te stallen. Ook zij zijn 
lid van de Vereniging Vrienden van 
de Kerstgroep, waarvan leden ieder 
jaar op diverse locaties hun verzame-
ling willen laten zien en waar kan dit 
beter dan in een kerkgebouw! Ook 
uit de eigen verzameling laat het 
museum weer mooie groepen zien, 
waaronder de Cuypersgroep die bij 
de kerk hoort. Laat u met uw gezin 
of vrienden verrassen en geniet eerst 

van het kerstklankbeeld en daarna 
van deze heel bijzondere tentoonstel-
ling. De Kersttentoonstelling is vanaf 
vrijdag 7 december tot en met 6 ja-
nuari 2013 elke vrijdag, zaterdag en 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur ge-
opend, met uitzondering van 24 de-

cember, 1e Kerstdag en Nieuwjaars-
dag. Bovendien is de tentoonstelling 
van maandag tot en met donderdag 
tussen 26 december 2012 en 3 januari 
2013, ook telkens van 11.00 tot 17.00 
uur geopend. Zie ook www.heiligen-
beeldenmuseum.nl

Kerstgroepententoonstelling in 
Kranenburg
Kranenburg - Vrijdag 7 december 
opent het Heiligenbeeldenmu-
seum aan de Ruurloseweg 101 in 
het buurtschap Kranenburg weer 
de deuren. Tot en met 6 januari 
2013 kunnen honderden mooie 
kerstgroepen, waarvan men de 
meeste nog niet eerder heeft kun-
nen zien, in de speciaal in kerst-
sfeer gehulde kerk bewonderd 
worden.

Ieder jaar tijdens de Uitluiweek orga-
niseert Flophouse de Popquiz, maar 
deze gaat wegens omstandigheden 
dit jaar niet door, want we hebben 
een paar weekjes eerder de Plopquiz 
waar iedereen aan mee kan doen! De 
Plopquiz zal plaats vinden op dinsdag 
11 december om 20.00 uur in Flop-
house waarbij de deuren al om 19.30 
uur open gaan. Deze avond staat in 
het teken van Serious Request ofte-

wel: geld inzamelen voor het terug 
dringen van babysterfte wat dit jaar 
centraal staat tijdens de jaarlijkse ac-
tie van 3FM. Deze Plopquiz wordt ge-
organiseerd door de Grolsch en Flop-
house neemt ook deel aan dit goede 
initiatief. Deelname aan de plopquiz 
vindt plaats in groepen van 4 of 5 per-
sonen en is helemaal gratis! 

Naast het steunen van een goed doel 
valt er ook nog een unieke prijs te 
winnen voor de winnaar aangeboden 
door de Grolsch. Natuurlijk is ieder-
een deze avond vrij om een donatie 
te doen en Serious Request te steu-
nen om zoveel mogelijk geld op te 
halen voor het terug dringen van de 
babysterfte. Dus kom dinsdag 11 de-
cember met zoveel mogelijk mensen 
naar Flophouse en doe mee aan die 
unieke Plopquiz en steun 3FM Seri-
ous Request 2012.

Van Popquiz naar Plopquiz 
Toldijk voor het goede doel
Toldijk - De maand december is 
aangebroken en het einde van de 
wereld nadert zoals de Maya ka-
lender beweert. Maar voordat dit 
hele spektakel plaats vindt zul-
len er eerst nog wat andere din-
gen gebeuren. 7 december is de 
Sinterklaaspop met de Taliband, 
de Uitluiweek staat voor de deur 
maar dit stukje gaat over een 
heel bijzondere quiz: de Plopquiz 
van Serious Request van 3FM.

Het was een mooie ronde, met lange 
stukken, mul zand op het strand en 
een trap met ca. 20 treden maakten 
het tot een rondje waarbij de fysieke 
grenzen konden worden opgezocht. 
Jan Weevers was duidelijk een ma-
tje te groot voor de andere renners en 
won overtuigend. In dezelfde klasse 
streden nog meer wielrenners van 
RTV Vierakker-Wichmond mee: Pe-
ter Makkink werd 4e, Erik de Greef 
8e, Martin Weijers 11e en Eddy Heu-
velink finishte als 20ste.In de klasse 
Masters 50+ reed Erik Bouwmeester 

net naast het podium, hij eindigde op 
een knappe 4e plaats.
Thijs van Amerongen, rijdend voor 
AA-drink en RTV Vierakker-Vorden 
heeft deze week een contractverlen-
ging getekend bij AA-drink. Hij kan 
zijn carriere als profwielrenner dus 
voortzetten bij dezelfde ploeg. Na 
een weekje trainen in Spanje stond 
voor zondag 2 december de vierde 
wedstrijd voor de wereldbeker van 
de UCI op het programma. Deze wed-
strijd werd gehouden in het Noord-
Franse Roubaix. Deze wedstrijd heeft 

Thijs in 2009 en 2010 ook al gereden.
Het was een mooie wedstrijd onder
goede omstandigheden, de gemid-
delde snelheid lag op 26 km per uur
wat heel snel is voor een cross. Na
een paar rondes was er een groep
over van 13 renners waaruit later de
kopgroep wegreed met de uiteinde-
lijke winnaar Sven Nys. Het leek alsof
bij Thijs de vermoeidheid toesloeg en
hij begon enkele fouten te maken.
De podiumplekken waren voor Sven
Nys, Kevin Pauwels en Niels Albert.
Thijs kwam als 12de over de streep.
Toch weer punten behaald voor het
wereldbeker klassement; hij is geste-
gen van de tiende naar de negende
plek in het totaalklassement.

Jan Weevers wint in Oldenzaal
Vorden - Afgelopen zaterdag 1 december is Jan Weevers, wielrenner 
bij RTV Vierakker-Wichmond, in Oldenzaal winnaar geworden in de 
klasse Masters 40+. De omstandigheden in Oldenzaal waren prima. 
Afgezien van enkele druppels was het de hele tijd droog, zelfs de zon 
kwam nog even tevoorschijn.

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

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



Deelnemende ouderen kunnen sa-
men met vrijwilligers van Vier het 
leven naar diverse voorstellingen. Tij-
dens een avond uit ontstaan nieuwe 
ontmoetingen tussen ouderen onder-
ling en tussen ouderen en vrijwil-
ligers. Een bijzondere belevenis die 
het voor ouderen mogelijk maakt om 
mee te blijven doen. Vier het Leven 
werkt graag samen met welzijnsin-
stellingen en ouderenorganisaties 

enheeft samen met de theaters een 
aantal prachtige voorstellingen en 
concerten geselecteerd. Zo kan er dit 
eerste seizoen onder andere geko-
zen worden voor Herman van Veen, 
Tineke Schouten, mooie toneelstuk-
ken, ballet, maar ook voor de con-
certen van Het Gelders Orkest of 
harpiste Lavinia Meijer. Sinds kort 
werkt de stichting ook samen met de 
Hanzehof in Zutphen, op dinsdag18 

december gaan we met de eerste deel-
nemers uit Hengelo en Vorden naar 
een optreden van Ernst Daniël Smid.
Wanneer u gebruik van deze service 
gaat maken wordt er contact met u 
opgenomen om uit te leggen hoe alles 
in zijn werk gaat. Op de avond van de 
voorstelling wordt u thuis opgehaald 
door een vrijwilliger, deze begeleidt u 
dan naar het theater waar u met een 
kopje koffie wordt verwelkomd aan 
een speciaal gereserveerde tafel. In de 
pauze wordt er voor een drankje ge-
zorgd en na afloop wordt u weer tot 
aan uw voordeur thuis gebracht.Ook 
als u gebruik maakt van een rollator 
kunt u met ons mee.
Oudere inwoners van de gemeente 
Bronckhorst en omgeving met inte-
resse voor deelname aan de activitei-
ten worden van harte uitgenodigd om 
zich geheel vrijblijvend en kosteloos 
aan te melden bij Vier het Leven. Zij 
krijgen dan meer informatie over de 
activiteiten en het programma thuis 
gestuurd, er kan gebeld worden naar 
het telefoonnummer van de stichting 
035-5245156. Lijkt het u na het lezen 
van dit artikel leuk om als begelei-
der mee te gaan, of als u nog vragen 
heeft, dan kunt u een email sturen 
naar:Desiree4hetleven@gmail.com. 
Voor meer informatie kunt u kijken 
op onze websitewww.4hetleven.nl .

Nu ook in Hengelo en Vorden

Ouderen begeleid naar het theater

Bronckhorst - Onder het motto ‘samen uit, samen genieten’ organi-
seert Stichting Vier het Leven theater- en concertbezoek met bege-
leiding voor ouderen die dit niet meer zelfstandig kunnen of willen 
ondernemen.

Desiree van Gorp, locatiecoördinator van Hengelo en Vorden met een van de deelnemers.

Het logo van de Stichting Vier het Leven.

Speeddaten hoe gaat dat? De ont-
vangst van vrienden van de galerie 
en bezoekers van de KunstZondag-
Vorden vindt plaats in de perma-

nente ruimte in de boerderij. Ieder-
een is welkom, met of zonder oude
sieraden. Dieuwke geeft naast het 
bekijken van uw sieraden advies over
mogelijkheden die er voor u zijn. Zij
heeft inmiddels ruime ervaring opge-
daan met het maken van nieuw werk
uit oud goud, zilver en mogelijk edel-
stenen. Maar het speeddaten zelf: in
kort tijdsbestek schat zij uw oude
sieraden in op de hoeveelheid te ge-
bruiken goud (witgoud) en zilver. Zij
bespreekt met u wat u er graag van
zou willen laten maken en maakt een
eerste schets. Daarna beslist u in alle
rust of u en wanneer u met een ont-
werp verder zou willen gaan. 
Permanente expositieruimte. Naast
de galerie heeft A-quadraat een
sfeervolle expositieruimte om werk
in stock en nieuw werk van kunste-
naars continu te laten zien. En daar
is al veelvuldig gebruik van gemaakt!
Op vrijdag, zaterdag en zondagmid-
dag kunnen kunstliefhebbers kijken
naar het aanwezige nieuwe werk van
kunstenaars en werken in stock. De 
exposerende kunstenaars zijn: 
Maïté Duval,kleine bronzen sculp-
turen, Sytske Miedema, kleine 
bronzen sculpturen, Auke Dijkstra
keramiek en porselein, Dieuwke
Raats edelsmid, Winneth Sala bron-
zen sculpturen,Jolande Weekhout 
NIEUW werk in olieverf, Gabri-
ella Willekens NIEUW werk in pas-
telkrijt en Elisabeth Woudstra, werk
in olieverf. Aanmelden is mogelijk 
via info@galerie-a-quadraat.nl

Nieuw fenomeen in 
Galerie A- quadraat

Vorden - Zondag 9 december is 
Dieuwke Raats, goudsmid, aanwe-
zig in galerie A-quadraat om van 
11.00 tot 14.00 uur met de bezoe-
kers te speeddaten. Met uw ‘ou-
de’sieraden wel te verstaan! Op 
dit moment exposeert Dieuwke 
in de permanente expositieruim-
te nieuwe colliers, (heren)ringen 
en armbanden in goud, witgoud 
en zilver. Uiteraard is ook het 
werk van Margreet de Vries, ke-
ramiek en Willie Berkers, stille-
vens, nog volop te bekijken aan 
de Mosselseweg in Vorden.

PRIJZENPAKKET
Met de kleurwedstrijd maakte kin-
deren kans op fantastische prijzen, 
zoals: een VIP-dag in de dierentuin, 
overnachten bij de dieren en speciale 
meet & greets met dierentuinbewo-
ners. Daarnaast waren er verschil-
lende toegangskaartjes te winnen 
voor de dierentuin. Welkoop heeft 
veel mooie kleurplaten ontvangen 

en deze week zijn alle prijswinnaars 
bekend gemaakt. Ook bij Welkoop 
Vorden is er een hoofdprijs gevallen.

PRIJSWINNAAR
Dagmawit Vollema kreeg haar prijs, 
een overnachting bij Dierenpark Em-
men uit handen van Kristel Hissink, 
winkelmedewerker van Welkoop 
Vorden overhandigd. Naast het feit 

dat Dagmawit de mooiste kleurplaat 
heeft gemaakt, heeft ze ook een ge-
dichtje gemaakt.

PLEINFESTIJN
Welkoop is van oudsher het adres 
voor alles wat met het buitenleven 
te maken heeft. Welkoop heeft een 
compleet assortiment kwaliteitspro-
ducten voor tuin, dier en buitenle-
ven. Op zaterdag 15 en zondag 16 
december organiseert Welkoop Vor-
den, Stationsweg 16, wederom het 
bekende pleinfestijn. Dit is beslist de 
moeite waard om te bezoeken.

Prijswinnaars kleurwedstrijd 
Dierentuinweken Welkoop Vorden

Vorden - In september en oktober organiseerden alle Welkoop win-
kels: ”De Dierentuinweken”. Acht weken lang konden klanten sparen 
voor hoge kortingen voor de dierentuin en kinderen konden meedoen 
aan een kleurwedstrijd.

‘Vorden onder Napoleon, 1811-1813’ 
schetst de sociale en economische 
situatie in de gemeente begin 19e 
eeuw. Hoe leefden de ingezetenen, 
hoe kwamen ze aan de kost en was er 
verschil tussen dorp en buurschap-
pen en tussen boeren- en niet-agra-
rische bevolking? Johan Hendrik Gal-
lée werd hier in maart 1811 de eerste 
burgemeester. De Franse overheid 
gaf hem de taak haar bevelen stipt uit 
te voeren. Hoewel Gallée daarvoor ze-
ker de capaciteiten had, viel het hem 
niet gemakkelijk: soms vond hij de 
maatregelen zwaar of onrechtvaar-
dig. Toch lukte het hem nauwelijks 
iets te bereiken voor de Vordenaren: 
het Franse gezag was dwingend. In 
deze tijd werd het menens met het 
centraal en het lokaal gezag, dat ge-
professionaliseerd werd met behulp 
van registers en budgetten. De rege-
ring wilde alles van de mensen we-
ten, voor de belastingheffing en de 
dienstplicht. Zo ontstonden bijvoor-
beeld de burgerlijke stand, het bevol-
kingsregister en de voorloper van het 
kadaster. Gendarmes hielden de be-
volking in de gaten en er kwam zelfs 
een geïmproviseerde gevangenis. Ook 
moesten de Vordenaren in dienst. 
De veldtocht naar Rusland zou half 
1812 beginnen. Van de Vordense 
mannen die wegtrokken van huis en 
haard is een deel nooit weergekeerd. 
Dit waren vooral zonen van arme 

mensen; de meer welgestelden koch-
ten een plaatsvervanger. Naast deze
algemene ontwikkelingen is er in 
‘Vorden onder Napoleon’ ook plaats
voor het persoonlijke aspect. Van de
meeste Vordenaren omstreeks 1811
weten we bijna niets, maar anderen
komen duidelijker voor het voetlicht.
Zo leren we een klein deel van deze
onderdanen van Napoleon wat beter
kennen. ‘Vorden onder Napoleon,
1811-1813’, door Zwany van der Jagt,
is te koop bij de Bruna-winkel te Vor-
den voor € 15,-. 
Wie het boek toegestuurd wil hebben
(voor € 15,- plus € 3,- verzendkosten)
kan contact opnemen met Zwany
van der Jagt, telefoon 0555415825 of 
zwany.vd.jagt@gmail.com

Vorden 1811-1813, 
Frankrijk in de Achterhoek
Vorden - In de jaren 1811-1813 
was Vorden ingelijfd bij Frank-
rijk. Het lag aan de rand van het 
keizerrijk, ver van Napoleon en 
Parijs. Toch had de nieuwe situ-
atie belangrijke gevolgen. Zo’n 
35 Vordenaren werden soldaat in 
het Franse leger; minstens 13 van 
hen kwamen om.

Napoleon na zijn kroning tot keizer 
(Collectie Rijksmuseum Amsterdam)

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



Er kan worden teruggekeken op een 
geslaagde actie waarbij de opbrengst 
ten goede komt aan de peuterspeel-

zaal. De actie is mede mogelijk ge-
maakt door Bakkerij Het Stoepje. Als 
dank voor de goede samenwerking 

hebben de peuters iets moois geknut-
seld. 

Dit prachtige kunstwerk is door de 
peuters zelf op de markt overhandigd 
aan de medewerkers van Het Stoepje.

Dat gaat er in als koek bij Ot en Sien! 

Geslaagde koekactie bij 
peuterspeelzaal Ot en Sien Vorden

Vorden -De peuters van peuterspeelzaal Ot en Sien hebben de afgelo-
pen weken kruidkoeken verkocht.

De lijn bestaat uit zes dieetvoedingen 
voor de hond en drie dieetvoedingen 
voor de kat. Voor de hond is er een 
geperste en een krokante variant, ter 
ondersteuning van honden met over-
gewicht, gewrichtsproblemen, huid- 
en vachtproblemen en maagdarm-
problemen. Ook voor de kat zijn er 
producten speciaal ontwikkeld voor 
een breed pallet van veel gehoorde 
klachten, zoals voedselovergevoelig-
heid, overgewicht en struviet- en cal-
ciumoxalaatblaasgruis.
Het afgelopen jaar heeft Prins uit-
gebreid onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden van betaalbare kwa-

litatief hoogwaardige dieetvoedingen
voor hond en kat. Zo hebben het
afgelopen half jaar ruim 900 consu-
menten deelgenomen aan een klant
tevredenheids onderzoek waarbij zij 
al gebruik mochten maken van de
nieuwe Prins-dieetvoedingslijn. 86%
van de respondenten beoordeelt de
dieetvoedingen van Prins positief tot
zeer positief, waarbij 85% aangaf het
aan te raden bij anderen. 

Kijk voor meer informatie op natuur-
lijkedieetvoeding.nl of prinspetfoods.
nl  of bij uw dierenspeciaalzaak KLU-
VERS Bel 0575-551318.

Prins-dieetvoedingen voor 
hond en kat: verkrijgbaar 
bij dierenspeciaalzaak 
Kluvers Vorden
Vorden - Prins Petfoods heeft een 100% natuurlijke dieetvoedingslijn
voor honden en katten geïntroduceerd. De lijn bestaat uit negen 
producten en is speciaal ontwikkeld voor de dierenspeciaalzaak.

Dominee D. van Alphen zal de avond
openen en afsluiten met een gebed. 
Het Oecumenisch koor onder leiding
van de heer R. Holtslag zal kerstliede-
ren zingen. Ook zal er samen kunnen
worden gezongen en zal er een mooi
kerstverhaal worden verteld. Ook aan
de inwendige mens wordt gedacht: bij
de koffie wordt kerstbrood geserveerd.

Adventviering Seniorensoos 
Vierakker-Wichmond
Vierakker - Vrijdagavond 14 
december (aanvang 19.00 uur) 
houdt de Seniorensoos Vierak-
ker-Wichmond haar jaarlijkse 
adventviering in het Ludgerusge-
bouw. Alle senioren worden van 
harte uitgenodigd om deze tradi-
tionele viering bij te wonen.

De opbrengst van de actie wordt 
aangewend om het instrumenten-
fonds te spekken. Vernieuwen en 
uitbreiden van het instrumenta-
rium is doorlopend benodigd voor 
het harmonieorkest en slagwerk-
groep, maar zeker ook voor de vele 

leerlingen van de vereniging. Deze 
leerlingen krijgen onder meer via 
de muziekschool Oost Gelre extern 
les maar hebben allemaal wel de be-
schikking over een instrument van 
de vereniging. Harmonie Vorden zit 
ondertussen op het muzikale vlak 
ook niet stil. 

Tijdens de kerstmarkt zal worden 
opgetreden door het harmonieor-
kest, aangevuld met het leerlingen-
orkest. 

Op 23 december werkt het ver-
nieuwde koperensemble mee aan 
het concert van het Vordens man-
nenkoor in de dorpskerk en een dag 
later is het harmonieorkest present 
tijdens de kerstnachtdienst.

Oliebollenactie 
Harmonie Vorden
Vorden - Harmonie Vorden or-
ganiseert komend weekend een 
oliebollenactie. Deze actie is 
in de 70-er jaren van de vorige 
eeuw opgezet door de muziek-
vereniging Concordia en wordt 
nu door Harmonie Vorden 
voortgezet. De oliebollen wor-
den door de eigen leden gebak-
ken en vanaf vrijdagmiddag 7 
december zullen de bollen huis 
aan huis worden verkocht.

Verse, zoveel mogelijk biologische 
producten, uit de eigen streek, vor-
men de belangrijkste ingrediënten 
voor de maaltijden die sinds kort 
worden bereid door Ronald Lansink. 
Ronald komt oorspronkelijk uit Zut-
phen en woont nu in Eefde. Hij heeft 
zijn sporen in de kookkunst onder-
tussen wel verdiend. Hij kookte on-
dermeer bij de Gouden Karper in 
Hummelo en het Hof van Gelre in 
Lochem. Restaurant Lekker heeft een 
nieuwe formule toegevoegd aan het 
drie- of viergangen menu. 

Nu kunt u ook genieten van een di-
ner van Small Bites. 5 of 7 kleinere 
hapjes. Dat Lekker geliefd is bij een 
breed publiek mag duidelijk zijn. 
Ook bekende Nederlanders eten er 
graag. Matthijs van Nieuwkerk zegt 
over Lekker: Aardig, attent en goed-
koop. Ook Youp van’t Hek komt bij 
Lekker eten en Freek de Jonge beveelt 
Lekker aan bij zijn publiek in de Han-

zehof. Het wekt dan ook verbazing 
dat zoveel mensen uit Warnsveld en 
Zutphen dit gezellige restaurant nog 
niet kennen. De hoogste tijd dus voor 
een aangename kennismaking. Mis-
schien is het Kerstdiner daarvoor een 
mooie gelegenheid! 
Kijk op www.restaurantlekker.nl

Liever naar restaurant ‘Lekker’ 
in Zutphen
Zutphen - Direct tegenover het 
station in Zutphen, aan het Sta-
tionsplein 59, vindt je restaurant 
Lekker. Het is een sfeervol, in-
tiem restaurant met een trendy 
uitstraling. Het eten is natuurlijk 
lekker.

Er wordt gestart met een aantal 
liedjes door de allerkleinsten op de 
blokfluit, de AMV groep, waarna 
de slagwerkgroep voor het eerst zal 
optreden in de huidige samenstel-

ling. Dit wordt gevolgd door het 
grote orkest die mooie winterse, 
warme muziek zal brengen. Na de 
pauze speelt het jeugdorkest we-
derom gevolgd door het grote or-
kest, die dan wat lichtere muziek 
zal spelen. Dit alles wordt door 
onze ladyspeaker Anne-Wil Klein 
Lenderink gepresenteerd. 

Een heerlijk avondje vol muziek 
voor de open haard in de Zaal van 
Herfkens in Baak en het begint om 
19.30 uur. De toegang is gratis.

Openhaardconcert Jubal 
Vierakker-Wichmond 
in Baak
Baak - Op zaterdag 8 december 
houdt de muziekvereniging Ju-
bal uit Vierakker Wichmond 
een openhaardconcert bij Zaal 
Herfkens te Baak. Op deze bij-
zondere avond zullen bijna alle 
leden van jong tot oud van zich 
laten horen.

Honden en katten kunnen de stof theo-
bromine uit cacaobonen slecht afbre-
ken, waardoor vergiftiging door cho-
colade kan ontstaan. De hoeveelheid 
theobromine verschilt per type choco-
lade: pure chocolade bevat meer dan 
melkchocolade en in witte chocolade zit 
bijna geen theobromine. Bij honden en 
katten kan theobromine onder andere 
hartritmestoornissen en ademhalings-
problemen veroorzaken. Een dosis van 
100-150 mg theobromine/kg lichaams-
gewicht kan giftig zijn. Dit betekent 
dat één chocoladeletter voor een Jack 
Russel Terriër al giftig kan zijn. Er 
bestaat geen tegengif voor theobro-
mine. Belangrijk is dan ook chocolade 
uit de buurt van huisdieren te houden.

Voedingsmiddelen waarin druiven en 
rozijnen zijn verwerkt, kunnen een 
vergiftiging veroorzaken bij honden. 
Waarom druiven giftig zijn voor honden 
is niet bekend en de gevoeligheid lijkt 
sterk te variëren. Braken en diarree zijn 
de eerste tekenen. Andere verschijnse-
len zijn slechte eetlust, buikpijn, uitdro-
ging. Binnen 24-72 uur kan acuut nier-
falen optreden. Er worden ook planten 
in huis gehaald rond de feestdagen, die 
niet altijd veilig zijn voor huisdieren. 
Kerstster, taxus, hulst en de maretak 
zijn bijvoorbeeld giftig voor honden 
en katten. Wanneer uw huisdier deze 
producten binnen heeft gekregen kunt 
u het beste zo snel mogelijk contact 
opnemen met uw dierenarts.

0575 - 587888

0575 - 587877

0575 - 587870
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Voor het derde achtereenvolgende 
jaar heeft de Lionsclub Bronckhorst 
een aantal basisscholen benaderd 
om deel te nemen aan de vredespos-
terwedstrijd, die wereldwijd door 
de Lions wordt georganiseerd. Deze 
tekenwedstrijd in het kader van de 
vrede past heel goed in de doelstellin-
gen van de Lions: zorgen voor begrip 
tussen alle volkeren ter wereld. Op 
de basisscholen De Steenuil in Steen-
deren, De Leer in Hengelo Gld. en op 
De Kraanvogel in Kranenburg heb-
ben ruim honderd kinderen (vanaf 
11 jaar) zich ingezet om het thema 
‘Imagine Peace’ te verbeelden. Er zijn 
prachtige posters gemaakt! De kin-
deren hebben zich echt verdiept in 
het onderwerp, zo concludeerde de 
deskundige jury van de Lions. “Vrede 
moet je vrolijk maken, en er moet 
meer vrede op aarde komen,” zo 
meenden de kinderen. Door hierover 
na te denken, worden kinderen zich 

bewust van de noodzaak om mee te
werken aan vrede, in hun directe om-
geving en wereldwijd. Dat bleek dui-
delijk uit de tekeningen.Op de win-
nende tekening van Janouk Uilenreef
van basisschol de Kraanvogel staat de
wereld omarmd door een rode strik
met harten samengebonden. In de
hoeken staan vredestekenen, en ook
op de pastelkleurige achtergrond 
heeft Janouk vredessymbolen gete-
kend. 

Hiermee won ze niet alleen de eerste
prijs in Bronckhorst, maar in het ge-
hele district! In Nederland zijn alle
clubs verenigd in zes districten, dus
er zijn in totaal zes winnaars. Een 
van hen zal gekozen worden tot Ne-
derlandse winnaar en doet vervol-
gens mee voor de verkiezing van de 
internationale winnaar. Die wordt ge-
kozen in Amerika. Het kan dus nog
spannend worden.

Janouk Uilenreef wint 1e 
prijs vredesposter

Bronckhorst - Elk jaar doen wereldwijd talloze basisscholen mee aan
een tekenwedstrijd van de Lionsclub: het ontwerpen van een vre-
desposter. Van de scholen uit Bronckhorst won onlangs de elfjarige
Janouk Uilenreef uit Vorden de eerste prijs van het gehele Lionsdis-
trict, meer dan zeventig clubs. Een prachtige tekening!

Met deze vredesposter won Janouk Uilenreef de eerste prijs.

De Agenda 2020 is een platform dat 
antwoorden zoekt op vraagstukken 
die de demografische en economi-
sche ontwikkelingen in deze regio 
oproept. Er zijn vier zogeheten werk-
plaatsen die een thema bij de kop 
pakken en als richtpunt een stip op 
de horizon zetten: kansrijk platte-
land, slim en snel verbinden, duurza-
me en innovatieve economie en vitale 
leefomgeving. Van elke werkgroep 
presenteerde een vertegenwoordiger 
de resultaten.

Achterhoek en Borken: één ar-
beidsmarkt
Op de vraag ‘Sprechen Sie Deutsch?’ 
zal het antwoord niet ‘ein bisschen’ 
moeten zijn, maar ‘jawohl!’ Er liggen 
volgens een onderzoek van de Atlas 
voor gemeenten namelijk veel kan-
sen voor de Achterhoek door meer 
samen te werken met de Duitse regio 
Borken.
Het is volgens Roderik Ponds niet 
toevallig dat de Achterhoek een 
krimpregio is: ook andere grensre-
gio’s in het noorden en zuiden van 
Nederland hebben te maken met de-
ze demografische ontwikkeling. Dat 
komt mede doordat de Achterhoek 
niet profiteert van zogeheten agglo-
meratievoordelen. In bijvoorbeeld de 
Randstad maken werkzoekenden ook 
gebruik van het banenaanbod in de 
naastgelegen regio. In Achterhoek 

vormt de Nederlands-Duitse grens 
nu nog een barrière door onbekend-
heid en wet- en regelgeving. Als die 
geslecht wordt, dan stijgt het aantal 
banen voor Achterhoekers enorm re-
kent Ponds zijn toehoorders voor. 
Beide regio’s zullen niet alleen van el-
kaars banenaanbod profiteren, maar 
ook van het ziekenhuisaanbod en ho-
gescholen. Op den duur zal eveneens 
het aantal voorzieningen dat het aan-
trekkelijk maakt om in deze regio te 
wonen toenemen, waardoor de Ach-
terhoek in plaats van een krimpregio 
zelfs een groeiregio kan worden. De 
uitdaging die er voor bestuurders, 
bedrijven en burgers ligt, is het be-
perken van de regels en oprecht inte-
resse in onze oosterburen tonen.

Regionale trein krijgt voorrang 
op ICE
Vanaf 9 december dit jaar, zal de re-
gionale trein in de Achterhoek voor-
rang krijgen op de internationale ICE. 
Dat is een primeur in Europa. Hier-
door kunnen reizigers vanuit Doetin-
chem de overstap in Arnhem op de 
treinen naar Utrecht en Nijmegen ha-
len en boeken zij cruciale tijdwinst.
Volgens de werkplaats slim en snel 
verbinden blijven ook het verbeteren 
van de A18/N18 en de A15 hoog op 
de agenda staan, alsmede de aanleg 
van dubbel spoor tussen Zevenaar en 
Doetinchem.

‘Bescheidenheid van ons afgooi-
en’
Genoemde resultaten, maar ook 
bijvoorbeeld het feit dat de Achter-
hoekse Groene Energiemaatschappij 
in 2013 kan starten met de levering 
van energie en de samenwerking die 
in het onderwijs op gang komt zijn 
successen, maar worden vaak onvol-
doende bekend gemaakt. Zeker inno-
vaties in het Achterhoekse bedrijfs-
leven mogen best kenbaar worden 
gemaakt. Herman Kaiser, voorzitter 
van de Regio Achterhoek, noemt als 
voorbeeld Eindhoven waar tegen-
woordig borden staan met ‘Wij zijn 
de slimste regio van de wereld’. “Die 
borden zullen er in de Achterhoek 
nooit komen, maar we mogen best 
de bescheidenheid van ons afgooien.”

Proces minstens zo belangrijk als 
resultaten
Bij de presentatie van de resultaten 
van de Agenda 2020 werd duidelijk 
dat er nog een berg werk te verzet-
ten is en dat er soms pijnlijke keuzes 
moeten worden gemaakt. Volgens 
Jan Jacob van Dijk, deputeerde van 
de provincie Gelderland, is het proces 
net zo belangrijk als de resultaten. 
“Het is belangrijk om in gesprek te 
blijven met de burgers”, zeg hij. “We 
moeten de feiten aan de bevolking 
laten zien en mensen keuzes laten 
maken.”
Herman Kaiser besluit: “Laten we 
niet in termen van overleven den-
ken, maar in plaats daarvan zeggen 
dat wij in 2013 nog slimmer, socialer, 
duurzamer, innovatiever en onder-
nemender worden. Zoekend, soms 
zwervend, maar zeker niet zwevend 
op weg naar 2020.”

Meer informatie op www.achter-
hoek2020.nl

Europese primeur: regionale trein krijgt voorrang op ICE

Achterhoek 2020: Geen ‘ein 
 bisschen’, maar ‘jawohl!’

Hengelo - Kijk over de grens met onze oosterburen, zo luidde woens-
dagavond 28 november één van de adviezen tijdens een bijeenkomst 
in het gemeentehuis van Bronckhorst waarin de werkplaatsen van 
de Agenda 2020 de resultaten en plannen lieten zien. Zo’n tweehon-
derd aanwezige bestuurders, politici, ondernemers en burgers waren 
aanwezig. Het antwoord op de logische vraag hoe ondernemers zich 
door het ingewikkelde regeldoolhof moeten wurmen werd als volgt 
geformuleerd: “Stel eerst de ambitie vast en ga dan in overleg met de 
overheid hoe dit binnen de regels is te realiseren”. En dat vraagt te-
vens om meedenken van diezelfde overheid. Ook werd er deze avond 
een primeur gepresenteerd: de regionale trein krijgt in de Achterhoek 
voorrang op de ICE.

Tijdens het jaarlijkse festival ‘Dic-
kens in Bronkhorst’ wordt de klok 
ongeveer tweehonderd jaar terugge-
draaid. Op straat lopen veel mensen, 
jong en oud, gehuld in de kleding van 
die tijd. In het Gelderse stadje zijn tal 
van activiteiten georganiseerd die u 
in kerststemming brengen. En uiter-
aard is er het wereldberoemde ver-
haal ‘A Christmas Carol’ van Charles 
Dickens.

In de kapel wordt dit verhaal van 
Dickens opgevoerd. Dit jaar is dat 
al weer voor de 23ste keer. De pop-
penvoorstelling is een initiatief van 
Peter en Lidy Noort en hun kinderen 
Bart, Marjoleine en Wouter. Alle at-
tributen die tijdens het spel worden 
gebruikt, zijn door henzelf en en-
thousiaste vrienden ontworpen en 
gemaakt: 36 poppen, de kast, de vele 
decors en de attributen.

In het Dickensmuseum zijn prachtige 
beelden te zien van de Britse schrijver 
en tal van zijn verhalen. In het thea-

ter wordt op 15 en 16 december het
verhaal over Ebenezer Scrooge door 
Sjef de Jong verteld en getoond met
toneelspel.

De horeca en andere winkeliers/on-
dernemers in Bronkhorst zijn ook
dit weekeinde geopend. Op het plein-
tje bij de kapel staat een bescheiden
kerstmarkt opgesteld en overal is al-
les in kerstsfeer gebracht. Vuurkor-
ven, een kerststal met levende dieren
en zangkoren maken het beeld com-
pleet.

Tijdens het festival worden in de ka-
pel van Bronkhorst vijf voorstellin-
gen gegeven van ‘A Christmas Carol’.
Deze voorstellingen beginnen zater-
dag 15 december om 13.00, 15.00 en
17.00 uur. Zondags worden de voor-
stellingen gegeven om 14.00 en 16.00
uur. De voorstelling duurt ongeveer 
één uur en is voor volwassenen en
kinderen vanaf  6 jaar.

KAARTEN
Reserveren kan bij voorkeur via de
website: www.scrooge-marley.nl, via 
e-mail: poppenspel@scrooge-marley.
nl of eventueel via telefoon 0548 - 61
56 74 (Peter en Lidy Noort)

Het Dickensmuseum en -theater is tij-
dens het festival geopend vanaf 10.00
uur. Sjef de Jong geeft doorlopend
voorstellingen van twintig minuten.
Voor info: info@dickensmuseum.nl
of www.dickensmuseum.nl

Stap in de wereld van schoorsteenvegers, straatschoffies en welgestelde heren

Bronkhorst opnieuw in 
teken van Charles Dickens
Bronkhorst - Bronkhorst, het 
kleinste stadje van Nederland, 
staat in het weekeinde van 15 en 
16 december opnieuw in het te-
ken van de beroemde schrijver 
Charles Dickens. Reis terug in 
de tijd en stap in de wereld van 
schoorsteenvegers, straatschof-
fies en welgestelde heren. En wie 
geluk heeft komt zelfs Ebenezer 
Scrooge in levende lijve tegen.

OPRUIMING 
van eiken kwaliteitsmeubelen

en tuinmeubilair

KORTINGEN VAN

10 tot 60%
Ambachtelijke meubelmakerij
H.J. Klein Kranenbarg

Hackforterweg 31, 7234 SH Wichmond
Tel. 0575-441269

www.kleinkranenbarg.nl
info@kleinkranenbarg.nl

Dienstenweg 23 (achter Firezone)
7251 KP Vorden 

tel. 0575–553200
www.auto-nijenhuis.nl

Aktie-maand bij Robert Nijenhuis
Gratis winterinspectie

(Uw auto weer tiptop de winter door)!

Gratis airco-check  
(ook in de winter zeer belangrijk tegen beslagen ramen)

Winterbanden zeer scherp geprijsd!
(vraag gratis offerte aan)

Kleine service-inspectie met apk voor € 75,-
(inclusief olie, oliefilter en wasbeurt)

Bij uitvoeren van grote onderhoudsbeurt t/m 31-12-2012
GRATIS VOLLE TANK BRANDSTOF 

Alle aktie’s geldig tegen inlevering van deze advertentie!
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Ummeslaon: 
1. “ ’n Blad van ’n book ummeslaon.” Een bladzijde in een 

boek omslaan.”
2. “ ’t Weer slöt umme.” Het weer verandert.

 B. Voorrit: Ingang van een wei. “De melkbusse steet an ’t 
voorrit.”

 C. Inpramen: (iets ergens) inpersen, indrukken. “Praamt ’t 
kleed maor in de kleerkaste, ’t mot können.”

Ook fietsers die geen lid zijn van een 
wielervereniging zijn welkom en kun-
nen ook deelnemen aan deze klas-
sieker onder de veldritten. De start 
is tussen 8.30 en 10.00 uur bij het 
sportcomplex van de voetbalvereni-
ging Vorden aan de Oude Zutphense-
weg 11. De route voert de deelnemers 
via het Grote Veld en Lochemseberg 
en daarna door de Wildenborch weer 
terug naar het startpunt. Er kan ge-
kozen worden uit twee routes name-

lijk 30 of 45 km. Deze routes lopen 
grotendeels via mooie bospaden en
zandwegen met een enkele harde 
weg om even iets op adem te komen.
Deze veldtoertocht kan gehouden
worden dankzij de goede samenwer-
king met diverse bos- en landgoed-
eigenaren. Bij de controlepost on-
derweg worden een drankje, warme
verse bouillon en ook de traditionele
gehaktballetjes verstrekt, tevens zal
er een materiaalpost aanwezig zijn.
De gehele tocht is prima uitgezet met
pijlen en wordt door de leden van de
VRTC regelmatig gecontroleerd. 
Na afloop kunnen de deelnemers
zich douchen , de fiets af spuiten en
een hapje en drankje nuttigen in de
kantine van de VV Vorden. Leden van
de NFTU betalen het gebruikelijke ta-
rief en niet leden betalen 1 euro meer
in verband met de dagverzekering. 
Zie voor verdere informatie 
www.VRTCVorden.nl

‘Grote Veld’ veldtoertocht 
in Vorden
Vorden - Zondag 9 december or-
ganiseert de Vordense fietsclub 
VRTC ‘De Achtkastelenrijders’ 
, voor alweer het 31e jaar haar 
‘Grote Veld’ veldtoertocht in de 
mooie omgeving van Vorden. De-
ze veldtoertocht staat op de ka-
lender van de Nederlandse Toer 
Fiets Unie (NTFU) en staat bij de 
meeste veldrijders met stip op 
hun te fietsen tochten.

Een van de besproken punten was de 
zorgcontinuïteit na een calamiteit. 
Na een ontruiming worden bewoners 
tijdelijk opgevangen in een school of 
buurthuis. Dat is allemaal goed ge-
regeld. Maar als een gebouw langere 
tijd niet gebruikt kan worden, vol-
doet deze tijdelijke opvang niet. De 
bewoners moeten dan ook verzorgd 
en behandeld worden en daar is een 
ander gebouw voor nodig.
De zorginstellingen hebben afgespro-
ken om elkaar in dat geval te helpen, 
door appartementen beschikbaar te 
stellen. Dit is eigenlijk vanzelfspre-
kend en daarom zijn de organisaties 

snel tot overeenstemming gekomen
over deze intentie. Maar over za-
ken zoals bijvoorbeeld de wijze van
vergoeding en het inzetten van het 
personeel, dienen basisafspraken te
worden gemaakt. Deze afspraken
zijn ook opgenomen in de getekende
intentieovereenkomst. Evenals de 
bereidheid tot het delen van kennis,
tips en ideeën.
Om deze bijzondere samenwerking 
te realiseren, is op woensdag 28 no-
vember op het Centraal Bureau van
Markenheem de intentieverklaring
Continuïteit na Calamiteit onderte-
kend door afgevaardigden van zorgor-
ganisaties Azora, Sensire, De Gouden
Leeuw Groep, Markenheem en de ge-
meenten Doetinchem, Montferland, 
Oude IJsselstreek en Bronckhorst,
de Brandweer Achterhoek West en 
de GHOR Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland.

Zorgaanbieders in West 
Achterhoek ondertekenen 
intentieverklaring
Regio - In het kader van brand-
preventie brachten afgevaardig-
den van gemeenten, GHOR en 
brandweer eind augustus een 
werkbezoek aan een aantal zor-
ginstellingen in deze regio.

Het programma is al in 20 andere ge-
bieden van Nederland succesvol uit-
gevoerd. IVN en het Plattelandshuis 
inventariseren nu via een mailing 

aan (recreatie)ondernemers of hier 
in Achterhoek en Liemers interesse
voor is. 

Bent u een ondernemer uit Achter-
hoek en Liemers en wilt u de omge-
ving en landschap integreren in uw
bedrijfsvoering? 
Vul dan het inventarisatieformulier 
in op website www.ivn.nl of 
www.plattelandshuis.nl

Bent u binnenkort 
Ambassadeur van 
Achterhoek en Liemers?
Regio - IVN Gelderland en Platte-
landshuis Achterhoek en Liemers 
treffen de voorbereidingen voor 
de uitvoering van het IVN pro-
gramma Ambassadeurs van het 
Landschap in uw omgeving.

Het ondernemers- en bedrijvencen-
trum is een initiatief van Ruurloër 
Ron Nijkamp die met zijn bedrijf 
East Group samen met plaatsgenoot 
Erik Roekevisch van Confince geves-
tigd is op de bovenverdieping van het 
pand. Naar de mening van Nijkamp 
is er duidelijk behoefte aan een der-
gelijk kleinschalig centrum in de 
regio. Het nieuwe bedrijvencentrum 
richt zich op kleine ondernemers en 
wil een omgeving creëren waarin ook 
eventueel een uitwisseling van acti-
viteiten kan plaatsvinden. Naast de 
vijf vaste werkruimten beschikt het 
centrum over twee vergaderruimten 
en over een flexibele werkruimte die 
per uur te huren is. ,,Ondernemers 
die bijvoorbeeld op zeer korte ter-
mijn elkaar voor een overleg willen 
ontmoeten kunnen bij mij terecht. 

In tegenstelling tot andere (grotere) 
ondernemerscentra hanteer ik een 
uurprijs en niet alleen een dagdeel 
berekening”, zo verklaart Nijkamp. 
Bij binnenkomst worden de bezoe-
kers ontvangen door medewerkster 
Cathelijne Beers van East Group die, 
naast haar vaste werkzaamheden, als 
receptioniste en telefoniste voor het 
centrum gaat fungeren. Het nieuwe 
centrum hanteert het principe van 
een hotel. Er wordt een vergoeding 
berekend per af te nemen ruimte. 
De prijsstelling is gebaseerd op de 
grote van de ruimte waarbij naast 
de huur inbegrepen zijn de energiel-
asten, schoonmaak en receptiedien-
sten. Ron Nijkamp: ,,Wie intensief 
met het ondernemen bezig is kan 
al z’n tijd wel gebruiken. Onderne-
merscentrum Ruurlo geeft onder-

nemers de kans zich helemaal aan 
het echte werk te wijden. Want er 
is secretariële ondersteuning om de 
ondernemers het werk uit handen te 
nemen. Bijvoorbeeld de postverzor-
ging, tekstverwerking, receptie en 
telefoon.” Het ondernemerscentrum 
is gelegen in de directe omgeving 
van het station in Ruurlo en is dus 
heel gemakkelijk te bereiken via het 
openbaar vervoer. Ook is er voldoen-
de parkeergelegenheid in de directe 
omgeving van het centrum. ,,Dat was 
voor de twee eerste gebruikers die 
deze maand hun intrek nemen ook 
redenen om zich in Ruurlo te gaan 
vestigen”, zo verklaart Nijkamp. De 
eerste twee bedrijven die na de open 
dag intrek nemen zijn gerelateerd 
aan de paramedische sector. De kan-
toorruimten variëren in grootte van 
twaalf tot veertig vierkante meter 
en zijn elk voorzien van een eigen 
klimaatbeheersingssysteem en airco 
en zijn sterk geluidsgeïsoleerd om de 
privacy van de gebruikers en bezoe-
kers te kunnen garanderen. De twee 
vergaderruimten voor tien of zes per-
sonen beschikken beiden over WIFI 
en andere multimedia aansluitingen 
en een eigen koffiecorner.

‘Duidelijk behoefte aan kleinschalig centrum’

Opening nieuw ondernemers- en 
bedrijvencentrum

Ruurlo - De eerste twee ruimten zijn inmiddels verhuurd. En ook voor 
de andere drie bestaat gerichte belangstelling. Ruurlo is binnenkort 
een centrum rijker waar zelfstandige ondernemers en kleinschalige 
bedrijven zich via een full service concept (kunnen) gaan vestigen. 
Het nieuwe ondernemers- en bedrijvencentrum heeft aan de Stations-
straat gestalte gekregen in het pand waar tot begin dit jaar Univé Oost 
Verzekeringen was gevestigd. Donderdag 13 december vindt er een 
Open Huis plaats. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te ko-
men nemen in het nieuwe centrum.

Als u voor een zieke, dementerende 
of gehandicapte in uw directe om-
geving zorgt, bent u mantelzorger. 
Meestal gaat het om zorg voor een 
familielid, zoals partner, ouder, kind, 
broer of zus maar het kan ook gaan 
om zorg voor iemand uit de vrienden-
kring of uit de buurt. 

De zorgtaak kan soms zwaar zijn en 
het is dan goed om even tijd voor 
uzelf te nemen. 
Tijdens deze middag kunnen man-
telzorgers aan de slag met mandala 
tekenen. Mandala tekenen is een 
methode om op ontspannende wijze 
de eigen mogelijkheden te leren ken-

nen. Iedereen kan het! Deze middag 
wordt uitleg gegeven over mandala’s 
en de betekenis van vormen en kleu-
ren en daarna gaat u zelf aan de slag. 
Ook is er gelegenheid om lotgenoten 
te ontmoeten en ervaringen of infor-
matie uit te wisselen. 
Opgave verplicht, dit kan tot dinsdag 
4 december door te bellen naar: VIT-
hulp bij mantelzorg, tel. 0544-820000 
of te mailen naar info@vithulpbij-
mantelzorg.nl. Ook kan men hier te-
recht voor meer informatie.

Dinsdag 11 december

Ontspanningsmiddag voor  mantelzorgers 
in Hengelo
Hengelo - Op dinsdag 11 december kunnen mantelzorgers uit de ge-
meente Bronckhorst deelnemen aan een ontspanningsmiddag. Deze 
middag wordt van 13.30 tot 16.00 uur gehouden in Partycentrum Lan-
geler aan de Spalstraat 5 in Hengelo Gld.

Op het evenement is onder andere 
een kerstmarkt, een lichtjestocht 

voor kinderen, een fiets en autoroute 
langs verlichte boerderijen en grote 
lichtobjecten en tot slot een kerst-
tocht door het landschap: Beleef het 
kerstverhaal in openluchtspelvorm. 
Niet door stijfjes te zitten maar zelf 
al lopende het verhaal op te snuiven. 
Onderweg is er bijvoorbeeld de volks-

telling, de engelen en natuurlijk de 
herders die hun schapen hoeden. Tij-
dens deze tocht kunnen de kinderen 
aan een prijsvragenfestijn mee doen 
om eenmaal terug op de kinderboer-
derij een kadootje uit te zoeken on-
der de kerstboom.

Bekveld in het Licht
Bekveld - Op 22 en 23 december 
wordt er een kerstevenement ge-
organiseerd door kinderboerde-
rij Feltsigt genaamd Bekveld in 
het Licht.
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Voor een bestaande huizenbezit-
ter verandert er niet veel. De be-
lastingaftrek voor hypotheekrente 
blijft gewoon bestaan. Wel gaan 
de inkomensgroepen die het maxi-
male belastingvoordeel van 52% 
hebben vanaf 1-1-2014 minder be-
lasting terugkrijgen. Jaarlijks gaat 
voor hen de aftrek met een half 
procent omlaag. Dit betekent dat 
zij na 1 jaar nog 51,5% belasting-
voordeel hebben, na 2 jaar 51% 
enz. Dit gaat door tot 38%. Ieder-
een die nu dus nog 42% belasting-
voordeel heeft gaat dus pas na 20 
jaar hier ook iets van merken om-
dat zij dan ook minder terug gaan 
krijgen.

Daarnaast mogen bestaande hui-
zenbezitters hun huidige hypo-
theek gewoon meeverhuizen als 
ze een andere woning kopen. Dus 
de renteaftrek op de aflossings-
vrije,  beleggers- en/of spaarhy-
potheek blijft voor  hen gewoon 
bestaan. Mocht men een bedrag 
extra willen lenen voor een duur-
dere woning dan moet dit extra 
deel wel d.m.v. annuïteiten of 
lineair afgelost gaan  worden. Al-
leen zo kan men hiervoor ook be-
lastingaftrek krijgen.

Voor starters op de woningmarkt 
die  een woning kopen verandert 
er echter wel heel veel. De meest 
populaire aflossingsvormen spaar-
hypotheek en aflossingsvrije hy-
potheek gaan voor hen namelijk 
verdwijnen.  Met deze vormen had 
men dertig jaar lang de maximale 
belastingaftrek. Deze aflossings-
vormen zijn vanaf 1-1-2013 nog 
wel af te sluiten, maar men heeft 
dan geen belastingaftrek meer.  
Starters op de woningmarkt kun-
nen dan alleen nog maar renteaf-
trek krijgen als ze een annuïtei-
tenlening of lineaire lening ne-
men. Het grote nadeel hiervan is 
dat men met deze beide vormen 
steeds minder renteaftrek heeft 
en daardoor ook steeds minder 
belasting terug gaat krijgen.  De 
netto maandlasten worden dus 
in de dertig jaar dat men aflost 
steeds hoger. Bij een lening van € 
200.000,00 betaalt men over dertig 
jaar gerekend al snel € 37.000,00 
meer  voor een annuïteitenlening 
dan voor een spaarhypotheek.

Een ander nadeel voor starters is 
dat men per 1 januari het maxi-
maal te lenen bedrag weer verder 

verlaagd. Zo kun je dus in 2013 
minder hypotheek krijgen op ba-
sis van jouw inkomen dan je in 
2012 nog kon. Een aangezien  de 
kosten voor Nationale hypotheek-
garantie ook nog eens verhoogd 
worden  in 2013, wordt het steeds 
moeilijker om  jouw droomhuis te 
kopen.

Het is daarom raadzaam voor 
iedereen die een woning wil ko-
pen om dit nog in 2012 te doen. 
In principe mag de definitieve 
overdracht van de aangekochte 
woning gewoon in 2013 plaats-
vinden, als de voorlopige koop-
overeenkomst maar in 2012 ge-
tekend is. Ook is het raadzaam 
om de hypotheekofferte dan nog 
in 2012 aan te vragen. In feite is 
het nu zelfs nog zeer voordelig om 
een woning te kopen. De huizen-
prijzen zijn, zoals iedereen weet, 
de afgelopen jaren flink gedaald. 
Daarnaast is de hypotheekrente 
vrij laag. Er is momenteel al een 
10 jaar vaste rente met Nationale 
hypotheekgarantie verkrijgbaar 
vanaf 4,35%. De woningen zijn nu 
dus ook veel beter betaalbaar dan 
in 2008 toen we de top hadden 
van de huizenverkoop.

Veel jongeren denken dat een ei-
gen woning niet haalbaar is gezien 
hun inkomen. Toch kun je met be-
hulp van een starterslening meer 
lenen dan je zou denken. Wat je 
precies kunt lenen en wat dan de 
maandlasten gaan worden kun je 
het beste laten uitrekenen door 
een onafhankelijk hypotheekadvi-
seur. Neem dan wel een adviseur 
die echt de tijd voor je neemt en je 
ook snel van dienst kan zijn. Het 
jaar 2012 duurt niet meer zo lang. 
Als je dus bij je eigen bank mini-
maal twee weken moet wachten 
voordat je een afspraak hebt dan  
heb je geen tijd meer om een wo-
ning te zoeken. Het verstandigst is 
dus om een afspraak te maken met 
een hypotheekadviseur van Hypo-
theekadvies Bronckhorst. Dit is 
de onafhankelijke hypotheekspe-
cialist voor de hele gemeente 
Bronckhorst en omstreken.  Hy-
potheekadvies Bronckhorst is be-
reikbaar op tel.nr. 0575-460038 of 
06-16673986. Ook kun je natuur-
lijk eerst kijken op de site www.
hypotheekadviesbronckhorst.nl. 
Een hypotheekadviesgesprek is al-
tijd geheel vrijblijvend en natuur-
lijk ook gratis.

Als starter een woning 
kopen? Nu, of nooit!
Bronckhorst - Iedereen heeft via de media wel meegekregen dat 
er per 1 januari iets gaat veranderen aan de hypotheekrente af-
trek. De VVD is bij de onderhandelingen met de PvdA toch over-
stag gegaan en gaat nu de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe 
hypotheken die gesloten worden na 1 januari 2013 inperken.

UITSLAG 21 NOVEMBER:A-lijn: 1. 
Guy & Miguel Mendes de León 66,15 
%; 2. Erica Schut & Marijke Hilderink 
59,38 %; 3. Lien van Gastel & Ruud 
Bijloo 58,75 %.B-lijn: 1. José & René 
Winkelman 72,08 %; 2. Silvia Schrei-
ber & Kees Mortier 67,92 %; 3. Mien 
& Gerrit Vorselman 62,50 %.C-lijn: 
1. Jenny & Wim van Wanrooij 61,46 
%; 2. Carla Hoogkamp & Gerard Loh-
schelder 57,08 %; 3. Bert Nijenhuis & 
Jan van der Tol 56,77 %.Je kunt dan 
goed spelen; maar ja, van het echt-
paar Winkelman met een 72,08 % 
score, moet je misschien niet willen 
winnen. Van Harte gefeliciteerd José 
en René. Ook mevrouw Lien van Gas-
tel, onze 90 + speelster, speelt met een 

gast en wordt gewoon derde in de A-
lijn. TOP!UITSLAG 28 NOVEMBER:A- 
lijn: 1. Inge & Reint Pellenberg 61,61
%; 2. Hennie van Druten & Gonnie
Hulleman 58,63 %; 3. Aartje Ber-
nards & Pop Grizell 58,04 %.B-lijn: 1.
Mien & Gerrit Vorselman 60,71 %; 2.
Theo Damen & Theo Schut 57,44 %;
3. Agnes Pietersen & Theo van Aalst
55,65 %.C-lijn: 1. Hermien Koenders
& Mies van Zadelhoff 61,25 %; 2. Riet
Niesink & Riekie Nieuwenhuis 57,50
%; 2. Paulien Gasseling & Mini Peters
57,50 %.
Een nieuwe ronde houdt in dat men-
sen promoveerden, dan wel degra-
deerden of in hun zelfde lijn blijven
spelen. Het was een heel gepuzzel
voor de wedstrijdleiding, waarvoor
weer onze hartelijke dank! 
Voor donderdag 6 december afmel-
den met een sms of door te bellen 
naar (06) 28633453 (inspreken lukt
niet!) of mailen naar bcbronkhorst@
hotmail.nl.

B r i d g e n  i n  T o l d i j k

Toldijk - Uitslag van de zesde com-
petitieavond in de tweede ronde 
van Bridgeclub Bronkhorst ge-
speeld op 21 november en de eer-
ste competitieavond in de derde 
ronde gespeeld op donderdag 29 
november te Toldijk.

De D1 speelde ’s morgens een uit-
wedstrijd tegen OBW D2 in Sporthal 
Lentemorgen in Zevenaar. Er werd 
kansloos met 7-0 verloren. OBW was 
gewoon beter. Helaas konden geen 
doelpunten worden gemaakt, mede 
door de keeper van OBW. Quintus 
keeper Justin zorgde ervoor dat de 
nederlaag niet verder opliep door een 
zeer goede partij te keepen met een 
aantal fantastische reddingen. De 
Heren B trof in Sporthal Triominos 
Endesprong in Duiven het team Dui-
ven HB1. Een pittige wedstrijd voor 
de Hengelose heren. Hun team was 
door omstandigheden niet compleet 
en er waren geen wissels, een groot 
gemis in de opbouw en aanval. De 
verdediging was wel goed, maar niet 
voldoende. Stein scoorde twee van 

de drie doelpunten door een goede 
samenwerking met Koen. Uitslag 33-
3. In Sporthal de Kamp werden vijf 
thuiswedstrijden gespeeld. Als eerste 
zag Quintus GC2 het team Minerva 
GC1 uit Gaanderen. Er werd door het 
Hengelose team goed aangevallen en 
verdedigd. Uitslag 9-1. De Dames Se-
nioren speelden tegen Grol H.V. DS3. 
Een goede wedstrijd, waarbij beide 
teams tot scoren kwamen, maar het 
elkaar niet gemakkelijk maakten. De 
jeugdspeelsters Isa Sesing en Demi 
Piek speelden goed mee. Demi wist 
zelfs haar 7 meter te verzilveren. In de 
laatste fase van de wedstrijd nam het 
Groenlose team voorsprong, uitslag 
7-12. Het Hengelose Heren 2 team 
ontmoette Apollo ‘70 HS2 uit Wehl. 
Quintus kwam al snel op achterstand, 

maar kwam terug door goed aanval-
lend spel, ruststand 11-11. De tweede 
helft nam Apollo voorsprong, maar 
ook de Quintus Heren kwamen tot 
scoren. Tot slot kwam het thuisteam 
één punt tekort voor een gelijkspel, 
uitslag 16-17. Het Heren Senioren 1 
team begon al snel goed met scoren 
tegen Blauw Wit HS2 uit Ruurlo, die 
wel kansen kreeg en benutte, maar 
geen voorsprong kon krijgen. In de 
rust was het 17-9. Quintus bleef ook 
in de tweede helft scoren, Blauw Wit 
kreeg slechts nog enkele kansen in 
de laatste vijf minuten. Uitslag 41-13. 
Slotwedstrijd van deze zondag ging 
tussen Quintus HA1 en Udi ‘96 HA1 
uit Arnhem. Beide teams waren aan 
elkaar gewaagd, maar Quintus speel-
de de kansen goed uit en de verdedi-
ging zat dicht. Een spannende wed-
strijd met een ruststand van 11-8. In 
de tweede helft staat het zelfs even 
gelijk, maar Quintus kan toch naar 
winst werken. Uitslag 21-18. Pro-
gramma zondag 9 december. Twee 
teams spelen een uitwedstrijd: 13.45 
uur Reflex HB1 - Quintus HB1, Van 
Pallandthal in Varsseveld, 15.35 uur 
Groessen HS1 - Quintus HS2, Sporthal 
Triominos veld 2 Spoorzone in Dui-
ven. In Sporthal de Kamp worden de 
volgende thuiswedstrijden gespeeld: 
10.15 uur Quintus GC2 - Loo GC2, 
11.00 uur Quintus D1 - HV Angeren 
D2, 11.45 uur Quintus DS1 - Brum-
men DS1, 12.50 uur Quintus HS1 
- CVO HS1,13.55 uur Quintus HA1 - 
Achilles/Unive HA1.

Uitslagen van 2 december:
Quintus GC2 - Minerva GC1: 9-1; 
Quintus DS1 - Grol H.V. DS3: 7-12; 
Quintus HS2 - Apollo ‘70 HS2: 16-17; 
Quintus HS1 - Blauw Wit HS2: 41-13; 
Quintus HA1 - Udi ‘96 HA1: 21-18; 
OBW D2 - Quintus D1: 7-0; Duiven 
HB1 - Quintus HB1: 33-3.

Quintus Heren Senioren 1 
behaalden ruime winst

Hengelo - Zondag 2 december speelden twee teams van Handbalver-
eniging S.V. Quintus een uitwedstrijd en kwamen vijf teams voor hun 
wedstrijden naar Sporthal De Kamp. Het aanwezige publiek genoot 
van sportieve matches. Het Eerste Heren Senioren team won ruim met 
41-13.

Jeroen Sesing sprong tussen de Blauw Wit spelers door en scoorde.

De mannen van de bluesband ‘Long 
Distance Call’ spelen met passie. De 
oud-Vordenaar Maarten Graaskamp 
(drums) vond zijn grote liefde in Zwit-
serland, waar hij inmiddels werk, 
woont en drumt. In verschillende 
bands is Maarten actief.
Maarten speelde in bands met de Vor-
dense Stef Woestenenk (gitaar/zang) 
en ondanks de lange afstand, is hij 
de band nog steeds trouw. Er werd 
vaak gesproken over de mogelijkheid 
om eens in Zwitserland op te treden. 
Daarvoor moesten er natuurlijk meer 
bandleden worden gevonden.
Stef speelt samen met Henk Buiting 
(hammond en piano) in de band 
MoonYard, terwijl Han Thie (basgi-
taar) ook had aangegeven graag mee 
te willen spelen.
De afgelopen jaren duikt het viertal 
op als ‘Long Distance Call’ in Neder-
land of Zwitserland, soms aange-
vuld met de Amerikaanse saxofonist 
Derrick Feole. Het bindmiddel is de 
blues. Deze muzieksoort is de voor-
liefde van alle bandleden.
Ogen dicht en de muziek neemt het 
over!
De songs van artiesten als Rory Gal-
lagher, Eric Clapton, Robben Ford en 

Muddy Waters vormen de leidraad 
voor het altijd ‘nader te bepalen’ re-
pertoire. Veel tijd om te oefenen is er 
niet... dus de avond ervoor worden 
titels en akkoorden uitgewisseld. Het 
resultaat op het podium is een spon-
tane avond met veel ruimte voor im-
provisatie!
Eerder dit jaar was Long Distance Call 
al live te bewonderen bij grand-bistro 
‘De Rotonde’ in Vorden. Het werd 

een succesvolle avond en na afloop 
werd afgesproken om later in het 
jaar het nog eens dunnetjes over te 
doen! Dat gaat gebeuren op zaterdag 
8 december vanaf 22.00 uur  in Grand 
Bistro ‘De Rotonde’ aan de Kerkstraat 
in Vorden.
Entree is vrij en iedere liefhebber van 
muziek, blues en gezelligheid is van 
harte welkom!

Long Distance Call live in Grand 
Bistro de Rotonde
Vorden - Zaterdag 8 december 
staan ze: ‘Long Distance Call’ 
in ‘De Rotonde’, Kerkstraat 3 te 
Vorden garant voor een heerlijke 
avond blues!

Henk Buiting en Stef Woestenenk.

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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Molenstraat 8, 
Keijenborg
Helft van dubbel met 
mooie tuin

€ 205.000

Dorpsstraat 23 C, Halle
Sfeervol appartement 
midden in het dorp

€ 182.000

Sarinkkamp 84,
Hengelo Gld
Mooi gelegen tussenwo-
ning met garage

€ 199.000

Fokkinkweg 33,
Hengelo Gld
Slaapkamer en badkamer 
op de begane grond

actieprijs € 250.000

Pastoriestraat 16, 
Keijenborg
Helft van dubbel woonhuis 
met diepe zonnige tuin

€ 197.500

Keijenborg

Halle

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Keijenborg

Berenschotstraat 12, 
Hengelo Gld;
Woonboerderij op ruim 
perceel 7800 m2

€ 449.000

Kerkstraat 20,
Hengelo Gld
Ruim appartement met 
mooi dakterras

€ 279.000

Koningsweg 20,
Hengelo Gld
Schitterend gelegen 
woonboerderij op 1,2 ha

€ 645.000

Snethlageweg 7a, 
Hengelo Gld
Rustig gelegen, mooie 
woonkeuken en souterrain

€ 225.000

Boomgaard 36, Zelhem
Vrijstaand woonhuis met 
uitzicht over landerijen

€ 240.000

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Zelhem

Vloed 31 Hengelo Gld
Modern woonhuis met 
vrij uitzicht

€ 398.000

Marktstraat 6,
Hengelo Gld
Groot pand, geschikt voor 
horeca met groot terras

€ 495.000

Fokkinkweg 18,
Hengelo Gld
Op een grote kavel van 
1458 m2 gelegen

€ 439.000

Vloed 37, Hengelo Gld;
Markante vrijstaande 
woning met vrij uitzicht

€ 396.000

Akkermanstraat 8, 
Zelhem
Woonboerderij, vrij gele-
gen op prachtige locatie

€ 598.000

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Zelhem

Rozenstraat 33,
Hengelo Gld
Ruime vrijstaande woning 
met grote garage

€ 290.000

Beatrixlaan 3,
Hengelo Gld
Royale woning met
souterrain en serre

€ 430.000

Schoenmakersplein 8,
Hengelo Gld
Ruim appartement 96 m2 
+terras, lichte woonkamer

€ 175.000

Eulingkamp 37, 
Keijenborg
Helft van dubbel woonhuis 
in gezellige woonstraat

€ 238.000

De Platweerd 13, Zelhem
Semi-bungalow op royale 
kavel aan rand bebouwing

€ 445.000

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Keijenborg

Zelhem

WONEN IN BRONCKHORST
Veel plezier bij het uitpakken van de surprises, Gerrits Makelaardij doet niet mee met de crisis. 

Neem contact op voor de bijzonderheden en laat u verassen door de mogelijkheden!



....Weevers
fi lmt 

....Weevers
ontwerpt 

....Weevers
print

....Weevers
    totaal

....Weevers
drukt 

....Weevers
   produceert

www.weevers.nl

....Weevers

  publiceert 

Via plaatselijke huis-aan-huis kranten en lokaal gerichte websites bereikt u een groot aantal lezers in de Achterhoek om uw product 

of nieuwsartikel bij de consument onder de aandacht te brengen. Gericht op de toeristen is er de Achterhoek Vakantiekrant en 

voor evenementen en bijzondere gelegenheden maken wij specials en jubileumkranten. Sinds de oprichting in 1936 is het 

uitgeven van huis-aan-huis weekbladen onderdeel van ons bedrijf. 



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.markenheem.nl

Markenheem is thuis in verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg 

en thuiszorg in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. 

Ook dagverzorging, meerzorg, tijdelijke opname en huurappar-

tementen behoren tot ons aanbod.

Voor onze zorgcentra Maria Postel in Keijenborg en Hyndendael 

in Hummelo zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten voor 

de functie van:

die voor onze cliënten van zich laat horen. Om deze vrijwilligersvacature te 

kunnen invullen, is het van belang dat u affi  niteit hebt met ouderen. 

Meer informatie?

Kijk voor de functieomschrijving en meer informatie op 

www.markenheem.nl/vacatures/voorzitter-locale-clientenraad.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Christel Steentjes, 

Projectmedewerker PZ, telefoonnummer  0314 - 376010.

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

Voorzitter Cliëntenraad 

Laat van u horen!

voor zorg dichtbij

Organisatie
Polyketting beweegt zich reeds ruim 50 jaar op het gebied van het interne goederentransport en 
maakt geavanceerde en geïntegreerde buffer- en transportsystemen. De voedings- en genot-
middelensector vormt één van de belangrijkste afnemersgroepen. Polyketting kan een compleet 
buffer- en transportsysteem ontwerpen, fabriceren en installeren. Naast deze BU “Accumulation- 
and Conveyor Technology” voert Polyketting de BU “Conveyor Parts” (een uitgebreid pakket 
van Regina transportkettingen, overige transporteur componenten, transportrollen, kunststof 
profielen etc.). Op dit moment werken er 42 enorm gemotiveerde medewerkers bij het bedrijf 
dat zich kenmerkt door een informele Achterhoekse sfeer.

Per direct zijn wij op zoek naar een:

SYSTEEMBEHEERDER 16-20 UUR 
Functie omschrijving:
 Beheren van het computersysteem
 Beheren van applicaties
 Beheren van informatie
 Ondersteunen bij gebruik en bediening van (rand)apparatuur.

Functie eisen:
 Afgeronde opleiding richting informatica
 Ervaring als systeembeheerder
 Windows Small Business Server 2003 en 2011
 Kennis van TCP-IP en bijbehorende protocollen
 Cisco apparatuur kunnen beheren (cisco PIX Firewall)
 Kennis van Linux (Debian)
 Ervaring met virtualisatie (xen)

Belangrijke persoonskenmerken:
 Flexibel
 Klantgericht
 Resultaatgericht

Ons aanbod:
 Platte informele organisatie met korte communicatielijnen
 Uitdagende en zelfstandige functie
 Salaris passend bij niveau en ervaring
 Mogelijkheid tot vast dienstverband

Reacties:
Stuur of mail uw brief met curriculum vitae voor 17 december naar: Polyketting BV
 t.a.v. Sandra van Toor
 Postbus 35
 7020 AA Zelhem 
 svt@polyketting.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra van Toor, HR manager 0314-622141 
of kijk op www.polyketting.nl. 

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

Polyketting B.V. / Industriepark 1 - 7021 BK / P.O. Box 35 – 7020 AA Zelhem – The Netherlands 
Tel.: +31 314 622 141 / Fax : +31 314 623 630

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR PLAATWERK M/V 
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VMK1064535 

Werkzaamheden
Voor onze opdrachtgever zoeken wij een werkvoorbereider/calcu-
lator plaatwerk. In deze functie ben je verantwoordelijk voor werk-
voorbereidingwerkzaamheden en voor het assisteren bij het maken 
van offertes en nacalculaties en het berekenen van kostprijzen.

Functie eisen
-  MBO+/HBO, verkregen door opleiding of ruime werkervaring;
-  Ervaring met plaatwerk (precisie plaatwerk);
-  Affiniteit met techniek;
-  Zelfstandig kunnen werken.

MACHINEOPERATOR M/V  
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VCP1067316

Werkzaamheden
Als allround machineoperator bewerk je staal/metaal constructies. 
Denk aan het zagen, boren etc. van staal. Bij gebleken geschiktheid 
betreft het een vaste baan.

Functie eisen
-  Werkervaring als machine operator en je kunt zelfstandig pro-

grammeren;
-  Afgeronde opleiding in de metaal;
-  Allround inzetbaar;
-  Je hebt ervaring met een geautomatiseerd systeem;
-  Bereid om in ploegen te werken;
-  Je bent woonachtig in de omgeving van Zutphen.

PROCES ENGINEER M/V  
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VCP1067266   

Werkzaamheden
In deze binnendienst functie ondersteun je de sales activiteiten op 
het technische en commerciële vlak. Je bent in staat om klant spe-
cificaties en probleemstellingen vanuit verschillende invalshoeken 
te belichten en na een grondige analyse te vertalen naar ofwel een 
bestaande productoplossing dan wel een complete, klant specifieke 
proces lijn. Je stelt zelf PFD’s en P&ID’s op, je onderhoudt contac-
ten met toeleveranciers, zet nauwgezet de kosten calculaties op en 
werkt in samenspraak met de buitendienst de offertes uit. Tevens 
volg je de trends in voedselbereiding op de voet en vertaal je deze 
naar productspecifieke of procestechnologische oplossingen.

Functie eisen
-  HBO/WO achtergrond (of vergelijkbaar);
-  Meerdere jaren werkervaring met Food processing;
-  Je kunt conceptueel denken en hebt dit al in diverse technische 

projecten toegepast;
-  Aantoonbare ervaring met complexe projecten;
-  Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift 

(Duits pré);
-  Ervaring met kapitaalgoederen in de machinebouw is een pré.

BUSINESS PROCES CONSULTANT M/V  
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1064928

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen 
en maximaal inzetten van SAP. Hierbij ben je gericht op het op-
timaal en integraal laten functioneren van het bedrijfsproces van 
Maintenance, Purchase of Commercie. Je houdt je bezig met het 
functioneel beheer van de informatiesystemen en de functionele 
koppelingen van die systemen onderling. Je bent in staat de in-
formatiebehoefte van de organisatie te vertalen in systeem en/
of procesoplossingen systeem en/of proces oplossingen, onder-
steund door procedures. Kortom, als Business Proces Consultant 
heb je een spilfunctie op functioneel gebied tussen gebruikers en 
key-users aan de ene kant en de afdeling ICT en externe partijen 
aan de andere kant.

Functie eisen
-  Minimaal HBO werk- en denkniveau;
-  Ervaring met betrekking tot projectmatig werken;
-  Aantoonbare functionele en technische kennis van SAP;
-  In staat procesmatig te denken;
-  Je bent resultaatgericht, ondernemend en bezit een grote dosis 

doorzettingsvermogen;
-  Communicatieve vaardigheden en een service gerichte instelling;
-  Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord 

en geschrift;
-  Kennis van de Duitse taal is een pré.

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 Lichtenvoorde zoeken wij een:

(JUNIOR) WERKVOORBEREIDER M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO1066950

Het betreft een leuke starters functie voor een MBO+/HBO er. 
Als junior werkvoorbereider heb je een centrale functie in het 
productieproces. Je wordt ingewerkt en begeleid door ervaren 
werkvoorbereiders. De gegevens van engineering, zoals tekeningen 
en stuklijsten worden door jou verwerkt en geactiveerd voor pro-
ductie. De primaire werkzaamheden in deze functie zijn het over-
halen van stuklijsten vanuit CAD systemen naar het ERP systeem, 
het vastleggen van de bewerkingsvolgorde en bewerkingstijd van 
de te produceren onderdelen c.q. systemen, het activeren van de 
productieorders, het maken van voor- en na calculaties en het 
doen van bestellingen (afroepen van orders). In deze functie heb 
je regelmatig afstemming en overleg met diverse afdelingen o.a. 
engineering, productie en inkoop.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over MBO/HBO werk- en 
denkniveau. Je hebt kennis van productietechnieken en methodes 
en inzicht in het opzetten van voor- en nacalculaties. Je hebt com-
municatieve vaardigheden en beheerst de Engelse en Duitse taal 
goed, hebt een dienstverlenende pragmatische instelling en goede 
kennis van ERP systemen.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 49

van 3 t/m 8 decemberwww.ah.nl

H E N G E L O 

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

BONUSaanbiedingen


